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Buurtkrant
Bewonersorganisatie

Opmerkelijk
weg met de
komkommertijd!
Ziezo, de vakanties zitten er weer op, het werk
is weer begonnen, met daarmee het leven van
alle dag. Dus tijd voor de buurtkrant, het voordeel van een paar maanden geen krant is dat
je niet op zoek hoeft naar komkommernieuws;
het nadeel is dat je de draad weer opnieuw
moet oppakken, u als lezer en ik als brenger
van zo mogelijk opmerkelijke zaken uit de
samenleving. Wat is er zoal gebeurd tijdens
ons zomerreces. De H.S.L. is met zijn
proefritten begonnen en zoeft nu regelmatig
met een snelheid van 300 km/h langs onze
wijk. Ook de Randstadrail is druk aan het
proefrijden (als deze krant verschijnt, is de
echte dienstregeling gedeeltelijk begonnen).
Het oude station Kleiweg is verdwenen, en een
modern transferium is verrezen bij de
Melachtonweg. Wel vraag ik mij af wat er met
deze, opgepimte, metro vervoerd gaat worden
en waar vandaan en waarheen; dit gezien de
bewapening van het personeel, namelijk
wapenstok en handboeien! Misschien toch
niet zo erg dat we ons station hebben moeten
inleveren? Ook de laatste Zusters der
Franciscanen zijn inmiddels uit de wijk verdwenen en men is voortvarend gestart met de
metamorfose van het oude zusterhuis. Dit overigens voordat er überhaupt van een vergunning sprake was, maar ja wie een klein beetje
op de hoogte is van het politieke bedrijf alhier
kijkt daar niet vreemd van op. Waar de omringende bewoners wel van opkeken was de
mededeling van uit het raadhuis dat er in het
naast gelegen weiland wooncontainers zijn
gepland. Het halve weiland stond vol getekend met woonunits in twee bouwlagen, met
daarbij welgeteld 12! jawel twaalf parkeerplaatsen. Begrijpelijk waren de aanwonende
bewoners hier niet erg van gecharmeerd en
hoewel het om een tijdelijke? voorziening zou
gaan, werden er toch handtekeningen opgehaald en een keurig gemotiveerd bezwaarschrift ingediend. Maar ja wie het politieke
bedrijf alhier etc. etc. begrijpt; dit bezwaarschrift werd niet gehonoreerd. De bewoners
waren teleurgesteld maar aanvaarden de uitslag. Men dacht: “goed, het is maar tijdelijk en
als goede humanitaire buren komen we die
paar jaar met elkaar best wel door”. Totdat
medio september opeens het bericht in de
wijk rondging dat er voor de zogenaamde tijdelijke? woonunits een kleine 200 heipalen van
20 meter lang geslagen gaan worden. De
bewoners voelen zich nu uiteraard behoorlijk
voor paal gezet. Ik hoop voor hen dat dit
gerucht niet waar is en het hier om het laatste
komkommernieuws van deze zomer gaat. En
zoniet dan wacht onze wijk ongetwijfeld een
hete herfst.
Bram Kleiwegt

Website BOK
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de
verbeteringen van de website van de BOK. De
site geeft u actuele informatie over de wijk en
de bewonersorganisatie. Daarnaast kunt u de
artikelen vinden die te laat zijn voor de krant en
berichten waarvoor in de krant onvoldoende
ruimte is. Ook kunt u overtollig speelgoed of
ander materiaal te koop aanbieden of zoeken
in het aanbod van anderen. Kijk daarom op
www.bokrotterdam.nl

KLEIWEGKWARTIER

Ervaren en met overzicht, ook voor de Kleiweg
..en mijn kapper zit er!
Onlangs sprak de Buurtkrant met deelgemeentevoorzitter Bert Cremers. Bert is al jaren bekend
als actief politicus op stedelijk niveau, maar wie is
hij eigenlijk en wat willen de deelgemeente-collega’s en hij met de wijk en in het bijzonder met het
Kleiwegkwartier?
Economie en politiek
Een licht Limburgs accent klinkt nog door in zijn
uitgebreide antwoorden op de vragen. Dit ondanks
het feit dat hij al in 1967 uit die provincie vertrok. Na
een studie Economie in Tilburg werd hij docent in
dit vak, eerst in Delft, later in Dordrecht. Daar heeft
hij in juli van dit jaar nog de laatste studenten van
een goed cijfer kunnen voorzien waarna hij fulltime
voorzitter werd van deelgemeente HillegersbergSchiebroek. Naast dit leraarschap was hij in
Rotterdam actief in de partijpolitiek, voor de PvdA.
In 1998 leidde dit tot zijn lidmaatschap van de
gemeenteraad en ook werd hij fractievoorzitter. In
die jaren maakte hij het nodige mee, zoals de
opkomst van Leefbaar Rotterdam en alle stormen
die daaromheen hebben gewoed. Als bewoner
van Schiebroek was Bert in de jaren ’90 voorzitter
van de bewonersorganisatie die bezig was met
Zestienhoven en HSL. Uit die tijd kent hij de BOK,
uit de samenwerking aan het oplossen van deze
luchtvaart- en treinperikelen. Ook het werken aan
de geluidsschermen bij de A20 herinnert hij zich uit
die periode. Bert’s komst naar onze wijk betekent
niet dat de deelgemeente ruimere budgetten krijgt.
Wel brengt hij zijn enorme netwerk in en kennis van
andere bestuurders en bestuurslagen. Hij weet wat
anderen willen en kan daar, zegt hij, deelgemeentelijk, stedelijk of nog breder, op inspelen.
De buurt en de deelgemeente
De Kleiweg kent hij natuurlijk van rapporten en
plannen. Maar belangrijker is een wandeling door
de buurt zélf. En dat gebeurt regelmatig, sowieso
omdat zijn kapper aan de Kleiweg zit. Daar, en uit
gesprekken met bewoners komt de directe
informatie uit de buurt zijn kant op. Wat leeft er in
de wijk, wat wil men en vooral: wat kan de bewoner
zélf doen. Dit interesseert hem als voorzitter van de
deelgemeente en dat standpunt draagt hij dan ook
met verve uit. Kansen van mensen benutten, náást
hen staan in plaats van problemen opwerpen. Dat
is de taak van het bestuur van onze wijk en daar
moet, vindt hij, ook elke medewerker van de
deelgemeente van doordrongen zijn. Bert weet dat
voor velen niet duidelijk is waarover de
deelgemeente nu wel, of juist niet gaat. Maar, dat
doet er niet toe. Hij is van mening dat iedereen de
deelgemeente op alles moet kunnen aanspreken.
Als filter wordt in het deelgemeentekantoor aan de
Melanchtonweg de vraag of klacht doorgespeeld
aan degene die erop kan antwoorden of erover
moet beslissen. De deelgemeente is daarin ook
helder: de Deelraad wordt gevormd door bewoners en staat dicht bij de wijk, het bestuur krijgt van
hen opdrachten en voert die uit.

