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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Verkeer verkeerd
De verkeerssituatie was al niet erg veilig
op Kleiweg: we hebben immers het niet
verlichte zebrapad in de buurt van de
Blokker. Dan is er onze eigen variant
op de Hockenheimring; de hoek in de
Kleiweg in de buurt van het ziekenhuis,
waar regelmatig auto’s met 80 kilometer
per uur trachten een haakse bocht te
nemen. En verder zien we natuurlijk al
jaren dat ruimte voor de fiets ontbreekt
bij de apotheek op de hoek van de
Kleiweg en de Uitweg.
Aan deze gevaren zullen ze ondertussen
wel gewend zijn, moet iemand hebben
gedacht. Weet je wat we daarom doen:
we gaan de kruising van de Kleiweg
met de Straatweg eens even goed op
de kaart zetten. Laten we zonder een
goede reden, op onduidelijke wijze
en zonder verdere aankondiging de
voorrangssituatie wijzigen. Op de
Straatweg plaatsen we dan borden
waaruit blijkt dat je voorrang hebt
en op de Kleiweg binden we een
voorrangsbord vast aan een paal
ver voor de kruising. Als we dan ook
nog eens geen haaientanden op het
wegdek tekenen, dan moet dat wel tot
nieuwe spectaculaire situaties leiden.
Ramptoeristen voortaan welkom op
de hele Kleiweg! Als een wakkere
buurtgenoot gaat klagen, halen we
vervolgens alle borden weg en hangen
een nieuw bord op zodat je vanaf NS
Station Noord komend, geen voorrang
hoeft te geven aan verkeer links (...)
vanaf de Kleiweg. Voorheen hing daar
een bord dat u voorrang had op verkeer
rechts vanaf de Kootsekade. Bent u de
weg al kwijt als u dit leest? Ik in ieder
geval wel. Maar maakt u zich niet
ongerust over uw richtingsgevoel: ook
de aanwezigen op de kruising waren
volledig de weg kwijt.
Er is meer verkeerd verkeer. Dezelfde
verkeerskundige verkeersklungel is ook
het brein achter de wegomleidingen in
ons Kleiwegkwartier. Voor het vervangen
van het riool vond men het noodzakelijk
om op de Kleiweg in de buurt van de
Blokker tijdelijk eenrichtingsverkeer
in te stellen. Het plan was om dit te
doen vanaf november 2007 tot en met
april 2008. Na enig aandringen kon
men deze periode inkorten, zodat de
ongemakkelijke situatie pas in januari
2008 zou ingaan. Wel had men 2 weken
voor de start van de werkzaamheden
vast alle borden neergezet. Geheel
onnodig reed de rechtschapen burger
dus 2 weken lang 2 kilometer om. Wat
blijkt vervolgens: trams en bussen rijden
nog steeds wel in beide richtingen na de
start van de werkzaamheden. Waar een
bus en tram van 2 meter breed kunnen
rijden, past toch ook prima een auto of
fiets? Waarom de RET wel en wij niet?
Dat denken meer mensen. En geef ze
eens ongelijk. Ik maak ook nog graag
kennis met de eerste buurtbewoner
die zich houdt aan het geplaatste
verkeersbord “fietsers afstappen”: de
Kleiweg is daar nog steeds 6 meter
breed. De verkeersklungel heeft wel
humor: ter compensatie van alle
leed heeft hij tijdelijk de Koraalstraat
(3 meter breed) aangewezen als
“tweerichtingsverkeerzone”.
En er is nog meer verkeerd verkeer.
Al wat langer is men bezig met een
verhoogde
rijbaanscheiding
voor
fietsers op het Rozenlaanviaduct over
de snelweg. Ook hiervoor vindt men
het blijkbaar noodzakelijk om tijdelijk
eenrichtingsverkeer in te stellen. En
ook hier heeft men ervoor gekozen
om de borden ruim van tevoren te
plaatsen. En ook hier vond men dat de
borden best kunnen blijven staan als

Het veranderde Sint Franciscus Gasthuis
De afgelopen jaren is het SFG niet
alleen ‘van binnen’ maar ook in uiterlijk
enorm veranderd. Deze foto laat via een
blik vanaf het Rozenlaanviaduct, goed
zien hoe ook de onlangs in gebruik
genomen parkeergarage het beeld van
de rand van onze wijk veranderde. De
garage ziet u rechts op de foto, boven

de RET-gebouwen uitstekend. Het SFG
heeft 2000 medewerkers in dienst en
110 specialisten. In 1892 begonnen op
de bovenetages van een destilleerderij,
groeide het Sint Franciscus Gasthuis
binnen enkele decennia uit tot het
grootste particuliere, algemene ziekenhuis van Rotterdam.”

