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Opmerkelijk

NS neemt afscheid van ‘oude‘ spoor op de Hofpleinlijn

Een frisse lentedouche!
Als ik dit stukje schrijf is het 1 mei, de dag van
de arbeid, en het regent pijpenstelen.
Hierdoor gaan mijn gedachten bijna automatisch terug naar de afgelopen zaterdag:
Koninginnedag 2006. Onze vorstin werd die
dag getrakteerd op de meest royale regenen hagelbuien die je maar kunt bedenken.
Nu zou je kunnen zeggen wie (lintjes) regen
zaait zal hoosbuien oogsten, maar is dit dan
ook verdiend? Ik denk het niet want ondanks
het feit dat het de Majesteit heeft behaagd om
mij ook dit jaar niet van een onderscheiding te
voorzien, gun ik haar op zo’n heuglijke dag
het mooiste weer van de wereld. Blijven we
nog even bij de lintjes die wel vergeven zijn,
als je de lijsten in de kranten ziet dan kom je
de wonderlijkste figuren tegen. Maar wat een
Franse striptekenaar of Engelse directeur van
de Britse PTT daar nu bij doen is mij een raadsel. Niet dat ik Asterix geen leuke strip vind, of
het niet waardeer dat mijn Engelse vrienden
ook mijn post ontvangen, maar wat dan de
bijzondere verdienste voor onze maatschappij hierin is, dat is mij een raadsel. Nu worden
al deze onderscheidingen wel uitgereikt
namens de Koningin, maar niet door haar.
Wordt de werkelijke verstrekking meestal
gedaan door de burgermeester, de beslissing
van wie er een krijgt, en wat voor een, wordt
gedaan door een dame met de welluidende
naam Mr.Irene Michiels van Kessenich
Hoogendam. Alleen al het hebben van zo’n
naam is eigelijk wel een lintje waard. Welnu
deze dame beoordeelt of iemand wel of niet in
aanmerking komt. Nu is het niet zo dat als je
er een hebt je er dan zomaar ongeneert mee
mag lopen pronken, o nee u mag hem thuis in
de kast bewaren en beschermen met uw
leven, want als u dit leven verlaat verwacht de
bovengenoemde dame de hele handel wel
weer retour. U mag wel door middel van een
klein lintje, wat u wel zelf moet aanschaffen
(hoezo Hollandse kruideniers mentaliteit)
laten zien dat u drager bent van een Groot
Kruis of zoiets. Alleen dat mag dan weer niet
zomaar overal op gedragen worden; ik
begreep dat een smoking uit de boze is maar
dat de dagelijkse kleding wel is toegestaan.
Ik zou dus mijn lintje, als ik dat zou hebben,
op mijn overall kunnen dragen, althans de zelf
aangeschafte bijpassende versierselen daarvan. Het origineel mag ik alleen heel goed
bewaren tot dat de dag aanbreekt dat deze
terug moet naar de dame. Ik vraag me af wat
er met al die lintjes die zo in de loop der jaren
terugkeren in de dame heur schoot gebeurt.
Worden die na te zijn opgepoetst opnieuw uitgereikt? Of verdwijnen die in de handel?
Ik zou me zo voor kunnen stellen dat er best
van die bananenrepublieken zijn alwaar de
lokale heerser niet genoeg op zijn torso
gespeld wil krijgen. Persoonlijk zou ik ook wel
zo’n tweedehands stukje blik willen uitreiken,
als symbolische koude douche, en wel aan
onze scheidend voorzitter van de deelgemeente. Deze vond het op de valreep nog
even nodig om in de rubriek die bestemd is
voor mededelingen van de overheid aan de
burgers, nog eventjes haar privé politieke
vuile was buiten te hangen, foei mevrouw van
W. zo krijgt u nooit een echt lintje!
Bram Kleiwegt

KLEIWEGKWARTIER

Op 1 mei 1909 werd door de Zuid-Hollandsche
Electrische Spoorweg Maatschappij het eerste
geëlektrificeerde spoorwegtraject in gebruik
genomen. Na een exploitatie van bijna 100 jaar
rijdt NS op 2 juni 2006 de laatste treinen op de
Hofpleinlijn. Met enige weemoed wordt dan het
boogspoor voorgoed verlaten. Om daar bij stil te
staan organiseert NS daarom op 25 mei een
materieelshow (historisch overzicht) op de
Hofpleinlijn. Op deze hemelvaartsdag is ook de
nationale stoomtreindag die landelijk veel speciale ritten met historische treinen oplevert. Veel meer
dan een datum is op dit moment nog niet bekend.

