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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Opmerkelijk democratisch?
Als ik dit stukje schrijf zitten we midden
in de week van de democratie en is
op de tv de verkiezing van ons nieuwe
volkslied volop aan de gang. Wat is
nu eigenlijk democratie? En wat is
democratisch. Is dat: gelijke kansen
voor iedereen? Als dat het is dan heb
ik daar in 60 jaar tijd maar weinig van
gemerkt. Is dat: gelijke rechten voor
iedereen? De dagelijkse praktijk leert
ons dat dit ook niet bepaalt het geval
is, geld is macht dus bepaalt de rijke
wereld (elite) wat er gebeurt. Is dat
het recht van vrije meningsuiting?
Goed we mogen hier in ons landje
zeggen wat we willen, zolang we het
staatshoofd niet beledigen, zal de
wet ons weinig in de weg leggen.
Dus Nederland is democratisch? We
beweren allemaal om het hardst van
wel, de politici voorop. Maar is het
wel zo democratisch als de overgrote
meerderheid eenmaal in de vier jaar
zijn stem mag laten horen. En dan
gaat het niet over inhoudelijke zaken
maar over een idealistisch partij
programma dat voor de gelegenheid
is opgesmukt met prachtige beloftes
en kreten als: ‘ hier staan wij voor,
en hier wijken we niet van af’. Maar
eenmaal in het pluche beland zijn zij
dit doorgaans heel snel vergeten en
begint het grote marchanderen. Dit
alles onder het mom van veranderde
inzichten, eerst voor de schijn
honderd? dagen praten en luisteren
naar het volk! En vervolgens alles
doen wat het volk niet heeft gezegd.
Men verdedigt zich dan men de farce,
dat men regelmatig overlegt met
de achterban? en wie zijn dan die
achterban? wel dat zijn de leden van
een politieke partij. Als u nu weet dat
slechts 6 % van alle kiesgerechtigde
Nederlanders lid is van een politieke
partij en 10% daarvan regelmatig
een partij bijeenkomst bijwoont, dan
bestaat die achterban uit 0,6% van
het electoraat. Wat zou dan wel een
goed systeem zijn, het referendum?
In theorie lijkt dit heel mooi, de macht
aan het volk. Maar kijk nu eens naar
het referendum in Utrecht, hier kon
men in principe kiezen uit twee
van het zelfde. Met als gevolg het
interesseerde de mensen geen zier
en men liet het dan ook massaal
afweten, kosten ruim 1 miljoen euro.
Als je vervolgens kijkt naar de kosten
van een landelijk referendum en we
zouden dat een paar keer per jaar
moeten doen, dan wordt dat een
aardige aanslag op de schatkist. Tenzij
we een eenvoudig systeem hiervoor
zouden ontwikkelen; wat te denken
van de pinautomaat als u toch even
geld gaat pinnen logt u gelijk even in
bij STEMNU en daar kijkt u vervolgens
waar deze maand uw oordeel over
wordt gevraagd. Is er iets bij dat u
interesseert, dan maakt u uw keuze.
Vervolgens blokkeert het systeem
de mogelijkheid om tweemaal over
het zelfde onderwerp te stemmen
en klaar is de democraat, geld in de
knip en een bijdrage geleverd aan
de samenleving. Maar ja, ook aan dit
systeem kleven ongetwijfeld nadelen
en je zult toch altijd een overheid
nodig hebben ter controle en sturing
van zo’n proces. En dit is nu precies
wat democratie is een constant in
beweging en veranderend proces, het
ideale zullen we waarschijnlijk nooit
bereiken, simpelweg omdat dit niet
bestaat. Maar zolang we met zijn allen
dat proces maar gaande houden door
er zoveel mogelijk op te kankeren zijn
Bram Kleiwegt
we goed bezig.

Open huis groot succes!
Dank
Langs deze weg bedankt de BOK ieder
voor de medewerking, aanwezigheid
en de ontvangen felicitaties, bloemen
en planten. Proeft u wat sfeer via de
foto’s van de 22e september, op onze
website www.bokrotterdam.nl

Op 22 september mocht de BOK
veel bewoners, genodigden en
belangstellenden ontvangen Tegen
drieën werd het erg druk. Enkele
honderden
grote
en
kleine
wijkbewoners kwamen op visite in
en om het nieuwe BOK-kantoor aan
de Antony Duyklaan.
Tekenwedstrijd
De tekenwedstrijd was een enorm
succes. Ruim 140 tekeningen waren
ingeleverd en beoordeeld. De
winnende tekening van Charity komt
te zijner tijd op de buitenzijde van het
pand te hangen.
Ook de graffiti workshop in de tuin is
succesvol verlopen. 2 Graffiti artists
begeleidden de jongeren om hen
op een verantwoorde manier de fijne
kneepjes van de kunst bij te brengen.
Dit leidde tot 10 bomvolle panelen
met diverse mooie kunstuitingen.
Opening
Na een leuke toespraak van BOKvoorzitter Camiel Coremans en
deelgemeente-voorzitter
Bert
Cremers, waarin hij meldde dat ook

de grote zaal van de Duikelaar wordt
opgeknapt, verrichtte deze laatste de
openingshandeling. Met in zijn kielzog
een sleep kinderen stapte Bert geheel
in Ome Willem-stijl door een papieren
deur het opgeknapte kantoor binnen.
Nadat Letty Bekendam de prijzen

voor de tekenwedstrijd had uitgereikt
was er voldoende tijd voor een hapje
en drankje in en buiten het gebouw.
Zeker buiten was het onder bewoners
en bekenden in de nazomerzon prima
toeven.

