
U heeft vast wel een mooie, leuke, grappige, 
bijzondere foto van het Kleiwegkwartier. Als u
deze in de komende weken op de site van de
BOK zet, kunt u er een leuke prijs mee winnen.
Bezoekers van de site kunnen voorkeursstem-
men uitbrengen op de ingezonden foto’s en zo
de uitslag beïnvloeden. Insturen en stemmen kan
de hele maand februari. De uitslagen en een 
zwart-wit afdruk van de foto komen in de 
volgende buurtkrant die op 22 maart verschijnt.
En vanaf die dag staan de winnaars natuurlijk ook
op onze site www.bokrotterdam.nl.

Doe mee
Ga naar www.bokrotterdam.nl en kijk in de 
rechterkolom bij fotoboek. Klik daarop en u vindt
een pagina met uitleg en voorwaarden. Vanaf het
verschijnen van deze buurtkrant tot en met 28
februari kunt u uw leukste foto zelf uploaden.
De foto’s moeten iets laten zien van het
Kleiwegkwartier. U licht dat op de site zelf toe
door bij uw foto een korte beschrijving te zetten.

U kunt maximaal 5 foto’s per mailadres uploaden,
1 foto in elk van de 5 categorieën; wijk, natuur,
jeugd, gebeurtenissen en de categorie ‘overig’.
De laatste omvat alles buiten de andere 
categorieën. Foto's worden op de site 
opgeslagen en zijn daar voor een ieder zichtbaar.
Alle bezoekers van onze site kunnen op uw foto
stemmen, dus,  roep uw familie en vrienden op
om naar www.bokrotterdam.nl te gaan.

Prijzen
Een deskundige BOK-jury kiest uit de foto’s die
zijn genomineerd op basis van de voorkeurstem-
men van de bezoekers, de fraaiste, mooiste en
leukste foto’s. Deze winnen prijzen variërend van
een USB3-speler tot kwaliteitsfotopapier.
Prijswinnaars krijgen via de mail een bericht en
worden vermeld in de volgende Buurtkrant.

Dus
Kijk op uw harde schijf, uw SD-kaartje of ga naar
buiten en maak wat mooie plaatjes. En dan 
uploaden!

Heeft u nog vragen mail dan naar
info@bokrotterdam.nl

Scholen in de wijk. Er zijn diverse soorten scholen
in de wijk, van peuterspeelzaal tot middelbare
school. Een school die een eigen plek in de wijk
heeft is de St. Mattheusschool, gevestigd aan de
Margrietstraat. Hierin bevindt zich de school voor
Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (SO/VSO-ZMLK),
tevens kernschool voor autistische kinderen. Het
hoofdgebouw van de St. Mattheusschool is 
gesitueerd in Schiebroek, aan de Larikslaan. In dit
gebouw aan de Larikslaan is de afdeling Speciaal
Onderwijs (SO) gevestigd. Hier krijgen de 
leerlingen in de leeftijd van 4,5 jaar tot 13 jaar les.
De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
is gevestigd in het schoolgebouw aan de
Margrietstraat (zie foto). Deze leerlingen zijn 13 tot
20 jaar oud.

De Sint Mattheusschool is geen reguliere school.
Daarom is de structuur van de school ook anders.
Alle groepen op de St. Mattheusschool hebben bij-
voorbeeld een naam. De schoolleiding heeft hier
voor gekozen omdat een naam de 
kinderen meer aanspreekt dan nummers en omdat
op deze manier de 15 groepen met samen 168
leerlingen een eigen plek in de school hebben.

De St. Mattheusschool bepaalt niet zelf of 
leerlingen mogen worden toegelaten. Een externe
instantie bepaalt of een leerling voldoet aan de 
criteria die voor het hele land door de overheid zijn
vastgesteld. Het belangrijkste criterium voor iedere
school voor ZMLK is dat iedere leerling een IQ
onder de 60 moet hebben. De leerlingen worden
dan ook “leerlingen met een verstandelijke 
beperking” genoemd.

De opbouw in de school is als volgt:
AUTI - Afdeling  aan de Argonautenweg en de 
SO-afdeling aan de Larikslaan De groepen voor
autistische kinderen (de zogenaamde utigroepen)
hebben een bijzondere plaats op de St.
Mattheusschool. In de autigroepen worden alleen
kinderen geplaatst, die een diagnose autisme 
(of: ASS, Autisme Spectrum Stoornis) hebben.
Deze afdeling bestaat uit twee groepen: Pino,
Tommie en Oscar. Zoals U ziet hebben alle groe-
pen namen uit Sesamstraat. Dat is, vooral voor de
jongere kinderen, belangrijk om zich te kunnen
identificeren met een groep. Daarnaast is er een
VSO-Autigroep en is een aantal auti-leerlingen
geïntegreerd in de eindgroep van het VSO.

In het SO worden de jonge kinderen geplaatst, die
afkomstig zijn uit andere instellingen en 
schoolsoorten. De afdeling Speciaal Onderwijs
aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen bestaat uit vijf
groepen: Kermit, Elmo, Koekiemonster, Ernie en
Grover. Deze groepen zijn gehuisvest in het
gebouw aan de Larikslaan. Hier vinden we ook de
groepen Dikkie Dik en Gonzo, twee groepen voor
kinderen met een extra speciale hulpvraag.

VSO – AFDELING in de Margrietstraat
In het VSO wordt uitgegaan van datgene wat er in
het SO is gedaan en aangeleerd. Zo wordt er nog
aandacht besteed aan de schoolvakken en de
sociale vaardigheden. Hiernaast is het VSO een
beroepsvoorbereidende opleiding. Op grond van
gesprekken, observaties en de resultaten van een
test wordt vastgesteld aan welke richting een 
leerling de voorkeur geeft. Er wordt gericht gewerkt
aan doelen die zijn gericht op wonen, werken en
recreëren. Deze groepen zijn gehuisvest in het
gebouw aan de Margrietstraat. Zelfstandigheid is
hierin een zeer belangrijk woord; het hele onderwijs
is gericht op de zelfstandigheid van de leerlingen

Wat is nu het verschil met regulier onderwijs? 
Het onderwijs is gericht op het bieden van 
mogelijkheden om de kinderen zo optimaal 
mogelijk te laten functioneren in de maatschappij
zoals ze die ervaren. De medewerkers op school
streven er naar om naar elk kind te kijken als 
individu en als kind met een handicap. Primair dus
als kinderen. De handicap ‘autisme’ betekent, dat
ieder kind meer hulp nodig heeft dan anderen,
maar ook dat die hulp zeer specifiek moet zijn.
Autisten krijgen informatie binnen via de 
verschillende zintuiglijke kanalen die alle mensen
gebruiken als ogen, neus, oren, gevoel enz. Het
probleem bij autisten is dat de informatie die door

de verschillende kanalen binnenkomt, in de 
hersenen niet kan worden geïntegreerd en 
gecombineerd. Het blijven voor autisten 
losstaande gegevens, waar ze geen verband 
tussen kunnen zien. De algemene doelstelling voor
het onderwijs aan autistische kinderen op de
school luidt: het autistisch kind door middel van het
bieden van structuur leren om inkomende 
informatie te integreren en te combineren en ze
daardoor de mogelijkheid geven om zelf zin te 
verlenen aan de belangrijke en voorkomende 
componenten van zijn of haar omgeving. 

