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Opmerkelijk!

Wiskunde of balkenbra?
Eind mei verkondigde het kabinet 
met veel bravoure dat de 100 
dagen van verkenning en 
kennismaken met de samenleving 
nagenoeg voltooid waren. Nu is 
de tijd aangebroken van plannen 
maken en beleid uitstippelen. Ik 
vroeg mij echter af hoe zij aan die 
honderd dagen kwamen. Eventjes 
terug in de tijd, op 22-11-2006 
waren de verkiezingen met 
vervolgens het circus van o.a. 
Beetsterzwaag, donderdag 22-
02-2007 was de formatie een feit 
en kon men langs de Koningin. 
Vervolgens kennismaken met de 
ministeries, de kamers inrichten, 
verhuizen enz. Laten we aannemen 
dat zij op 1-03-2007 aan hun tour 
de Holland begonnen. Nemen wij 
nu 31 dagen in maart, 30 in april 
en 31 dagen in mei, dan geeft dat 
als totaal 92 dagen. Dan heb ik 
ook de weekeinden en feestdagen 
meegerekend, dus op vrijdag acht 
juni waren de honderd een feit. Dit 
noemt men dus zichzelf rijk rekenen, 
of in dit geval de kluit belazeren, 
want u gelooft het toch zeker zelf 
niet van die zater- en zondagen. En 
zeker André zal op de zondagen 
niet gewerkt hebben. En wat te 
denken van al die ambtenaren 
die in het kielzog van hun bazen 
al hielenlikkend meereizen, zeven 
dagen werken in een week? De 
meesten mogen blij zijn als ze 
aan twee productieve dagen 
per week komen. Nee, ik geloof 
eerder in het volgende sommetje: 
we trekken als eerste de 
weekenden eraf. Vervolgens kom 
ik zelf op een tourtijd van drie a vier 
dagen in de week. Dat geeft in het 
gunstigste geval tot eind mei een 
totaal van 55 dagen netto verblijftijd 
onder het volk. Als men dus 
werkelijk aan de honderd dagen wil 
komen dan dienen deze 
rekenmeesters nog tot medio 
augustus door te gaan met hun tour. 
Nu zal het mij een worst wezen hoe 
lang men zich zogenaamd onder 
het volk (heeft ú ze trouwens gezien, 
ik niet) wil begeven. Het verbaast 
mij echter hoe gemakkelijk dit 
creatieve boekhouden wordt 
geaccepteerd, ook door de 
oppositie. En waar was onze 
rekenkamer? (ook hielenlikkers 
waarschijnlijk). Wat zal dit alles 
in de toekomst brengen, een 
regering die niet kan rekenen, 
althans slechts één kant op, die 
van het eigen voordeel. Het begin 
is reeds gemaakt, de O.Z.B. is 
vogelvrij verklaard en de bijdrage 
uit Den  Haag richting gemeentes 
wordt verminderd. Moet ik dit nog 
verder voorrekenen? En wat te 
denken van de aanleg van de A 
vier. Na dertig jaar gesteggel is 
wederom een foutje in de een of 
andere berekening gemaakt, en! 
men heeft twee jaar, jawel twee jaar 
nodig om deze fout te herstellen. 
Waar moet het heen met deze 
natie? Dat de jeugd niet kan 
rekenen (althans niet zonder P.C. of 
zakjapanner) en het gros van hun 
leraren ook niet, is eigenlijk al bar 
en boos genoeg, maar nu blijkt dat 
men in Den Haag ook al niet kan 
rekenen, reken ik nergens meer 
op.

Bram Kleiwegt

“Tijdens de verbouwing gaat onze 
aandacht gewoon door”

Het is een bijna-zomeravond aan het 
landelijke deel van de Kleiweg. Tussen 
schapen, golfbaan en bloeiende 
struiken. Hier zijn sinds maart 2007 
bewoners en medewerkers van 
verzorgingstehuis De Leeuwenhoek 
neergestreken voor een periode van 
dik 12 maanden. ‘Oudste bediende’ 
directeur Jan van den Berg, zelf van 
oudsher Kleiwegkwartier-bewoner, 
vertelt uitgebreid over het werk van dit 
Humanitas-verzorgingstehuis.

Verhuizing

De Leeuwenhoek komt van de 
West-Kruiskade. Een dynamische, 
gemengde buurt waar altijd wel wat te 
doen en te zien is. De bewoning van 
het tehuis, met nu 68 personen, is daar 
een afspiegeling van. Surinaamse-, 
Turkse-, Hollandse-, Kaap-Verdische 
mannen en vrouwen. Allen tussen 
de 60 en 85 en door een medische 
indicatie of via een ‘link’ met het Leger 
des Heils hier terechtgekomen. Zij 
kunnen door geestelijke problemen 
niet meer goed voor zichzelf zorgen. 
Men woont er en wordt er verzorgd 
door zo’n 80 medewerkers én 70 
vrijwilligers. Zij zorgen voor natjes, 
droogjes, uitstapjes, fi lmavonden en 
aandacht, vooral héél veel aandacht 
voor de bewoners en, hun –voor 
zover nog beschikbare- familie. Zij 
nemen hun problemen heel serieus. 
En voor hen en met hen ondernemen 
ze waartoe ze nog in staat zijn. De 
één kan nog uit de voeten, de ander 
verblijft op de verpleegafdeling, die is 
ondergebracht in de houten gebouwen 
op het weiland. Jan is met zijn team 
altijd voorstander geweest om zo 
dicht mogelijk bij de West-Kruiskade 
te blijven. Een vertrouwde omgeving is 
het beste voor de bewoners, maar ook 
voor medewerkers, vrijwilligers en de 
wijkfunctie die de Leeuwenhoek door 

de jaren heen stevig heeft opgebouwd. 
In de 5 jaren die de voorbereiding tot 
verbouwing en verhuizing eisten is 
gekeken naar vele andere locaties in en 
nabij het centrum van de stad. De fraaiste 
opties, die uiteindelijk afvielen, waren 
tijdelijk in het inmiddels afgebroken hotel 
op het Schouwburgplein en tijdelijke 
bebouwing in een deel van het wijkpark 
naast Nighttown. Toen geen van alle 
mogelijkheden haalbaar bleek, bleef het 
gebouw aan de Kleiweg met uitbreiding 
van tijdelijke units als enig haalbare 
optie over. Dit was even wennen voor 
alle mensen van de Leeuwenhoek en 
zoals later bleek ook voor de wijk die 
wel beter op de hoogte gebracht had 
moeten worden van de plannen. Nu 
we er zitten is er goed contact met 
een aantal bewoners uit de wijk over 
bijvoorbeeld de sloot en de schapen, 
maar ook tijdens de vele wandelingen 
met bewoners.