De winnende tekening van Charity
van de Zonnebloemschool, gekozen
door de jury, bestaande uit Leone van
Leeuwen, Hella de Boo en Jeanet
Muijsson.
Tweede van deze school was Kelly en
derde Maikel.
De prijzen van de Goede Herderschool
gingen naar: 1 Jessey, 2 Sabrina en 3
Yasine
De Tarcisius school kreeg, vanwege
het grote aantal inzendingen (90
stuks) vijf prijzen. Deze waren voor:
1 Naomi, 2 Nikki, 3 Mana van Herpen,
4 Yasha en 5 Famke.
De tekening van Charity zal gebruikt
worden om het pand van de Duikelaar
mee te versieren.
Een eervolle vermelding was er voor
Leone van Leeuwen.

Deelgemeente wijzigt plannen
Tijdens
de
voorbereidingen
voor het voorontwerp van het
bestemmingsplan Kern en Plassen
heeft de deelgemeente een actieve
deelname gevraagd aan de bewoners.
De bewoners lieten zich niet onbetuigd
en hebben in de voorgaande periode
flinke kritiek en aanvullingen op het
plan gegeven. De deelgemeente heeft
hier goed naar geluisterd en het plan
aangepast op belangrijke punten.
Tijdens de drukbezochte voorlichtingsbijeenkomst op 3 oktober 2007
van de deelgemeente werden deze
(opmerkelijke) wijzigingen toegelicht.
De belangrijkste wijzigingen zijn; er
komt geen bebouwing in de tuinen
van de huizen van de Straatweg.
De locaties Van der Valk en
Lommerrijk krijgen een horeca- en
woonbestemming.
Wat is nu eigenlijk een bestemmingsplan? Een bestemmingsplan
is een nauwkeurig uitbreidingsplan
en heeft een gebiedsbegrenzing. Het
plan dat nu in procedure is, beslaat
de dorpskern van Hillegersberg en
de Bergse Voor- en Achterplas. Deze
grens loopt niet helemaal door tot
aan het Kleiwegkwartier maar eindigt
bij het zogenaamde schapeneiland.
Toch is het voor de wijk van belang
omdat het gebied ook de horeca
voorziening van Lommerrijk betreft.
En die ligt nu net op het randje van
het Kleiwegkwartier.
De belangrijkste wijzigingen die
tijdens de voorlichtingsavond naar
voren kwamen;
• Er komt geen (lint)bebouwing aan
de Straatweg. Het huidige beeld van
de Straatweg met haar huizen en
groene tuinen blijft bestaan. Advies is
om voor het bouwen in de tuinen één
uitzondering te maken bij Straatweg
171 (hoeve Vruchtenburg).
• Er komt geen vervangende
horeca van soortgelijke grootte aan
de Weissenbruchlaan. Dit wordt een
woonbestemming, aangevuld met een
kleine horecagelegenheid (minimaal
200m2 bruto vloeroppervlak), met
terras aan de plas. Dit sluit ook

aan op de wens van de deelraad
en bewoners dat de plasoever ter
plaatse openbaar toegankelijk zal
blijven, vanuit de overweging dat
de openbare bereikbaarheid van de
Bergse Achterplas toch al gering is.
• Overige gebieden: Er zijn plannen
voor het ontwikkelen van een luxe
restaurant aan de landtong bij de
Bergse Voorplas met daarnaast een
theehuis. Er komt geen ponton bij
de Weissenbruchlaan en de horeca
blijft daar beperkt. Er komt geen
woningbouw op de Molenweide, het
Cosseeterrein wordt in de loop der
jaren gewijzigd naar een winkelgebied
met een grote supermarkt als Aldi
en bijzonder luxe kledingzaken. Dit
laatste is voor het winkelgebied op de
Kleiweg van belang.

Horeca gelegenheden in de
omgeving van het Kleiwegkwartier
Veel bewoners en verenigingen
hebben het bestuur er op gewezen
dat er behoefte bestaat aan horeca en
zaalverhuur. Nu de grote horecalocatie
aan de C.N.A. Looslaan verdwijnt,
lijkt het beter om de horeca- en
zaalverhuur functie van Lommerrijk
te behouden. Aanvullend zou enige
woningbouw
mogelijk
gemaakt

kunnen worden.
Wat de inpassing in de omgeving
betreft, zou in de nieuwe situatie
meer de nadruk moeten liggen op
doorzicht naar de plas. Dit betekent
dat nieuwbouw minder massa parallel
langs de Straatweg moet krijgen en
deels langs de landtong gesitueerd
dient te worden. Gedacht wordt aan
een L-vormig gebouw. Langs de
Straatweg zou het horecagedeelte
een plek kunnen krijgen in maximaal
14 meter bouwhoogte, terwijl deze
in de knik maximaal 16 meter mag
zijn. Dieper op de landtong zal een
maximum bouwhoogte van 14 meter
van toepassing zijn, waarbij de
bebouwing niet dieper dan 100 meter
op de landtong mag reiken, gemeten
vanaf de bestemmingsgrens met de
Straatweg.