Daarnaast zijn er nog meer doelen geformuleerd
om de kinderen te leren omgaan met de huidige
maatschappij. De school heeft hierin een belangrij-
ke functie, naast de opvoeding van de ouders. Wilt
U meer weten? Op de website van de St.
Mattheusschool kunt u een bestand downloaden
met nog veel meer informatie over de school of
over autisme. 

Het Kleiwegkwartier is een ideale plek om met een
school als het VSO van de St. Mattheusschool te
zitten. De school is goed bereikbaar met bus en
tram, er zijn winkels in de buurt en ook de
Wilgenring is goed te bereiken. Het is jammer dat
het een oud gebouw is. De leerlingen zijn 
momenteel met een kunstproject bezig waarbij
door de leerlingen ontworpen kunstwerken op de
speelplaats worden opgehangen. Dit, om de buurt
wat te verfraaien en de ongezellige speelplaats een
beter aanzien te geven.

Omdat de leerlingen door hun handicap veelal niet
in staat zijn om met het openbaar vervoer te reizen
worden ze gebracht met taxi’s of busjes. De school
doet er alles aan om dit zo goed mogelijk te laten
verlopen. Als daar klachten over zijn, hoort de
school dat natuurlijk graag, zodat er iets aan kan
worden gedaan.

Mirjam Fondse
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St. Mattheusschool; bijzonder onderwijs
Opmerkelijk

Ziezo we hebben ze weer gehad de feestdagen,
een nieuw jaar is aangebroken tijd voor een 
frisse start. Maar eerst nog even een kleine 
terugblik op het vorige jaar. Ondanks dat volgens
Balk, Bos en Rou de tijd van terugblikken voorbij
is, wil ik toch nog even terug naar mijn laatste
opmerkelijk van vorig jaar. Aan het slot hiervan
vroeg ik me af hoe arm of rijk Nederland nu 
eigelijk was / is, en ik voegde daar aan toe dat de
komende (december)tijd dit wel zou uitwijzen.
Welnu de omzetcijfers van Kerst en Oud en
Nieuw zijn intussen naar ik mag aannemen bij
een ieder bekend, dus mag iedereen deze vraag
nu ook voor zich zelf beantwoorden. Nu terug
naar het heden, heeft u ze gezien? Peter André
en Wouter, de toekomst gerichte drie van
Beesterzwaag? Gedrieën stonden ze als ridders
op het bordes de pers te woord, die op het 
nippertje na een langdurig gevecht met hun Tom
Toms en vastlopers in de klei in het hoge noorden
gearriveerd waren. Nee spraken zij gedrieën er
werd alleen nog maar vooruit gekeken en niet
meer achterom. Dat zij nog niet zolang geleden
(toen u moest stemmen weet u nog?) elkaar 
uitmaakten voor alles wat mooi en lelijk was,
elkaar uitmaakten voor leugenaar en allemaal om
het hardst riepen dat samenwerking onmogelijk
was. Stonden zij nu in eens te zeveren hoe
vruchtbaar hun samenzijn was geweest en dat
het vertrouwen voor de toekomst groot was.
Alleen sprak de lichaamstaal van Wouter iets
anders, volgens mij zit die behoorlijk bij die twee
kansel ridders onder de plak. Of zou dit komen
omdat die zijn Haagse tijgertje zo miste? 
Ik persoonlijk kreeg een onrustig gevoel toen ik
dit trio zo bezig zag; wat voor een cocktail gaan
die bereiden? Wordt er straks niet zoveel water bij
de wijn gedaan dat het spul voor geen enkele 
kiezer meer te zuipen is, ongeacht of je nu van
rood wit of rosé houd. Heeft het vooruitzicht om
in ‘s lands keuken te kunnen komen te staan hun
gevoel voor smaak niet reeds zo aangetast dat
de nationale maaltijd die zij gedrieën gaan 
bereiden voor niemand meer te pruimen zal zijn?.
Vlees nog vis, maar kliekjes en restanten van de
copieuze maaltijden die ons op de verkiezings-
menukaarten zijn beloofd. Ook Jan tomaat liet
zijn kiezers bij voorbaat met de gebakken peren
zitten, die dacht bij het aperitief, ’schreeuwen dat
anderen er niks van bakken is één ding, maar om
nu zelf met die anderen op mijn plaat te gaan is
een ander verhaal, ik pas. Ik ga wel lekker met
mijn vazallen in de Tweede Kamer zitten waar ik
zo nu en dan wel eens een heet soepje zal 
opdienen, waar minimaal ons nationale  wildpar-
tijtje zijn bek goed aan zal branden’. En onze
Geert? die is de hazen reeds flink aan het 
peperen, hierbij nauwlettend gade geslagen door
(Wouters eigen tijgertje) Femke. En voor de partij
voor de dieren (allen vegetariër) wordt het dus
gruwelen en zal er verder weinig te verhapstuk-
ken overblijven. Hopende dat ik niet aan het
begin van het nieuwe jaar u uw eetlust voorgoed
ontnomen heb, de beste wensen en geniet van
de maaltijd 2007.

Bram Kleiwegt

Honger naar het nieuwe jaar?

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

Redactielid van de Buurtkrant 
Wij zoeken mensen die als vrijwilliger een bijdrage
willen leveren in de vorm van het schrijven van kopij,
het houden van interviews en het willen meewerken
aan de lay-out van de krant. Het gaat ons om mensen
die enthousiast zijn, kunnen schrijven en regelmatig
tijd vrij willen maken (liefst ook overdag).
Om met ons mee te kunnen doen heeft u vooral
enthousiasme nodig. De rest komt vanzelf. 

Hoe gaat dat op onze redactie?
• Onderwerpen voor de inhoud komen vaak van 

buiten. Soms van de redactieleden zelf.
• Wie aan welk onderwerp gaat werken bepalen we

gezamenlijk in het redactieoverleg en hangt 
mede af van de beschikbare tijd en interesse van
de verschillende leden. 

