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Opmerkelijk
Meten met twee maten.
De tijd vliegt mensen, schreef ik in mijn vorige
stukje nog over de onderhandelingen in
Beetsterzwaag, op dit moment is de nieuwe
regering een feit. Opvallend snel waren de
gezworen vijanden er uit en waren de baantjes
met het 30% hogere startsalaris verdeeld.
Opvallend is ook het nieuwe frisse! beleid waarmee werd gestart. Zo mag er nu gediscrimineerd
worden, jawel! een ambtenaar van de burgerlijke
stand mag weigeren om een homohuwelijk te
voltrekken. Zou het omgekeerde nu ook mogen?
Stel, ik zit bij de deelgemeente bij burgerzaken
met mijn nummer in de hand en het belletje geeft
aan dat ik aan de beurt ben. Ik loop op het loket
af en daar staat iemands neef die duidelijk ook
nicht is; zou ik dan ook mogen weigeren door die
persoon geholpen te worden, of discrimineer ik
dan?
En wat te denken over de commotie over een
blote buik, en jawel een duidelijk zichtbare BH op
een reclameposter. Schande mensen, schande;
dit terwijl in onze gevangenissen en tbs klinieken
zo'n beetje alles gebeurt wat God (sorry André)
verboden heeft, hoezo schande? En de PvdA is
helemaal door het ijs gezakt, grote mond over
een onderzoek naar Irak, en eenmaal in het
pluche, niet meer nodig, welnee…. En dat ene
PvdA kamerlid dat nog wel enig fatsoen in zijn
donder had werd heel snel zijn mond gesnoerd.
Hoezo meten met twee maten? Ook de lokale
politiek maakt zich hieraan regelmatig schuldig;
kijk maar eens hoe gemakkelijk projectontwikkelaars er allerlei projecten krijgen doorgedrukt.
Te pas en te onpas worden bouwvergunningen
afgegeven voor prestigieuze projecten al dan niet
met gebruikmaking van het beruchte artikel 19.
Probeert u dat maar eens voor elkaar te krijgen
voor uw schuurtje of dakkapel dat eigelijk niet in
het bestemmingsplan past. Een voorbeeld hiervan is de vestiging van Humanitas aan de
Kleiweg. De bewoners hebben hiertegen met
goede argumenten geprotesteerd, zonder ook
maar enig gehoor bij wie dan ook te krijgen.
Al hun bezwaren waren ongegrond! En nu? de
bewoners waren bang voor wateroverlast,
ongegrond! alleen is het weiland op dit moment
veranderd in een soort derde Bergse plas.
De bewoners waren bang voor verkeersproblemen, ongegrond! Ondertussen staat de wijk vol
met blik en zijn er regelmatig verkeersopstoppingen door lossende bevoorradingsauto's. De
bewoners waren ongerust over hun uitzicht,
ongegrond! Nu kijken ze tegen een soort lange
witte trein met gele zonneschermen aan, en
s'avonds is het nog veel erger want door de kleur
van de gordijnen lijkt het dan wel het red light district. Hieruit blijkt maar weer eens dat wat meer
overleg en wat meer vertrouwen in de lokale
kennis van de bewoners van een straat of gebied
een hoop ellende en onvrede kan voorkomen;
dus hoezo burger nabij bestuur deelgemeente?

Het eerste jaar van de termijn van het deelgemeentebestuur is bijna verstreken. De redactie van de BOK
was heel benieuwd naar de vorderingen van mevrouw
Letty Bekedam, de portefeuillehouder van
Buitenruimte, Verkeer en Vervoer, Milieu en
Bewonersorganisaties. Daarom een interview, waarbij
een aantal bekende punten aan bod kwamen.
We laten Letty Bekedam aan het woord afgewisseld
met een noot van de interviewer.
Groen
(LB:) “Helaas heb ik van mijn voorgangster een portefeuille met veel achterstallig onderhoud op dit gebied
overgenomen. Als lid van Groen Links gaat me aan het
hart dat de groenvoorziening in voorgaande jaren te
weinig aandacht heeft gekregen. Het Kleiwegkwartier is
een aantrekkelijke wijk om te wonen, maar erg 'stenig'.
Actief beleid op gebied van groen is dus belangrijk.
Tijdens de januaristorm zijn in onze deelgemeente veel
bomen omgewaaid. Dat komt omdat ze ziek waren of
slecht onderhouden. Momenteel wordt het achterstallig
onderhoud weggewerkt. Kappen hoort daar ook bij, al
klinkt dat heel onlogisch. We kappen alleen zieke
bomen of om uit te dunnen zoals in het
Argonautenpark. Daar zijn een aantal bomen gekapt
om de andere bomen in het park gelegenheid te geven
tot groei. Voor een volwassen bos van 100 bomen
worden bijvoorbeeld 1000 bomen aangepland. In de
loop der jaren wordt regelmatig uitgedund. Daardoor
blijft het bos in stand. Helaas kwam dat kaponderhoud
heel anders in de persberichten waardoor veel
bewoners boos aan de telefoon hingen.
Ik pleit ook voor herplaatsing van bomen die moeten
wijken. Door deze te verzamelen in de “Bomenbank”
en later weer een nieuw plekje te geven hoeven we niet
steeds met kleine sprietjes te beginnen. Is er geen
ruimte voor bomen die moeten wijken, dan pleit ik voor
compensatie in een bomenpotje. Dat potje kan dan
worden aangewend voor kwalitatieve en kwantitatieve
groenverbetering.”
Zandbak Melanchthon
(LB:) “De huidige zandbak rond station Melanchthon is
een gevolg van het conflict over de grondverkoop van
NS-Vastgoed aan RandstadRail. Men is veel te laat met
de onderhandelingen begonnen. Pas een paar maanden geleden is de verkoop afgerond. Het heeft me verbijsterd dat het zo lang heeft moeten duren. De strook
asfalt die vanaf de Kleiweg langs het spoor is gelegd,
was een gebaar van goede wil van beide partijen. Als
deelgemeentebestuur stonden wij daar helaas helemaal buiten. Ik kon het proces nergens versnellen.
ProRail gaat nu beginnen met de inrichting. We proberen nu zo snel mogelijk zaken te regelen, bijvoorbeeld
de parkeerplaats bij het station. Als RandstadRail
straks weer naar Den Haag gaat rijden verwachten we
meer passagiers. Als er dan onvoldoende parkeerruimte bij het station is gaan de mensen de auto in de
wijk zetten. Dat is onwenselijk.”
(CE:) “Kan de deelgemeente bij RandstadRail lobbyen voor een gebaar naar de bewoners van het
Kleiwegkwartier? Wij hebben immers sinds de start van
de bouw continue overlast gehad, een goede treinverbinding ingeleverd en er niets voor teruggekregen.”
Letty gaat na wat ze voor onze bewoners kan doen.
Parkeeroverlast