De gebouwde parkeervoorziening voor
Lommerrijk dient geheel of gedeeltelijk
ondergronds te worden uitgevoerd;
hierdoor kan de bouwhoogte beperkt
blijven. Het parkeren van bezoekers
kan plaatsvinden op het bijhorende
erf. Een en ander roept toch kritische
vragen op, hoe kan dat ‘ondergronds
parkeren in een veengebied’? Voor
Lommerrijk worden de volgende
randvoorwaarden voorgesteld: maximaal 9000 m² bebouwd vloer-

oppervlak, waarvan ten minste 4500
m² b.v.o. horeca (incl. zalencentrum)”
Het aandachtspunt hierbij blijft
natuurlijk de opmerking tijdens de
bijeenkomst “nog nader uit te werken”.
Hierdoor houdt de deelgemeente
ruimte om wijzigingen aan te kunnen
brengen. De kritische noot vanuit het
publiek was dan ook wie wil er in zijn
peperdure huis of appartement naast
een dergelijke horecagelegenheid
wonen? Zij vrezen voor geluidsoverlast
en parkeerproblemen.
Op 3 oktober werd tenslotte nog
meegedeeld dat het dagelijks bestuur
naast het advies op bovenstaande
punten inzet zal plegen op de
volgende zaken:
• Handhaving in het betreffende
plangebied; dit zal zich met name
richten op de Strekkade, de oevers
van de Rotte en de plassen.
• Er wordt nagedacht over de wijze
waarop bewoners betrokken kunnen
worden bij de ontwikkelingen in
het plangebied met betrekking tot
de horecalocaties. Het dagelijks
bestuur wil graag initiatief nemen om
bewoners betrokken en geïnformeerd
te houden over de stand van zaken en
de initiatieven die genomen worden.
De deelgemeente verwacht aan het
einde van het jaar het bestemmingsplan
te kunnen publiceren. Voor die tijd is
er nog inspraak mogelijk over het
plan. Er zijn inmiddels twee avonden
geweest op 10 en 17 oktober, vooral
om de deelraadsleden een kans te
geven betrokken partijen te horen.
Daarbij is ook het BOK standpunt
nader toegelicht. Over twee maanden
wil de deelgemeente het advies naar
het college van Burgemeester en
Wethouders sturen. Verwacht wordt
dat het college het advies overneemt
waarna het bestemmingsplan van
kracht kan worden. En dan is na
jarenlange voorbereidingen eindelijk
het nieuwe plan van toepassing!

Mirjam Fondse

ANTWOORD OP

Graffiti workshop

ZOEKPLAATJE
BOKKRANT 5

Open dag BOK

Het blok, op de hoek van de Jul.
v.Stolberglaan en de Prins Mauritsstraat
(na de annexatie door Rotterdam de
Baroniestraat) is gebouwd in ca. 1925. Het
blok heeft twee middenwoningen met een
erker en hoekpanden met openslaande
deuren naar een terrazzo terras (zoals nu
nog bij de J.v.S-laan nr 81).
Het linker hoekpand had de voordeur in
de Baroniestraat (zie foto) en was i.v.m.
de stompe hoek met de Baroniestraat
trapeziumvormig,
hetgeen
resulteerde
in een kleine voorkamer en een relatief
grote achterkamer. Tot naar schatting 1937
woonde in dit pand de familie Wildeboer. Ma
Wildeboer liep altijd in een kraakheldere witte
schort en ze hadden, in mijn herinnering, een
blonde dochter. Daarna kwam het echtpaar
Dortmund. Hij was schoenmaker en liet de
voorkamer verbouwen tot een schoenmakerij
met de ingang aan de voorzijde. Deze
ingang was bereikbaar via een opening in de
tuinomheining. Dit tuintje is later verdwenen,
maar de gemeente tegelt het niet mee en dat
kun je zien. Een nieuwe schoenmakerij was
minder leuk voor schoenmaker Van Zelst,
die zijn nering uitoefende in de achterkamer
van het tegenoverliggende hoekpand.
Deze schoenmakerij was bereikbaar
vanuit de Baroniestraat via een loopbrug
over het verdiepte binnenplaatsje. Onder
die loopbrug kon je je goed verstoppen
bij schuilee spelen, maar dat mocht om
onduidelijk reden niet van Van Zelst. In
de schoenmakerij op nr. 1 kwam later
schoenmaker Aad, zijn achternaam ben ik
kwijt, maar die zou Grandia kunnen zijn. Na
de schoenmakerijen is er van alles te doen
geweest in het pand, winkeltjes/kantoortjes/
bedrijfjes, maar welk bedrijf op de foto staat
weet ik niet.Dit alles komt uit het geheugen
van Aad Gazenbeek. Hij kan zijn cadeaubon
ophalen bij het kantoor van de BOK, Antony
Duyklaan 9.

22 september was het dan zover, de officiële
opening van de BOK in de Duikelaar. Omdat
op deze locatie ook jongerenactiviteiten
gehouden worden, vonden we dat we ook iets
moesten organiseren voor de jongeren uit het
Kleiwegkwartier. Thermiek en de BOK zijn rond
de tafel gaan zitten en uitgekomen op een graffiti
workshop voor jongeren van 12-18 jaar uit het
kleiwegkwartier.
Na ronddelen van flyers en het bekend maken
van deze workshop, was de belangstelling
groot. De achtertuin van de Duikelaar stond vol
met creatieve jongeren die met behulp van twee
docenten een kunstwerk konden maken.(Foto’s
zijn te vinden op www.bokrotterdam.nl)
Nadat de jongeren zich hadden omgekleed,
schort, handschoenen en een mondkapje,
konden zijn beginnen aan hun project.