Het Kleiwegkwartier is vanuit Bert’s voorzittersstandpunt bekeken een erg leuke buurt. Het heeft
wel op kleinere schaal dezelfde grootstedelijke
problemen als andere wijken in de stad.
Huisjesmelkers of weedplantages tegenover
actieve bewoners en zich uit de naad werkende
winkeliers. Bewoners die positieve dingen willen
moeten meer steun krijgen. Daar tegenover worden zij die zorgen voor (illegale) overbewoning of
slecht onderhoud meer in de gaten gehouden en
eerder aangepakt. De buurt heeft zoals bekend
weinig groen of openbare ruimte en er wonen veel
kinderen. En die twee dingen passen slecht bij
elkaar. Reden waarom men overweegt deze
‘regeringsperiode’ het Thuis Op Straatproject naar
de wijk te krijgen zodat er meer speelgelegenheid
komt en waarom het Melanchtonpark een stevige
opknapbeurt moet gaan krijgen zodat er beter
groen en meer water komt. Op dat onderdeel kijkt
men ook naar het mogelijk verhuizen van de
sportvelden zodat het beleid voor ‘bewonen en
groen’ kan worden gerealiseerd.
Ook de (gedeeltelijke) verplaatsing van de
RET-remise die nu eindelijk in zicht komt biedt
kansen voor het Kleiwegkwartier. Bert is zeer
tevreden (“..hoewel het niet onze verdienste was..”)
met Buurttuin Het Zwembad; een “..prima
voorbeeld van actieve bewoners en samenwerking
met diensten en gemeente.”.

De deelgemeente moet goed, vriendelijk en
effectief zijn. Iemand die belt of langskomt, moet
hieraan een gevoel overhouden goed geholpen te
zijn. Ook de website moet hieraan zijn steentje
bijdragen. Dat is nu niet zo, ook Bert ervaart de site
als onvriendelijk en ontoegankelijk. In het
Coalitieakkoord 2006-2010 staat dat de
deelgemeentelijke website wordt aangepakt. Hij
krijgt dan ook de komende maanden een grote
onderhoudsbeurt.
Kleiweg
Het bestand van winkels aan de Kleiweg is de
afgelopen jaren sterk veranderd. Verse vis is er
door het vertrek van Aad Boca niet meer te krijgen,
maar gelukkig zijn er andere actieve ondernemers
en er komen er steeds meer. Ook op dit punt wil
Bert de mensen invloed op het beleid geven. Voor
‘mensen die willen’ moet de deelgemeente een
steun in de rug zijn in plaats van een blok aan het
been. De vitaliteit versterken, zoals hij het noemt.
Zo krijgen de betrokkenen snel duidelijkheid over
de voorstellen rond de ‘lichtlijn’ die winkeliers langs
de Kleiweg willen aanbrengen. De stedelijke
commissie Welstand heeft het plan afgekeurd
maar het dagelijks bestuur vindt het, met volledige
steun van alle ondernemers, nog steeds een goed
idee en gaat zich er hard voor maken. Het plan
betekent een impuls voor het winkelgebied. De
ondernemersvereniging gaf aan ook het contact
met de BOK te willen zoeken over het lichtplan.
Bert Cremers verwacht veel van de komende Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Deze
wet gaat vanaf januari 2007 in werking en geeft
elke gemeente de plicht ‘beperkingen van
inwoners te compenseren’. De lokale overheid
wordt het sociale vangnet en per gemeente
kunnen budgetten voor steun aan bewoners en
organisaties verschillend worden ingezet. Juist
hierin ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de
deelgemeenten. Zij weten wat er speelt in de wijk
en welke oplossingen met diensten en bewoners
samen kunnen worden bedacht voor problemen.
Bijvoorbeeld Mantelzorg of inzet van vrijwilligers.
Maar WMO, partijpolitiek of deelraadvergadering,
Bert blijft de tijd nemen voor een wandeling, een
goed boek van Marquez of Hugo Claus, of een
voetbalwedstrijd op tv. Ook dat versterkt tenslotte
de vitaliteit.
Jaap van Hoek

Wijkavond BOK
Arm en rijk
Als relatief rijke deelgemeente krijgt HillegersbergSchiebroek minder middelen van ‘de Coolsingel’.
Rijk, en toch wat armlastig. Dat had tot gevolg dat
onderhoud aan groen of straten soms erg lang op
zich liet wachten. Dat lange wachten zal de
komende jaren veranderen als het aan Bert ligt. Er
is de afgelopen periode natuurlijk wel gewerkt.
Denk aan de Prinses Margrietlaanbuurt. Begin
volgend jaar gaat Gemeentewerken de buitenruimte tussen de Kleiweg, Diamantweg, Erasmussingel
en Uitweg opknappen. Het gaat om rioolwerkzaamheden en ander onderhoudswerk. Bewoners
worden op tijd geïnformeerd en uitgenodigd voor
een informatieavond. Niet ver van die buurt pakt
Gemeentewerken de omgeving van het nieuwe
RandstadRailstation momenteel aan. Het werk aan
de bereikbaarheid van het station vanuit het
Kleiwegkwartier is in volle gang Het station is
inmiddels in gebruik, al rijden de treinen nog niet
over de definitieve route.