Beter

Verandering van omgeving is voor 
iedereen bedreigend en stressvol, 
maar bij bewoners van een tehuis als 
de Leeuwenhoek komt het bijzonder 
hard aan. En dit heeft zijn weerslag op 
de medewerkers. Nu men in rustiger 

vaarwater terecht is gekomen merkt Jan 
echter dat de omgeving op sommige 
bewoners een heel positief effect heeft. 
De rust van de Kleiweg doet hen goed. 
Zelfs zo dat zij bij de verhuizing terúg 
naar de Kruiskade in onze wijk zullen 
achterblijven. Het ‘stenen gebouw’ blijft 
dan onderdeel van dit verzorgingstehuis 
van Humanitas. De verpleegafdeling en 
de andere ca. 60 bewoners gaan terug 
naar het stadscentrum. 

Buurtactiviteiten en vrijwilligers

De Leeuwenhoek organiseerde op 3 
mei een redelijk bezochte Burendag. Op 
het moment dat u dit leest is de offi ciële 
opening van 21 juni achter de rug. Met 
dit alles wil de Leeuwenhoek wijzen op 
de aandacht die men geeft maar vooral 
de aandacht die men nódig heeft. Veel 
werk wordt door vrijwilligers gedaan en 
er zijn altijd mensen nodig. Voor steun bij 
uitstapjes, meedoen bij muziek of dans, 
gedichtenavonden en wat allemaal maar 
met de bewoners gedaan kan worden. 
En andersom is voor buurtactiviteiten ook 
ruimte bij de Leeuwenhoek. Zo oefende 
er onlangs een kerkkoor. Het koor gaf bij 
wijze van vergoeding een korte uitvoering 
voor de Leeuwenhoek-bewoners. Maar 
de buurt kan ook een kaartje komen 

leggen of langs komen voor een kopje 
koffi e. 

Kennismaken

De Leeuwenhoek heeft het nodig, 
dat wortelen in de buurt. En voor de 
buurt is het nodig dat men elkaar leert 
kennen. De Leeuwenhoek roept dan 
ook ieder op om op visite te komen. 
Aandacht, respect en interesse in elkaar. 
Hebben we dat niet allemaal nodig?

Kunst

En bijzonder onderdeel van de 
activiteiten is het atelier. Samen 
met een vaste begeleider maken 
bewoners tekeningen, schilderijen 
en andere kunststukken die soms 
van zo’n kwaliteit zijn dat ze op 
een tentoonstelling niet misstaan. 
Humanitas gaat dit jaar dan ook een 
aantal werken presenteren door middel 
van een boek over het kunstwerk en 
de makers. Schrijver dezes was zeer 
onder de indruk van aan aantal werken 
die Jan liet zien. Bijzonder ontroerend 
is de reeks zelfportretten van een 
inmiddels overleden bewoner. Via zijn 
periodiek gemaakte portret is te zien 
hoe hij zichzelf langzaam kwijtraakt: van 
een realistische tekening veranderen 
de afbeeldingen via bijna clowneske 
tekeningen naar haast abstracte 
strepen. Een levenseinde in zichzelf.
Afsluitend roept de Leeuwenhoek de 
bewoners van het Kleiwegkwartier op 
om langs te komen, kennis te maken 
en wellicht hier en daar een uurtje tijd 
te besteden aan wat ondersteuning 
van activiteiten. Het is wat anders dan 
bardienst bij de tennisclub of de 
kinderen helpen bij cricket. Anders, 
maar ontzettend zinvol en leuk.

De Leeuwenhoek, 
Kleiweg 314, telefoon: 4361488, 
e-mail: kbouwman@humanitas-rt.nl

Jaap van Hoek

In gesprek met Jan van den Berg, verzorgingstehuis De Leeuwenhoek

De Bewonersorganisatie Kleiweg-
kwartier wist al enige tijd dat zij 
zouden gaan verhuizen naar Buurt-
centrum de Duikelaar. Dit omdat 
de deelgemeente de ruimte aan 
Antony Duyklaan beter wil-
de benutten en ook de BOK de 
Koraalstraat 19 minder geschikt vond 
en wat ver uit ‘de loop’. 

De Deelgemeente had voor de 
BOK een gedeelte van buurthuis de 
Duikelaar op het oog, maar de BOK 

kon daar uiteraard niet zonder slag of 
stoot intrekken. De Duikelaar moest  
eerst geschikt gemaakt  worden voor 
de activiteiten van de BOK. Op het 
verlanglijstje van de BOK stond onder 
andere een vergaderruimte voor het 
bestuur, de verschillende werkgroepen 
en de spreekuren van bijvoorbeeld 
raadsvrouw en deelraadsleden. Met 
daarnaast een geschikte ruimte waar 
de wijkwinkel haar klanten zoals altijd 
kan informeren en helpen.
Uiteindelijk sneller dan verwacht 

zijn maandag 18 juni j.l de verbouw 
werkzaamheden in de Duikelaar 
begonnen. Maandag 16 juli staat de 
oplevering gepland. Voor de BOK dus 
de hoogste tijd om fl ink in de weer 
te gaan met het organiseren van de 
verhuizing en het plannen van een 
openingsfeest! 

De wijkwinkel is i.v.m. met de 
zomervakantie vanaf 23 juli tot en 
met 2 september gesloten.  Op 3 
september is de wijkwinkel weer 
open en bent u van harte welkom op 
ons nieuwe adres Antony Duyklaan 
9, 3051 HA Rotterdam.

Via de BOKsite www.bokrotterdam.nl 
kunt u op de hoogte blijven van de 
vorderingen van de verhuizing. Over de 
feestelijke activiteiten rond de opening 
wil de BOK nog niet al te veel loslaten. 
Wat we u wel al kunnen vertellen is dat 
de opening op de nieuwe locatie niet 
ongemerkt aan u voorbij zal gaan en 
dat u 22 september vast in uw agenda 
kunt noteren.

Lisa Doornbos

Lisa Doornbos en John Hokke 
overhandigen de MP3 spelers 
aan de winnaars van de BOK 
fotowedstri jd aan Raymond van 

der Geijn, Peter Marchal en de 
heer en Mevr. Leerdam. Jeroen 
Zaan was wegens ziekte afwezig. 
Zoals reeds gemeld kri jgt de 

fotowedstri jd well icht een vervolg, 
dus bli j f t  u vooral fotograferen, 
ook in de wijk!