Hoe komt een kind terecht op de Mr. Schats?
Na een periode in het reguliere onderwijs wordt
geconstateerd dat een kind niet meer kan
functioneren binnen de basisschool. Het advies wordt
dan gegeven, vaak na een vervelende tijd op school,
om naar een speciaal soort onderwijs te gaan. Dit
advies wordt getoetst door de indicatiecommissie en
er is een psychediagnostisch onderzoek vanuit de
stichting Horizon. Daarnaast moeten de ouders ook

Niet alleen de jongeren waagden zich aan deze
workshop, zelfs de wijkagenten namen een
spuitbus in handen,om iets moois te fabriceren.
Ouders waren ook erg enthousiast en keken vol
bewondering naar alle kunstwerken die gemaakt
werden. Na twee uur liep de workshop ten einde
en hebben een aantal hun kunstwerk ook mee
naar huis genomen.
Het was een geslaagde workshop en zeker voor
herhaling vatbaar. Bij deze willen we ook de
jongens van
‘Kroonpart- verfbenodigdheden’ bedanken voor
het geven van de workshop.
Er zijn nog een aantal graffitiborden in de
Duikelaar. Jongeren kunnen ze nog ophalen. En
anders worden ze opgehangen in de Duikelaar.
Wil je stuk nog op halan, dan kun je even
contact opnemen met de wijkwinkel, of even
langskomen in de Duikelaar!
Lisa Doornbos, BOK
Peggy Mak, jongerenwerker Thermiek

Seniorendag in Lommerrijk
Op woensdag 21 november wordt door het
Ouderen Platform Hillegersberg-Schiebroek
weer een Seniorendag georganiseerd met als
thema Meedenken = Meedoen.
De aanvang is om 10.00 uur. De zaal is om 9.00
uur open.
In het begin van het jaar hebben 6 Senioren/
WMO dagen plaatsgevonden in diverse wijken
in de Deelgemeente. Veel senioren hebben
hieraan meegedaan en er veel van opgestoken.
Het doel van de Seniorendag in Lommerrijk
is dan ook om iedereen mee te laten doen en
denken. Er worden gastsprekers uitgenodigd
en u als senior kunt aan diverse discussies
meedoen.
Het thema is dus: ‘meedenken en meedoen’.
De dag zal uit 4 verschillende thema’s bestaan,
onderbroken door een heerlijke lunch.
Dit jaar zullen er 200 senioren kunnen deelnemen
en zoals u gewend bent bedragen de kosten
voor de gehele dag € 2,50.
Aan het eind van de middag wordt onder het
genot van een drankje en een hapje en gezellige
muziek de afsluiting gehouden door wethouder
mevrouw J. Kriens en portefeuillehouder de
heer A. Stapelkamp.
Kaarten voor deze dag zullen zijn op diverse
plaatsen verkrijgbaar. Dit om u het zo gemakkelijk

Instituut Mr. Schats
Een bijzondere basisschool in diverse opzichten is
het instituut Mr. Schats aan de Van Enckevoirtlaan
129 achter de Ringdijk en naast de tennisbanen.
De school is een onderdeel van Stichting Horizon
(Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs). Deze
basisschool is voor speciaal onderwijs en valt onder
de noemer een cluster vier school. De leerlingen
die hier naar school gebracht worden hebben
allen een gedragsstoornis of gedragsproblemen.
De zeer moeilijk ‘opvoedbare’ leerlingen hebben
een probleem met zich emotioneel te uiten of
doen dit op een manier die niet geaccepteerd
wordt op een reguliere basisschool. Dit is dan
ook het enige, de kinderen hebben een normaal
intelligentieniveau en krijgen dan ook gewoon les
in rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis.
Behalve de lessen die iedere basisschoolleerling
volgt, hebben deze leerlingen nog extra stimulans
als speltherapie, pedagogische ondersteuning voor
het kind en ondersteuning voor de ouders door de
maatschappelijk deskundige. Zoals op alle scholen
gebruikelijk is er ook een interne begeleider die zorgt
voor de didactische kant en die mede het niveau
bepaalt waarop de leerling kan functioneren.

Het maken van een graffiti bestaat uit een aantal
delen:
1. Het verzinnen van wat je op je plaat wil
hebben,
2. Het maken van een schets, van je ontwerp,
3. Je ontwerp inkleuren,
4 Lijnen zetten om de tekening,
5. Alle randen van het ontwerp bijwerken,
6. En tot slot speciale effecten toevoegen.

toestemming geven. De kinderen kunnen het
hele jaar instromen, zij zijn niet gebonden aan
een periode. Vervolgens komen zij in een kleine
klas met maximaal 12 kinderen terecht. De kinderen
hebben een leerkracht en een klassenassistent(e).
Het grote verschil met een reguliere basisschool is
de discipline en structuur die heerst op school. De
regels zijn duidelijk en worden gedurende de hele
periode ook duidelijk aan de kinderen gemaakt. De
schoolbanken staan weer ‘ouderwets’ in een rijtje en
de juffrouw of meester wordt met u aangesproken.
Voor de nieuwe leerlingen is het in het begin uiteraard
enorm wennen aan deze structuur. Vaak moeten de
kinderen weer leren om te leren. Door de achterstand
die zij op school hebben opgelopen, door het missen
van lessen of omdat zij in de klas niet zo handelbaar
waren, is de zin in het leren ook sterk afgenomen.
Binnen het onderwijs wordt er extra aandacht besteedt
aan bijvoorbeeld sociale vaardigheden; er wordt
gewerkt met een training die ‘leefstijl’ heet. Hierbij
worden voor de leerlingen herkenbare problemen

mogelijk te maken om deze dag te kunnen
bijwonen.