Zij, de vaste bewoners en mensen voor de dagopvang, zijn wegens de verbouwing van hun pand
aan de West Kuiskade nu in onze wijk gehuisvest.
Desgevraagd liet men weten het in onze wijk erg
naar de zin te hebben.
Uw Buurtkrant komt er later dit jaar uitgebreid op
terug".

KLEIWEGKWARTIER

De wijk aantrekkelijk houden is een zaak van gemeente én bewoners

Bram Kleiwegt

“Het in de column van Bram beschreven gebouw
van Humanitas vangt tot medio 2008 geestelijk
gehandicapte ouderen op.

Bewonersorganisatie

(LB:) “Het Kleiwegkwartier heeft de zwaarste parkeerdruk van de deelgemeente. Er wordt naar oplossingen
gekeken, maar het duurt lang voor die door de molen
zijn.
Als betaald parkeren wordt ingevoerd hebben we minder last van parkeertoeristen. Maar niet iedereen beseft
dat ook eigen bewoners dan moeten gaan betalen. Wij
kunnen gebieden voor betaald parkeren aanwijzen en
tijden vaststellen, maar de overkoepelende dienst
Stadstoezicht (Parkeerbeheer Rotterdam) bepaalt in
Rotterdam de tarieven. Parkeergarages zijn duur en
daarom geen ideale oplossing. In Rotterdam Noord zijn
die er ook, maar staan deze leeg omdat parkeren op
straat goedkoper is.
Sinds kort is er een wet dat bij elke nieuwbouwwoning,
afhankelijk van de grootte, parkeerplaatsen moeten
worden ingecalculeerd. Dus een grote flat neerzetten
zonder rekening te houden met parkeerdruk is er niet
meer bij.”
(CE:) “We houden dit als BOK wel goed in de gaten.
Veel huishoudens hebben twee auto's en zetten de
tweede auto elders in de wijk. Zoals bijvoorbeeld bij het
gloednieuwe Lenie Sarishof. Misschien is het een idee
om de vergunning voor de tweede auto duurder te
maken.”
(LB:) “Dat is helaas aan de dienst Stadstoezicht (parkeerbeheer Rotterdam). “We verwachten wel dat er
minder gastparkeerders komen als de parkeergarage
bij het Sint Franciscus Gasthuis gereed is.”
(CE:) Misschien is de oplossing veel simpeler: 's
Avonds staat de wijk helemaal vol en de parkeerplaats
van Correct leeg. Overdag is dat vaak andersom. Het
moet toch mogelijk zijn om dat samen te brengen? Als
wijk hebben we best last van de winkel en het publiek
van Correct. Correct zou daarom ook iets voor de wijk
kunnen betekenen. Weliswaar is de grond eigendom
van Correct, maar met een kleine vergoeding en duidelijke vertrektijden moet toch iets mogelijk zijn?”
Letty Bekedam zal bekijken of hier mogelijkheden zijn.
De BOK heeft het laatste jaar een toename gezien van
het aantal grote bestelbussen van aannemers en auto's
met Oost-Europese kentekens. Dit was nog niet
bekend. Mocht er door bewoners overlast worden ervaren door deze wagens of door overbewoning, dan
wordt men verzocht dit te melden bij de deelgemeente
of de BOK.

Fotowedstrijd verlengd!
Het inzenden van foto's naar www.bokrotterdam.nl blijft mogelijk
tot en met 30 maart.
Er zijn al veel leuke reacties binnen in de vijf 'nieuwscategoriën'.
Enkele foto's kregen al zoveel stemmen dat ze misschien wel een prijs
winnen.