Winaars foto-
wedstrijd BOK



ZOEKPLAATJE

Een straat, niet als zoveel andere straten in ons Kleiwegkwartier. Te zien zijn 
kinderen,  wat zijn ze aan het doen? Ook een clubje dames, netjes gekleed 
die ergens naar toe gaan of vandaan komen. Op de achtergrond een bus, 
in de verte een toren, welke toren is dat. Opzij een loods. Er gebeurt wel het 
een en ander op de foto. Aan de auto’s is misschien te zien in welke tijd de 
foto is gemaakt. Herkent u de personen op de foto of bent u het zelf; kwam u 
regelmatig in deze buurt? Of heeft u daar misschien gewoond of woont u er nu 
nog. Welke straat is het en wat voor  buurt was het; hoe was het toeven in de 
omliggende straatjes en hoe is het nu? Natuurlijk willen we graag uw verhalen 
over deze buurt. Deel uw herinneringen met de lezers van de Buurtkrant. Voor 
de winnaar ligt een cadeaubon klaar in de wijkwinkel. Schrijf of mail ons!

John Hokke

Op het zoekplaatje van de vorige keer hebben we veel reacties gekregen. Wat 
leuk om te lezen welke herinneringen er bij sommigen van u boven komen bij 
het bekijken van de zoekplaatjes! 

Het juiste antwoord deze keer was: de Winkel van Cieremans op de Kleiweg, 
met naast deze winkel een slagerij en een slijter. 

Dhr. Jan de Vrijer uit Ede kon ons voorrekenen dat hij daar ongeveer 4320 
keer langs moet zijn gelopen op weg van- en naar school. Hij vond het 
dan ook helemaal geen moeilijke vraag. Verder wist dhr. of mw. R. Cramer 
ons te vertellen dat de slagerij naast Cieremans zalige zelfgemaakte worst 
verkocht. Deze inzender vroeg zich ook af waar de gezelligheid toch gebleven 
is? Veel mensen schreven ook over levensmiddelenwinkel de Gruyter, waar 
het volgens mw. D.C. van Boven zo heerlijk naar zelfgemalen  koffi e rook. Zij 
herinnerde zich ook hun slogan: “En betere waar én 10%, alleen De Gruyter”. 
Mevrouw Bothof, die zelf al 60 jaar in het Kleiwegkwartier gewoond heeft, en 
dus veel heeft zien veranderen, wilde ook graag nog even vermelden dat het 
in deze sigarenwinkel niet uitmaakte of je een grote of kleine klant was. Er 
was altijd tijd voor een praatje. In veel inzendingen stond ook dat de familie 
Wanner eigenaar van de winkel was. Dit klopt inderdaad, zij zijn eigenaar 
geweest, maar niet ten tijde van deze foto.

Zoals altijd kan er weer maar één de winnaar zijn, Dhr. of Mw. R. Cramer uit de 
Willem de Rijkestraat; uw cadeaubon ligt voor u klaar in de wijkwinkel. 

Antwoord zoekplaatje BK3

Voorjaarsschoonmaak 
geannuleerd.

Zwarte Piet voor de bewoners van het 
Kleiwegkwartier?

het plan
In de vorige editie van deze krant heeft u 
kunnen lezen over de schoonmaakactie 
die de deelgemeente wilde organiseren 
in het Kleiwegkwartier. Deze zou plaats 
vinden van 4 tot en met 9 juni. Het 
plan was om in één week de wijk eens 
fl ink onder handen te nemen. Straten 
konden zich aanmelden voor een 
Opzoomeractie, die in het teken zou 
staan van schoonmaak, en de Roteb 
zou extra schoonmaakwerk doen. 
Als klap op de vuurpijl zouden er op 
zaterdag zogenaamde cow-containers 
komen op de Kleiweg.

de annulering
Op maandag 4 juni, de dag dat 
de schoonmaak zou beginnen, 
kreeg de BOK het bericht dat de 
schoonmaak,  vanwege een gebrek 
aan aanmeldingen, niet door zou 
gaan. Dit bericht verscheen ook in huis 
aan huisblad ‘de Postiljon’ in week 23. 
In het AD/Rotterdams Dagblad was 
vervolgens te lezen dat de bewoners 
van het Kleiwegkwartier geen zin 
hadden in de schoonmaakactie.

de BOK
Geen zin? Dit schoot de bewoner-
sorganisatie kleiwegkwartier in het 
verkeerde keelgat! Volgens de BOK 
kan het ook aan de deelgemeente zelf 
liggen dat er weinig aanmeldingen 
kwamen. De aankondiging van de 
schoonmaakactie in de Postiljon was 
erg laat, krap twee weken voordat de 
actie gehouden zou worden en stond in 
een uitgave die precies in de vakantie 
bij de mensen in de bus kwam. Veel 
mensen hebben het bericht daardoor 
waarschijnlijk niet gelezen. Daarnaast 
was de koppeling van de actie aan het 
Opzoomeren volgens de BOK ook geen 

handige keuze. Niet alle straten zijn 
immers actief bezig met opzoomeren. 
Ook is het ook voor de straten die 
wèl actief met Opzoomeren bezig zijn 
lastig om zomaar ineens een actie in 
te plannen. Zeker als deze actie zo kort 
van tevoren aangekondigd wordt. 

het verzoek
De BOK heeft, in overleg met de 
ondernemersvereniging Kleiweg,  de 
deelgemeente verzocht om nog eens 
goed te bekijken waar het is mis 
gegaan. Men wil weten wat er vanuit de 
deelgemeente nu eigenlijk precies is 
gedaan om bewoners en ondernemers 
te betrekken bij de schoonmaakactie.
Volgens de informatie die de BOK al in 
februari gekregen heeft, zou de Roteb 
voor zo’n € 6000,- een communicatie 
traject opzetten. Wat is er precies met 
dat geld gedaan behalve het zeer 
kort voor aanvang van de actie een 
advertentie in de Postiljon plaatsen? 
Door de bewoners de zwarte Piet toe 
te spelen komt de deelgemeente er wel 
heel goedkoop vanaf. 

de toezegging
De reactie van de deelgemeente op 
deze vraag was dat zij het ermee eens 
is dat er nog eens nadrukkelijk naar 
de voorjaarsschoonmaakactie en de 
organisatie daarvan gekeken moet 
worden.

tot slot
De BOK denkt dat er voor de 
deelgemeente misschien wel het 
een en ander  te leren valt uit deze 
geannuleerde schoonmaakactie. De 
bewoners van het Kleiwegkwartier 
willen betrekken bij het schoon maken- 
en houden van hun eigen wijk is een 
goed initiatief, maar geef ze dan ook 
wel een eerlijke kans om mee te kunnen 
doen.