Nick JeaNs • Zi-Zo • Marsh
aNgels • BaNdolera
MaNdariN & MiNt • Friis
sNoB • BlaF • stroke
schoeNeN, tasseN eN accessoires

GALAXY MODE

KLEIWEG 24, 3051 GR ROTTERDAM-HILLEGERSBERG
TELEFOON 010 - 418 48 47
OpENINGSTIjDEN: DI. TOT VR. VAN 10.30 - 17.30 uuR
MAANDAG GESLOTEN

Flower &
Gifts
Janssen
Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als
buiten of op kantoor

Bezoek ook onze
website !!

LET WEL OP = OP!
Kaartverkoop: Bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier, Antony Duyklaan
9, Bewonersorgani-satie 110-Morgen,
Minervalaan 18, De Wilgen-koepel, Wilgenlei
790, Speeltuin Terbregge, Landstraat 9,
Thermiek, Teldersweg 80.

Pedicure nodig?
Gediplomeerde pedicure met cert. Diabetici & Reuma

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

komt bij u aan huis, Prijs Euro 20
Voor afspraak bel met 06 187 55 093
ook voetreflex – en shiatsu massage

bespreekbaar gemaakt. Onderling is er toch wel
een sterke verbondenheid door het herkennen
van het ontstaan van het gedrag. De oorzaak van
de gedragsproblemen is zeer verschillend. Er kan
sprake zijn van aangeboren factoren, van karakter,
van sociale en omgevingsfactoren en soms van een
combinatie van deze zaken.
De ouders worden actief betrokken bij school.
Sommige ouders participeren en zijn betrokken bij het
wel en wee van de school. Sommige ouders hebben
door alle nare ervaringen nogal wat wantrouwen
ontwikkeld tegen scholen en hulpverlening. Zij zijn
soms moeilijk te motiveren om goed met de school
samen te werken, maar de school blijft hier in het
belang van de kinderen hard aan werken.
De kinderen komen overigens van overal, vanuit
Dordrecht, Spijkenisse en ook dichterbij uit
Schiebroek. Zij worden met een busje of taxi’s naar
de school gebracht. Eenmaal op school kunnen

ze eerst lekker spelen voordat ze hun lessen gaan
volgen. Opvallend is dat er weinig wordt gepest. De
leerkrachten houden er flink de wind onder en pesten
wordt niet getolereerd.
Behalve de vier gemengde jaarklassen voor het
basisonderwijs is er een kleutergroep. De laatste drie
jaar is er een andere tak van onderwijs bijgekomen;
kinderen met de aan autisme verwante stoornissen.
Het gaat om twee groepen die hun eigen onderwijs
volgen binnen de school. Deze kinderen, tussen de 4
en 12 jaar, hebben hun eigen persoonlijke lesrooster
en een werkplek die voorzien is van een afschermde
omgeving. Zij hebben een minutieus uitgewerkt
rooster waarvan niet afgeweken wordt. Hierdoor
hebben zij een nog sterkere structuur dan de andere
kinderen en dit helpt hen om de wereld om hen heen
beheersbaar te maken en te houden.
Behalve de locatie aan de rand van het Kleiwegkwartier
is er ook een locatie in Rotterdam Zuid en wordt er
les gegeven op Het Bergse Veld in het Bergse Bos.
Net zoals andere kinderen van de lagere school
hebben de kinderen van de Mr. Schatsschool een
leuk afsluitend project in de vorm van een musical
of een voorstelling waarbij afscheid wordt genomen
van de basisschool. De meeste leerlingen stromen
hierna door naar het voortgezet speciaal onderwijs,
het VMBO en een enkeling naar de havo. Zij zullen
afscheid nemen van de conciërge die behalve
het bijhouden van het plein en de tuinen ook de
contacten met de bewoners onderhoudt. Kortom
een locatie waarbij kleuters en kinderen weer op weg
zijn en een stapje verder komen om zelfstandig in de
buitenwereld te kunnen functioneren.
Mirjam Fondse

Afval is waardevol!
Een aantal onder hebben vast wel eens gedacht:
“Voor mezelf beginnen…”
Voor andere mensen is dat heel gewoon. Die
worden bakker, kapper of beginnen een boetiekje.
Een onbekend aantal blijft levenslang twijfelen. En
wagen nooit die stap.
Waarom doe je het eigenlijk? Waarom niet?
En, hoe doe je dat? Hoe wordt je ondernemer,
kleine zelfstandige, zzp-er?
Daarom laten we nu een ondernemer aan het
woord die nog helemaal aan het begin staat.
Ankie Wessels, van Rubbish Design is pas enkele
maanden bezig met het opbouwen en vormgeven
van haar eigen droom: Van afvalmateriaal objecten
maken voor in en om het huis. Deze verkopen en
workshops geven.