Vuil
(LB:) “De straatcontainers hebben de aandacht. Deze
raken vaak verstopt door te grote zakken in te kleine
stortopeningen. Momenteel wordt met de Roteb onderhandeld over bredere stortgaten. We willen dat de
Roteb op andere tijden door de smalle straten gaat
rijden. Midden overdag is er minder hinder van geparkeerde auto's. Ook wordt gekeken naar het aantal
keren dat de containers geleegd worden.
Maar ook de bewoners moeten hun bijdragen leveren.
Geen volle Komo zakken in een smalle stortopening
duwen. Geen vuilniszakken stapelen naast volle containers, want dan kan een volle container niet meer
geleegd worden. Loop even naar een andere container,
of bewaar de zak zolang thuis. Het was bekend dat
rond de kerst veel bakken vol waren. Daarover worden
gesprekken met de Roteb gevoerd”.
CE: “Ook vorig jaar in de zomer was dat zo. Mogelijk
rijdt de Roteb minder tijdens de vakantieweken. Het is
aan de Roteb om hun verplichting na te komen, ook als
er wellicht minder personeel is.
Bellen of mailen naar 1545 lijkt weinig effect te hebben.
Je wordt wel vriendelijk te woord gestaan, maar de
container wordt niet geleegd. Mogelijk helpt ook een
berichtje naar de BOK of deelgemeente hierbij. Het
bestuur heeft dan iets in handen om mee naar de
Roteb te gaan.”
LB: “Overigens organiseert de deelgemeente in mei
een schoonmaakactie waarbij ook buurtbewoners
worden betrokken. De deelgemeente wil de actie
“adopteer een bak” lanceren. Adoptie van een bak
betekent niet dat de bewoner deze zelf moet gaan
schoonmaken, maar in de gaten houdt of hij vol zit en
zonodig melding doet bij de Roteb. Ook aanspreken
van medebewoners die er een rommeltje van maken
wordt gepromoot. Vervuiling begint bij de vervuiler.
Zowel op gebied van zwerfvuil, stapels vuilniszakken
als hondenpoep. De overtreders verpesten het voor de
mensen die de boel wel netjes houden. Het ís niet
normaal om zomaar vuil op straat achter te laten en
dan te roepen dat de gemeente de boel niet goed
schoonhoudt.”
Straatverlichting
(LB:) De problemen met de defecte straatverlichting
zijn lastig op te lossen. De lampen zijn van de gemeente, maar de bekabeling van Eneco. Over de diensten
van Eneco zijn we zeer ontevreden. Als verlichting
defect is gaat iemand van de gemeente langs. Als het
probleem niet de lamp zelf is, dan vertrekt die persoon
zonder dat de lamp weer brandt. Dan moet Eneco
langskomen, maar die loopt niet hard. Als onderdeel
van de dienstverlening stopt de gemeentewerker bij de
melder een kaartje in de bus met daarop de boodschap “probleem opgelost”. Terwijl de lamp het nog
niet doet. Dat wekt veel irritatie. Ik heb bij Gemeente
Werken gevraagd in ieder geval zo snel mogelijk een
andere tekst op die kaartjes te zetten. En Eneco heeft
zeker onze aandacht”.
In de tijd die beschikbaar was is veel aan de orde
gekomen, waar de BOK de vinger aan de pols wil houden. Letty Bekedam wil graag meer informatie verstrekken via de krant of onze site. Er komt zeker een vervolg!
Ciska Evers

Doe nog mee!
Heeft u dit jaar, of misschien wat langer geleden, een leuke foto in het
Kleiwegkwartier gemaakt? Stuur deze naar het fotoboek op onze site en
laat mensen op uw inzending stemmen.
Misschien wint u de mp3-speler of een doos fotopapier om de foto zelf op
af te drukken. Kijk op www.bokrotterdam.nl.

EN WIN
MAAK EEN FOTO
ER!
EL
EEN USB3 SP
www.bokrotterdam.nl

Zoekplaatje

Wijk vindt skate plannen leuk, maar: 'not in my backyard..'

To Skate or not to Skate?

De deelgemeente is van plan een skatevoorziening van flinke afmeting te plaatsen in de
Meidoornweide, ter hoogte van de loopbrug naar
Plaswijk. Als alternatief is bij de Dienst
Stedebouw een onderzoek gevraagd naar de
locatie Melanchtonweg / Ringdijk.
De uitkomst van het onderzoek is niet bekend en
ook niet welk besluit de deelgemeente hierover
zal nemen. Via de buurtwebsites zijn veel bewoners in de digitale pen geklommen om hun
mening kenbaar te maken.

De foto is gemaakt in de tijd dat er nog geen
waarschuwing op het pakje sigaretten werd
bedrukt. Dat is wel duidelijk te zien aan het
zonnescherm, dus dan weet u dat de foto
van enige jaren terug is. U bent er vast wel
eens binnen geweest want buiten de rokertjes waren er ook vele andere artikelen te
koop. Dit is te zien aan de standaarden voor
de winkel. Opvallend zijn de sigarettenautomaten. Die zie je nu niet meer. Ja en dan de
vraag waar is dit, wie waren de eigenaars en
weet u nog wat voor winkels er naast waren
gevestigd? Elke anekdote is van harte welkom, deel uw herinneringen met de lezers
van de Buurtkrant. Het woord is aan u! Na
loting ligt voor de winnaar een cadeaubon
klaar in de wijkwinkel.
John Hokke

Antwoord op
zoekplaatje BK1
Het zoekplaatje betreft de woning(en) in de
Saffierstraat 4. Aan het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw hadden de
bewoners die in het benedenhuis woonden
ook de bovenverdieping gekocht. Deze
bewoners wilden er één woning van maken,
maar door samenvoeging van de elektriciteit
van beide woningen is er brand
ontstaan.Voor Koos van de Keur was het de
enige keer dat hij door zijn vrouw op zijn
werk gebeld werd i.v.m.afsluiting van de
straat. Het heeft heel lang geduurd eer de
woning weer herbouwd werd. Dit in verband
met het touwtrekken met de verzekering.
Koos van der Keur kan er nog veel meer over
vertellen. U kunt hem vinden op zijn adres
Saffierstraat 7. Koos kan de cadeaubon
ophalen bij de BOK.

Bewonersreacties
Zowel de Schiebroekse bewonersorganisatie
SBO als uw BOK vroeg via hun website aan
bewoners om een reactie op de plannen. Hierbij
valt op dat men het overal mee eens is, zolang
het maar wat verder van de eigen wijk of woning
is. Bewoners van Schiebroek zijn in grote meerderheid voor zo'n jongerenvoorziening nabij de
voor hun verder gelegen Melanchthonschool, terwijl omringende bewoners én de school zelf (in
een brief aan de deelgemeente) tegen een skate-

In de vorige editie van de krant hebt u kennis
kunnen maken met Peggy Mak, jongerenwerker
bij welzijnsorganisatie Thermiek in HillegersbergSchiebroek.
Maar naast Peggy zijn ook andere mensen druk
bezig met de jongeren in onze wijk, zo ook
Mischa Strauss.
Mischa is werkzaam bij Sportstimulering
Hillegersberg-Schiebroek (gevestigd in de
Wilgenring) en mag zich sinds september vorig
jaar buurtsportwerker noemen.
Enthousiast vertelt de 24 jarige dat hij nu eigenlijk van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt.
Sporten is leuk en dat wil hij aan iedereen duidelijk maken!
De deelgemeente, die uiteindelijk Sportstimulering betaalt, dacht wellicht dat iedereen
aan het sporten brengen wat hoog gegrepen zou
zijn en zodoende richten de buurtsportwerkers