Maandag 2 oktober 2006,
20.00 uur, Oranjekerk
(aan de Rozenlaan)
De volgende onderwerpen komen aan de
orde:
• organisatiestructuur BOK: korte toelichting
• jaarverslag: bespreking belangrijkste
activiteiten van het afgelopen jaar;
beheer buitenruimte, opvangvoorziening
Petristraat-Boumanhuis, buurtkrant,
website, buurttuin, spoorschermen
• discussie aan de hand van stellingen
over parkeren, verkeer, jongeren, lucht
kwaliteit.
Iedereen uit het Kleiwegkwartier is van harte
welkom!
Bestuur BOK

Zoekplaatje

Dit zoekplaatje is denk ik voor veel lezers van
de Buurtkrant wel bekend; je loopt er dikwijls
langs, maar het valt toch niet altijd op. Mij
viel het wel op omdat het er ineens zo
anders uitzag; het was opgeknapt en heeft
een voortuin die gezien mag worden. Nu
staat het huis te pronken onder de prachtige
kastanjeboom. Onze interesse gaat uit naar
wie nog wat heeft te vertellen over dit pand
en waar deze woning staat. Het liefst
ontvangen wij verhalen over het verleden van
deze woning. Wilt u kans maken op een
cadeaubon stuur dan uw reactie naar de
redactie van de Buurtkrant, Koraalstraat 19
John Hokke

Antwoord op
zoekplaatje BK4
Volgens Mevr. E. Krijgsman werd dit huis, dat
staat op Kleiweg 401, in 1910 gebouwd door
haar grootvader (timmerman-aannemer)
L.N. Krijgsman. Zijn broer Jacob (vrijgezel)
woonde er jaren met zijn huishoudster
(Jaantje). Hij was veehandelaar en kocht zijn
koeien op de veemarkt. Deze werden tijdelijk
in de stallen achter het huisje ondergebracht. Na de dood van Jacob in 1933,
betrok melkboer Slotboom, die met paard en
wagen de melk bezorgde, de woning. Na
vele jaren werd het huis verkocht aan de
familie Bruinhorst. Deze familie woonde er 3
jaar. Het huis is nu eigendom van H.R.
Verwey. Mevr. Krijgsman kan een cadeaubon
ophalen bij de Bok, Koraalstraat 19.

Cultureel centrum van Rotterdam!
Ik woon al heel m’n leven naast het centrum van
Hillegersberg, namelijk de Kleiweg en heb dus,
zeker de afgelopen 10 jaar, alle ontwikkelingen
van deze straat meegemaakt. De verhuizing van
de Albert Heijn, de komst van de MM-Store, het
vertrek en de terugkeer van de Intertoys, de
uitbreiding van Corry’s Dierenwinkel (en dus
tevens het vertrek van O’Neill) en uiteraard alle
ontwikkelingen rond de wat kleinere winkels.
Vooral de terugkeer van de Intertoys en de
komst van de MM-Store vind ik echt een hele
grote verbetering en naar mijn idee mogen er
nog veel meer van dit soort winkels komen. Er is
bijvoorbeeld nergens een winkel waar je cd’s
kan kopen, en dat is (samen met films en
games) nou juist waar ik zo geïnteresseerd in
ben. Om die reden hoopte ik ook vurig dat er
bijvoorbeeld een Free Record Shop in het oude

pand van de Appie Heijn zou komen, hier kwam
echter jammer genoeg een Fortis Bank. Ook de
komst van een stripwinkel (zoals vroeger die
tweedehands boekenwinkel waar ik echt naar
mijn idee honderden tweedehands Donald
Ducks en stripalbums heb gekocht) zou ik heel
erg tof vinden, al zie ik dat om de een of andere reden niet snel gebeuren. Ik ben niet echt
bepaald iemand van het uitgaansleven, dus
cafés en bijvoorbeeld discotheken interesseren
mij niet zo veel, al zou ergens een discotheek in
Hillegersberg wel een goede toevoeging zijn
omdat er dan misschien meer toeristen naar
onze toffe wijk zouden komen. Maar wat mij het
allerleukst lijkt is als er een soort Hillegersbergs
Nighttown of Waterfront zou komen waar dan
om de zoveel tijd een artiest optreedt. Dus niet
alleen muziek, maar bijvoorbeeld ook cabaret

en toneel. Hier kunnen dan uiteraard ook allemaal lokale artiesten optreden om zo steeds
hogerop te klimmen om uiteindelijk in Ahoy te
staan. Ook een museum of bioscoop in
Hillegersberg zou echt heel erg tof zijn. En
bijvoorbeeld meer evenementen zoals de
Openlucht Bioscoop, festivals en parades, al
snap ik uiteraard dat het over het algemeen zo
is dat je voor cultuur naar het centrum moet,
maar daar mag wat mij betreft wel verandering
in komen.
Hillegersberg een soort cultureel centrum van
Rotterdam dus, dat zou echt heel erg tof zijn.
Thom
V6 Libanon Lyceum

Nieuwe opbouwwerker
Vanaf de zomervakantie is het team van de BOK
versterkt met Aubrey Egger. Hij is de nieuwe
opbouwwerker voor het Kleiwegkwartier. Om
een indruk te krijgen wat een opbouwwerker
doet hebben we een interview gehouden met
Aubrey.
Wat doet een opbouwwerker precies?
Een opbouwwerker stimuleert en ondersteunt
bewoners die zich willen organiseren en
initiatieven nemen die het wonen in de wijk prettiger maken. Bij prettig wonen kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan een veilige wijk waar
bewoners goed met elkaar omgaan, zich
verbonden voelen met de wijk, waar voldoende
speelvoorzieningen zijn voor kinderen en die in
voldoende mate toegankelijk is voor lichamelijk
gehandicapten. De ondersteuning die de
opbouwwerker geeft is afhankelijk van plaatselijke
omstandigheden. Voor wat de plaatselijke
omstandigheden betreft zijn bewoners de
ervaringsdeskundigen. Zij weten wat er in hun wijk
leeft en welke behoeften er zijn om het wonen
prettiger te maken.
Ga jij je met specifieke groepen bezig houden?
Alleen maar jongeren helpen? Het is denkbaar
dat een specifieke groep behoefte heeft om vanuit hun beleving initiatieven te ontplooien. Dat kan
op basis van leeftijd zijn (bijvoorbeeld jongeren
die meer vrijetijdsbesteding willen), maar ook op
basis van sekse (bijvoorbeeld vrouwen die iets
willen doen om ’s nachts de veiligheid in een
straat te vergroten). In veel gevallen zal de
opbouwwerker moeten samenwerken met andere
beroepskrachten bijvoorbeeld jongerenwerkers.