Vervoer tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer
vanaf 3 juni 2006
De aanleg van RandstadRail is op dit moment in
volle gang. De bestaande Hofpleinlijn en de
Zoetermeer stadslijn worden omgebouwd tot
lightrail verbindingen en gekoppeld aan het
lokale metro- of tramnet. Veel werkzaamheden
worden uitgevoerd terwijl de treinen rijden, maar
bepaalde werkzaamheden kunnen pas in uitvoering als er geen treinen meer rijden.
Ook moet RandstadRail uitgebreid worden getest.
Dit gebeurt in de periode van 3 juni tot en met
2 september 2006. Dat betekent dat er in deze
periode geen voertuigen rijden op deze trajecten.
Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend
busvervoer en aanvullend treinverkeer.
Vervangend vervoer 3 juni – 3 september 2006
Het vervangend vervoer tijdens de ombouw- en
testperiode bestaat voor een groot deel uit busvervoer. Dat is minder snel dan het huidige NS-vervoer en RandstadRail straks. Op sommige
trajecten moeten reizigers een keer overstappen.
Reizigers zullen dus rekening moeten houden met
langere reistijden. Voor het vervangend vervoer
gelden speciale tarieven. Vanaf medio mei zijn de
kaartjes verkrijgbaar bij diverse voorverkooplocaties.
Vervangend vervoer op de Hofpleinlijn
Voor de reizigers op de Hofpleinlijn gaat een vervangend busvervoer-lijn rijden van Rotterdam

Centraal via St. Franciscus Ziekenhuis,
Wilgenplas, Berkel en Rodenrijs en Pijnacker naar
station Zoetermeer met het lijnnummer 6. Daar is
aansluiting op de treinen naar en van Den Haag
Centraal en Gouda (Goudselijn). De huidige treinstations Rotterdam Bergweg en Hofplein zijn niet
opgenomen in het vervangend vervoer en zijn
alleen met het lokale vervoer in Rotterdam bereikbaar. Vanaf Rotterdam Centraal rijden o.a. de tramlijnen 4 en 8.
Tweemaal per uur rijdt buslijn 6 van en naar
Centrum West. Hiermee is er een aansluiting met
de bus van Centrum West naar Den Haag
Centraal. Deze bus stopt in de buurt van de stations Leidschendam-Voorburg, Voorburg ’t Loo en
Laan van NOI. Tijdens de spitsuren rijdt er bovendien twee keer per uur een rechtstreekse bus met
lijnnummer 7 van en naar Leidschendam-Voorburg
en verder naar Den Haag Laan van NOI en
Centraal. Buslijn 6 rijdt in de spits 4 maal per uur
en buiten de spits 2 maal per uur, op zaterdag
twee en op zondag één keer per uur.
Ombouw naar lightrail
De ombouw naar het lightrail systeem heeft nog al
wat voeten in aarde. Op het spoor worden de
wissels vervangen, de stroomvoorziening wordt
compleet vernieuwd en er wordt een nieuw beveiligingssysteem aangebracht. Daarnaast worden
de perrons aangepast zodat de reiziger straks
gelijkvloers kan instappen. De haltes krijgen een
camerasysteem,
een
omroepinstallatie
en
kaartautomaten. Op de
nieuwe haltes in de regio
Rotterdam komen tourniquets. Op de tijdelijke haltes komen kaartlezers
voor de OV-chipkaart.
Wanneer alle aanpassingen voltooid zijn, kan de
RET het gehele systeem
testen en zullen de voertuigen gaan proefrijden.
Als alles volgens planning
verloopt stappen op 3
september de eerste passagiers in, en gaat
RandstadRail van start.
Vanaf deze datum rijdt de
RET op het traject
Rotterdam Hofplein – Den
Haag Centraal, en rijdt de
HTM op het traject Den
Haag
Centraal
–
Zoetermeer.

RandstadRail en het Kleiwegkwartier
Met de komst van RandstadRail komt station
Kleiweg te vervallen. Hiervoor in de plaats komt
halte Melanchthonweg. In de omgeving van deze
nieuwe halte zijn meer ontwikkelingsmogelijkheden en er is een goede aansluiting met tramlijn 5.
Vanaf 3 september kunnen reizigers gebruik
maken van de nieuwe halte Melanchthonweg.
Meer informatie
Voor meer informatie over het vervangend vervoer
is er een speciale folder, die begin mei huis-aanhuis wordt verspreid in het gebied langs het tracé.
Daarnaast liggen de folders vanaf begin mei bij het
Infracentrum Rotterdam (Weena 705) en bij de
Verkoop- & Informatiepunten van de RET,
Connexxion en HTM.
Ook kunt u de folder telefonisch aanvragen bij RET
Klantenreacties via telefoonnummer 0800-6061.
Informatie over vervangend vervoer is ook te
vinden op www.randstadrail.nl
U kunt de folder ook afhalen bij de BOK,
Koraalstraat 19.

• Ben je goed in het onderhouden van websites,
maar kon je dat tot nu toe niet bewijzen?
• Wil je beroemd worden in heel het
Kleiwegkwartier?
• Wil je graag laten zien wat je allemaal kunt met
websites?
• Wilt je meer mensen leren kennen?
• Vind je dat de buurtkrant meer voor jongeren moet
betekenen?