Jazeker! Het is leuk om te doen. Ik woon hier en
werk 5 dagen per week elders. Het redactionele
werk houdt me op de hoogte van het plaatselijke
nieuws. Door over verschillende onderwerpen te
schrijven kom ik nog eens ergens, spreek ik nog
eens mensen en kijk ik met andere ogen naar ontwikkelingen in de wijk. En gelezen worden we zeker!
Voor de rubriek “ ondernemer aan het woord” spreek
ik regelmatig met een lid van de plaatselijke middenstand. Niet zelden blijkt dat er, achter de voordeur
van een op het eerste gezicht onopvallende zaak,
interessante mensen aan het werk zijn. Juist het kijk-

zich voornamelijk op kinderen tussen de 8 en 17
jaar

Mischa vertelt dat hij de jeugd bereikt door langs
basisscholen te gaan en de kinderen in de klas te
informeren
over
het
aanbod
van
Sportstimulering. Zo zijn er bij voorbeeld de
instuiven na schooltijd en de vakantie activiteiten.
Woorden als clinics en instuiven vliegen me om

(www.bokrotterdam.nl)
Sinds kort kunnen winkeliers en ondernemers
van het Kleiweg hun aanbiedingen vermelden
op de website van de BOK. Op de homepage
vindt u een link naar de actiebonnen pagina.
Indien u daar op klikt vindt u de aanbiedingen.
U krijgt korting op de aangeboden producten
door de actiebon uit te printen en in te leveren
in de desbetreffende zaak.
Albert Heijn de Wolf heeft als eerste ondernemer het voortouw genomen en een actiebon
geplaatst.
Bent u ondernemer in het Kleiwegkwartier en
wilt u ook uw actiebon op www.bokrotterdam.nl
neem dan contact op met Geer Meershoek
door
een
e-mail
te
sturen
naar
buurtkrant@bokrotterdam.nl. Let op: het gaat
niet om algemene uitingen, maar om acties
speciaal voor de lezers van de Buurtkrant en
bezoekers van de website van de BOK.
Mensen die geen internet hebben kunnen zich
melden bij de wijkwinkel en vragen of men de
bon voor hen wil uitprinten.

mijn oren en ik begrijp er uit dat Mischa onder
andere ook 's avonds lekker aan het voetballen
slaat met de jongeren. Of hij geeft ze, tegen een
kleine vergoeding, de kans om in de schoolvakanties met verschillende sporten zoals judo,
basketbal, capoeira of breakdance kennis te
maken. In het Molenlaankwartier en 110 Morgen
kennen de jongeren Mischa al en nu wil hij graag
aan de slag met de jongeren uit het
Kleiwegkwartier. Het was erg lastig om een goede locatie te vinden, maar gelukkig kan hij nu met
zijn sportstimulering aan de gang in de
Tarcisiusschool.
Binnenkort zal hij de wijk in gaan om, samen met
de jongeren, te bekijken wat er speciaal voor hen
georganiseerd kan worden. Hij is vast van plan
de jongeren te laten zien dat sporten leuk is, en
gezien zijn enthousiasme, doorzettingsvermogen
en goede moed zal hem dit vast gaan lukken!
Mischa Strauss is te bereiken via 010-4185559,
06-10255950 en m.strauss@senr.rotterdam.nl
Lisa Doornbos

De Goede Herderschool

een school met een eigen visie in een vertrouwde omgeving
In Rotterdam kent men het begrip de Brede School
al zo'n tien jaar, maar in 2002 is er een kwaliteitsslag
ingezet, die in 2004 in een stroomversnelling kwam.
Kernwoorden: meer structuur, duidelijke visie en
samenwerking op basis van gezamenlijke doelen.
Samen met 'bondgenoten' werken inmiddels 116
basisscholen en 35 schoollocaties voor het voortgezet onderwijs aan een zo veel mogelijk doorlopende leerlijn, waar ook vroeg- en voorschoolse
opvang in zijn verweven.

Sinds 1996, al voor de Brede school, is er een
samenwerkingsverband ontstaan van vier

Bekenden vragen we wel eens: Is het leuk om te
schrijven voor zo'n wijkkrant? Wat levert het eigenlijk
op? Wordt het wel gelezen?

Door uitbreiding van de Melanchthonschool zal
er ook minder ruimte en groen overblijven.
Bewoners verwachten hangjeugd, herrie van
scooters en harde muziek. Helaas is ons (nog)
geen reactie van de jongeren zelf bekend. De
echte skater zal zich waarschijnlijk niet herkennen
in deze opmerkingen en zijn of haar backflips en
ollies 'lekker relaxed' doen aan de Westblaak.
Daar laat Rotterdam zien dat het wél groot kan
zijn. De BOK is bijzonder nieuwsgierig naar het
Salomonsoordeel dat de deelgemeente hierover
Jaap van Hoek
moet gaan vellen.

Sportstimulering in het Kleiwegkwartier

Ook het Kleiwegkwartier kent een brede school. De
Goede Herderschool heeft een dependance op het
adres
Prinses Margrietlaan 6. De Goede
Herderschool is een basisschool met een
Protestants Christelijk identiteit. De school voedt op
vanuit een Christelijke levensvisie die zij inspireren
op de bijbelse boodschap en vanuit respect voor
de levensovertuiging van de ouders en het kind. In
de praktijk komt het er op neer dat het geloof dagelijks wordt geïntrigeerd in de dagindeling van een
klas. Behalve leerlingen met een christelijke achtergrond zijn andere geloofsovertuigingen ook welkom zolang zij de identiteit van de school
ondersteunen.

Noot van de redactie......

baan op de hoek van Ringdijk en
Melanchtonweg. Bewoners stellen dat 'er al
zoveel lawaai is van de tennisbanen' …'van
zwembad, sporthal, rommelmarkten'. Ook vinden
enkele bewoners van dit deel van HillegersbergSchiebroek het niet netjes dat bewoners nabij de
Meidoornweide het probleem doorschuiven naar
hun deel van de wijk. Men vindt dat 'bij de
Meidoornweide meer groen is' en de skatebaan
daar dus beter geplaatst kan worden.