Ben je al lang werkzaam als opbouwwerker?
Ik heb in Den Haag en Amsterdam als opbouwwerker gewerkt.
Ben je alleen verbonden aan de BOK?
Nee, ik werk ook in Schiebroek-zuid. De organisatie van bewoners is daar meer gericht op een
drietal woningbouwcorporaties. Verder worden
daar meer woningen vervangen door nieuwe.
Kende je de wijk al? Nee, het Kleiwegkwartier is
voor mij absoluut een nieuwe ervaring.
Wat is je eerste indruk van de wijk? Ik heb niet de
indruk dat zich grotestadsproblemen in de wijk
zullen opstapelen zoals veel werkloosheid,
drugsoverlast en criminaliteit. Er staan heel veel
woningen te koop verspreid in de wijk. Er moet
dus rekening worden gehouden met de instroom
van veel nieuwe bewoners die niet tot de laagste
inkomensgroepen behoren. Er zijn duidelijke
signalen dat vereenzaming veel voorkomt met
name bij ouderen. Verder dat er behoefte is aan
meer vrijetijdsbesteding voor jongeren. De
bewonersorganisatie is vrij zelfstandig en heeft
een goede verstandhouding met de politiek en
het bestuur van de deelgemeente.
Wat ga je precies doen? Wat worden je taken binnen het Kleiwegkwartier? Concreet ga ik de werkgroep ” Welkom in de Buurt” en het Opzoomeren
ondersteunen (voor wat betreft opbouwwerk).
Verder ben ik begonnen met het voeren van
gesprekken met verschillende betrokkenen in de
buurt om een beeld te krijgen van wat er al
gebeurt, o.a. met betrekking tot bewonerspartici-

patie, waar ondersteuning nodig is en met wie ik
zou moeten samenwerken. Ik probeer voor
bewoners ook inzichtelijk te maken wat ze aan mij
hebben. Hopelijk levert dit interview een bijdrage.
Hoeveel uur ga je in het KWK (Kleiwegkwartier)
werken? In het Kleiwegkwartier wordt ik zeven uur
per week ingezet om de bewonersorganisatie te
ondersteunen. In totaal werk ik 32 uur waarvan de
overige uren in Schiebroek-Zuid. In september
word ik een aantal uren per week extra ingezet in
de wijk.
Als ik iets wil organiseren met de buurt, kun jij
hierbij dan helpen? Als die activiteit voldoet aan
de voorwaarden die ik aan het begin van het
interview schetste is het mogelijk dat ik
ondersteuning bied. Meestal zal ik eerst
terugkoppelen naar de bewonersorganisatie en in
sommige gevallen zal ik andere beroepskrachten
erbij betrekken.
Waarvoor kunnen ze je benaderen en waar kunnen mensen je vinden? Uit voorgaande antwoorden kan afgeleid worden waarvoor mensen me
kunnen benaderen om van gedachten te wisselen
over hoe bewoners van het Kleiwegkwartier
betrokken kunnen worden bij het prettiger maken
van het wonen in de wijk en voor adviezen of
ondersteuning bij initiatieven die ze zelf
ontplooien of willen ontplooien; Mensen kunnen
een afspraak met mij maken via de Wijkwinkel van
de BOK aan de Koraalstraat 19. Indien mogelijk
kunnen ze me ook direct persoonlijk spreken. In
ben in ieder geval in de Wijkwinkel aanwezig op
de donderdag van 11.00 tot 15.00 uur.
Mirjam Fondse

Halte Melanchthonweg slecht bereikbaar
Hoera! RandstadRail is in beperkte vorm gestart.
Iedereen heeft ondertussen de (eerste)
omgebouwde metro's kunnen zien rijden op het
oude spoor van de Hofpleinlijn. Helaas kunnen
we nog niet tot in Den Haag komen met de
nieuwe verbinding. De ingebruikname van het
laatste deel van het traject is met twee maanden
vertraagd en wordt nu eind oktober verwacht.
Voor ons in het Kleiwegkwartier heeft de komst
van RandstadRail als nadeel dat de halte enige
honderden meters is opgeschoven; van de
Kleiweg naar de Melancht(h)onweg. Op een
voorlichtingsavond in de wijk heeft men ter
compensatie - beloofd dat vanaf de start een
goed fietspad en voetpad beschikbaar zouden
zijn naast het spoor tussen de oude en nieuwe
halteplaats. Deze verbinding zal nu naar
verwachting pas in 2007 worden gerealiseerd.
Erg jammer. Belofte maakt schuld.

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

Camiel Coremans,
voorzitter BOK

Openingstijden winkel:

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

Over (een) Chocoholic
kun je proeven. Verse bonbons, gemaakt van
kwaliteitsgrondstoffen zijn veel lekkerder dan die
van de groothandel, die vaak veel langer bewaard
worden. Chocola kun je lang bewaren, maar de
smaak van bonbons gaat achteruit.”