De Tarcisusschool:
een begrip in de wijk
Enkele kranten geleden stond er nog
een uitgebreid artikel in over de school
aan de Margrietstraat. Enige tijd
geleden is de oude school vertrokken
maar het pand blijft een school functie
behouden want de Tarcisiusschool
heeft hier haar intrek in genomen! Wat
voor een school is dit en waarom is
ze uitgebreid naar de Margrietstraat
no. 15? Na even zoeken is de website
gevonden, een vrolijke en duidelijke
site met veel informatie over deze
gezellige basisschool met uitzicht over
de Bergse Achterplas.
Waar komt de naam vandaan?
De school is vernoemd naar Tarcisius,
een jongen die in Rome leefde in de
tijd dat de christenen werden vervolgd.
Vele christenen werden gevangen
genomen en gemarteld om vervolgens
ter dood te worden veroordeeld. Voor
de gevangenen was het ontvangen
van de communie erg belangrijk. Maar
voor het brengen van de hosties naar
de gevangenissen was veel moed
nodig. Tarcisius, slechts twaalf jaar
oud, bood aan dit te doen. Op weg
van ‘schuilkerk’ naar gevangenis
kwam hij een aantal jongens tegen die
hem vroegen mee te doen met hun
spel. Tarcisius zei dat hij geen tijd had
omdat hij iets belangrijkers te doen
had. De jongens, die geen christenen
waren, kregen in de gaten dat Tarcisius
hosties bij zich droeg. Ze probeerden
die af te pakken, maar Tarcisius hield
ze stevig vast. Hij werd tot bloedens
toe geslagen en geschopt. Een soldaat
kwam tussenbeide om hem te helpen,
maar Tarcisius was er zo slecht aan
toe dat hij de volgende dag stierf.

waarin kinderen zich geborgen en
veilig voelen en waarin onderling
vertrouwen heerst, een sfeer waarin
kennis over ‘hoe het hoort’ in de
praktijk wordt toegepast. Dit geeft een
basis om te komen tot vriendschap
en saamhorigheid, die kan leiden tot
solidariteit als er iemand onrecht wordt
aangedaan.
eiligheid en sfeer
Tarcisius -naar wie onze school
vernoemd is- kwam in de problemen
omdat hij voor zijn mening uitkwam,
daar trouw aan was, ‘anders’ was dan
anderen (zie titelpagina). Hij was niet
veilig in zijn omgeving. Wij vinden het
juist belangrijk dat mensen zich prettig
en veilig voelen. We streven dan ook
naar een omgeving en sfeer waarin
iedereen de ruimte heeft om zijn/haar
gevoelens en meningen uit te spreken
en/of kenbaar te maken. Daarbij
besteden we ook veel aandacht aan
de wijze waarop kinderen conflicten
kunnen oplossen en hebben we een
aantal duidelijke afspraken gemaakt.
Verder besteden we veel zorg aan het
letterlijk ‘prettig maken’ van de sfeer
in school. We vinden het gezellig om
de school en klassen te versieren met
kinderwerkstukken, thema-activiteiten,
carnavalsslingers en noem maar op.

natuurlijk aan bod tijdens de teken- en
handvaardigheidlessen. Ook bezoekjes aan musea en de crea-middagen
vallen hieronder.
Onze plek in de wijk
Onze school is gevestigd aan
de Bergse Achterplas. Dat is de
geografische ‘plek’ waar onze
school ligt. Maar onze school heeft
ook een sociale plek in de wijk. We
geven niet alleen les aan kinderen
uit de wijk, we zijn ook betrokken bij
allerlei andere activiteiten. Zo maken
diverse verenigingen gebruik van
onze gymzaal, spelen de kinderen
van kinderdagverblijf ‘Sebastiaan’
samen met onze peuters en hebben
we contact met buurtbewoners over
verkeers- en bouwsituaties. We vinden
het erg prettig om ook buiten het
schoolprogramma om betrokken te
zijn bij de buurt waar we in ‘wonen’. De
school staat aan de Johan de Wittlaan
en telt 2 verdiepingen. Hij is gebouwd
in 1930. Het is een oud, historisch
gebouw met veel charme. In het

Tarsientje is elke ochtend open en ook
op maandag- dinsdag- en donderdagmiddag. De groepen heb-ben ±
18 kinderen en zijn wisselend van
samenstelling. De kinderen komen
minimaal 2 dagdelen en maximaal 4
dagdelen. Als het kind aaneengesloten
een ochtend en een middag komt, dan
is er de mogelijkheid tot overblijven.
Er zijn altijd twee peuterleidsters
aanwezig.
De school doet er alles aan om de
kinderen op een veilige, leuke en
creatieve manier les te geven en
groot te maken. De ouders worden
goed betrokken bij de school en alle
leerlingen die ik ken, kijken met veel
plezier terug naar deze schooltijd!