• De copy schrijven we thuis op de computer, met 
pen en papier of op de computer van de 
Bewoners Organisatie.

• De ingebrachte stukken nemen we met elkaar 
door en redigeren we. Zodoende komen we tot 
een resultaat dat gedrukt kan worden.

• De indeling van de krant bepalen we gezamenlijk. 
• Voor de distributie van de kranten hebben we 

aparte vrijwilligers, maar mocht u nog wat 
lichaamsbeweging kunnen gebruiken…
Voor mensen die nog nooit iets gepubliceerd heb
ben is altijd ruimte om het eens te proberen. Wie 
weet ontdekt u nog uw verborgen talenten!

Bent u geïnteresseerd en wilt u vrijblijvend kennisma-
ken? Voor meer informatie kunt u terecht bij de redac-
tie van de Buurtkrant, Koraalstraat 19, of per e-mail
info@bokrotterdam.nl

Leuke foto van de wijk?
Win er iets leuks mee!

www.bokrotterdam.nl

MAAK EEN FOTO EN WIN

EEN USB3 SPELER!

www.bokrotterdam.nl



Antwoord op
zoekplaatje BK6

Verschillende lezers van de Buurtkrant 
hebben aangegeven in de oplossing van het
zoekplaatje de buurtwinkel op de Electroweg
te herkennen (die toen nog met een C werd
geschreven).  De winkel stond bekend als
“Spekkie” omdat deze werd bestierd door de
familie Spek, ook wel de Spekkenfamilie
genoemd. Moeder Spek staat op de foto
(links van de weegschaal) en rechts ook haar
dochter. Ook de oudste en de jongste zoon
(voor de toonbank) staan op de foto. De foto
riep veel herinneringen op o.a. het bezorgen
van de kolen (eerst los gestort, later in zakjes
geleverd) door vader Spek. Het was een
heerlijke winkel voor de kinderen uit de buurt
die van hun moeder vijf cent meekregen voor
een gelukszakje. Voor de toonbank hingen
bakken met roze koeken. In de winkel werd
ook duimdrop verkocht en je kon er zelfs een
emmer heet water kopen. Dat laatste is 
nauwelijks meer voor te stellen voor de 
huidige bewoners van het Kleiwegkwartier.
De familie Spek stond bekend  als een lieve
familie met altijd tijd voor een praatje. Het
pand wordt nu bewoond door een kleinzoon
van oma Spek, Willem van Ingen. Hij kreeg,
na een paar jaar in de winkel te hebben
gewoond, zodat zijn oma niet geheel alleen
was, de mogelijkheid om het pand te kopen.
Als mensen aan hem vragen waar hij woont
weet men vaak niet waar de Elektroweg is,
maar wel het huis van Spekkie. Hij staat dan
ook beter bekend als de kleinzoon van
Spekkie dan onder zijn eigen naam. 

Mevr. Cramer uit de Willem de Rijkestraat
heeft het nog dikwijls over Spekkie, de winkel
waar zij veel herinneringen aan heeft als
ongeveer achtjarig meisje. 

Zij kan de cadeaubon komen halen bij het
kantoor van de BOK in de Koraalstraat.

Heel erg oud is deze foto nog niet, daar
heeft u gelijk in. Maar aan nostalgie heeft
deze plek niet ingeboet. Nog net te zien
auto’s uit het einde van de jaren zeventig.
Wat mensen die heen en weer lopen, kent u
soms iemand of staat u er zelf op? Wij willen
uiteraard weten: waar is deze foto gemaakt,
wat is er aan de hand (geweest)? Weet u het
nog en heeft u daar herinneringen aan?
Natuurlijk willen we ook graag anekdotes
over deze buurt. Heeft u hier gewoond? Hoe
was het er toen, hoe is het er nu? Deel uw
herinneringen met de lezers van de
Buurtkrant, Voor de winnaar ligt een cadeau-
bon klaar in de wijkwinkel. Schrijf of mail ons!

John Hokke

Zoekplaatje

Over de spelling van het onderwerp van ergernis
had de maker nog enige twijfel, echter de 
strekking van zijn boodschap is helder. 
Bij de BOK krijgen we met enige regelmaat 
klachten over hondenpoep. Mensen die zich 
storen aan stinkende bolussen, overal op straat
in het Kleiwegkwartier. In sommige straten is de
overlast dermate, dat men eigenhandig in de pen
klimt met deze aanklacht (zie foto1) als resultaat. 

Belasting
U maakt zich als hondenbezitter niet echt geliefd
als u uw trouwe maatje zijn gang laat gaan en
dergelijke bijdragen (zie foto 2) aan samenleving
op de stoep van uw buren achterlaat. 
Er zijn hondenbezitters die menen dat zij op deze
manier moeten protesteren tegen de hoge 
hondenbelasting. Die is hoog, daar ben ik het
mee eens. Maar ik verzeker u: niet-hondenbezit-
ters die moeten laveren tussen de stinkende
hopen zullen bij de gemeente eerder pleiten voor
vertienvoudiging van het  belastingtarief  dan

voor afschaffing ervan. En: hoe meer 
hondenschijt u achterlaat, hoe hoger de kosten
van reiniging. Dus hoe meer aanleiding voor 
verdere verhoging van de hondenbelasting. Als u
de boel netjes opruimt heeft u een goed motief
voor het indienen van een verzoek tot verlaging
van de belasting. 

Drollenvanger
Aan de gemeente hierbij het verzoek om de
gemotoriseerde drollenvanger vaker langs te 
sturen. Het karretje rijdt eens per 2 weken heb ik
me laten vertellen. Gezien de vele klachten over
de vele hopen is het nu in ieder geval niet 
voldoende. Bovendien veranderen uitlaatplekken
die maar eens per 2 weken worden schoonge-
maakt op broeierige dagen in no go areas. Dan
gaan zelfs honden deze plekken mijden.
Ook zou het volgens veel bewoners goed zijn als
overtreders van de opruimplicht gewoon een 
vette boete krijgen. Net zoals mensen die hun
auto (heel erg) fout parkeren of zonder licht op de
fiets zitten. 