Er zijn ondernemers die tamelijk onopvallend
aanwezig zijn in het Kleiwegkwartier. Ze zitten in
panden die er op het eerste gezicht ontoegankelijk uitzien. Het oogt wat stilletjes. Als je nieuwsgierig naar binnen gluurt word je niet veel wijzer. Je
vraagt je af wie daar bezig is, wat daar gebeur en,
óf er wat gebeurt. Op de Kootsekade is
Chocoholic gevestigd. Precies in zo’n pand. Dat
schijn ook hier bedriegt bewijst Marco Harreman,
de Chocoholic in eigen persoon. Met olijke ogen
en een vrolijk sikje rent hij energiek heen en weer.
Enthousiast vertellend over chocolade, de
eigenschappen, de vulling en alles wat je ermee
kunt doen.
“Chocola is eindeloos. Je kunt er alles mee
maken. Ik maak vooral bonbons en lekkere
chocolaatjes. Maar ook relatiegeschenken. In de
vorm van kunstwerkjes zoals sleutels, hartjes en
huisjes. Alles wat de klant vraagt”. Ik maak verse
producten, vooral op bestelling. Ze worden hier ter
plekke bereid, volgens eigen receptuur. En dát

Proeven
Marco laat er geen gras over groeien, er móet
geproefd worden. Op een schaaltje legt hij
diverse exemplaren. En echt, ze zijn zalig, de eerste tot en met de zoveelste. Iedere keer als ik er
eentje neem, ligt er snel weer een andere voor in
de plaats. Ondertussen vertelt hij verder:
“Bonbons maken is een echt vak. Een goede
banketbakker of kok is niet per definitie vaardig in
het maken van bonbons. Ik ben opgeleid als
banketbakker, maar al snel had ik de voorkeur
voor het chocoladevak. Vooral het experimenteren
met smaken vind ik geweldig. Steeds iets anders.
Eindeloos proeven en aanpassen. Momenteel zijn
de lavendelbonbons en bananenbonbons
favoriet. Die bananenbonbons ontstonden bij toeval doordat ik een bijzondere fles bij de
plaatselijke slijter ontdekte. Meteen heb ik de
voorraad opgekocht, zelfs flessen van andere filialen laten aanrukken. Het was een likeur die tijdelijk in het assortiment was, ter gelegenheid van de
kerst. Ik ben inmiddels met de laatste fles bezig.
Nu maar hopen dat ze met kerst weer zo’n actie
hebben! Ik werk veel aan nieuwe smaken, kom
met verrassende combinaties. Bonbons waar
tomaat in is verwerkt, of waarin bepaalde smaken
thee zijn toegevoegd, zijn hier voorbeelden van. Ik
houd van subtiele melanges, niet van chocolade
waar bijvoorbeeld de alcohol de boventoon voert.
Regelmatig laat ik klanten proeven, om na te gaan
of ik de juiste samenstelling te pakken heb. Ik eet
elke dag chocolade, maar ’s avonds thuis smaken
ze toch het lekkerste!”

Start RandstadRail vertraagd De start van
RandstadRail die op 3 september gepland stond,
is een aantal weken uitgesteld. In de maand juli
heeft een aantal tegenslagen het tijdschema
zodanig verstoord dat onvoldoende tijd kon worden ingeruimd om de veiligheid van het spoor en
de voertuigen te testen. Aangezien RandstadRail
pas van start kon gaan als alle testen op veiligheid
zijn uitgevoerd, was de opening op 3 september
niet meer haalbaar.

“300 m2!!”, lijkt het knalrode doek dat op de voorgevel van Straatweg nummer 35 gespannen is, te
roepen. En inderdaad, al oogt speelgoedwinkel
Carrabas bij binnenkomst niet erg groot, wie een
paar stappen verder doet en door het als galerie
ingerichte halletje loopt weet bijna niet wat hij ziet.
Zoveel speelgoed, en zoveel ruimte!

Met in hun achterhoofd hun eigen favoriete speelgoedwinkel in Antwerpen, en de ideeën over hoe
een goede speelgoedwinkel eruit zou moeten
zien, gingen zij op zoek naar het ideale pand. Zij
kwamen uit op de Straatweg, in het
Kleiwegkwartier. Een goede locatie: in het
Kleiwegkwartier wonen veel jonge gezinnen en de
Straatweg is goed bereikbaar. Ook de ruimte was
prima, al moest er wel veel aan verbouwd worden.
Het gehele pand werd volledig kaal gemaakt, alle
verlaagde plafonds kwamen eruit en er moest
veel, heel veel geschilderd worden. Liesbet en
Miranda hebben ieder stukje van de winkel op
deze manier van zeer dichtbij bekeken!
En het resultaat mag er zeker zijn. Een grote, ruim
opgezette winkel, met in het achterste gedeelte
mooi lichtinval. Na de verbouwing was het een
komen en gaan van verschillende leveranciers om
de meer dan 3000 artikelen, op tijd voor de opening in de winkel te krijgen. De opening zelf was
een echte happening, met gratis ijs, een groot
springkussen en een kleurwedstrijd. Liesbet en
Miranda kregen volop bloemen en gelukwensen,
ook van ondernemers uit de buurt. Het gaf hen
een welkom gevoel in de wijk.
De collectie is zeker bijzonder te noemen, niet te
vergelijken met die van gewone speelgoedwin-

Workshops
“Behalve chocolaatjes maken geef ik ook nog
workshops. Voor bedrijfsfeestjes, verjaardagspartijtjes, vrijgezellenavonden, vriendenclubjes. In
anderhalf of 2,5 uur maken de deelnemers zelf
bonbons. Natuurlijk gaat het resultaat mee naar
huis. Mensen vinden het heel leuk. Kinderen
krijgen een schort en muts, waarmee ze na afloop
zo de deur uitlopen.” Uw verslaggeefster krijgt de
gelegenheid om mee te kijken met zo’n workshop.
Volgens afspraak meldt zich een groep
vriendinnen. Na een korte demonstratie waarbij
zelfs een verfbrander wordt gebruikt, gaan de
schorten om en de handschoenen aan en gaan
de dames aan de slag. Al lachend en proevend
worden de eerste vormen gemaakt. Fopspeentjes