Nieuw op de website van de BOK

je achter de schermen maakt het zo leuk. Hoe runnen de mensen de onderneming? Wat drijft hen?
Wat is het voor persoon? Hoe staan ze in het leven?
En onder de vlag van de Bokkrant permitteer ik me
vaak vragen die ik anders niet zo snel zou stellen:
Bij de chocoladekunstenaar: “ Hoe hoog is je tandartsrekening?” Bij de advocaat: “ Wat zit er achter
dit gordijntje?” (Dan heb ik het gordijn inmiddels al
opzij geschoven). Bij de supermarkt: “ Praten jullie
thuis ook nog over iets anders dan over de winkel?”
Niet alles wat ter sprake komt staat later in de krant.
Dat is ook niet nodig. Meestal hoor ik veel meer dan
ik kwijt kan in een artikel en maak ik een impressieverslag.
De deelgemeente leest mee is gebleken. Soms leidt
dat tot snelle actie: Een nieuwe fietstrommel aan de
Kleiweg zorgde al maanden voor een levensgevaar-

Protestants Christelijke scholen in de deelgemeente. Het gaat om de Emmaschool, de
Heijbergschool, de Hildegaertschool en de Goede
Herderschool. De vier scholen hebben een gezamenlijk schoolbestuur. Om de week vergaderen de
leerkrachten samen over de leerlingen, leerstof,
activiteiten etc. Op die manier worden alle zaken
die op de scholen in de verschillende gebouwen
spelen op elkaar afgestemd.
De Goede Herderschool heeft drie gebouwen. Het
hoofd- en kleutergebouw aan het Kastanjeplein en
de dependance aan de Prinses Margrietlaan. Hier
zitten ongeveer 80 kinderen.
Voor de leerkrachten en directie vormen hoofdgebouw en dependance één school, maar voor de
ouders en de kinderen van de Prinses Margrietlaan
is deze dependance een eigen school, waar de kinderen alle groepen kunnen doorlopen, waar iedereen elkaar kent, waar de kinderen veel aandacht
krijgen, waar het dus goed toeven is.
Ondanks het feit dat het een kleine 'school' is, hebben er toch relatief veel bekende Nederlanders hun
basisschoolperiode doorlopen: bijvoorbeeld
Renate Verbaan (van o.a. “Wie is de Mol”) en tennisser Raymond Sluiter. Deze laatste heeft het in
sommige interviews nog steeds over “zijn schoollijke verkeerssituatie. Enkele weken nadat er een artikel was verschenen werd het ding verplaatst.
Behalve de deelgemeente krijgen bijvoorbeeld ook
de Roteb en de RET regelmatig onze aandacht.
Tram 4 verdween en de vuilcontainers puilden uit.
Als niemand er iets van zegt gebeurt er weinig.
Publicatie heeft het vaak een positieve invloed. De
tram is inmiddels weer terug op de Kleiweg en bij de
deelgemeente hebben de vuilcontainers de aandacht. Uiteraard is niet alleen de buurtkrant hier
debet aan, maar het heeft wél invloed.
Ook onze bewoners zelf zetten we regelmatig in het
zonnetje. Een schone en leefbare omgeving begint
bij onszelf. Een stukje bewustwording helpt allicht tot
een schonere omgeving voor ons allemaal.
De redactie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die dit doen naast het dagelijkse werk. Voor

tje”. Het motto van de Goede Herderschool is 'zorg
geeft kwaliteit'. Hiervoor zijn een aantal uitgangspunten opgenomen in de schoolgids. Strak geformuleerd wordt weergegeven waar de school voor
staat. Want ook de scholen zijn onderhevig aan veranderingen. De landelijke onderwijsvernieuwing
richt zich op klassenverkleining, achterstandsbestrijding, zelfstandigheid, brede ontwikkeling op
cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Elk kind
krijgt het niveau en tempo dat bij hem of haar past
(adaptief onderwijs). De school is bewust en kritisch bezig om een zo goed mogelijk leef- en leerklimaat te creëren voor en met de leerlingen.
Vanaf jonge leeftijd krijgen de leerlingen al te
maken met diverse methodes. Behalve de godsdienstige vorming krijgen de kinderen Nederlands,
lezen, spelling, schrijven. In groep 7 en 8 krijgen ze
Engels. Daarnaast krijgen ze rekenen, wiskunde,
wereldoriëntatie, aardrijkskunde en geschiedenis,
natuuronderwijs, verkeer, gym en diverse expressieve vakken zoals handvaardigheid, tekenen en
textiele vormen, muziek en sociaal emotionele ontwikkeling. Kortom met een breed lessen- en takenpakket kunnen ze zich voorbereiden op de 'Grote
school'.
Mirjam Fondse

elke krant die verschijnt komen we twee keer bijeen.
Gezelligheid alom koffie, koekjes en soms brengt
iemand een fles mee. Voor de rest spreken we elkaar
veel via de mail. Als amateurs helpen we elkaar. Vóór
het artikel verschijnt wordt het door de anderen gelezen en geredigeerd. De onderwerpen halen we uit
de actualiteit, wat bewoners ons schrijven of wat
andere werkgroepen inbrengen. En ieder kiest de
items hij of zij leuk vindt. Met de verdeling komen we
er altijd wel uit.
Er zijn regelmatig bewoners die in de pen klimmen
om op de krant te reflecteren of die iets onder de
aandacht willen brengen. We zijn altijd blij met reacties. Mensen die nieuwsgierig zijn naar onze werkwijze of ook eens iets willen publiceren kunnen
aanschuiven. We hebben nog een vacature en bieden u eventueel de mogelijkheid een opleiding te
Ciska Evers
volgen