Lisa Doornbos

lange adem
Al in een buurtkrant van tien jaar 
geleden is te lezen dat het nogal een 
rommel is onder het Rozenlaanviaduct. 
Veel verandering is daar in de loop 
der jaren niet in gekomen. Het is 
een donkere plek in de wijk, die veel 
bewoners als onveilig ervaren. Alle 
rommel, losse stenen en graffi ti maken 
het er niet beter op. De BOK heeft een 
lange adem en is bij de deelgemeente 
blijven hameren op een opknapbeurt 
voor deze plek. Met uiteindelijk 
resultaat! De deelgemeente heeft 
laten weten dat ze Gemeentewerken 
opdracht heeft gegeven verschillende 

werkzaamheden uit te voeren.

de geplande werkzaamheden
De Dienst Gemeentenwerken is op 18 
juni gestart met werkzaamheden aan 
de Zonnebloemstraat en op, onder 
en rond het Rozenlaanviaduct. Deze 
zullen bestaan uit het opbreken van 
de bestrating, het ophogen van de 
parkeerplaatsen onder het viaduct 
en het aansluitende gedeelte van 
de Rozenlaan. Verder worden de 
parkeervakken gemarkeerd en zijn 
tien extra lichtpunten gepland. Ook 
worden er werkzaamheden verricht 
aan de riolering en het viaduct zelf.

Opknapbeurt Rozenlaanviaduct

KLEIWEGKWARTIER SAAI?

Dan daag ik jullie uit om met ideeën 
te komen om het activiteitenaanbod 
te vergroten! Denk aan activiteiten 
op het gebied van sport, muziek, 
cultuur etc.

Samen met jullie ga ik kijken of er 
mogelijkheden zijn om goede ideeën 
uit te voeren.

Jullie kunnen mij bereiken via:
mail:  pmak@thermiek.info
mob.: 06 - 488 37 790

Groeten, Peggy Mak, 
jongerenwerker Thermiek.

Sporten in het kleiwegkwartier
Sport en Recreatie organiseert voor 
de jongeren in het Kleiwegkwartier 
wekelijks op dinsdagmiddag een 
sportinstuif.

Deze vindt plaats op het speelveld bij 
het Rozenlaanviaduct, van 16.00 uur 
tot 17.30 uur.

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Sport & Recreatie.

tel.:    010 - 41 855 59

‘Parkeerdruk oorzaak van 
volle containers’, volgens 
wethouder Bolsius

Enkele maanden geleden verscheen in 
het Stadsblad het Burgerjaarverslag. 
Daarin deed onze burgemeester, 
dhr Opstelten, verslag van de 
dienstverlening aan de burger en de 
oproep om daarop te reageren. Zijn 
e-mailadres stond erbij. De BOK was 
toen al een hele tijd bezig het punt 
van de volle vuilcontainers bij de 
deelgemeente onder de aandacht te 
brengen. Helaas bracht dat weinig 
resultaat en veel frustraties bij de 
BOK. Toen ik op 15 april 2007 voor de 
zoveelste keer volle bakken aantrof had 
ik er echt tabak van en schreef een e-
mail rechtstreeks naar de burgemeester 
over de ervaringen. Geschreven op 
persoonlijke titel maar wel met de 
vermelding dat ik schrijvend lid ben 
van de redactie van de Buurtkrant. (Het 
zou zomaar kunnen helpen) Citaat uit 
mijn e-mail naar de heer Opstelten:

Individuele bewoners en onze 
bewonersorganisatie hebben al diverse 
keren aan de bel getrokken. Zowel 
rechtstreeks bij de deelraad, als bij de 
Roteb en 0800-1545 of via internet. Altijd 
wordt de klager vriendelijk te woord 
gestaan, echter het blijft bij woorden en 
komt niet tot daden. Containers blijven 
een paar dagen vol, vuil hoopt zich op 
of een berichtje vijf dagen na inzending 
van de klacht: “uw klacht is onderzocht 
en er is geen vuil aangetroffen…” 
Dat klopt dan ook, want twee dagen 
eerder zijn ze langsgekomen om 
de boel op te ruimen. Nadat het 3 
dagen is blijven liggen. We horen als 
bewonersorganisatie alom klachten 

van bewoners. Maar we voelen ons 
bij de deelgemeente en de Roteb 
niet gehoord. Veel bewoners bellen 
al niet meer omdat ze ervaren dat het 
volkomen nutteloos is. Dat is toch niet 
de bedoeling?

Na enkele weken kwam de bevestiging 
van ontvangst en op 31 mei 2007 de 
reactie van de wethouder, Dhr. Bolsius.
Citaat uit het e-mail bericht van de 
heer Bolsius: In de meeste straten mag 
aan beide zijden geparkeerd worden. 
Echter de overgebleven beschikbare 
breedte is dan onvoldoende voor de 
inzamelvoertuigen. Ook wordt er in 
diverse bochten geparkeerd, waar 
de Politie en/of dienst Stadstoezicht 
niet tegen kunnen optreden omdat dit 
gewoonweg niet verboden is. Echter 
kunnen de inzamelingsvoertuigen dan 
niet meer de hoek om.
…
Doch moet ik u helaas mededelen dat 
een uiteindelijke oplossing nog (even) 
op zich laten wachten. Om de overlast 
voor de tussenliggende periode zoveel 
mogelijk te beperken zal Roteb trachten 
de inzameling vaker langs te laten gaan, 
echter dan alleen en met name om te 
proberen of de containers bereikbaar 
zijn. Ook zal er extra aandacht worden 
besteed aan het verwijderen van afval 
dat naast de containers ligt. Reeds rijdt 
er dagelijks een ploeg van de BST door 
de wijk om het vuil naast de containers 
op te ruimen. 
…
Ten slotte heb ik de dienst stadstoezicht 
verzocht met grotere regelmaat te 
controleren op het onjuist aanbieden 
van afval bij de containers. Waar nodig 
zal handhavend worden opgetreden.

Met dank aan de heer Bolsius. 