Uitgangspunten van de school
De wijk waarin de school staat is van
oudsher een (h)echte woonwijk. De
meeste van onze leerlingen komen
uit de buurt. Wij willen onze leerlingen
binnen hun wijk een veilige en
vertrouwde plek geven waar zij kunnen
spelen en leren. Wij geven daarbij veel
aandacht aan goed onderwijs; het
aanleren van kennis en vaardigheden,
normen en waarden, veiligheid en
sfeer, creativiteit en onze plek in de
wijk.
Normen en waarden;
een katholieke school
De Tarcisiusschool is een ‘open’
katholieke school: ieder kind is bij
ons welkom, ongeacht de religieuze,
etnische of culturele achtergrond. De
katholieke levensbeschouwing uit zich
in aandacht voor normen en waarden
die gebaseerd en geïnspireerd zijn
op bijbelverhalen. De school en de
leraren gaan uit van een positieve
levenshouding. Betrokkenheid bij
en zorg voor elkaar vinden we een
belangrijke basis. We laten ieder in
zijn of haar waarde, bevorderen het
ontwikkelen van zelfvertrouwen en
hebben respect voor de mens, natuur
en religie. We streven naar een sfeer

Een peuter ontwikkelt zich op meerdere
gebieden: sociaal/emotioneel, taalkundig, creatief enzovoorts. Met onze
peuterspeelzaal willen we aan deze
ontwikkeling een goede bijdrage
leveren. De leidsters van de speelzaal
hanteren een vast, gestructureerd
programma waarbinnen de peuters
volop gelegenheid hebben om
samen te spelen. Ook doen we in
groepsverband allerlei activiteiten
zoals
kringgesprekken,
samen
eten, samen knutselen, voorlezen,
liedjes zingen enzovoorts. Natuurlijk
gaan de peuters ook samen buiten
spelen. Als het slecht weer is gaan
we naar het speellokaal. We hebben
het speellokaal van de peuters zó
ingericht dat het de peuters uitnodigt
om nieuwe dingen te ontdekken.

Mirjam Fondse

Mededelingen van de BOK
Jaarverslag
Het jaarverslag van de BOK is weer
verschenen en gratis af te halen bij
de BOK.
Creativiteit
Creativiteit is een onderdeel van
goed onderwijs. Er zijn twee ‘soorten’
creativiteit: het creatief denken om
bijvoorbeeld een rekensom op te
lossen én het creatief bezig zijn. We
proberen de creativiteit zoveel mogelijk
te stimuleren en te bevorderen. Creatief
denken gebruiken we o.a. bij het
interactief lesgeven: met elkaar wordt
gesproken en gedacht over mogelijke
oplossingen van bijvoorbeeld een
rekensom. Maar ook bij het oplossen
van andere ‘problemen’ komt dit
aan bod: hoe ga je bijvoorbeeld
met elkaar om en hoe schrijf je een
leuk opstel. Creatief bezig zijn komt

midden van de benedenverdieping ligt
de gymzaal. Het gebouw is langgerekt
en de lokalen liggen aan één kant van
de gang. Helaas hebben we geen
gemeenschapsruimte of centrale hal.
In de Hillegondastraat en de Margrietstraat heeft de school een dependance
van drie lokalen. Ook dit is een
historisch gebouw en onlangs weer
helemaal als school hersteld.
De school telt ± 310 leerlingen en 48
peuters.
Onderwijs- en ontwikkelingsactiviteiten
peuterspeelzaal Tarsientje

Wijkschouw
De eestvolgende wijkschouw wordt
gehouden op 19 maart a.s. van 10.00
– 12.00 uur. U bent van harte welkom
om zich hierbij aan te sluiten.
Bezorgers
De Buurtkrant zoekt ook nu weer
bezorgers. Met het mooie weer in
aantocht en misschien een goed
idee zo’n extra wandeling. En…. ook
nog goed voor de lijn
Aanmelden en informatie:
Antony Duyklaan 9, tel 22 44 45

Nieuwe opbouwwerker in het Kleiwegkwartier
Opnieuw stellen wij een medewerkervan welzijnsorganisatie Thermiek
aan u voor, sinds kort voor- en in het Kleiwegkwartier aan de slag.
Werk je alleen voor het
Kleiwegkwartier?
“Nee, naast het Kleiwegkwartier werk ik
ook in Schiebroek en Overschie. Wijken
met uiteenliggende achtergronden,
pluspunten en problemen. Ook dat
is iets wat mijn werk leuk maakt. Ik
kom daardoor in contact met heel
veel verschillende soorten mensen.
Allemaal met hun eigen wensen en
ideeën over wat verbeteringen in
hun leefomgeving zouden kunnen
zijn. Voor alle wijken geldt: Je maakt
je eigen wijk! Mensen die zich als
vrijwilliger langduriger in willen zetten
voor hun wijk of mensen die het alleen
voor elkaar willen krijgen dat er een
prullenbak in de straat komt. Allemaal
kunnen zij hun steentje bijdragen aan
een prettiger wijk om in te wonen.”