Doe gewoon
Maar dat is niet de oplossing.  De bron van al die
viezigheid zijn mensen uit de wijk zelf. 
Natuurlijk gunt iedereen u de vreugde met uw
geliefde huisdier. Het is een belangrijk familielid.
Een huishouden zonder hond is voor veel 
mensen ondenkbaar. 
Maar hondenbezitters die menen dat ze de lasten
voor een ander kunnen laten, die vergissen zich.
U dient zich te houden aan de opruimplicht.
Gewoon, zoals het hoort. En als u wordt 
aangesproken door een buurtbewoner nadat u
tóch een drol heeft achtergelaten; wees dan
sportief en ruim het alsnog netjes op. U bezorgt
ook andere hondenbezitters een slechte naam
met een reactie als: “Waar bemoei je je mee?!!!!” 
Ook als u ’s morgens vroeg, uw rondje doet. En
u denkt dat niemand het ziet. Doe gewoon,  ruim
het op. Een dergelijke “goeiemorgen” laat je niet
op straat achter als goede buur. Toch?

Ciska Evers

Het begrip “opzoomeren” is afgeleid van de
naam van een straat in de deelgemeente
Delfshaven. Begin negentiger jaren was de
Opzomerstraat zo ernstig aan het verpauperen
dat bewoners het beu waren om langer te klagen
over en te blijven wachten op de overheid. Ze 
staken zelf de handen uit de mouwen om het tij te
keren. Extra verlichting werd aangebracht om de
veiligheid te vergroten. Geveltuintjes werden 
aangelegd en plantenbakken gevuld om te straat
op te fleuren. Ze organiseerden veegacties om de
straat schoon te houden. Een niet onbelangrijk

effect was dat de bewoners naar elkaar toegroei-
den in hun gemeenschappelijk streven de 
leefomgeving te verbeteren. 
Dit initiatief werd het voorbeeld van de sociale
vernieuwing, het regeringsvoornemen om het 
verval in de grote steden te lijf te gaan. Er werd
een campagnebureautje opgericht genaamd:
Opzoomer Mee, die vergelijkbare acties ging 
promoten in de stad. Aandachtspunten van de
acties zijn behalve schoon, heel en veilig ook
sport, spel, ontmoeting en samenwerking tussen
bewoners van verschillende culturen en 
generaties. Momenteel doen honderden straten
mee aan verschillende opzoomeracties zoals
Halloween, Opzoomer Kids en de Decem berac-
tie. Opzoomer Mee ondersteunt bewoners daarbij

niet alleen financieel maar bijvoorbeeld ook met
het beschikbaar stellen van tentjes, keetjes en
kerstboomversieringen. 
De uitvoering in deelgemeente Hillegersberg-
/Schiebroek is door Opzoomer Mee overgedra-
gen aan de welzijnsorganisatie Thermiek. Vanaf
de laatste decemberactie onderhoudt de wijkwin-
kel van de BOK tijdens de spreekuren de directe
contacten met bewoners van het Kleiwegkwartier
die willen opzoomeren. Het gaat dan niet alleen
om de administratieve afhandeling. De medewer-
kers van de wijkwinkel maken ook graag een
praatje met initiatiefnemers over bijvoorbeeld hoe
de actie wordt opgezet, waar lopen ze tegenaan
en hoe problemen worden opgelost. Deze 
ervaringen kunnen zij dan weer overdragen aan

anderen. Waar nodig kan ik als opbouwwerker
inhoudelijke ondersteuning geven bij het opzetten
van bijzondere acties. Van deze gelegenheid wil
ik bewoners die aan een actie deelgenomen 
hebben oproepen om een verslag en/of foto’s op
te sturen naar de BOK (Koraalstraat 19), of per 
e-mail naar info@bokrotterdam.nl. Deze versla-
gen en foto’s worden dan op de website
geplaatst zodat andere bewoners geïnspireerd
worden om mee te doen aan het opzoomeren in
het Kleiwegkwartier.

Aubrey Egger 
(opbouwwerker)

In het Kleiwegkwartier werkt de welzijnsorgani-
satie Thermiek. Thermiek verleent diensten in
Hillegersberg-Schiebroek en Overschie. De
organisatie wordt betaald door deze 
deelgemeenten, de stad Rotterdam en fond-
sen. Er zijn veel bewonersactiviteiten; van 
peuterspeelzalen tot aan ouderenwerk. 

Een van de  medewerkers van Thermiek in onze
wijk is jongerenwerkster Peggy Mak. Zij schreef
voor de Buurtkrant dit zelfportret:

“Ik ben Peggy Mak en sinds september 2006
werkzaam bij welzijnsorganisatie Thermiek in
Hillegersberg-Schiebroek. Na mijn opleiding
Culturele Maatschappelijke Vorming ben ik in
contact gekomen met deze organisatie en nu
werkzaam als (ambulant) jongerenwerker in de
wijken Kleiwegkwartier en Terbregge. 

Als ambulant jongerenwerker bij Thermiek ga ik
de straat op, op zoek naar jongeren, zo kom ik
met hen in contact en leer ik hen en hun 
wensen kennen. Ook spreek ik bewoners aan
die in de wijk wonen, om er achter te komen of
zij bijvoorbeeld klachten hebben (denk aan
hangjongeren) of ideeën hebben over wat er
zou moeten gebeuren in de wijk voor jongeren.
Zo kom ik te weten wat er in de wijk speelt.
Daarnaast heb ik contact met de deelgemeen-
te, politie, DOSA, de bewonersorganisatie en
Sport en Recreatie. Met Sport en Recreatie zijn
we bezig om een sportactiviteit op te zetten
voor de jongeren in de wijk en zullen we met
name in de lente en zomermaanden ook 
buitensport activiteiten gaan organiseren.”

Voor de jongeren zijn vooral activiteiten in 
buurthuis Duikelaar. Daarover zegt Peggy 

“als vaste activiteiten voor de jongeren in het
Kleiwegkwartier hebben we iedere eerste 
zaterdag van de maand Duikelaar Dance in
buurthuis de Duikelaar van 19.30 tot 23.00 uur
voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar.
Daarnaast is er iedere woensdag een 
spreekuur voor jongeren in buurthuis De
Duikelaar tussen 16.00 en 17.00 uur. Hier 
kunnen jongeren terecht als zij vragen hebben
over allerlei onderwerpen of ideeën hebben
voor activiteiten in de wijk. In de loop van het
jaar gaan we beginnen met het geven van 
workshops op verschillende gebieden 
(bijvoorbeeld een DJ-workshop). Ik heb nog
geen zicht op de tijd waarop deze gaan plaats
vinden, maar dat wordt aangegeven. Het
komend jaar valt er meer te beleven in het
Kleiwegkwartier.”