Inderdaad tref ik bij ons in de straat 
minder vaak een volle bak als voorheen. 
En dus heeft ook 0800 1545 het minder 
druk met mijn meldingen. Dat is mooi! 
Toch vind ik het tamelijk eenzijdig om 
de oorzaak van de volle bakken voor 
een groot deel op het conto van de 
geparkeerde auto’s te boeken. Als 
dat zo is, en het zou kunnen natuurlijk, 
dan moeten we dat maar duidelijk 
aantoonbaar maken. Dus weer “in de 
pen geklommen” voor het volgende 
voorstel aan de heer Bolsius: 
…
Misschien een goed idee om te 
werken aan de bewustwording van 
bewoners. Niet iedereen realiseert zich 
dat zijn of haar auto in de weg staat, 
en laat hem dan vervolgens enkele 
dagen staan. Misschien kunt u aan de 
vuilniswagens een soort “rode kaart” 
meegeven. Daarop een tekst in de 
trant van “doordat uw auto in de weg 
stond, konden de volle bakken niet 
geleegd worden, dit veroorzaakt vuil 
en stankoverlast in uw buurt.” Met het 
verzoek hem zo snel mogelijk weg te 
halen en daar niet meer te plaatsen. 
Als ze een blokkerende auto aantreffen 
dan stopt de Rotebmedewerker de 
rode kaart onder de ruitenwisser van 
de auto. Het zal niet probleem volledig 
oplossen, maar ik verwacht dat dit een 
positief effect zal hebben. Mensen in 
het Kleiwegkwartier blijken loyaal als ze 
worden aangesproken.

Hierop heb ik nog geen antwoord 
ontvangen. Ook nog geen bevestiging 
van ontvangst. Ambtelijke molens… 
Misschien dit mailtje maar weer naar 
de burgemeester sturen?

Ciska Evers

Bezwaar tegen 

Voorontwerpbestemmingsplan

Kern en Plassen. 

Het voorontwerp bestemmingsplan 
Kern en Plassen ligt ter inzage 
bij de Deelgemeente. Bewoners 
kunnen tot 1 juli a.s. hun zienswijze 
hierover indienen. Het Dagelijks 
bestuur van de deelgemeente kan 
besluiten de ingediende voorstellen 
in het uiteindelijke ontwerp bestem-
mingsplan op te nemen.

Zienswijze
De plannen rond Lommerrijk en 
bouwen in de Achterplas zijn voor de 
bewoners van het Kleiwegkwartier 
het meest relevant. In het ontwerp 
is voor het gedeelte van Lommerrijk  
een wijzigingsbevoegdheid opge-
nomen waardoor het mogelijk 
wordt huizen te bouwen op een 
oppervlakte die twee keer zo groot 
is als Lommerrijk nu. Daardoor 
zouden er woningen kunnen komen 
op een gedeelte waar nu water is. De 
BOK en de bewonersverenigingen 
Het Schiereiland en Het Statenlaan-
kwartier hebben de plannen 
bestudeerd en zijn van plan hun  
zienswijze ten aanzien van het 
voorontwerp bestemmingsplan in 
te dienen. Deze kunt u vinden op 
onze website. 

www.bokrotterdam.nl

De voorbereidingen hebben wat langer 
geduurd dan gepland, maar volgens 
de deelgemeente zal er eind juni, 
begin juli ’07 gestart worden met de 
werkzaamheden in de Edelstenenbuurt. 
Men zal beginnen op de Diamantweg, 
daarna volgen de andere straten. 

De bewoners krijgen hierover, telkens 
3 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden, bericht. Tijdens de 
bouwvakvakantie zal het werk stoppen, 
maar de deelgemeente heeft ons 
verzekerd dat de bestrating gedurende 
die weken niet open zal blijven liggen. 

Werkzaamheden Edelstenenbuurt



Regelmatig is het ’s morgens en ’s 
middags fi le op de Ringdijk. Veel 
busjes en auto’s wurmen zich door het 
drukke verkeer om alle kinderen veilig 
naar school te brengen. Van heinde 
en verre komen de leerlingen die hun 
onderwijs volgen bij de mytylschool 
de Brug. Niet gek dat het druk is als 
je bedenkt dat er over de hele school 
310 leerlingen zijn en meer dan 175 
medewerkers. Dit jaar viert de school 
haar vijftigjarig bestaan met diverse 
activiteiten. Een overzicht van de 
activiteiten; * ontwerpen van een nieuw 
logo. Deze prijsvraag is uitgeschreven 
onder personeel, leerlingen en andere 
betrokkenen. * De uitvoering van de 
musical ‘Onderweg naar gisteren’. * Het 
bezoeken van een circus voorstelling, 
maar ook meewerken aan het circus 
op het terrein zelf in samenwerking met 
Circus Rotjeknor. * De Fancy Fair is 
afgelopen 9 juni gehouden. * In juli is er 
een sportdag bij de Van Ghentkazerne, 
de militairen helpen een handje meer. 
Ter afsluiting van deze sportdag is er 
een ballonnenwedstrijd. * In september 
organiseert de school een kunstproject 
met een afsluitende tentoonstelling. 
* Voor de oud-leerlingen, relaties 
en oud-medewerkers wordt er een 
reünie georganiseerd. Behalve deze 
activiteiten vindt er ook een symposium 
plaats, een spetterend feest voor al het 
personeel en aan het einde van het 
jaar komt er een speciale foto-cd met 
herinneringen aan het jubileumjaar. 

Wat houdt de school nu in? 
“De Brug” biedt onderwijs, begeleiding 
en verzorging aan leerlingen van 
4 tot 20 jaar met een lichamelijke 
handicap. Ze kunnen in hun 
ontwikkeling belemmerd worden 
door hun motorische beperkingen, 
maar ook door (eventueel) daarmee 
gepaard gaande beperkingen op het 
gebied van cognitieve ontwikkeling, 
communicatie, sociaal-emotioneel 
functioneren, persoonlijke verzorging 
en sociale omgeving. 
In dit onderwijs wordt er door middel 
van een multidisciplinaire aanpak, 
zowel binnen als buiten de school, 
tegemoet gekomen aan de individuele 
behoeften van de leerling. De school 

gaat uit van de hulpvraag van het kind, 
die in overleg met de ouders wordt 
geformuleerd. Op school heerst een 
klimaat waar het kind zich veilig kan 
voelen, zichzelf kan ontwikkelen, kan 
functioneren en juist kan uitblinken 
waarin hij of zij goed is. 

De brug is symbolisch
De naam van de school symboliseert 
de brug die geslagen wordt tussen 
de leerlingen en de maatschappij. 
“We willen de integratie bevorderen 
van onze gehandicapte leerlingen als 
volwaardig lid van de maatschappij”. 
Dit integratieproces wordt door alle 
medewerkers gestimuleerd.

Onderwijsbeleid 
Op school zijn er verschillende 
afdelingen. De afdeling S.O. is voor 
kinderen van 3 tot en met 12 jaar 
met een lichamelijke of meervoudige 
handicap. De afdeling is verdeeld in 
onder- en bovenbouw. Behalve les 
krijgen de kinderen ook therapie. Hier 
wordt alles op elkaar afgestemd om het 
zo optimaal mogelijk voor de leerlingen 
te regelen. Het onderwijsprogramma 
wordt aangepast maar de kinderen 
krijgen ook gewoon les in taal, lezen, 
schrijven, rekenen, gym. Daarnaast 
wordt er extra aandacht besteed aan 
het bevorderen van zelfvertrouwen, 
weerbaarheid en het verwerven van 
de sociale vaardigheden. Juist deze 
leerlingen hebben hier meer behoefte 
aan maar dat geldt eigenlijk voor ieder 
kind! 
 