Ouders zijn creatief met het vervoer van hun kinderen per fiets

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Herman en
Louise van den Berg een zieltogende rijwielzaak
overnamen van de vorige eigenaar. Ze knapten
het pand op en maakten er een bloeiende onderneming van. Ze vestigden zich in het
Kleiwegkwartier vanwege het dorpse karakter en
de aard van de mensen. “Mensen zijn hier vriendelijk en kennen elkaar.
Wij leveren graag goede fietsen voor een redelijke
prijs met bijpassende service. In deze wijk wonen
de mensen die dat waarderen en daarvoor terugkomen.”
Ze runnen de winkel samen. “Zij is de baas!”, zegt
Herman stellig. “Hij is de chef “vult Louise aan.
creatief
“We hebben er hard aan gewerkt om er een
mooie winkel van te maken, maar het zijn de mensen uit de wijk die de winkel tot een succes heb-

ben gemaakt.
Velen komen hier veel langs voor een gezellige
babbel. Het is hier echt 'ons kent ons'. Bij de senseo worden veel buurtnieuwtjes uitgewisseld. Ook
kinderen komen de winkel binnen om gewoon
gedag te zeggen, de wc, een kleine boodschap
of een fietsreparatie.
Door dat sociale aspect kennen wij mensen persoonlijk en van veel families meerdere generaties. Dat maakt het vertrouwd.
Kinderen zijn altijd leuk! Als ze van hun ouders
een nieuwe fiets krijgen, mogen ze van ons een
mooie bel uitzoeken. Dat smaken verschillen blijkt
uit het feit dat er hier in de buurt veel kinderfietsen
met een opvallende kleur bel rondrijden.
Ouders zijn heel creatief in het vervoer van hun
kroost. We zien allerlei modellen aan wagentjes
en bakfietsen voorbijkomen. Vaak vragen mensen
of wij die ook verkopen. Helaas hebben we geen
ruimte om ze te stallen en te repareren dus verkopen we ze ook niet. We vinden het belangrijk dat
we ook kunnen repareren wat we verkopen.
Anders kunnen we klanten niet de service bieden
die mensen van ons verwachten.
Goedkope goede modellen
We hebben veel trouwe klanten maar er zijn ook
mensen die hun heil elders zoeken, in de overtuiging daarmee goedkoper uit te zijn. Ze bestellen
hun nieuwe rijwiel op internet of kopen bij de discounter. Die mensen beseffen niet dat goedkope
fietsen van inferieure kwaliteit zijn en dus eerder
kapot gaan. Via internet bestelde fietsen moeten
nog worden gemonteerd. Servicebeurten horen

er dan ook niet bij. Niet iedereen kan dat zelf allemaal. En komen ze toch weer bij ons, de vakhandel.
Jammer van al die rompslomp en extra kosten.
Het is ook niet nodig: een nieuwe fiets bij ons vandaan is niet per definitie duurder. Wij hebben ook
goedkope goede modellen. Fietsen die je kan
vertrouwen, waar je niet na enkele maanden doorheen zakt. Wij verkopen alleen merken, waar we
achter staan. Bij elke verkochte fiets, dus ook
goedkope modellen, horen 3 servicebeurten.
Tussendoor en daarna kunnen mensen altijd bij
ons terecht als er iets mee is. En als de financiële
ruimte krap is houden we daar rekening mee bij
reparaties.
We merken wel, dat de fiets in tegenstelling tot de
auto geen statussymbool is. De auto wordt vaak
om de 3 jaar vervangen, omdat hij niet meer voldoet. De fiets mag vooral niets kosten. Hij moet
het doen en dat is het. Terwijl mensen niet altijd
beseffen dat ze hun kostbaarste bezit: hun kinderen en hun eigen gezondheid, op de fiets meenemen in het verkeer. En dat ze dan kwetsbaar zijn.
Bovendien is de fiets het goedkoopste vervoermiddel. Voor gemiddeld enkele euro's per week
ben je klaar. OV en de auto zijn veel duurder!
uniek
Fietsen is gezond en ook leuk. We leven in een
uniek fietsland en het Kleiwegkwartier is een fietsrijke wijk. Het is hier heel normaal dat kleine kinderen van 2-3 jaar al een fietsje krijgen. Op een
congres werd verteld dat veel mensen in

Nederland twee of drie fietsen hebben. Dat is
uniek in de wereld! We hebben ook veel mooie
fietspaden. Helaas niet overal in het
Kleiwegkwartier. Het kruispunt bij ons voor de
deur, Kleiweg-Uitweg is voor fietsers gevaarlijk.
Daar moet de gemeente nog eens wat aan doen.
Bovendien rijden automobilisten en fietsers vaak
door rood. Ouders geven kinderen het verkeerde
voorbeeld door bij rood licht te roepen: “Kom
maar, het kan wel!” Met die paar seconden tijdswinst brengen ouders hun kinderen in verwarring
en in gevaar. Ze geven een heel slecht voorbeeld.
Verkeerslichten en verkeersregels zijn belangrijk
voor de veiligheid van iedereen. Het is belangrijk
die te respecteren. En dat moet je kinderen goed
inprenten.
plezier
We denken nog lang niet aan stoppen. We zijn
elke dag met plezier in de winkel. We doen ook
veel om de ontwikkelingen in de fietswereld bij te
houden. Hebben regelmatig nieuwe trends en
gadgets in de aanbieding.
De komende periode zullen fietsen met elektromotor populair worden. Die zijn echt niet alléén
voor oude mensen. Zo'n fiets is ook een uitkomst
voor mensen die verder weg moeten naar hun
werk. En liever niet voor de auto of de bus kiezen.
Bijvoorbeeld naar Delft of Rijswijk. Dan is het op
die lange stukken heerlijk om een flinke duw in de
rug te hebben. Trappen doe je zelf, maar je hebt
altijd een lekkere wind mee met zo'n accumotor.
Mensen kunnen bij ons een dagje zon fiets lenen
Ciska Evers
voor een proefrit.”Ciska Evers