Ik ga met spullen aan de slag en laat mijn handen
het werk doen. Niets ontwerpen of tekenen vooraf.
Gewoon proberen en doen!”

nieuwe toekomst
Ankie Wessels heeft in april dit jaar officieel de
eerste stap genomen: inschrijven bij de Kamer
van Koophandel. Dit is voor elke beginnende
ondernemer een belangrijke stap.
“Natuurlijk is er een heleboel aan vooraf gegaan.
Ik ben er langzaam in gegroeid.
Ik werk al jaren met plezier met verstandelijk
gehandicapten. Maar de laatste jaren is het wat
gaan knagen.
Ik houd van oude spullen. Ben er graag mee
bezig: opknappen, of een nieuwe toekomst
geven. Iets moois maken, iets unieks creëren van
een oude stoel, of verschillende oude onderdelen
samenstellen tot een nieuwe lamp of een nieuw
meubelstuk. Dat is fantastisch! Daar kan ik uren
mee bezig zijn.
Die creativiteit heb ik pas op latere leeftijd
ontwikkeld. Vroeger had ik helemaal niets met
knutselen en zo. Ik ben er steeds meer in gegroeid.

mooie spullen
Het begon met een paar spullen, wat rommeltjes
en afvalmateriaal. Inmiddels heeft ze in het
souterrain een eigen atelier ingericht. Het atelier
is voor een argeloze bezoeker een waar avontuur.
Het is prachtig om te neuzen in die ruimte, die
op het eerste gezicht lijkt op een willekeurige
verzameling troep. Als je verder kijkt, blijkt er wel
degelijk een structuur in te zitten.
“Ik zie regelmatig mooie spullen in containers
of langs de weg liggen. Ik heb met mezelf
afgesproken dat ik nu even geen nieuwe oude
spullen meeneem. De ruimte is echt vol nu, ik kan
het nergens meer kwijt.
En de verleiding is groot: In een oude tuinslang zie
ik een mooie lampenpoot. Van een oude stoel die
er maar gewoontjes uitziet maak ik met papier en
lak een unieke blikvanger. Een oud cd-rek is een
prima lampenkap. En scherven kunnen spiegels
versieren

Zo verander ik afval in bruikbare mooie spullen.
Regelmatig ga ik naar de stichting Scrab in
Delfshaven. Daar verkopen ze interessant
industrieel afval.

‘‘Afval is niet waardeloos!”

“Hoe ik het precies doe weet ik niet. Ik zie
spullen en krijg ideeën. Knutsel er een poosje
aan en maak er iets van. Regelmatig laat ik een
werkstuk een dag staan.Vind ik het de andere
dag nog steeds mooi? Dan ga ik verder. Maak
verschillende varianten. Probeer weer wat toe te
voegen, net iets anders. Daarbij houd ik veiligheid
en bruikbaarheid wel in het oog. Een lamp, een
stoel of een vaas moet niet alleen mooi zijn, maar
ook technisch goed in elkaar zitten. Het moet
bruikbaar zijn. En door al dat experimenteren
wordt ik steeds handiger. Kan ik weer wat anders
uitproberen. Zo groei ik verder.”
plezier
“Hier heb er zoveel plezier in, dat ik een eigen
onderneming ben begonnen. Naast mijn betaalde
baan.
Helaas is er in dit pand geen mogelijkheid om een
winkel in te richten.
Daarom wil ik mijn producten bij andere
ondernemers in de buurt exposeren of verkopen.
Zij kunnen hun zaak ermee aanvullen of
decoreren.
Door middel van flyers, advertenties en de
gestalde producten hoop ik meer bekendheid te
krijgen. Er gaat ook nog een website komen.
Ik werk ook in opdracht. Als mensen een artikel
hebben dat niet (meer) voldoet, maar er nog
geen afstand van willen doen, mogen ze ermee
langskomen. Kunnen we samen kijken of we er

een ander leven aan kunnen geven. Mensen die
iets bijzonders, iets unieks in huis willen, zijn bij
mij aan het juiste adres.
De workshops geef ik uit het oogpunt van mensen
op weg helpen om zélf mooie dingen te maken.
Mensen het steuntje in de rug te geven. En een
plezierige hobby te laten beleven. Creativiteit
en vaardigheden te laten ontdekken en helpen
ontwikkelen.
Mensen die gewoon gezellig bezig willen zijn
met een groep leuke mensen zijn ook van harte
welkom. Themaworkshops kan ik ook geven: verf,
verlichting, oude meubeltjes. Waar de voorkeur
naar uitgaat. Denk ook aan kinderfeestjes of
vrijgezellenmiddagen.
Ik heb nog geen eigen winkel, de ruimte hier leent
zich niet voor verkoop
Daarom wil ik objecten bij andere ondernemers
etaleren en verkopen. Momenteel leg ik de
contacten daarvoor.
Omdat ik helemaal aan het begin sta maak
ik dankbaar gebruik van wat de Kamer van
Koophandel biedt. Ik krijg steun en adviezen van
mensen die meer verstand hebben van zakelijke
aspecten als prijsbepaling, richting en marketing.
Maar ik let ook op de reacties vanuit mijn omgeving.
Die zijn heel positief. Een enorme stimulans om
vooral verder te gaan!
Wie belangstelling heeft voor Ankie Wessels
en
Rubbish
Design
kan
langskomen:
Hillegondastraat 10a, of contact opnemen via email: rubbishdesign@hetnet.nl
Telefoon: 06 29244993
Cisca Evers