De VSO afdeling is voor leerlingen 
van 12 tot en met 20 jaar. Zij kunnen 

kiezen tussen de praktijkstroom en 
de theoriestroom (VSO, VMBO en 
Havo). Het hoofddoel van deze vorm 
van onderwijs is zelfredzaamheid. 
Een leerling van deze afdeling zal 
na het schoolverlaten meestal geen 
vervolgschool bezoeken. Daarom 
ook de nadruk op het werken aan de 
zelfredzaamheid. Het is de bedoeling 
de leerlingen zo veel mogelijk praktische 
en geestelijke bagage mee te geven, 
zodat zij zich in de maatschappij weten 
staande te houden met een zo groot 
mogelijke mate van zelfstandigheid. 
Vooral in de tweede helft van de 
periode op deze afdeling, wanneer de 
leerlingen rond de 16 jaar zijn, wordt er 
toekomstgericht gewerkt. De gebieden 
werken / dagbesteding, vrije tijd en 
wonen komen dan uitgebreid aan de 
orde. Vooral is dit het geval bij het 
stagelopen, de praktijkvakken en de 
hobbymiddag. De leerlingen halen wel 
een regulier diploma dat voldoet aan 
de eisen van het VMBO of de Havo. 
Uiteraard wordt er per kind bekeken 
wat zijn of haar kwaliteiten zijn en wat 
de leerling allemaal kan. Dit wordt dan 
gestimuleerd. 

Ook de aard van de handicap van de 
leerlingen is er niet eenvoudiger op 
geworden: in vergelijking met 10 jaar 
geleden zien we een toenemende 
complexiteit in de hulpvraag van 
de leerlingen. Die kan liggen op het 
gebied van gedrag of emotionele 
stoornissen, maar ook op het gebied 
van lichamelijke zorg en behoeften. Het 
is duidelijk dat zulke omstandigheden 
een gedegen structuur van overleg 
en samenwerkingsverbanden 
noodzakelijk maakt.In de samenwerking 
met Rijndam zijn er diverse initiatieven 
geweest om de overlegstructuur 
beter op elkaar af te stemmen. 
De huidige overlegstructuur geeft 
aanleiding tot tevredenheid, maar de 
ontwikkelingen bij de mytylschool en 
het revalidatiecentrum staan niet stil.

Kortom het is een bijzondere school 
voor bijzondere mensen. Uiteraard 
vindt u op de website alle mogelijke 
informatie. 

Mirjam Fondse

Mytylschool de Brug aan de Ringdijk

Schouw Kleiwegkwartier  

Op dinsdag 15 mei heb ik deelgenomen 
aan de schouw in het Kleiwegkwartier.
Dit was zeer interessant en leerzaam.

Vier keer per jaar kunnen we als 
bewoners de wijk schouwen. Dit houdt 
in dat we samen met een medewerker 
van de Roteb, dhr. Eikelboom en een 
medewerker van de Gemeentewerken, 
mw. Binnendijk, de wijk op een aantal 
punten beoordelen op ‘heel en veilig’.  
Ik beschouw mijzelf als een betrokken, 
maar ook kritische burger. Het leuke 
was dat ik er tijdens de schouw 
achterkwam dat heel veel dingen in 
de wijk goed geregeld zijn en de wijk 
er op veel punten goed uitziet! Daar 
waar dit niet zo is worden de punten 
ter verbetering genoteerd door dhr. 
Eikelboom of door mw. Binnendijk;  zij 
zorgen er voor dat de punten worden 
aangepakt. 

Punten ter verbetering zijn onder 

andere de hoek Zonnebloemstraat 
– Rozenviaduct en een betere 
herkenbaarheid van het fi etspad op de 
Kleiweg. Zelf zou ik graag zien dat deze 
fi jne winkelstraat net zo mooi wordt 
opgeknapt zoals dat in de deelgemeente 
Noord gebeurt. Misschien weet u wat 
ik bedoel als ik als voorbeelden noem; 
de Bergsingel, de Noordsingel of nog 
dichterbij de Rodenrijsestraat. Het zou 
de gezelligheid én veiligheid zeker 
bevorderen als onze Kleiweg ook zo zou 
worden opgeknapt. Naast deze punten 
waren er nog andere aandachtspunten 
waarvan dhr. Eikelboom en mw. 
Binnendijk hebben toegezegd actie te 
ondernemen.

De volgende schouw vindt plaats 
op 17 juli om 14.00 uur. Let op de 
aankondiging in de Buurtkrant en de 
huis-aan-huisbladen.  Ik zal zeker weer 
van de partij zijn en nodig u allen uit om 
ook eens mee te gaan!

E. van Belzen

Deelgemeente wil snoepen 
van Melanchtonpark
In de vorige buurtkrant hebben wij uw 
mening gevraagd over de plannen 
t.a.v. de bebouwing van een deel van 
het Melanchtonpark. 

Tijdens de vergadering van de 
Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling op 
13 juni j.l. heeft de de voorzitter van de 
BOK Camiel Coremans onderstaande 
tekst ingesproken: 

Verdwijnen groen en sportvelden?
In het Rapport Masterplan Schiebroek 
van april 2007 wordt een drietal 
modellen gepresenteerd voor het 
bebouwen van een deel van het 
Melanchtonpark (pagina 22 en 23). 
Kenmerken van alle drie de modellen 
zijn dat de sportvelden van Leonidas 
verdwijnen en dat een deel van het 
huidige park wordt bebouwd; in de 
tekeningen lijkt het alsof een rand van 
het park wordt afgesnoept. Verder 
wordt de bebouwing van of rondom 
het HMC in meerdere of mindere mate 
uitgebreid.

Verdere verstening Kleiwegkwartier?
Het Kleiwegkwartier is een zeer 
intensief bebouwde wijk en één van de 
meest “versteende” plaatsen van onze 
stad. Iedere bebouwing van een stuk 
groen in of nabij onze wijk heeft direct 
negatieve gevolgen voor de kwaliteit 
van onze leefomgeving.