en hartjes verschijnen. Dit zijn jonge moeders dat
is wel duidelijk. Uiteraard wordt er geproefd en
gesnoept en tussendoor vertelt Marco iets over de
receptuur en de oorsprong van chocolade.
Gezelligheid voert de boventoon, ook al vinden
sommige dames zich niet creatief, het resultaat
mag er zijn en iedereen heeft er lol in.
Ook voor particulieren
Chocoholic is echt een eenmanszaak. “Doordat
ik alles alleen doe kan ik geheel mijn eigen tijd
indelen. Zelf het programma van de workshops
indelen, zelf mijn werktijden bepalen. Inkoop en
bezorging doe ik ook zelf. Alleen de website en de
administratie laat ik anderen doen. Ik doe liever
wat ik leuk vind en waar ik goed in ben:
chocolaatjes maken en workshops geven!”
“Chocoholic is gevestigd in het Kleiwegkwartier,
omdat ik hier een betaalbaar pand heb gevonden
in een veilige omgeving. Klanten van workshops
kunnen hier gratis parkeren en ‘s avonds na
afloop nog veilig over straat. Ook de bereikbaarheid dichtbij de snelweg en het openbaar vervoer
zijn belangrijk. Het is een gezellig, en bedrijvig
wijkje en inmiddels heb ik al een paar klanten in de
directe omgeving. Ook particulieren zijn welkom.
Als ze aanbellen voor een doosje bonbons
kunnen ze kiezen uit wat ik toevallig op voorraad
heb. Voor specifieke wensen is het handig van te
voren te bellen of te mailen.”
Chocoholic is gevestigd op de Kootsekade 17A
tel: 010-2183014, www.chocoholic.nl
E-mail: Marco@chocoholic.nl
Ciska Evers

Nieuws over RandstadRail

Bijzondere
speelgoedwinkel

In een gesprek met de eigenaressen vertellen zij
enthousiast over het hoe en waarom van hun winkel. Na zelf kinderen gekregen te hebben, bleek
hoe lastig het soms is om in Rotterdam het speelgoed te vinden dat zij hun kinderen graag willen
geven. Liesbet en Miranda, resp. jurist en architect, kregen tijdens een inspirerend uitstapje op
‘de Parade’ in Rotterdam het idee om hun banen
op te zeggen en zelf een speelgoedwinkel te
beginnen. Een grote winkel, met heel veel mooi,
kleurrijk en stevig speelgoed waar kinderen van
kunnen leren, dat hun creativiteit stimuleert en kinderen laat fantaseren… Een speelgoedwinkel
waar je als ouder rustig kunt rondkijken, terwijl je
kind even kan gaan spelen, waar je gewoon goed
en vakkundig geholpen wordt. Waar je niet per
ongeluk van alles omgooit als je je omdraait en
waar je door de bomen het bos nog wèl ziet.

Het pand is niet ingericht als winkel. Als je aanbelt,
kom je in een ruimte die nu alleen als
ontvangstruimte dienst doet. Dat kan niet anders,
de airco kan het niet bijhouden. “Als ik hier
producten in de kast zet druipen ze na een uurtje
als chocolademelk naar beneden.” De werkruimte
is boven. In de opkamer is de productieruimte
gevestigd. Hier staan apparaten die de basischocolade permanent op temperatuur houden.
Grote werkbanken, wat voorraden voor de vulling,
een grote koelkast. En een klein keukentje. ”Een
jaar geleden ben ik hier begonnen. Ik maak bonbons en chocolaatjes voor bedrijven. Mijn klanten
zijn horecagelegenheden, winkels, maar ook
bedrijven die relatiegeschenken willen zijn mijn
doelgroep. Voorheen werkte ik als banketbakker
en in de horeca. Die contacten kwamen goed van
pas bij de opbouw van mijn klantenkring. Actief
adverteren is momenteel niet meer nodig. Ik heb
het razend druk! Zelfs in de perioden waarop je
wat minder vraag zou verwachten komen er volop
bestellingen”

kels. Mooi houten speelgoed, maar bijvoorbeeld
ook poppenhuizen, elfen- en ridderhuisvesting,
knutsel- en ontdekspullen, verschillende soorten
originele spelletjes, mooie knuffels en poppen,
grappige loopfietsjes en grote skelters zijn een
kleine greep uit de grote hoeveelheid speelgoed.
Overigens komt er eind september een catalogus
uit van het beste speelgoed, verkrijgbaar in de
winkel, zodat u ook thuis op uw gemak kunt bekijken wat Carrabas allemaal voor moois verkoopt.
Op dit moment, zo’n drie maanden na de opening, zijn er nog volop plannen en ideeën die het
tweetal tot uitvoering wil brengen. Zo willen zij de
winkel verder uitbreiden en overzichtelijker
maken door het stukje buitenterrein, dat het vooren achtergedeelte scheidt, bij de winkel te
betrekken. Daarnaast zijn er plannen om activiteiten in de winkel te gaan organiseren, zoals bijvoorbeeld textiel beschilderen. De agenda van
deze activiteiten komt te staan op de website,
www.carrabas.nl.
Ook exposeert er iedere maand een andere kunstenaar in de winkel, met schilderijen of andere
kunstwerken speciaal voor kinderen of kinderkamers.
Al met al zou ik u zeker aanraden om eens langs
te gaan en met eigen ogen te zien wat er met
een goed idee, hard werken en veel liefde bereikt
kan worden!

Vervangend vervoer Hofpleinlijn gedeeltelijk via
het spoor Per 10 september rijden metrostellen op
het traject Nootdorp – Rotterdam Hofplein. De
reistijd met het vervangend vervoer is daardoor
korter waarmee het ongemak voor reizigers wordt
beperkt. In tegenstelling tot het traject rondom
Zoetermeer ligt het traject Nootdorp – Rotterdam
Hofplein redelijk geïsoleerd en is er weinig samenhang met andere onderdelen (Zoetermeer en Den
Haag Centraal). Dit maakte het mogelijk op dit traject eerder de nodige veiligheidstesten uit te voeren, waardoor al vóór de officiële start van
RandstadRail, tussen Nootdorp en Rotterdam
Hofplein kan worden gereden met metrostellen.
Haltes op het traject Hofplein, Melanchthonweg,
Wilgenplas, Rodenrijs, Pijnacker Zuid en
Pijnacker, Nootdorp. Op werkdagen wordt om de
15 minuten gereden, na 19.00 uur om de 20 minuten. Op zaterdag wordt om de twintig minuten
gestopt, op zondag elk halfuur.
Voor lijn 5 is een overstaphalte in gebruik genomen bij het station Melanchthon.