Voor meer informatie kunnen jongeren en 
buurtbewoners contact opnemen met Peggy
Mak, Welzijnsorganisatie Thermiek, Teldersweg
80. Tel.010-4223711 of Email: 
pmak@thermiek.info. Nieuws van Thermiek
vindt u in de Postiljon en op hun site 
www.thermiek.info.

Iedere woensdagmiddag is er van 13.30 tot
15.30 uur een knutselmiddag voor kinderen in
Buurthuis de Duikelaar; om kinderen in te 
schrijven kan men bellen met het bovenstaande
nummer.

Jongerenwerk krijgt meer impuls

Deze bijdrage aan de leefbaarheid wordt niet gewaardeerd

FOTO 2

FOTO 1

Opzoomeren in het
Kleiwegkwartier. Doe mee!

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en 
planten zowel binnen als 
buiten of op kantoor

Bezoek ook onze website !!

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

FLOWER&GIFTS
Janssen

14 februari
Valentijnsdag

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam

Telefoon: 010 4611295

Openingstijden: 
ma t/m donderdag 9.00 tot 18.00

vrijdag van 9.00 tot 21.00
zaterdag van 9.00 tot 17.00

tevens kunt u bij ons terecht voor het 
trimmen van uw hond

GALAXY MODE
Kleiweg 24, Rotterdam-Hillegersberg

Telefoon 010 – 418 48 47

• MANDARIN & MINT

• BANDOLERA

• JUST B

• SHORE

• ANGELS

• ZI-ZO

• MARSCH

• FRISS & COMPANY

• EN MEER………

Informatieavond

In verband met het vervangen van de riolering
in de Edelstenenbuurt wordt voor bewoners en
belangstellenden een informatieavond gehou-
den. Betrokkenen worden hierover nog door de
deelgemeente geïnformeerd.

De avond zal plaatsvinden op dinsdag 13
februari a.s. in de vergaderzaal van de 
deelgemeente, Melanchtonweg 100.
Aanvang 19:30 uur. 



Dat deze uitspraak waar is ervaar ik als ik 
binnenloop bij Flowers & Gifts op de Kleiweg. De
uitnodigende, ruime winkel staat, zoals altijd, vol
met mooie bloemen en planten. Ik neem even de
tijd om te fantaseren dat het zomer is, even geen
kou, even geen grauwe lucht, maar veel groen, en
veel, heel veel frisse kleuren!

Veel tijd om te fantaseren is er niet, ik heb een
afspraak met Marco Janssen, eigenaar van de
Flower & Giftshop. Na een hartelijk ontvangst
word ik, via de doorgang naar de Tabac &
Giftshop, meegenomen naar het kantoortje. Het is
druk in beide winkels, maar tussen alle 
bedrijvigheid door heb ik ook de kans om met
Peter Blaauw kennis te maken. De partner van
Marco heeft de leiding over de Tabac & Giftshop
die, na een flinke verbouwing, nu alweer bijna vijf
jaar geleden, geopend is. Het valt me op hoe ruim
ook hier de keuze is. Bij de rookwaren, er is een
ruim assortiment sigaren bijvoorbeeld, maar ook
bij de tijdschriften, de cadeauartikelen en de kaar-
ten. En ja, mocht u het risico willen lopen miljonair
te worden… Ook voor zaken als de Lotto,
Staatsloterij en verschillende soorten krasloten
kunt u terecht in de Tabacshop. 

Tijdens het gesprek komen vele onderwerpen aan
de orde. Zo wist ik niet, maar waarschijnlijk de wat
oudere generatie bewoners van het
Kleiwegkwartier wel, dat de winkel al sinds 1970
op deze locatie te vinden is. De ouders van Marco
hebben in de loop der jaren de verkoop van 
bloemen uitgebreid met het verkopen van 
binnen- en buitenplanten, bloempotten, vazen en
vele andere producten, uiteindelijk zelfs 
meubelen! Ook na de overname van de winkel
door Marco in 1990 is er, naast bloemen en 
planten, plaats gereserveerd gebleven voor
cadeauartikelen

Marco vertelt me dat er regelmatig mensen zijn
die zomaar, om even aan het leven van alledag te
ontsnappen, de winkel binnenlopen. Zoals al 
eerder gezegd, bloemen en planten geven de
mensen een gevoel van warmte. Even wat kleur
en vrolijkheid, dat doet een mens goed! Er zijn
trouwens ook mensen die vanuit Overschie of
Berkel en Rodenrijs naar de Kleiweg komen voor
een mooie bos bloemen, leuk om te weten dat
ook zij onze bloemist waarderen!
Klanten vinden vaak ook het persoonlijke contact
met het personeel, dat op dit moment uit vijf 
personen bestaat, aangenaam. Het is toch ook

wel even wat anders om op een persoonlijke en
daardoor prettige manier geholpen en 
geadviseerd te worden, in tegenstelling tot het
ongezellig in de rij staan bij de grotere tuincentra. 

Als Marco in zijn rol van voorzitter van de
Winkeliersvereniging Kleiweg kruipt, meldt hij dat
veel mensen aangeven het jammer te vinden dat
er zo veel ondernemers verdwenen zijn op de
Kleiweg. De groentenwinkels, kaaswinkel, 
slagerijen en vishandel… Maar goed, is het niet
een feit dat, als we als bewoners willen dat de 
kleinere ondernemers blijven, we ook juist dáár
onze boodschappen zullen moeten doen?
Trouwens, zegt u nu zelf, de bloemen en planten
van de supermarkt kunnen toch niet op tegen wat
de speciaalzaak u te bieden heeft?
Gelukkig komt er langzaam maar zeker weer 
verandering in de tendens van vertrekkende
ondernemers. Er worden leuke, aparte winkels
geopend op de Kleiweg en er is weer meer 
sprake van een gezellige winkelstraat waar we
voor van alles en nog wat terecht kunnen. Ook de
recente terugkeer van de tram op de Kleiweg zal
hier zeker een rol in gaan spelen!   

Het gesprek komt vervolgens op de onlinewinkel.
Via www.flowerandgifts.nl komt u op een site waar
u informatie vindt over de verschillende diensten
die Janssen te bieden heeft. U kunt hier 
boeketten, wijn en cadeaus bestellen, maar er is
meer! Janssen heeft volop creatieve ideeën over
wat er allemaal gedaan kan worden voor zowel
particulieren als bedrijven. De site is een prima
weg om van deze ideeënbron gebruik te maken. 