Sporten met de auto of helemaal niet 
sporten? 
In of in de nabijheid van hetKleiweg-
kwartier zijn geen met de sportvelden 
van Leonidas vergelijkbare sport-
voorzieningen te vinden.Verwijderen 
van de sportvelden zal er toe leiden 
dat bewoners van het Kleiwegkwartier 
voortaan wellicht met de auto naar “het 

sporten” moeten gaan of - erger nog - 
wellicht minder gaan sporten. Eventuele 
compensatie op de RET locatie aan de 
Kleiweg is volgens ons onzeker en zal 
waarschijnlijk niet van dezelfde kwaliteit 
zijn als de Leonidas-velden en pas 
over lange tijd beschikbaar komen; de 
RET wil nog 5-10 jaar blijven zitten aan 
de Kleiweg en na vertrek zal eerst de 
grond moeten worden gesaneerd.

Behoud van bestaande kwaliteiten
Wij willen het belang van het groen 
en de sportvoorziening benadrukken 
en onze voorkeur uitspreken voor het 
vasthouden aan de huidige – pas 
kortgeleden vastgestelde - bestemming 
van het Melanchtonpark en omgeving.

Model 0
Wat ons betreft wordt in de 
planvorming een alternatief model 
meegenomen: “Model 0”.De 
kenmerken van Mode l0:

1. Niet toevoegen 
van bebouwing in het 
Melanchtonpark, waardoor 
compensatie blijft bestaan 
voor het nagenoeg volledig 
ontbreken van groen in het 
Kleiwegkwartier: Niemand 
in het Kleiwegkwartier zit 
te wachten op een verdere 
verstening van onze 
woonomgeving.

2. Laten bestaan van de 
sportvelden van Leonidas 
op de huidige locatie, 
waardoor een eenvoudig 
zonder auto bereikbare, goed 
lopende sportvoorziening 
in de nabijheid van het 
Kleiwegkwartier blijft 
bestaan Niemand in het 
Kleiwegkwartier zit te 

wachten op het voortaan gedwongen 
per auto moeten reizen naar de 
sportactiviteiten. 

3. Niet uitbreiden van de bebouwing 
van of rondom het HMC, waardoor 
de hoeveelheid groen in de nabijheid 
van het Kleiwegkwartier zo maximaal 
mogelijk blijft.

Wij vertrouwen erop dat u in al uw wijsheid 
en in uw rol als vertegenwoordigers van 
de bewoners van het Kleiwegkwartier 
onze bezwaren herkent en dat u de drie 
genoemde modellen collectief afwijst 
en kiest voor model 0.

Het dagelijks bestuur heeft inmiddels 
een antwoord gegeven op de 
inspraakreacties. Omdat wij deze 
reactie niet willen comprimeren en wij 
te weinig ruimte hebben in onze krant 
vindt u deze in zijn geheel op onze 
website www.bokrotterdam.nl

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

RandstadRail

In verband met de aanleg van onder-
doorgangen bij de haltes Rodenrijs 
en Berkel-Westpolder is Randstad-
Rail Erasmuslijn van 14 tot en met 29 
juli gestremd. Dat geldt ook voor de 
weekeinden van 7 en 8 juli en 29 en 
30 september. Dan vinden afbouw-
werkzaamheden plaats, die in het 
voorjaar wegens het vogelbroedsei-
zoen moesten worden uitgesteld. De 
RET verzorgt vervangend busvervoer 
tussen Rotterdam Hofplein en Den 
Haag Centraal.
 
Haltes vervangend busvervoer
Het vervangend busvervoer stopt 
zoveel mogelijk in de buurt van de 
RandstadRail-haltes. De tijdelijke 
haltes zijn voorzien van een 
opvallend bord en een overzicht met 
vertrektijden. De bussen die voor het 

vervangend vervoer worden ingezet 
zijn niet geschikt voor rolstoelen en 
kinderwagens.

Vertrektijden
De frequentie van het vervangend 
vervoer is voor zover mogelijk gelijk 
aan de reguliere vertrektijden van 
RandstadRail. Dat betekent dat op 
weekdagen elk kwartier een bus rijdt, 
op zaterdag elke 20 minuten, en op 
zondag elk half uur. De vertrektijden 
staan op de vertrekstaten op de 
haltepalen. Houdt u er rekening mee 
dat uw reis 15 à 20 minuten langer 
duurt dan normaal.
 
Informatie
Actuele informatie over de stremming 
en het vervangend busvervoer vindt 
u op: www.ret.nl  - reizigersinformatie 
U kunt ook bellen met RET Informa-
tie, telefoon 0800 – 6061 (gratis)

Frans.
Hij woont in ons straatje: de 
Lisbloemstraat .Hoelang al? Misschien 
wel het langst van alle bewoners. 
Tenslotte is Frans  in deze straat 
geboren en getogen en hoort hij 
ook al weer langere tijd tot de groep 
senioren.

Frans houdt van een praatje. En als je 
dan in een bovenhuis woont zul je echt 
naar beneden, naar de straat moeten, 
om met deze en gene over sport en 
met name hardlopen te praten. En dat 
is ook wat Frans doet. Veel mensen in 
de straat kennen hem. Vooral degenen 
die hier al langer wonen. Maar ook 
onze straat is in de afgelopen jaren 
veranderd: nieuwe bewoners in nieuwe 
en verbouwde woningen. Dat kost veel 
geld, dus zijn er veel tweeverdieners die 
je niet in de straat ziet. Ja, misschien 
even snel voor een boodschapje maar 
ze hebben geen tijd voor een praatje 
met Frans, áls ze hem al kennen. 
Toch heeft Frans een belangrijke functie 
in onze straat. Een taak die hij vrijwillig 
naar zich toe heeft gehaald en waar 
veel mensen geen weet van hebben.
Frans is er nog een van de “oude 
stempel”. Hij houdt van een schone, 
nette straat, voor zover hij daaraan kan 
bijdragen.Een voorbeeld: een aantal 
jaren geleden werd vooraan in de 
Lisbloemstraat een heel blok nieuwe 

woningen gezet. Daar werd gesloopt, 
gebouwd, gehamerd en getimmerd 
en wat er allemaal bij komt kijken. 
Regelmatig was Frans degene die 
rechtopstaande spijkers, schroeven 
en metalen deeltjes verwijderde 
omdat dit ongetwijfeld lekke banden 
zou opleveren aan de auto’s die in 
de omgeving parkeerden. Ik denk dat 
maar heel weinig mensen dit weten. 
Een ander voorbeeld: nog maar kort 
geleden heeft Frans handmatig, 
gewapend met vuilniszak, stoffer en 
blik een groot deel van het trottoir 
onkruidvrij gemaakt, geveegd en is 
hij daarbij ook de goten van de straat, 
waar het gemeentewagentje niet bij 
kan i.v.m. geparkeerde auto’s, niet 
vergeten. Niet alleen bij zijn eigen 
portiek, maar minstens 5 portieken ver.
Nee, veel mensen zal dit niet eens 
zijn opgevallen. Alleen de ‘insiders’. 
En zo doet Frans regelmatig ‘zijn’ 
taak. Ongevraagd, ongezien maar wel 
trouw.