In gesprek met Daphne Caboort
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Mist het Kleiwegkwartier
creatieve plekken?
Opvallende formulieren deze maand bij enkele
winkels aan de Kleiweg. Een enquête die vraagt naar
mijn gemis aan creatieve plekken in de wijk, voor
mijn kinderen. Aanstichtster is Daphne Caboort. Als
vierdejaarsstudente aan de opleiding Culturele en
Maatschappelijke Vorming is zij nieuwsgierig naar de
antwoorden op die vraag. De BOK was nieuwsgierig
naar het waarom van de vragen. Nou, om een Koot
en Bie creatie te citeren: ‘…..wel hierom’:
Den Haag
Daphne studeert dit jaar af als CMV-er. Na de
middelbare school deed zij een kleine 10 jaar geleden
de studie SPW, ging werken en is daarna weer gaan
studeren. Sociaal werk, kinderen en jongeren. Dit
alles houdt haar graag bezig, altijd vanuit de culturele
invalshoek. Opgegroeid in een Haagse theaterfamilie
kreeg zij toneel, theater, muziek en daarbij vooral het
omgaan met de eigen creativiteit en het gebruiken
van je fantasie, met de paplepel ingegoten.
Tijdens een stage in de Haagse wijk Transvaal
constateerde Daphne dat haar hart uitgaat naar
het overbrengen van juist dát element aan kinderen
tussen de 4 en 16 jaar. Zeker in zo’n wijk met diverse,
multiculturele, bewoning is grote belangstelling
voor activiteiten in een buurthuis. Om aan gemixte
groepen jeugd ‘omgaan met je fantasie’ over te
brengen is dan fascinerend en uitdagend. Helemaal
als het nog lukt ook!
Creatieve Kleiweg?
Na enkele werkzame jaren bij theaters, het Rode
Kruis en een werk- en studietrip door Australië liep
Daphne een Rotterdammer tegen het lijf die het
Kleiwegkwartier een warm hart toe droeg. En dat
doet zij zelf inmiddels ook. Vanwege het type huizen
aan bijvoorbeeld de Kleiweg, de gemoedelijkheid
waarmee bewoners met elkaar omgaan en de rust
die de wijk (meestal) kent. Al die positieve zaken doen
haar als bewoner en jonge moeder erg goed. Wat
minder prettig uitpakt is het gemis aan iets actiefs,

Aangepast sporten
Bent u (ex) hartpatiënt, hebt u hardnekkige blessures, conditieverlies of andere lichamelijke ongemakken, dan is deze sportclub speciaal geschikt voor u.
In een gezellige sfeer en onder deskundige begeleiding
wordt er gesport in sporthal de Wilgenring.

bruisends voor kinderen of jongeren. De groep tussen
grofweg 4 en 16 jaar mist een inloopruimte waar
activiteiten voor en met hen worden ondernomen.
Waar ouders samen met de kinderen, of begeleiding
gevend aan andermans kinderen, kunnen werken
aan schilderwerk, fotografie, teken- of mozaïekwerk.
Of waar bijvoorbeeld regelmatig een workshop graffiti
gehouden wordt zoals de BOK bij haar open dag zo
succesvol deed. Aansluiten bij wat zo’n groep wil,
wat die leeftijd leuk vindt.
Samen activiteiten bedenken en uitvoeren kan ook
de samenhang in de wijk wat oppeppen. Nu kent
menigeen de buren wel, maar alleen van een halloen-dag-momentje.
Zo’n atelierachtige buurtactiviteit vergelijkt Daphne
met de - natuurlijk grote en professionele- Ontdekhoek
in het Schoolmuseum in Rotterdam Centrum.
Niet zo creatieve Kleiweg
De enquête die Daphne organiseerde bestond
uit een invulformulier bij de winkels waar ouders
met kinderen komen, zoals Ozewiezewoze en De
Blauwe Ballon. Doel van de enquête is enerzijds
informatie verzamelen waar zij een presentatie mee
kan houden voor een afstudeerproject. Anderzijds
zal de informatie ook worden gebruikt om misschien
écht dit type activiteiten te gaan organiseren. Dus
handvaardigheid voor kinderen of jongeren, in of om
een (buurt)huis, en dan zo georganiseerd dat je je
er niet dagen van tevoren voor hoeft op te geven.
Je moet er als het ineens slecht weer wordt gewoon
binnen kunnen lopen.
Oproep
Daphne stelt nog meer informatie erg op prijs. Mailt u
daarom uw mening over activiteiten voor uw kinderen
en uw behoefte hieraan naar dcaboort@hotmail.com.
Ook als u mee zou willen helpen, mochten dergelijke
activiteiten worden georganiseerd.
U kunt uw vragen of ideeën ook bij de BOK inleveren.
De BOK zorgt dan dat het bij Daphne terechtkomt.
Een wat bruisender Kleiwegkwartier? Nou, dus…
daarom!
Jaap van Hoek

Basis Zdrave
Praktijk voor Fysiotherapie Mw.P.N.Leone
Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage
Medische Fitness Training

U kunt vrijblijvend 2 keer mee sporten
Loop gerust binnen.
Wanneer: elke dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Waar: Sporthal de Wilgenring, Melanchtonweg 70, Schiebroek
Contributie 100 euro per jaar
Informatie:
Trees Nuijten v. Kester 010-5116649 of
mailadres: trees_nhotmail .com

Begoniastraat 6, 3051LC Rotterdam • 010-4180758
Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.nl
Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,
contracten met de grotere zorgverzekeraars.