Dan hebt je nu de kans!!!
Wij zoeken per direct iemand die zich, op vrijwillige
basis, enkele uurtjes per maand wil inzetten als:

jonge enthousiaste
website-specialist
We zijn bezig met de opzet van een nieuwe internetsite van en voor het Kleiwegkwartier.
Daarbij zoeken we een enthousiaste internetkenner,
die ons helpt bij het onderhoud van de site.
De items die geplaatst moeten worden hoef je niet zelf
te schrijven. Het is de bedoeling dat de site regelmatig
wordt bijgehouden en nieuwe aangeleverde stukken
worden geplaatst.
De buurtkrant alom gelezen, dus ook de website zal
door de bewoners worden gewaardeerd!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bewonersorganisatie Kleiweg
Tel. 010 4224445
e-mail bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl

INFORMATIEAVOND herinrichting Station Kleiweg
Als 3 september RandstadRail gaat rijden is het
station Kleiweg niet meer in gebruik en gaan reizigers gebruik maken van de nieuwe halte
Melanchthonweg. Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 april werd een presentatie gegeven
over de inrichting van het station Kleiweg.
Op deze avond werd verteld en getoond hoe de
omgeving van het station Kleiweg eruit gaat zien.
Na een korte introductie door Johan Dolman, projectmanager stations van RandstadRail, kwam
Yvonne Koot van DS+V aan het woord. De uitgangspunten bij haar ontwerp zijn een gelijkvloerse kruising, herinrichting van de omgeving en de
‘verkeers’veiligheid.

Op de kruising met het spoor komen voet- en
fietspaden. Veel omwonenden maken zich grote
zorgen over de veiligheid. De Kleiweg ter plaatse
is een smalle weg waar je nu ook al goed moet
opletten dat je niet van je pedalen wordt gereden.
Er rijdt veel vrachtverkeer dat eigenlijk uit dit
gebied geweerd zou moeten worden. Het toenemen van de wachttijd voor de slagbomen zou tot
onzorgvuldigheid en ongeduld bij automobilisten
kunnen leiden met als gevolg dat fietsers en voet-

gangers daarvan de dupe worden. Het is echter
aan de deelgemeente om beleid te ontwikkelen
voor het gebruik en verbod door bepaalde doelgroepen in het verkeer. Verbreden van het fietspad
is een mogelijkheid, maar er moet nog worden uitgezocht hoe dit is te realiseren, omdat de grond
langs de Kleiweg veelal in particuliere handen is.
Uitgangspunt is een veilig fietspad.
Zowel de deelgemeente als de DS+V gingen na
afloop van deze, soms verhitte, avond met

opdrachten naar huis. Zaken moeten nog worden
uitgezocht en verwerkt. Afgesproken is dat het volgende concept met de BOK wordt besproken.
Daarna buigt de commissie Wonen en
Buitenruimte zich erover. Het definitieve inrichtingsplan wordt uiteindelijk vastgesteld in de deelraad.
Liesbeth van Amerongen

Geluidsschermen
Direct naast het bestaande spoor worden geluidsschermen geplaatst.
Conform de wettelijke normen komen er schermen aan de noordzijde (Diamantweg), de zuidzijde (achter RET complex) en de oostzijde
(Kleihofgebied). Woningen zijn in de geluidsberekeningen maatgevend.
De schermen krijgen zoveel mogelijk een natuurlijke uitstraling.
Fiets- en voetpaden
Aan de zijde van de Diamantweg komt een voeten fietspad, aan de andere zijde een voetpad. De
huidige fietsenstalling bij het station verdwijnt en
hiervoor in de plaats komt een groenstrook.

Zoekplaatje

Het inrichtingsplan is nog geen definitief plan

& Reacties op zoekplaatje BK2

Dit zoekplaatje moet voor veel mensen die in onze
wijk wonen of hebben gewoond, dierbare herinneringen oproepen. Wie is hier z'n verkering of
vrienden tegengekomen. Het huisje heeft zo te zien
meerdere functies gehad. Om het u niet te gemakkelijk te maken heb ik de naam op de gevel verwijderd. Weet u waar dit huisje stond, waarom daar

een stapel hout ligt op het binnenterrein, en wat er
nog meer gedaan werd in het gebouwtje.
Wij stellen het op prijs uw kennis en herinneringen
te lezen. Voor de winnaar onder de in zenders ligt
een cadeaubon in de wijkwinkel gereed.
John Hokke

De torteltuin:
tijdens de verbouwing gaat het spelen gewoon door
veel voldoening. Maar natuurlijk nog meer het
gebruik van tuin en gebouw.
“Daar stond de Parkmeester. Hij keek vergenoegd om zich heen. Dit hele stuk bos zou verdwijnen. De bomen weg en de struiken
weg...alles zou worden gekapt. Hier zou een
keurig plein komen met alleen maar tegels.”