Een lintje zal Frans er niet voor hebben 
gekregen met koninginnedag! Maar hij 
mag wel eens uitgebreid in het zonnetje 
worden gezet. Dat verdient hij zeker! 
Want ook de kleine dingen in de straat 
zijn belangrijk. Al is het  maar even een 
babbeltje met Frans en zien wat hij voor 
onze Lisbloemstraat doet..

De buurtjes

Iedereen ziet dagelijks bekende onbekenden. Mensen die je alleen gedag zegt, of 
niet. Alleen van gezicht kent of van horen zeggen. Frans is voor veel mensen in zijn 
omgeving zo’n bekende onbekende. Een parel voor zijn omgeving. Hij laat zien hoe 
iemand in zijn dagelijkse doen echt bijzonder kan zijn; verschil kan maken. Zonder 
dat iemand het zegt of vraagt; hem ervoor betaalt of bedankt. Iemand die we als 
bekende onbekende via de krant in het zonnetje willen zetten. Wij bedanken Frans 
voor wie hij is en de inzender van dit stuk.

NB. De BOK heeft van de deelgemeente vernomen dat tijdens de sluiting 
van eind juli nieuwe slagbomen (Automatische Halve Overweg Bomen) bij de 
overweg op de Kleiweg worden geplaatst.

Bij station Melanchthon wordt nog volop gewerkt. Men is op dit moment druk 
doende met het aanleggen van het parkeerterrein. Helaas rijden de treinen 
- nog steeds niet verder dan station Nootdorp en moet het verdere traject naar 
Den Haag met de bus worden afgelegd.



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

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

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

KLEIWEG 24, ROTTERDAM-HILLEGERSBERG

TELEFOON 010 - 418 48 47

• NICK

• ZI-ZO

• JUST B

• SHORE

• MARSH

• ANGELS

• BANDOLERA

• MANDARIN & MINT

• FRISS & COMPANY

• SCHOENEN, TASSEN EN ACCESSSOIRES

GALAXY MODE

INFORMATIE

BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter), 
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
De wijkwinkel is gesloten van 23 juli t/m 2
september. Op 3 september vindt u de 
wijkwinkel op ons nieuwe adres Antony
Duyklaan 9, 3051 HA Rotterdam
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 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 telefoonnummer: 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.

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: 03-09-2007

E-mail: buurtkrant@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

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

Culturele activiteiten in de 
omgeving van het
Kleiwegkwartier
Het Kunstfestival in Schiebroek vindt dit jaar
plaats op zaterdag 8 september. Het 
kunstfestival staat in het teken van ‘Het Wilde
Westen’. Op en gedeeltelijk om het
Rododendronplein wordt een kunstmarkt
georganiseerd. Er is van alles te zien én te
koop: prachtige hoeden, keramiek en 
schilderijen. zijden shawls, handgemaakte
sieraden en houtsnijwerk: het is de beste
plek om cadeautjes te kopen. Verder is er
een keur aan straatartiesten aanwezig met
veel muziek, voorstellingen en acts. Ook aan
de kinderen wordt natuurlijk gedacht. Er is
een Grote Parade met allerlei workshops. 

De hele maand september is er Kunst-in-de-
Etalage Op 27 augustus tot en met 30 
september zullen de winkeletalages op de
Peppelweg en aanliggende straten een 
grote galerie vormen. Aan dit project zijn 
prijzen verbonden die beschikbaar worden
gesteld door de Winkeliersvereniging
Schiebroek. De prijs wordt uitgereikt op 10
september. Nog meer kunst in Schiebroek-
Hillegersberg en ook in het Kleiwegkwartier:
Atelierroute. Op vrijdag 14, zaterdag 15 en
zondag 16 september wordt de 3e
Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg 
georganiseerd. Tijdens de atelierroute kan
iedereen een kijkje nemen in het atelier van
de kunstenaar om kennis te maken met zijn
of haar werk. Voor deze route heeft zich een
groot aantal kunstenaars aangemeld. Er
komt een prachtige fullcolour brochure met
informatie over de kunstenaar en zijn/haar
atelier en een plattegrond waarop de 
adressen zijn weergegeven. Dit alles wordt
georganiseerd door de Stichting 
Kunstfestival Schiebroek, 
telefoon 06 22486463.

Vrijwilligers gevraagd
Opnieuw moeten wij een oproep doen voor
vrijwilligers voor het wijknetwerk en 
bezorgers voor onze buurtkrant. Het wijknet-
werk zorgt voor welkomstenveloppen bij
nieuwe bewoners. Het inpakken en bezor-
gen van de enveloppen kost u slechts twee
dagdelen per maand.

Heeft u tijd over en vindt u het leuk om 
nieuwe mensen te ontmoeten, meldt u zich
dan aan bij de BOK, telefoon 422 44 45. U
kunt vragen naar Joke Snelleman. Zij weet
alles over het wijknetwerk en is al jarenlang 
verantwoordelijk voor het uitreiken van de
kranten aan de bezorgers. U kunt haar ook
bereiken onder telefoonnummer 42 225 90.

Het weer hielp weer een handje mee 
tijdens de op 2 juli door de
Ondernemersvereniging georganiseerde
Oldtimer dag. Het was gezellig druk en er
waren weer veel prachtige auto’s te
bewonderen. Ook was er volop muziek
o.a. van de Amazing Stroopwafels, een
dweilorkest en een DJ. 

Gym voor 50 tot 100 jarigen.
Als u aan gym denkt, denkt u misschien aan
de jeugd. Maar ook voor de 50 plusser is
bewegen belangrijk. De christelijke
Vereniging Thuringia verzorgt gymlessen
voor deze groep mensen.

Tijdens de les is er een warming-up, gevolgd
door bijvoorbeeld spel, oefeningen met 
ballen, hoepels of ander materiaal en 
gymoefeningen. Na afloop van de les is er
gelegenheid om na te kletsen met een kopje
koffie.

De lessen worden gegeven door een 
gespecialiseerde leidster op dinsdagoch-
tend van 10.00 tot 10.30 uur, en vinden
plaats in het Dorpshuis, Kerkstraat 12. De
kosten voor de lessen zijn € 22.50 per 
kwartaal. Bent u nieuwsgierig? Kom dan
gerust langs, trek vast sportkleding aan -en
neem uw gymschoenen mee. Dan kunt u
meteen een les meedoen! Voor vragen kunt
u bellen naar 010-4187338 en vragen naar
Lies van Tuil.