Is het bijvoorbeeld geen origineel idee om uw 
uitnodigingen voor een groot evenement te laten
bevestigen aan een bos bloemen in plaats van
deze te versturen in een gewone enveloppe… De
genodigden zullen deze uitnodiging (en daarmee
uw bedrijf) nog lang heugen! Ook over de 
plantenvoorziening binnen uw bedrijf hoeft u zich
wat Janssen betreft geen zorgen te maken. Het is
mogelijk om middels een ‘groenabonnement’
ervan verzekerd te zijn dat uw planten het gehele 

jaar door perfect verzorgd worden, zonder dat u
daar maar één minuut van uw tijd aan hoeft te
besteden.

Janssen geeft op de site ook aan gespecialiseerd
te zijn in bloemengroeten. Er zijn zó veel 
verschillende gelegenheden te bedenken waarbij

bloemen op hun plaats kunnen zijn; het is vast niet
nodig deze allemaal voor u op te noemen.
Janssen kan deze extra bijzonder maken door
toevoeging van bijvoorbeeld ballonnen, pluche
knuffels, verschillende soorten wijn en/of 
chocolade. En uiteraard, ook voor rouwarrange-
menten kunt u terecht bij Janssen. Op de site
vindt u een overzicht van rouwwerk dat gemaakt
kan worden, maar het is ook mogelijk dat er
iemand bij u langs komt, zodat in alle rust 
besproken kan worden welk ontwerp of 
kleurgebruik u het liefst zou zien. 

En dan hoor ik vlak voor ik vertrek, (Marco moet
toch echt weer verder en ook dit stukje moet
geschreven worden) nog even snel het een en
ander over plannen voor uitbreidingen en 
verbeteringen van de winkels… Het brein van de
beide mannen draait absoluut op volle toeren!
Maar helaas, hoe graag ik ook zou willen, iets
concreets kan ik u (nog) niet vertellen, behalve
dan dat er veel creativiteit, enthousiasme en lef te
vinden is bij deze heren! 

Lisa Doornbos

Een advocatenkantoor is niet iets waar je meteen
aan denkt bij het woord “ondernemer”, toch is
Maarten Bosman al 3,5 jaar met zijn juridische
praktijk als ondernemer actief in het
Kleiwegkwartier. “Een advocatenkantoor in een
woonwijk is een beetje vergelijkbaar met een 
huisarts in de zorg. Het biedt een open deur naar
juridische bijstand, advies op gebied van recht en
regelgeving en kan, mits op tijd ingeschakeld,
veel leed voorkómen.” Aan het woord is Maarten
Bosman, sinds 15 jaar advocaat en NMI-mediator.
Vriendelijk voorkomend, enthousiast over zijn
werk. Hij woont al zo’n 14 jaar in de wijk. Is 
daardoor een bekend gezicht voor zijn omgeving.
Toch realiseren mensen zich pas dat híj de 
persoon achter advocatenkantoor Bosman aan
de Kleiweg 192b is als ze bij hem binnenstappen.
“Mensen van zeer uiteenlopende achtergronden
bellen hier aan. Rijk, arm, allochtoon autochtoon,
afkomstig uit het Kleiwegkwartier tot ver 
daarbuiten. Ze komen hier via instanties, monde-
linge reclame, lopen gewoon langs of kennen me
nog van mijn vroegere praktijk in Spijkenisse.”
“Ik ben bewust hier een praktijk begonnen. Wil
graag de functie van wijkadvocaat vervullen, een

speciaalzaak voor juridische zaken voor iedereen.
Laagdrempeligheid is daarbij belangrijk. Ik zit
graag tussen de mensen. Kom ook vaak cliënten
tegen als ik op straat loop, of boodschappen
doe.”

civiel
“Ik heb voornamelijk een civiele praktijk.
Particulieren sta ik bij met bijvoorbeeld 
echtscheidingen, letselschade, arbeidsrecht of
bij het kopen/ huren van een huis. Voor bedrijven
doe ik veel contractenrecht en incasso’s. De 
weinige zaken in het strafrecht zijn voornamelijk
jeugdzaken. Jongeren kan nog iets bijgebracht
worden over wat  wat wijs is om (niet meer) te
doen. Volwassenen die in het strafrecht terecht
komen zijn vaak recidivisten. Die luisteren niet
meer naar advies.” 
De cliënten hebben over het algemeen alleen oog
voor de eigen belangen, en dat is begrijpelijk. Ik
laat ze altijd ook de andere kant van het probleem
zien; de visie en belangen van de tegenpartij. En
hoe een rechter naar de zaak kijkt. Dat willen
mensen soms liever niet horen. Maar het moet
wel. Vaak zien mensen wel in dat ze niet veel kans
maken of irreële verwachtingen hebben, soms
ook niet. Over het algemeen kan ik mensen wel
overtuigen om niet of juist wel door te gaan met
een zaak. 

mediation
Ik heb vooral veel plezier in het coachen van 
mensen. Daarom doe ik ook veel in bemiddeling.
Ik ben opgeleid als mediator, iemand die coacht
en bemiddelt bij allerlei confrontaties. Bij 
conflicten is er altijd sprake van een blokkade. Als
je die op tafel legt komt de oplossing in een
stroomversnelling. Dat is altijd mooi om te zien.
De resultaten van mediation zijn veel bevredigen-
der dan die van een proces. 

Zo begeleid ik veel echtscheidingen en ruzies
naar een oplossing. De gang naar de rechter is de
laatste optie. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle
zaken. Procederen is het uiterste middel, en lang
niet altijd het beste. Want de uitkomst is onzeker,
het kan lang duren en de kosten zijn vooraf 
moeilijk in te schatten. 

Zowel ondernemers als particulieren hebben 
profijt van het vroegtijdig contact op te nemen
met een advocaat. Veel startende ondernemers
zoeken wel een boekhouder of accountant,
omdat dat nu eenmaal moet. Maar denken niet
aan een advocaat. Terwijl goed juridisch advies
voor de problemen zich aandienen zoveel leed
kan voorkómen. Denk maar aan debiteurenbewa-
king, contracten met leveranciers en het opstellen
van nota’s. Meestal bellen ze pas aan als de 
stapel onbetaalde nota’s groeiende is. En dan is
het eigenlijk al te laat. Particulieren komen pas als
er problemen zijn in het nakomen van huur- of
koopcontracten. Ik probeer dan natuurlijk de
schade zo veel mogelijk te beperken. Maar vaak
gaat het om bepalingen in de contracten 
waarvoor ik ze vooraf had kunnen waarschuwen. 