De speeltuin aan de van Enckevoirtlaan ondergaat een enorme metamorfose. Deze ‘total
make-over’ zal uiteindelijk in 2007 klaar zijn. Om
het grote en kleine publiek niet buiten te laten
staan is een deel van de tuin vanaf begin mei
geopend. Nieuwe speeltoestellen kunnen dan al
door de kinderen worden gebruikt hoewel de
rest van de tuin nog aan het verbouwen is.
“Treurig liep Pluk het park in. Achter de grote
eikeboom begon een kronkelig paadje, dat bijna
helemaal was dichtgegroeid met hoog gras en
onkruid en takken. Als je dat pad volgde kwam
je in de Torteltuin”.

Reacties op zoekplaatje BK2
In de vorige Buurtkrant stond een foto van het
Bergpolderplein, toen nog een idyllisch pleintje
zonder alle verkeersdrukte en lawaai van nu.
Mevr. Schwedler – Maes schrijft dat ze ontzettend
blij was om daar te wonen. Het uitzicht was
fantastisch. Behalve dan op het urinoir dat naast
het trafohuis stond. Winkels van toen waren o.a.
Christiaanse bloemenwinkel, fijne comestibles,
een winkel voor schrijfwaren en natuurlijk Tante
Lien. Bij tante Lien kocht je het heerlijkste schepijs van de hele omgeving. Het verkeer op de
kruising werd door verkeerspolitie met armgezwaai en gefluit geregeld…………….
Dhr. Schlosser, die zich de Pietje Bel van het
Kleiwegkwartier noemt, meldt nog Schell slagerijen, Meyer de kapper, de Spaarbank, een viszaak,
Jan Visser groenten en fruit, Neparofa, Radar
Supermarkt en nog veel meer. Waar hij vooral met
plezier op terugkijkt is z’n kwajongensstreek die
hij uithaalde op de mini-kermis: vanuit de zweefmolen strooide hij ’s avonds babypoeder uit op
het niets vermoedende publiek beneden op het
plein………………………..
Mevr.Hoornweg-Zuijdendorp stuurde naast haar
brief ook nog foto’s mee die in dezelfde tijd van
het Bergpolderplein zijn gemaakt. Zij woonde
daar tot 1960. Zij herinnert zich ook nog woninginrichting Heyndijk, melk- en zuivelhandel Bijl,
Leo’s cafetaria, Bakkerij van de Meer & Schoep
en natuurlijk de Gruyter op de hoek van de
Uitweg en de Kleiweg.

Mevr. Hoornweg-Zuijdendorp is uitgeloot en kan
de cadeaubon ophalen bij de BOK.
Zoekplaatje Villapark
Voor de laatste keer komen we nog terug op het
zoekplaatje over het Villapark. Wellicht herinnert u
zich nog de vraag naar de oorspronkelijke tekst
op de gevel.
Een maand geleden werden wij gebeld door
Mevrouw v.d. Wal. Zij had de vraag in de krant
gelezen, maar kon de oplossing niet doorgeven
omdat zij onverwacht naar het ziekenhuis moest.
Als kind liep zij altijd langs het Villapark en toen zij
de vraag in de Buurtkrant las kwam bij haar
ineens de naam weer boven, die op de gevel
prijkte. Wij hebben Mevrouw v.d. Wal in contact
gebracht met de eigenaren van Villapark 12,
zodat zij de beloofde taart aan haar konden
overhandigen. De familie den Haring was heel
blij, zij willen de gevel weer in ere herstellen.

De naam luidt:

Monrepos
(Frans voor mijn rust)

Eind goed al goed!

Verhuizingen
De speeltuin, bekend onder de naam
Melanchton, dateert van 1977. Begonnen als
bouwspeeltuin tussen park en Ringdijk moest het
op den duur plaats maken voor de huizen aan de
Van Enckevoirtlaan. De tuin verhuisde naar de
overkant van de straat, kreeg evenveel ruimte en
uitbreiding met speeltoestellen; ook voor de hele
kleintjes.
De aanloop is enorm, zeker in het zomerseizoen.
In de winter zijn er vooral op de woensdagmiddag
activiteiten, zoals een sjoelcompetitie of een playbackshow. Voor ‘de groten’ uit de buurt is er incidenteel een klaverjasavond en op vrijdagavond
bloemschikken of darten.
“Er was vergadering in de Torteltuin. Pluk zat in
het midden en om hem heen zaten Dollie en de
vadermuis en drie tortelduiven, neven van Dollie.
Verder was er een egeltje en een heel schuw
konijn”
Beheer en bestuur
Op dit moment wordt de tuin beheerd door drie
vaste medewerkers en ca. 5 vrijwilligers. Zij houden oog op alles en verkopen ijs, snoep en koffie,
thee of fris. Men mist nog iemand die klussen wil
doen, die skelters kan repareren en het hang- en
sluitwerk op de tuin onderhoudt.
Het bestuur wordt gevormd door drie personen,
waaronder voorzitter Willemien Gelok. Allen hebben heel veel plezier aan het werken voor de
Torteltuin. Dat men de grote veranderingen voor
elkaar heeft gekregen en er straks een nog mooiere speeltuin is mét een fraai gebouw geeft hen