Geen prestatiedwang maar
zelfvertouwen
Carlijn Post, remedial teacher (RT) en docente muziek over haar werk
Sinds anderhalf jaar is Carlijn Post weer terug in
het haar vertrouwde Kleiwegkwartier. Als kind
woonde zij met broer en ouders aan de
Straatweg. Na studie en werk buiten de wijk en
buiten Rotterdam was zij blij hier terug te zijn en
sindsdien woont ze met plezier in onze wijk.
Carlijn, opgeleid tot remedial teacher en leerkracht speciaal onderwijs begon enkele maanden geleden voor zichzelf met een al snel
succesvolle praktijk.
Budget onderwijs
Na haar docentenopleiding en enkele jaren
docentschap in het basismontessorionderwijs
werkte Carlijn op een school in Schiebroek als
leerkracht en als remedial teacher. Door organisatorische veranderingen verviel dit schooljaar het
RT-onderwijs en maakte zij van de gelegenheid
gebruik het
voor zichzelf te proberen.
Professionaliteit, heldere afspraken en een eigen
visie op hulp aan kinderen door een combinatie
van onderwijs en muziek dragen hier bij tot goede
resultaten.
Uitgangspunten zijn plezier, fantasie, creativiteit
en het ontwikkelen en stimuleren van zelfvertrouwen.
RT houdt in dat leerlingen tussen de 6 en 12 jaar
die bepaalde leer- of gedragsproblemen hebben,
hulp krijgen. Problemen van deze kinderen zijn bijvoorbeeld faalangst, agressie, taal- of rekenachterstanden. Maar juist ook kinderen die hoger dan
gemiddeld presteren komen voor RT in aanmerking, ook zij kunnen extra zorg en aandacht
gebruiken.
Muziek
Veel scholen en particuliere docenten bieden RTonderwijs aan. Dat is op zich niet zo bijzonder.
Carlijn's unieke aanbod stoelt op de combinatie
van muziek en 'normale' lesstof. Een jongetje dat
een achterstand heeft in rekenen en zich moeilijk
daarover uitdrukt, kan met de combinatie van
rekenonderwijs én muziekles zowel werken aan
zijn vaardigheden als aan zijn gedrag.
Na 10 of 20 wekelijkse lessen bij Carlijn merken
veel ouders dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor beter leren en zich sneller of
beter uiten.
Ook docenten van verschillende scholen hebben
contact met Carlijn en verwijzen kinderen, via de
ouders, naar haar door.
Resultaten
Regelmatig worden de resultaten van de kinderen
met de ouders besproken. Altijd zijn de óuders de
schakel tussen school en kind, ook al is er soms
ook overleg met de docent van de leerling.

Tot op heden verlaten kinderen de lessen van
Carlijn erg gelukkig en met meer vertrouwen in
zichzelf. En op dat vertrouwen bouwen zij zelf verder, en staan daardoor op school en in het dagelijks leven steviger in de schoenen.

• MANDARIN & MINT
• BANDOLERA
• JUST B

De wijk
De familie Post woonde jaren in het
Kleiwegkwartier. Pa en ma wonen inmiddels in
Schiebroek. Creativiteit kan hen niet worden ontzegd. Vader Jacques geniet bekendheid als uitgever, vertaler en als schrijver van misdaadromans
en broer Elvin won in 2003 een Gouden Strop voor
zijn - binnenkort te verfilmen- misdaadroman
Groene Vrijdag. Zijn 2e roman Vals Beeld én de
bundeling van veteranen-voetbalelftal-verhalen
met als titel Het 17de , stonden en staan daarna
in vele boekhandels hoog in verkooplijsten.
Maar, genoeg over de rest van de familie! Carlijn
schrijft niet maar leeft zich uit in theater en muziek.
Als actrice werkt zij bij De Toren van Geluid, een
gezelschap dat voor jonge kinderen succesvolle
theatervoorstellingen maakt. Voor acteerwerk
heeft zij helaas minder tijd, maar het lesgeven aan
kinderen is Carlijn even lief. Daarbij streeft zij op
een prettige en professionele manier naar gelukkiger kinderen en dus gelukkiger ouders. En wie wil
dat nou niet?
Informatie
Carlijn werkt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ouders die interesse hebben in het
werk van Carlijn Post, kunnen haar bereiken
op 010-2652253. Na een mail naar:
praktijkcpost@yahoo.com krijgen zij meer informatie toegestuurd.
Jaap van Hoek

• SHORE
• ANGELS
• ZI-ZO
• MARSCH
• FRISS & COMPANY
• EN MEER………

GALAXY MODE
KLEIWEG 24, ROTTERDAM-HILLEGERSBERG
TELEFOON 010 – 418 48 47

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

Flower &
Gifts
Janssen

FLOWER&GIFTS
Janssen

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

Grote sortering

Vrijwilligers gezocht voor wijknetwerk

bloemen- en groentenzaden

Na onze oproep vorige jaar hebben zich een aantal vrijwilligers voor het wijknetwerk gemeld.
Het wijknetwerk zorgt voor welkomstenveloppen
bij nieuwe bewoners van het Kleiwegkwartier. De
enveloppen worden samen ingepakt en iedereen
neemt c.a. 15 stuks mee om te bezorgen. Het is
leuk werk, u ontmoet steeds weer nieuwe mensen en het kost u slechts twee dagdelen per
maand.

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

Op dit moment is er weer ruimte
voor nieuwe vrijwilligers
U kunt zich aanmelden bij Joke Snelleman,
telefoon 4222590. Zij kan u alles over dit leuke
project vertellen.
Het wijknetwerk is een project van de BOK,
Koraalstraat 19. U kunt zich daar ook aanmelden of voor informatie terecht.

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

Seniorendag over Wmo
in het Kleiwegkwartier

INFORMATIE
BESTUURSLEDEN BOK

Het ouderenplatform Hillegersberg-Schiebroek
Organiseert in 2007 een aantal seniorendagen rond
het thema Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) In onze wijk wordt de seniorendag gehouden
op: woensdag 25 april a.s.
Aanvang 10.00 uur in de Oranjekerk op
Rozenlaan 20
In het ochtendprogramma wordt informatie gegeven
over de Wmo, waarna er een gezamenlijke lunch zal
plaatsvinden. 's Middags is er gelegenheid om met
de bus een twee uur durende rondrit te maken door
nieuw- en oud Rotterdam.
Alle bewoners van ca. 55 jaar en ouder worden van
harte uitgenodigd deze seniorendag te bezoeken.
De bijeenkomst kan maximaal bijgewoond worden
door 100 personen.
De kaarten kosten € 2,50 inclusief lunch en
busrit en zijn vanaf 4 april verkrijgbaar bij de
Oranjekerk en bij de BOK, Koraalstraat 19 tijdens de
openingstijden van de wijkwinkel.