duidelijkheid
De meeste mensen denken dat juridisch advies
snel behoorlijk in de papieren gaat lopen. Maar
dat hoeft niet zo te zijn. Het eerste half uur is bij
ons altijd gratis. Een startende ondernemer kan ik
in een uurtje de meest belangrijke kennis 
bijbrengen. Veel particuliere zaken zijn 
gesubsidieerd. Ik zoek altijd uit of ze voor een
regeling in aanmerking komen. Dat hoort bij mijn
taak. Ik zal ook niet gaan procederen als ik 
verwacht dat de cliënt daar geen voordeel bij
heeft. Veel van mijn dagelijks werk is ook uitleg
geven over de juridische terminologie en de gang
van zaken tijdens rechterlijke procedures. Ik zal bij

de omgang met cliënten juristentaal zo veel
mogelijk vermijden. Mensen moeten duidelijkheid
krijgen en kunnen altijd bellen voor vragen. Dat
doen ze dan ook, de hele dag door, ook buiten 
kantoortijd. En als het telefoontje niet gelegen
komt bel ik altijd terug. Werk en privé zijn dan ook
niet altijd te scheiden.

gemoedelijk
Samen met Els Veltkamp, zijn partner heeft hij een
oud pand vlakbij gekocht wat nu door henzelf
wordt opgeknapt. “Wat ik zo leuk vind aan het
Kleiwegkwartier zijn de mensen, het dorpse
karakter. Toen ik de eerste keer puin uit mijn 
“nieuwe” huis aan het opruimen was waren er al
snel 2 buurmannen aan het helpen. Het is een
gemoedelijke buurt, populair om te wonen en dat
zal alleen maar toenemen. De grootste proble-
men hier zijn het parkeren en de hondenpoep.
Vergeleken met de problemen die in mijn kantoor
op tafel komen is dat een luxeprobleem. Het 
verbaast ons dat er zo weinig speciaalzaken 
blijven, terwijl er wel het plubliek voor is”. Els, die
het  communicatiebureau “What Else”  runt vindt
het niet zo vreemd dat veel starters komen en
weer gaan. Veel beginnende ondernemers 
kunnen nog heel wat doen aan promotie om 
klandizie te krijgen. Ze profileren zich te weinig.
Komen en gaan zonder dat de buurt er erg in
heeft. En dat is jammer. Een goede promotie is
net als goede juridische ondersteuning heel
belangrijk voor het welslagen van een 
onderneming. 

Advocatenkantoor Bosman is gevestigd 
op Kleiweg 192 B. Telefoon 010 422 24 25 of 
e-mail advies@advocatenkantoorbosman.nl.

Ciska Evers

Een advocaat kan veel leed voorkómen, als je hem op tijd inschakelt

“Bloemen brengen kleur en
warmte in je leven” 

Jazz op zondag
Liefhebbers kunnen weer op zondag naar
Lommerrijk in Rotterdam om topjazz te horen.
Alweer voor het vierde jaar kan hier om de
veertien dagen naar de New Orleans
Syncopators geluisterd worden. En een dans-
je worden gemaakt. Eventueel in combinatie
met een brunch of diner.

De band New Orleans Syncopators is opge-
richt in 1954 door Jan Burgers en vanaf 1974
geleid door George Kaatee. George stapte
over naar de Dutch Swing College Band en
sinds 2000 zwaait Hans Kanij de scepter over
dit fameuze dixielandorkest. 

Hans heeft voor dit jaar een stel muzikanten
gevraagd nog één keer gezamenlijk als New
Orleans Syncopators op te treden. Daarom
kunt u vanaf januari 2007 luisteren naar
samenstellingen van het orkest uit de jaren
’70 en ’80. Met musici als Frits Kaatee (klari-
net/saxofoon), Bert Vogelzang (trompet/voc-
als), Jos van Bueren (contrabas), Robert Veen
(klarinet/saxofoon), Frits Louwerens (slag-
werk), Koos van der Hout (trompet), Eelco
van Velzen (trombone) en natuurlijk 
oud-bandleider en trombonist George
Kaatee. Allemaal komen ze met veel plezier
het repertoire uit die tijd spelen. En 
ongetwijfeld hoort u  weer de succesnum-
mers als “Midnight in Moscow”  en “Hey, look
me over”.

De geplande data zijn: 4 februari, 18 februari,
4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april en 29 april.
Aanvang 15.00 uur. Toegangsprijs 6,- p.p.

U vindt restaurant Lommerrijk in  aan de
Straatweg 99 3054 AB Rotterdam E-mail:
info@lommerrijk.nl Telefoon: 010 422 00 11
website: www.lommerrijk.nl 
(voor reserveringen) 

Zie ook: www.neworleanssyncopators.nl

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



INFORMATIE

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

KANTOOR BOK, 
WIJKWINKEL en REDACTIE
Het jaarverslag van de BOK is af te
halen in de wijkwinkel.
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: info@bokrotterdam.nl
SPREEKUREN IN DE WIJKWINKEL:
DEELRAADSVOORZITTER
Laatste donderdag van de maand
11.30 - 12.30 uur
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 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.
BUURTAGENT
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
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

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

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
Lisa Doornbos, Ciska Evers, Mirjam Fondse,
Jaap van Hoek, Geer Meershoek 
(coördinator), John Hokke (foto’s)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk voor: 14-03-2007

E-mail: info@bokrotterdam.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

Op 14 december vorig jaar was er een 
informatieavond bij de deelgemeente 
georganiseerd over de toekomst van de RET
garage nabij het voormalige treinstation
Kleiweg.  Daar werd opmerkelijk nieuws
bekend gemaakt: Doordat de fusie van de
RET met Connexxion van tafel is blijft de 
garage nog maximaal 5 jaar op deze locatie.
Dit in plaats van de eerder gemelde 3 jaar. Een 
forse tegenvaller voor de buurt, de omwonen-
den en de RET zelf. De vergunning tot 
voortzetting van de remise wordt alleen 
afgegeven als de uitrit wordt verplaatst,verder
weg van de nabije huizen, aan de nadere kant
van de portiersloge; dus over het grasveld
heen. Een beetje zonde van de investering,
omdat het maar tijdelijk is, vonden een aantal
aanwezigen. Maar volgens de deelgemeente
kan het niet anders, i.v.m. de wetgeving over
geluidsoverlast. De uitrit gaat er komen en wij
blijven nog een jaar of vijf “genieten” van al die
bussen door de wijk. Ook al zijn het de
schoonste van heel Europa, ‘het hoort niet zo,
anno 2007’, vinden veel bewoners. Naaste
buren van de remise hebben al geklaagd over
luidruchtig converserende chauffeurs, 
’s morgens vroeg en overbodig stationair
draaiende motoren. Die klachten zijn 
doorgegeven aan de RET. Mocht u als directe
buur hier weer last van krijgen dan kunt u 
hiervoor 0800 6061 bellen. 