Verbouwing
De Torteltuin wordt in drie fases herbouwd.
Allereerst zijn achterin grote toestellen geplaatst
zoals een enorme kabelbaan, een klim- en klautertoestel, dat eindigt in een glijbaan en een grote groene mand als schommel. Onder de
klimtoestellen liggen houtsnippers zodat bij een
val, letsel zo’n beetje onmogelijk is. Dit gedeelte
is begin mei in gebruik genomen. In fase twee
wordt een nieuw clubhuis gebouwd op de hoek
van voetbalplein en geitentuintje. Wanneer het
clubhuis klaar is wordt het oude gebouw afgebroken. Dan breekt de laatste fase aan: het speelgedeelte voor de kleinsten opnieuw aanleggen. Ook
hier komen nieuwe toestellen op een veel groter
gedeelte dan de peuters en kleuters nu tot hun
beschikking hebben. De meeste speeltoestellen
zijn vervaardigd is Duitsland, bij een bedrijf dat
gespecialiseerd is in uniek speelmateriaal.
Het grootste deel van de verbouwing werd
betaald door Jantje Beton, het fonds dat zich
sterk maakt voor goede speelgelegenheid voor
kinderen. In mei 2005 stelde dit fonds 40.000 euro
beschikbaar. De rest is betaald door de deelgemeente Hilligersberg-Schiebroek en Buurt- en
Speeltuinwerk Rotterdam. Jantje Beton ontving
gelden van Warner Bros, de filmmaatschappij die
Pluk van de Petteflet maakte. Daarom is besloten
een duidelijk link te leggen tussen de tuin en de
film naar het bekende boek van Annie
M.G.Schmidt (waarvan u tussendoor enkele citaten leest).
Ook bij verjaardagen
De Torteltuin is op doordeweekse dagen open
tussen 11 en 18 uur en gaat in het weekend om
12 uur open. De entree is 50 cent per persoon per
keer. Straks, wanneer de tuin helemaal klaar is,
kost een jaarkaart 20 euro.
In de speeltuin kan op woensdagmiddag ook een
kinderverjaardag worden gevierd. Daarvoor kan
men zich melden bij één van de beheerders of
bellen met Joke Bijster op nummer 4183200.
Vanaf deze maand is onze wijk een geweldige
speeltuin rijker. En wanneer clubhuis en kleutertuin af zijn, heeft Rotterdam een unieke speeltuin.
Een tuin die recht doet aan de beroemde bewoner van de Petteflet.
“Toen reden ze de hoek om. Naar het zuiden. En
boven hen vlogen Dollie en Karel.”
Jaap van Hoek

Timmerbedrijf Kleinjan, een vertrouwd gezicht

Net over de hogebrug aan de Rotte is het bedrijf
gevestigd van R. Kleinjan aan de Bergse Linker
Rottekade nummer 59. Zijn specialiteit is traditioneel timmerwerk. “Uitbouw, interieurbouw, kleinschalige renovatie, maar ook restauratie en
terugbrengen in oude staat”. Behalve in het
Kleiwegkwartier is de aannemer in Hillegersberg

en Kralingen te vinden. Zijn specialisatie is het
terugbrengen in oude staat. Veel panden zijn
voorheen verbouwd met weinig oog voor de oude
details. De mensen willen nu graag weer de originele aspecten van bijvoorbeeld een jaren ’30 huis
terug. De woonzaken worden aangepast aan
deze tijd waarbij de originele staat zoveel mogelijk
wordt gerespecteerd. De heer Kleinjan heeft een
aantal gecertificeerde collega’s waar hij veel en
graag mee samenwerkt. Iedereen heeft zijn eigen
specialiteit. De heer Kleinjan heeft hier een coördinerende rol in als hoofdaannemer. Veel particulieren maken gebruik van zijn kennis. De procedure
is als volgt. Het huis wordt eerst bezocht. De wensen van de klant staan hierbij voorop. Na een eerste gesprek ontvangt de klant een prijsopgave. Na
een tweede en derde gesprek wordt het werk verdeeld onder de specialisten en kan iedereen aan
het slag. Behalve het weer in originele staat brengen van het pand naar de moderne eisen, is deze
vakman van veel meer markten thuis.
Dakbedekking, gevelrenovatie, stucwerk, kasten