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

Lisa Doornbos

Wijzigingen vervangend busvervoer
Hofpleinlijn
Vanaf zondag 10 september is buslijn 6 van
Rotterdam naar Zoetermeer opgeheven en buslijn
7 van Rotterdam Centraal naar Den Haag
Centraal sterk gewijzigd. Buslijn 7 rijdt op werkdagen van 7.00 uur tot 18.00 uur van Nootdorp naar
Leidschendam-Voorburg, Voorburg ’t Loo en Laan
van NOI in Den Haag. Een nieuwe buslijn 8 rijdt
tussen Nootdorp en Den Haag Centraal. Reizigers
tussen Zoetermeer en Rotterdam kunnen tussen
Zoetermeer en Pijnacker gebruik maken van buslijn 121. Vanaf station Pijnacker kunnen reizigers
gebruik maken van het railvervoer. Het tariefsysteem voor het vervangend vervoer (de puntenkaarten) blijft ongewijzigd ook voor het traject
Nootdorp – Rotterdam Hofplein.
Voorbehoud
De Projectorganisatie RandstadRail schat in dat
met de kennis van nu RandstadRail eind oktober
officieel kan starten. De exacte datum wordt bij de
start van het proefrijden bekend gemaakt. Dat is 3
weken voor ingebruikname van RandstadRail.
De komende weken worden gebruikt om de systemen te testen. Als deze testen goed verlopen,
wordt het hele traject vrijgegeven aan de vervoerders om proef te draaien. Dit houdt onder andere
in testen van dienstregeling, beveiligingssysteem,
seinen en wissels, etc. De Projectorganisatie
RandstadRail verwacht dat er geen kritische problemen meer zullen optreden. Maar dit kan bij een
dergelijk complex infrastructureel project nooit
100% worden uitgesloten.

RET weg van
Kleiweg
Het Bestuur van de BOK is blij
met het aangekondigde vertrek
van de werkplaats en de remise
van de RET aan de Kleiweg.
Secretaris John Hokke zou het
liefst zien dat er ouderenwoningen op de vrijkomende grond
worden gebouwd, maar acht dit
gezien de ligging onwaarschijnlijk. Het Bestuur wil graag meedenken over de bestemming
van het terrein.

Bent u iemand die bij een ongeval niet
alleen wilt kijken maar ook helpen? Heeft u
een gezin en enkel een doosje pleisters in
huis? Wilt u meer weten over EHBO?
Dan heeft u nu de kans!
De vereniging Rotterdam EHBO geeft binnenkort
een cursus in de Bergse Zonnebloemschool.
(Electroweg 18) Deze leidt u op voor het officiële
diploma EHBO. De cursus start op 1 november en
duurt 12 woensdagavonden van half acht tot half
tien. De kosten zijn 125 + 40 euro voor de literatuur. In de cursus komen 13 verschillende onderwerpen aan bod. U doet in februari examen. Het
diploma is 2 jaar geldig. Jaarlijks kunt u op herhaling. Meer informatie over de vereniging en de
inhoud van de cursus vindt u op de website
www.rotterdam-ehbo.nl
Voor aanmelding en vragen kunt u terecht bij:
N. Peeters telefoon 06-126364 02, of Anke Emo:
0181 – 48 4444, e-mail: info@rotterdam-ehbo.nl

Bewonerskompas-Rotterdam
wijst u met succes de weg
"Hier tegenover is een grasveldje waar nu niets
mee gebeurt, terwijl hier best veel kinderen rondlopen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat we daar wat leuke dingen kunnen gaan doen?” "Waar kan ik
voorbeelden vinden van verschillende soorten
gemeenschappelijk wonen projecten?" In
Rotterdam hebben bewoners erg veel verschillende vragen op het gebied van het wonen. Ze hebben een probleem of een leuk idee, maar vaak
weten ze niet waar ze daar mee terecht kunnen.
Sinds 1 juli 2005 heeft Steunpunt Wonen voor al die
vragen het Bewonerskompas-Rotterdam. Het
Bewonerskompas kent twee poten: een internetsite vol informatie en inspiratie en de Infodesk waar u
uw vraag kunt bespreken.
www.bewonerskompas-rotterdam.nl
Op de internetsite www.bewonerskompas-rotterdam.nl vindt u allerlei informatie: over een aantal
onderwerpen (van huurrecht, overleg met uw verhuurder, anders wonen tot leefbaarheid), een hele
serie interessante voorbeelden van activiteiten op

Flower &
Gifts
Janssen

Bollen poten in Buurttuin
Het Zwembad
FLOWER&GIFTS
Janssen

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

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

het gebied van leefbaarheid én veel adressen van
actieve bewonersgroepen en andere organisaties
op het gebied van het wonen in Rotterdam. En wat
misschien ook wel leuk is: u kunt uw eigen leefbaarheidproject bij het Bewonerskompas aanmelden zodat uw project andere bewoners kan
inspireren.
Infodesk
Als u uw probleem of idee met iemand wilt bespreken, kunt u terecht bij de Infodesk. Daar kunt u in
alle rust uw vraag of idee bespreken, waarbij de
verschillende mogelijkheden met u worden doorgenomen om er mee aan de slag te gaan. U krijgt
dan advies over welke stappen u kunt zetten, naar
wie u het beste kunt toe kunt stappen of zonodig
brengen wij u zelf in contact met de juiste persoon.
Via de Infodesk kunt u ook contact krijgen met het
Steunpunt Woonoverlast, de Woongroepenwinkel,
en VvE Informatie (Vereniging van Eigenaren).
De Infodesk van het Bewonerskompas-Rotterdam
is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 9.00-13.00 uur op 010-280.6422 of via
e-mail: infodesk@sw-r.nl.