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

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

Uitnodiging Oranjefeest
Openbaar debat in Lommerrijk

op de Kleiweg.

29 maart 2007
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
organiseert op donderdag 29 maart a.s. een
openbaar debat over het ontwerp-bestemmingsplan kern en plassen.
Hiervoor zijn deskundige sprekers uitgenodigd.
Na de inleiding zal met een ervaren gespreksleider het debat worden gehouden. U kunt daar uw
mening, uw ideeën of bezwaren te berde brengen. Deze worden geïnventariseerd en door de
VSW in de officiële reactie meegenomen. Het
bestuur heeft voor die bijeenkomst op 29 maart,
in gebouw Lommerrijk aan de Straatweg 99,
twee zalen gereserveerd.
De aanvang is 20.00 uur.
U bent daar zeer welkom!

Alle informatie hierover vindt u op:

www.opzoomermee.nl
U kunt de folder ook ophalen bij het kantoor van
de BOK, Koraalstraat 19.

Door een artikel terzake in de voorlaatste krant,
ontkom ik niet aan de aanvechting om het blazoen te zuiveren van mijzelf en alle hondenbezitters die wel serieus met hun trouwe viervoeters
omgaan. Want die zijn er in grotere getale dan
degenen die hun viervoeters overal hun gang
maar laten gaan. Als eigenaren die niet zo nauw
kijken en hun verantwoordelijkheid niet nemen
vindt stigmatisering plaats van goedwillende hondenbezitters. Als iedereen alles zo veel mogelijk
opruimt en de hond daar uitlaat waar dat kan en
mag blijven we hopelijk verschoond van artikeltjes waar de stank vanaf druipt. Een artikel dat vet
en tendentieus werd aangedikt en zelfs door de
advocaat in zijn artikel werd genoemd. (hij zou
zijn zegeningen moeten tellen omdat je hier nog
onbetaald kunt parkeren!).
Trap er niet in. Kijk naar al het zwerfvuil in en rond
vuilcontainers en de lege blikjes, flesjes, flacons
en uitgeklopte peukenbakken langs de singels.
En wat te denken van de verkeersveiligheid. Niets
ontziend roekeloos rijgedrag van de wijkbewoners zelf. Ouders die kinderen tegen het verkeer
in naar school brengen. Sluipverkeer richting
Erasmussingel en linksafslaand verkeer op het
kruispunt Kleiweg-Rozenlaan. Koukleumende reizigers als er weer eens een abri uit elkaar is
getrapt. De moraal? Die mag iedereen voor zichzelf bedenken
Kees van Nimwegen
Noot: van de redactie. De beperkte omvang van
onze krant noodzaakte ons deze brief fors in te
korten.

Op maandag 30 april is het weer
zover: Koninginnedag 2007.
Op die dag viert het Oranjekwartier voor de 11e
maal dit grote evenement voor jong en oud en
vullen 110 kramen de parkeervakken van de
Straatweg tot aan het Bergpolderplein. Zoals
altijd is dit evenement gratis voor kinderen tot 15
jaar. Ouderen kunnen een kraam huren à € 25.
Grondplaatsen voor kleedjesverkoop zijn ook
gratis, maar indien nodig gaat dit in overleg met
de organisatie. De verkoop is uitsluitend gericht
op rommelmarktspulletjes en speelgoed; eten of
drinkwaren of partijgoederen zijn niet toegestaan.
De inschrijvingen voor de kramen start op 2
april a.s. Formulieren liggen bij de servicebalie
van AH De Wolf en moeten daar ook ingeleverd
worden.

Doe mee aan de voorjaarsschoonmaak van
Opzoomerkids

Citaten uit een ingezonden
brief naar aanleiding van het
artikel over hondenpoep in
de krant van januari j.l.

De gehele dag wordt opgeluisterd door het
beroemde clownsorkest. Op het Bergpolderplein
treedt om 13.00 uur het Santykoor de Walzangers
op. Er zijn ook nog vele andere attracties, zoals
o.a. een ballonnenwedstrijd, jan plezier, kinderschmink, springkussen, apenkolder, suikerspin, poffertjes, en nog veel en veel meer. Alles
voor de kids is gratis!!
Dit alles is mogelijk dank zij de hulp van velen,
maar op de dag zelf kunnen we nog vele handen
gebruiken, al is het maar een paar uurtjes, dus
ouders leef je uit.
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij Olivia
de Wolf van AH de Wolf. Tel: 010-4612341.

Elk jaar weet dé muzikale vertolking van het lijden
van Christus, de Matthäus-Passion van J.S. Bach,
de concertzalen en kerken vol te krijgen. Waaraan
dankt de Matthäus-Passion haar populariteit?
Hoort de Matthäus-Passion in de kerk of in de
concertzaal thuis? We vragen het Bachkenner en
vertolker prof. dr. Ton Koopman, dirigent van The
Amsterdam Baroque Orchestra.
Over Passie gesproken…
met prof. dr. Ton Koopman
Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam
donderdag 29 maart 2007
19:30 uur inloop, 20:00 uur aanvang

Tabac &
Gifts
Kleiweg

TABAC&GIFTS
Kleiweg

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

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: info@bokrotterdam.nl

SPREEKUREN IN DE WIJKWINKEL:
LID DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTE
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 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.

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.
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Het adres voor:
Rookwaren
Wenskaarten
Telefoonkaarten
Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten
Kleiweg 73, 3051 GJ Rotterdam 010-4180186
tabac@tabacandgiftskleiweg.nl

Onze volgende krant verschijnt
half mei. 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