en lambrisering, plaatsen van badkamer of keuken, loodgieters-werkzaamheden, beglazing en
mechanische beveiliging van het huis zijn mogelijk.
Het timmerbedrijf Kleinjan bestaat 12 jaar.
Hiervoor heeft mijnheer Kleinjan gewerkt bij diverse aannemers. Op een gegeven moment was de
tijd rijp om een eigen bedrijf te starten. Velen uit
het Kleiwegkwartier zullen hem kennen want hij
heeft 30 jaar in de Robijnstraat gewoond. Zijn wortels liggen in het Kleiwegkwartier. Het doet hem
altijd goed om aan het werk te zijn in de straten
waar hij vroeger als ventje speelde. Hij steekt
graag zelf flink de hand uit de mouwen. Dat heeft
hij niet van een vreemde. Ook zijn vader helpt nog
regelmatig een handje mee. Ondanks dat hij de
pensioengerechtigde leeftijd allang is gepasseerd, is hij nog regelmatig op de werkvloer te vinden. En niet alleen op de werkvloer van zijn zoon!
Daarnaast zijn de zonen van de heer R. Kleinjan
regelmatig in het bedrijf te vinden. Zijn oudste

zoon heeft de ambitie om in de voetsporen van
zijn vader te treden. Een strenge leermeester, zijn
vader, maar hij zal dan wel de kneepjes van het
vak leren. Het vak van aannemer met het maken
van de juiste prijsopgave, het zoeken van collega’s die de lat net zo hoog leggen als de hoofdaannemer, het goed regelen van je eigen zaken
als het sluiten van een goede verzekering, de facturering goed voor elkaar hebben etc. etc. De heer
Kleinjan verzorgt de complete verbouwing.
Klanten hebben te maken met één contactpersoon en alle voorkomende werkzaamheden worden door één iemand gecoördineerd.
Korte lijnen en goed op elkaar afgestemd, gebaseerd op vertrouwen en ervaring. Duidelijke
afspraken van tevoren en ook de totale facturering
wordt door mevrouw Kleinjan, verzorgd. Vooral
mond tot mond reclame is belangrijk. Goed werk
is de beste reclame. Meer weten of een verbouwklus in de planning? 010-4127043 of 0653403616.
Miirjam Fondse

Bewoners van het Kleiwegkwartier willen eerlijk advies en service!
Aan het woord is meneer Cemal Özpinar van
Powercom. Hij is met zijn winkel al 3 jaar aanwezig midden in de wijk, op de Kleiweg. Op het oog
een onopvallend winkeltje, gevestigd in het pand
van het voormalige Internetcafé. "Dat het internetcafé het niet heeft gered, verbaast me niet zo. De
meeste mensen in deze wijk hebben zelf een
computer met internetverbinding thuis. Die computer heeft wel eens storingen, of moet worden
vervangen. En daarbij hebben ze eerlijk advies en
goede service nodig. En juist daarin schuilt mijn
kracht."
Cemal is bedrijfsleider van de onderneming.
Een heel rustige persoon, die voor elke klant aandacht heeft, ook al koopt hij niets. Hij koos bewust
voor vestiging in het Kleiwegkwartier. "Voor de
mensen die hier wonen! Hier woont mijn ideale
publiek."
Na de technische school (Elektrotechniek) is hij
begonnen bij een bedrijf dat leverde aan de marine. En daar heeft hij zich een werkwijze aangemeten die hij nooit meer heeft losgelaten: Liever
grondig en goed dan snel en slordig. Daarna ging
hij in de buitendienst aan de slag als
reparateur/installateur van koffieautomaten. Daar
ontdekte hij het belang van service. Klanten die
een goede eerlijke service krijgen, komen altijd
terug.
Het bedrijf heeft een eigen technische dienst.
Deze doet op het eerste gezicht wat rommelig

aan, maar als je verder kijkt, valt een verbazend
goed gestructureerd geheel op en blijkt het een
toonbeeld van orde. "Als ik iets repareer doe ik het
zorgvuldig en netjes. Dat kost wel iets meer tijd,
maar dat geeft niet."

Behalve liefde voor de techniek, heeft hij liefde
voor de mens. En dat merk je. Cemal is iemand
die elke klant als vriend beschouwt. Voor iedereen

een hartelijk woord, voor iedereen een lach.
"Ik geef veel technisch advies, maar soms gaat er
achter de vraag een probleem schuil dat niet kan
worden opgelost met techniek. En dan ben ik een
halve psycholoog." "Veel bedrijven zijn alleen
geïnteresseerd in verkopen, en dat stoort mij.
Ik vind het incorrect dat er zo met klanten wordt
omgegaan. Ik kom ook wel eens bij mensen thuis
voor installatie van o.a. internet, dan zie ik dat
mensen nogal eens te veel en te duur hebben
aangekocht. Dit komt doordat men er zelf minder
verstand van heeft. Ze gaan dan af op advertenties en kopen zonder gedegen advies de
aangeboden producten.
Cemal heeft plezier in zijn vak, dat zie je aan alles.
De meeste voldoening haalt hij uit het adviseren
van zijn klanten en het bieden van service.
Als men komt met een vraag, probeert hij te
achterhalen wát men precies wil en waarvoor men
het denkt nodig te hebben. Vaak zijn ze dan met
een eenvoudiger en goedkoper alternatief veel
beter geholpen. Ook als hij zich buigt over een
nukkige printplaat zie je dat hier een vakman aan
het werk is. Zorgvuldig en liefdevol priegelend
komen de anekdotes vanzelf: over een knop die
het niet meer deed en met een omleiding werd
verholpen, of over een stuk kinderspeelgoed dat
niet meer wilde en met een kunstig soldeerstukje
toch weer werkte...