ALLE AFHAAL
PIZZA’S EN PASTA’S € 5,--

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

In Buurttuin het Zwembad, in de Willem van
Hillegaersbergstraat, wordt op 7 oktober van twaalf
tot zeventien uur gewerkt om de tuin voor te bereiden voor de winter. Alle buurtbewoners zijn van
harte welkom om te komen helpen.
Mozaïek
Op 1 juli werd de tuin onder grote belangstelling
geopend. Vanaf dat moment is er door de buurt
veel gebruik van gemaakt. Vooral de klimtoestellen
en de grote zandbak zijn erg in trek bij de kinderen.
Nu de zomervakantievakantie voorbij is, is het
vooral op de woensdagmiddag en in het weekend
een drukte van belang. Maar het is nu ook tijd om
de handen uit de mouwen te steken. Op zaterdag
7 oktober worden er een groot aantal activiteiten
georganiseerd. Bollen planten, klimop leiden,
vegen, schoffelen, compost uitstrooien, timmeren,
het schuurtje inrichten, gras maaien, de poort
schuren, schilderen en sauzen, parasolgeleiders
plaatsen en nog veel meer. Ook start de inzameling
van (stukjes) aardewerk en porselein. In het voorjaar worden de betonnen banken achter in de tuin,
met mozaïek versierd. Daar is veel aardewerk voor
nodig. Voor iedereen die tegeltjes of serviesgoed
over heeft staat een bak klaar waarin dit kan worden gedeponeerd. Voor alle medewerkers staat
koffie, thee en soep klaar. De organisatoren hopen
veel buurtbewoners te ontmoeten. Bent u verhinderd en wilt u toch graag helpen? Elke woensdag
van negen tot twaalf wordt er in de tuin gewerkt.
Iedereen is welkom, om te helpen of om te kijken
en genieten. Kijk voor Buurttuin-nieuws ook op
www.bokrotterdam.nl

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:
DEELRAADSVOORZITTER
Laatste donderdag van de maand

SPREEKUUR SOCIAAL RAADSVROUW
Dinsdag om de 14 dagen 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 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.

WIJKAGENT
De buurtagent is telefonisch bereikbaar onder
nummer 0900-8844 of per mail
jaco.de.gast@rijnmond.politie.nl

KLACHTENNUMMERS
GEMEENTE ROTTERDAM
(ook voor grof vuil ophalen)
tel: 0800-1545 (gratis)

DCMR voor stank en lawaai
tel: 473 33 33

SENIORENDAG 2006

RET KLANTENREACTIES
tel: 0800-6061 (gratis)

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Woensdag 4 oktober a.s. vindt weer de seniorendag in Hillegersberg-Schiebroek plaats. Deze
dag bestaat uit een informatiegedeelte en een
uitstapje. Het informatief deel handelt over de
nieuwe Openbaar Vervoer chipkaart waar de RET
uitleg over komt geven en de Sociale
Raadslieden Rotterdam zullen algemene informatie komen geven over de Zorg-en
Huurtoeslag. Na de lunch vertrekken we per bus
naar de Spido voor een rondvaart. Wij ontvangen
u graag vanaf 9.30 uur (start programma 10.00
uur) bij Lommerijk aan de Straatweg 99. De kosten voor deelname aan deze seniorendag zijn
2,50 euro. Kaarten zijn vanaf 18 september bij de
balie op de volgende adressen verkrijgbaar.

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
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
010 – 44 38 444.
Bereikbaar 7 dagen per week, 24 uur per
dag www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl

Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier:
Koraalstraat 19. Dienstencentrum: Wilgenlei 790.
Bewonersorganisatie 110-Morgen: Minervalaan 18

SERVICEPUNT SPORT
HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK

Overdekte stalling gezocht

Melanchtonweg 70, (de Wilgenring)
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Tel: 418 55 59, fax: 418 62 92

Wie kan ons helpen? Wij zoeken een ruimte
(omgeving Kleiweg) waar een scootmobiel gestald
kan worden en waar tevens een mogelijkheid is om
deze van tijd tot tijd op te laden. Er wordt uiteraard
een vergoeding tegenover gesteld. Wij zijn te
bereiken onder nummer 4183412 of 06 48033709.

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
De informatieavond voor het Kleiwegkwartier
over het project: spoorschermen is niet in oktober
(zoals eerst gepland) maar zal er volgens het
projectbureau in ieder geval vóór het eind van dit
jaar komen. De oorzaak van de vertraging is dat
wat extra onderzoeken nodig bleken en op de
uitkomst daarvan gewacht moet worden. De
datum van de informatieavond zal in de wijkbladen
worden gepubliceerd, Houd u die in de gaten
wanneer u geïnteresseerd bent. De BOK is erg
benieuwd naar de definitieve plannen!

Werkwinkel
In de Werkwinkel aan de Teldersweg 225 is iedere
bewoner van de Deelgemeente HillegersbergSchiebroek welkom. In de Werkwinkel is Vooruit
gevestigd evenals OK (Onbenutte Kwaliteiten) en
het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Vooruit geeft
informatie en advies om u wegwijs te maken op de
arbeidsmarkt, helpt u bij het zoeken naar een
passende vacature, ondersteunt u bij het maken
van een CV en sollicitatiebrieven en adviseert u
over opleidingsmogelijkheden en her- en bijscholing. Als extra service heeft Vooruit in de Werkwinkel
het Internetpunt Werk. Hierop kunt u dagelijks
tussen 09.00 en 17.00 uur komen zoeken naar
vacatures op werksites. U kunt deze ook uitprinten.
Wanneer u nog hulp nodig heeft met de bediening
van de computer dan helpt één van de aanwezige
medewerkers u graag. De medewerkers van
Vooruit zijn Pauline Urbanus en Dick Leendertse en
zij zijn bereikbaar op tel. 010-218 20 90.

Liesbeth van Amerongen, Lisa Doornbos,
Ciska Evers, Mirjam Fondse, Jaap van Hoek,
Geer Meershoek, John Hokke (foto’s)
Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk voor: 15-11-2006
E-mail: bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl
Internet: www.bokrotterdam.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

Bazar in de Oranjekerk
Op zaterdag 28 oktober a.s. wordt van 10 – 16.00
uur een groots opgezette bazar inde Oranjekerk
aan de Rozenlaan gehouden. In de dertig goed
gevulde kramen wordt van alles voor een vriendelijke prijs aangeboden. Zoals curiosa, antiek, klokken, glas, aardewerk, snuisterijen, boeken, platen,
speelgoed, bloemstukjes etc. Daarnaast is er een
ruim aanbod van hapjes en drankjes. Deze bazar
is altijd een ontmoetingspunt voor wijk- en oud
wijkbewoners. De opbrengst van de bazar is voor
de renovatie van het orgel en de verbouw van het
liturgisch centrum. De toegang is gratis.