Als de RET het gebied verlaat, ontstaat er een 
interessante situatie: Eerst moet het terrein
goed worden schoongemaakt. De grond is
vervuild met olie. De vrijkomende ruimte is qua
oppervlak groot, in vergelijking met het
Kleiwegkwartier en daarom is het belangrijk
na te denken over de toekomst ervan. De 
deelgemeente heeft hier nog geen 
concrete plannen over. Welke bestemming het 
uiteindelijk zal worden: seniorenwoningen, 
sportveldjes, bedrijven, of starterswoningen,
elke keuze omtrent het bestemmingsplan
heeft gevolgen voor de wijk als geheel. De
BOK houdt daarom de vinger aan de pols.
Mocht er nog nieuws zijn, dan houden we u op 
de hoogte. Ook via onze website 
www.bokrotterdam.nl 

Ciska Evers

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

Onze volgende krant verschijnt
eind maart. Tussentijds vindt u de
meest actuele nieuwtjes over het
Kleiwegkwartier op onze website 

www.bokrotterdam.nl

Heeft u iets te melden mail dan
naar info@bokrotterdam.nl

Als u een huis vindt dat precies bij u past, wilt u
natuurlijk ook een hypotheek die bij u past
De Hypotheker is daarvoor het meest aangewezen
adres.

Niet alleen om de juiste hypotheek te vinden.
Maar ook voor het kosteloos begeleiden  van het hele
koopproces. Vanaf de eerste oriëntatie tot en met  de

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

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

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

Jazeker. De Hypotheker.

Tabac &
Gifts

Kleiweg

Het adres voor:

Rookwaren
Wenskaarten

Telefoonkaarten
Tijdschriften

Lotto, Toto en Staatsloten

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

TABAC&GIFTS
Kleiweg

De RET blijft nog even...

Skatebaan bij Melanchthonschool 
gewenst of ongewenst?

Het dagelijks Bestuur van de deelgemeente
heeft een skatevoorziening gepland t.b.v. alle
jongeren in de deelgemeente. Het voorstel is
om deze voorziening te plaatsen in de
Meidoornweide op de locatie ter hoogte van
de loopbrug naar Plaswijk. Inmiddels is er een
voorstel ingediend om ook nog de 
locatie hoek Melanchtonweg / Ringdijk te
onderzoeken. Bewonersorganisatie SBO
heeft over dit onderwerp een enquête 
gehouden op hun website. De uitslag hiervan
kunt u zien op www.leven-in-schiebroek.nl. De
locatie hoek Melanchtonweg Ringdijk heeft
de voorkeur van de Schiebroekenaren. Indien
bewoners van het Kleiwegkwartier hun
mening willen geven over dit onderwerp kun-
nen zij dit laten weten op de website van de 
BOK,www.bokrotterdam.nl,mailadres
info@bokrotterdam.nl of door een 
berichtje naar de BOK, Koraalstraat 19. 

Speciaal voor de Alliance Française hebben
de Art Group Hillegersberg  kunstenaars
Nathalie Laureau, Jaap Snijder, Marcelo
Gimenes, Isabelle Gex, Sabine Mahr, Esther
Vogel, Anneleyn Leynse, Peter Hofland,
Marjolein Roeffel, Alain Ulmer, Sieberen
Meerema, Sabira Manek, Sian Liem zich
laten inspireren door het thema Rotterdam-

Frankrijk. Het resultaat is een boeiende en
kleurrijke tentoonstelling.
Opening op dinsdag 30 januari om 19.00 uur
en présence des artistes. 
U bent van harte welkom.
Alliance Française, Rotterdam, 
Westersingel 14, Rotterdam
www.alliance-francaise-www.ag-h.nl

Mededeling

Bij voldoende belangstelling kunnen 
bewoners van het Kleiwegkwartier deelnemen
aan één van de volgende cursussen van de
Samen-werkende Bewonersorganisaties
Rotterdam(SBR).

1) ACTIEVE WIJKBEWONERS 
Na de training kunt u direct in uw straat of wijk
aan de slag met de dingen die u belangrijk vindt.
Dat kunt u zelf of met een bestaande organisatie.
Deelnemers hebben na afloop een goed beeld
van de mogelijkheden.

2) ACTIEF IN BELANGENORGANISATIE
Deelnemers krijgen inzicht in de verschillende
mogelijkheden die zij hebben om de belangen
van hun achterban te behartigen en de politiek en
andere partners meer te beïnvloeden. U krijgt de
handvaten aangereikt.

3) EFFECTIEF BESTUREN
Deelnemers leren in drie trainingsbijeenkomsten
effectiever, sneller, prettiger en daadkrachtiger
vergaderen. Het werk als bestuur verbetert en de
gehele organisatie krijgt een positieve impuls
waardoor de belangen nog beter behartigd 
kunnen worden.

De trainingen worden afgesloten met een door
burgemeester Opstelten ondertekend certificaat.
Voor meer informatie en inschrijvingen: SBR 
telefoon 010 240 00 97, fax 010 281 01 41, 
e-mail info@sbr-rotterdam.nl.

HillegondaDebat 

De Hillegondakerk in Rotterdam Hillegersberg
organiseert vanaf dit jaar eens in de twee
maanden een debat voor belangstellenden.
Tijdens deze avonden komt een breed scala
aan onderwerpen aan de orde, variërend van
muziek tot politiek en van religie tot filosofie.
Met het HillegondaDebat wil ze een 
gelegenheid voor ontmoeting en gesprek 
bieden aan bewoners uit de wijk. 

Het eerste HillegondaDebat wordt gehouden
op dinsdag 30 januari 2007. Kardinaal Simonis
zal tijdens deze avond een lezing houden over
‘De kerk van vandaag én morgen’. Kardinaal
Simonis is dit jaar 75 geworden en heeft
bekend gemaakt dat hij zijn ambt ter 
beschikking zal stellen. Als kardinaal van de
Nederlandse kerkprovincie is hij vele jaren
zeer betrokken geweest op discussie rondom
de positie van de kerk in de samenleving. Na
een inleidende lezing van zijn kant is er 
gelegenheid tot het debat. We sluiten de
avond af met een muzikale bijdrage en er is
gelegenheid tot het nuttigen van een drankje. 

Van harte nodigen wij de bewonersorganisa-
ties en bewoners in de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek uit om bij deze 
eerste debatavond aanwezig te zijn. De avond
begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de
Hillegondakerk, Kerkdreef 2. 
U bent vanaf 19.30 uur welkom.

Uitnodiging