Zijn winkel is ook een erkende opleidingsplaats
voor stagiaires. In deze winkel kunnen ze veel
leren wat ze later kunnen gebruiken: Ze krijgen
een flinke technische bagage mee, maar ook verkoop en omgang met klanten. Cemal heeft leerlingen veel te bieden, maar verwacht ook een goede
inzet. Als ze er de kantjes vanaf lopen worden ze
snel weggestuurd.
Op de vraag wat Cemal Özpinar nog anders zou
willen in het Kleiwegkwartier heeft hij na lang
nadenken maar één antwoord: "Jammer dat de
tram weer weggaat. Vaak zien mensen vanuit de
tram mijn winkel. En dat geeft aanloop. Adverteren
doe ik regelmatig in de wijkbladen maar vooral
van mond-tot-mond reclame krijg ik mijn klandizie." Geen wonder!
Speciaal voor de lezers van de Buurtkrant wordt de lopende actie tot eind
juni verlengd:
Met meenemen van deze krant wordt een (haperende) computer gratis gecheckt. Eenvoudige
storingen worden meteen verholpen, daarnaast
krijgt u een vakkundig advies.
Normale prijs 35 Euro.
U vindt Powercom aan de Kleiweg nr.108 b,
tel. 010 214 10 86.
Ciska Evers

TABAC&GIFTS
Kleiweg

Tabac &
Gifts
Kleiweg

ALLE AFHAAL
PIZZA’S EN PASTA’S € 5,--

Het adres voor:
Openingstijden winkel:

verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen
Voor al uw timmerwerkzaamheden
binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al
uw kastenwanden op maat !!

Wij maken alles in eigen
machinale werkplaats.

24-uurs service

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

Jazeker. De Hypotheker.
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-

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

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

Rookwaren
•
Wenskaarten
•
Telefoonkaarten
•
Tijdschriften
•
Lotto Toto en
Staatsloten

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

DOE MEE!!

FLOWER&GIFTS
Janssen

BESTUURSLEDEN BOK

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
VOOR 2 DAGDELEN PER MAAND

Camiel Coremans (voorzitter), Iris Dirks en
John Hokke

Flower & Gifts Janssen

Het gaat om praktisch werk, in de buurt en wel om het bezorgen van welkomstenveloppen bij
nieuwe bewoners en zorgen dat die enveloppen er komen en het project blijft draaien
Zonder nieuwe mensen die meehelpen kan het project niet verder doorgaan.

INFORMATIE

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

Groot assortiment

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

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 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.

Dus: denk er eens over om mee te doen!:
Ongeveer één keer per de maand pakken we met elkaar bij de BOK enveloppen in
en hebben we een korte vergadering.

De DUIKELAAR DANCE

Ook ongeveer één keer per maand geven we allemaal ongeveer 15 enveloppen af
bij nieuwe bewoners en maken daarbij soms even een praatje.
Het kost dus niet veel tijd, is vrij praktisch en voor wie daarvan houdt is het gezellig
om door de buurt te lopen en bij mensen aan te bellen en even kennis te maken!

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.

Aanmelden: Bok, Koraalstraat 19, Tel 010 422 44 45

Vanzelfsprekend is er voldoende toezicht.

Iedere eerste zaterdag van de maand
in de Duikelaar.

DEELGEMEENTE HillegersbergSchiebroek
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

”Jongeren horen erbij, ze zijn de toekomst!”

Ouderenwerk tel: 422 08 44
Algemeen maatschappelijk werk

Frank Nobel spreekt enthousiast over mensen
die hem aan het hart gaan: jongeren, van 12 tot
20 jaar. Als docent op een VMBO weet hij wat er
leeft onder de jeugd en wat hen echt interesseert.
Hij bespeelt moeiteloos klassen van 20 jongeren
die te vaak en te snel het stempel “probleemjongeren” krijgen. Ten onrechte, aldus Frank. “Als je
met hen praat, naar ze luistert en als gesprekspartner serieus neemt, dan blijken problemen
vaak niet te bestaan, of een futiele oorsprong te
hebben. “

Sociaal Raadslieden

Kijk maar eens naar Koninginnedag afgelopen
maand. Er was wat voor volwassen, vrijmarkt,
paardentram en dweilorkestjes. Er was wat voor
de jongste bewoners: pony rijden, springkussen,
paardentram. Maar niets voor de jongeren.
Waarom stond er geen DJ te draaien op het
Bergpolderplein? Een rapwedstrijd, Open podium
en een fashionshow?”