Werkzaamheden Kleiweg
In opdracht van de deelgemeente HillegersbergSchiebroek werkt Gemeentewerken Rotterdam
op 1 en 2 november 2007 in de avond aan de
kruising Rozenlaan-Kleiweg Uitweg.
De werkzaamheden bestaan uit het opnieuw
aanbrengen van de oversteekplaatsen.
Helaas is niet te voorkomen dat u (geluids)overlast
ondervindt van deze werkzaamheden.
De werktijden zijn gedurende de beide avonden
van 20.30 tot 01.00 uur.
Onze directievoering zal er alles aan doen
om de hinder tot een minimum te beperken.
Weersinvloeden en andere (onvoorziene)
omstandigheden kunnen het werk verstoren.
Dit kan leiden tot verschuivingen in de planning.

Afsluiting van de weg

mee te houden dat het straatgedeelte tijdelijk
wordt afgesloten. De verkeersmaatregelen zullen
door middel van borden en afzettingen worden
aangegeven. In verband met de werkzaamheden
wordt u vriendelijk verzocht fietsen en
andere eigendommen niet vast te zetten aan
lantaarnpalen of enig ander straatmeubilair.

Huisvuil
Ondergrondse containers???!!!U wordt verzocht
uw huisvuil en papierafval op de voor u bekende
ophaaldag aan te bieden langs de trottoirband
van de voor u dichtstbijzijnde en voor de Roteb
bereikbare straat.
Voor meer informatie, vragen of klachten,
kunt u contact opnemen met J. de Zoete,
telefoonnummer 010- 2171416, bereikbaar
tussen 07.30 en 16.00 uur en 20.30 en 01.00
uur.

Tijdens de werkzaamheden dient u er rekening

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

Kerstmarkt in de Oranjekerk
Op zaterdag 24 november wordt van 10.00
– 15.30 uur in de Oranjekerk weer een echte
Hollandse kerstmarkt gehouden. Net als
vorige jaren wordt dit weer een leuk en gezellig
wijkgebeuren. Er is een groot aanbod aan
goed gevulde kerstkramen met kerstkaarten,
kerstartikelen, antiek, curiosa, snuisterijen,
bloemstukjes, boeken, platen etc. Natuurlijk is
er ook een ruime keuze aan hapjes en drankjes
in onze horeca afdeling, De opbrengst van de
kerstmarkt is voor de verbouwing van de kerk en
de renovatie van het orgel. Wij hopen weer veel
bekende en minder bekende gezichten welkom
te mogen heten op deze kerstmarkt.
dirigent Jan Souman en ds. Gerrit van den Dool

Zingen met Kerst in de
Oranjekerk opnieuw een
Oranjekerk - buurtkoor
Voor de tweede maal heeft de Oranjekerk op
weg naar het Kerstfeest een zangproject: het
Oranjekerk-Buurtkoor. In het afgelopen jaar
werd dit initiatief voor het eerst genomen.
Zo’n dertig zangers en zangeressen van alle
leeftijden hadden zich opgegeven om onder
leiding van Jolanda Souman een fraai repertoire
van bekende en minder bekende kerstliederen
in te studeren. Deze werden uitgevoerd in de
Kerstnachtdienst. “Het was een groot succes.
Ik vond het heel bijzonder dat mensen van
allerlei achtergrond – van zeer binnenkerkelijk
tot totaal niet-kerkelijk – met zoveel bezieling
zo’n fraai resultaat wisten neer te zetten. Op
die manier waren we ook echt kerk in de buurt,
in het Kleiwegkwartier. De reacties van zowel
deelnemers als bezoekers waren zo positief dat
we vonden: daar moeten we mee doorgaan.”
Aldus ds. Gerrit van den Dool, wijkpredikant
van de Oranjekerk aan de Rozenlaan. Daarom
dit jaar opnieuw een Oranjekerk-buurtkoor. “We
hebben ook nu weer heel mooie muziek bij
elkaar gezocht”, zegt Jan Souman, die ditmaal
de leiding zal hebben. “We willen iedereen die
kan zingen en dat graag doet uitnodigen om
mee te doen - naast de sopranen en alten in het
bijzonder ook tenoren en bassen.” Meezingen
kost niets. Het enige dat wordt gevraagd is
deelname aan de repetities en, indien nodig,
thuis af en toe aandacht besteden aan de eigen
partij.
De repetities worden gehouden op de volgende
data: woensdag 31 oktober, dinsdag 6 november,
dinsdag 13 november, donderdag 22 november,
dinsdag 4 december, dinsdag 11 december, om
20 uur en maandag 24 december om 13:00, in
een ruimte van de Oranjekerk.
Voor info en opgave kunt u terecht bij:
ds. G. van den Dool (tel. 2181577; e-mail:
predikant@pkn-oranjekerk.nl) en Jan Souman
(tel. 2180764; e-mail: jan.souman@tiscali.nl).

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
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15 jaar ervaring
Echtscheidingen
Arbeidszaken
Contractenrecht
Incasso’s
Kleiweg 192-B
Tel: 010 4222425

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

INFORMATIE
BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter),
John Hokke en
Geer Meershoek
KANTOOR BOK,
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA 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 Hillegersberg-Schiebroek
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.
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:
4 december 2007
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