“Een prachtkerel”, aldus Frank. Het eerste initiatief
is inmiddels van de grond gekomen: Een disco
voor jongeren, elke 1e zaterdagavond van de
maand in het wijkgebouw De Duikelaar. De toegang is met een prijs van 75 cent laag en toezicht
is er voldoende. En dat blijkt een succes, want er
komen steeds meer belangstellenden en dezelfde
gezichten keren terug.

Namens de BOK is Frank betrokken bij een
onderdeel van de wijkveiligheids- actieprogramma’s. Gedeelte jeugdoverlast. “Wij hebben geen
echte problemen in onze wijk. Die zijn er in
Schiebroek. Men ziet hier enkele jongeren op de
stoep voor een internetcafé al als een probleem.
Dan doen ze helemaal niets, maar toch wordt de
politie gebeld en die gaat er meteen achteraan.
Als je met betreffende jongeren in gesprek gaat
en vraagt waar zij behoefte aan hebben, dan willen ze eigenlijk alleen een paar dingen: plaatsen
waar ze bij elkaar kunnen komen (zonder dat de
politie meteen langszij komt), wat ruimte om te
sporten en wat activiteiten. Sportveldjes zijn er
gekomen. Met dank aan de extra subsidie in het
kader van Rotterdam Sportstad 2005. Daar wordt
dankbaar gebruik van gemaakt.
Nu moeten er nog activiteiten komen, in de vorm
van open voorzieningen. Op dat punt is nog veel
te doen. Ook de deelgemeente ziet dit in.

“Maar we zijn er nog lang niet. Ook de
Bewonersorganisatie mag wel wat meer aandacht
hebben voor de jeugd. In de krant, en in de organisatie zelf is veel te weinig aandacht voor deze
bevolkingsgroep. We hebben meer aandacht
voor hondenpoep en stoplichten dan voor de
mensen. Zonder de jeugd zal de bewonersorganisatie langzaam leegbloeden. Ze zijn de toekomst!
Ook voor het Kleiwegkwartier.”

De eerste stap is gezet.
Sinds oktober, is Jeroen Zaan, als jongerenwerker
van de Stichting Thermiek aan de slag gegaan.

Maar ook voor de jongeren zelf heeft Frank nog
wel een tip: “Meld je aan bij de BOK, stap naar de
deelgemeente, naar wijkagent Jacco de Gast, of
naar Jeroen Zaan. Kom met wensen en plannen
en help mee ze te realiseren. Ga niet thuis zitten
wachten, maar kom op voor jezelf!”
Jongeren kunnen contact opnemen met Frank
Nobel zelf, telefoon, 4612430. E-mailadres: fnobel@tele2.nl
Overigens is de BOK nog op zoek naar een jonge
website-assistent, zie advertentie elders in deze
krant.
Ciska Evers

tel: 422 91 03
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, Ciska Evers,
John Hokke (foto’s)
Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk voor: 13-6-2006
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.


Lezersactie
Het plezierigste Familiepark van Rotterdam!
“Jongeren kregen in het Kleiwegkwartier alleen
aandacht in negatieve zin: als er sprake was van
overlast, of als het ging over projecten in het
kader van veiligheid. Dit is ontstaan doordat het
Kleiwegkwartier 15 jaar geleden veel meer oudere
bewoners had dan nu. In de afgelopen 15 jaar
heeft er een behoorlijke demografische verschuiving plaatsgevonden van oud naar jong.” (zie de
jubileumuitgave van de buurtkrant vorig jaar,
redactie) “Er wonen nu veel gezinnen met kinderen. Je ziet veel jonge kinderen op straat en die
groeien nu allemaal naar de pubertijd. Echter het
voorzieningenniveau heeft geen gelijke tred
gehouden. Opvallend veel kinderen, 65 %, zijn lid
van een vereniging in de buurt. Maar open voorzieningen, gericht op de jeugd, zijn er nauwelijks.

Unieke aanbieding voor lezers van de Buurtkrant

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u
20% korting op de normale entreeprijzen voor
max. 6 personen. Alleen volledig ingevulde formulieren zijn geldig.'
Naam
Adres
Postcode
E-mail
H

Ja, ik word graag lid van Plaswijckpark E-Nieuws om zo op de
hoogte te blijven van alle activiteiten en evenementen!'

Deze bon inleveren bij familiepark Plaswijckpark • Ringdijk 20 www.plaswijckpark.nl
Geldig t/m 7 juli 2006 en niet in combinatie met andere acties.

BON: Buurtkrant

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