zoeKPLAAtJe

Er wordt wel eens opgemerkt dat het zoekplaatje zo moeilijk te vinden is. Wel, nu heb
ik het gemakkelijk voor u gemaakt. Kijkt u maar op de juiste plek omhoog en u weet
waar het is. Het heeft wel wat weg van de hangende tuinen van Babylon, of vindt u dat
iets te overdreven. De bewoners van het Kleiwegkwartier kunnen zelf zeggen hoe het
daar boven is en hoe het is om over het Kleiwegkwartier heen te kijken? Trouwens, wie
weet welke woningen daar vroeger hebben gestaan en of daar niet een winkel was.
Mijn vraag is of u weet waar dit is en wat er vroeger is geweest? Deel uw herinneringen met de lezers van de Buurtkrant, voor de winnaar ligt in de wijkwinkel een
cadeaubon klaar. Schrijf of mail ons!
John Hokke

Antwoord zoekplaatje BK7
Dit zoekplaatje is voor ons heel veelzeggend. Ons gezin, toen nog uit vier personen
bestaand, betrok een woning die hier enigszins zichtbaar is. Toen wij hier in december 1983 neerstreken zag het er ongeveer zo uit. Sneeuw en spelende kinderen.
Het kan zijn dat onze kinderen hier op de slee zaten en dat deze foto van januari
’84 of ’85 is. De kinderen konden toen nog vrijelijk van de heuvel glijden. Inmiddels staan er aardig wat bomen dus lijkt het beter een andere heuvel te kiezen. Op
deze foto staan twee huizen die inmiddels gesloopt zijn. Twee andere panden hebben een ander aanzicht gekregen. Het karakteristieke huis met de kantelen heeft
een modern dak gekregen. Van het huis er pal naast zijn de voor- en achtergevel
vernieuwd. Wij hebben in ons huis nog gezinsuitbreiding gekregen van nog twee
kinderen en we wonen hier heerlijk. We hebben heel veel werk op onze
hals gehaald maar het was en is het zeker waard. De twee huizen aan de
Diamantweg 2 en 4 waren in een bijzonder slechte staat en konden niet van de
sloophamer gered worden. Wij hebben dit sloopspul gekocht, gesloopt en heringericht. We hebben een heerlijke plek die wel met veel zweetdruppels is gerealiseerd. Een fijne buurt met een aparte straat waar wij nu een hoekhuis hebben.
Mijn opa kocht de, toen nog tussenwoning, voor zijn oude dag, wij hopen hier
ook oud te mogen worden. Deze plek ken ik nu al zo’ n 55 jaar. Nog sterker, onze
buurvrouw heeft zelfs de eerste steen gelegd. Als er ijs is dan doen we schaatsen
onder en als er sneeuw is dan sleeën we met onze kleinkinderen. De knieën zijn
wat versleten de bomen groter gegroeid, maar we blijven er voor gaan. Familie
Moree, Diamantweg 6. Mijnheer Overhand weet nog te vertellen dat Bert van ’t
Hof in het huis links met de schoorsteen woonde. In het huis achter het boompje woonde de paardenhandelaar Heykoop en Opoe Mus, de moeder van Siem
Mus die in een van de afgebroken boerderijen woonde. De familie Moree kan de
cadeaubon ophalen bij de BOK.

Noot van de redactie:
Juli 2006 presenteerden wij een
nieuwe rubriek, de estafette column.
De bedoeling was om in iedere editie van de buurtkrant een jongere uit
het Kleiwegkwartier aan het woord
te laten. De column zou gaan over
alles wat jongeren bezig houdt en
zou iedere keer door een ander geschreven worden. We vonden en
vinden het belangrijk dat de krant er
voor àlle bewoners van het Kleiwegkwartier is. De jongeren horen daar
uiteraard ook bij! Helaas is het ons
niet gelukt om dit plan met succes
uit te voeren. Maar de redactieleden
geven het plan nog niet op. We hebben de hulp van de jongerenwerker
ingeroepen. In samenwerking met
hem en uiteraard de jongeren uit de
wijk presenteren wij nu:

JonGEREn AAn
HEt WooRD
Door en over jongeren uit het
Kleiwegkwartier.
Normaal gesproken zal deze rubriek
geschreven worden door jongeren uit
de wijk. Helaas hebben zij de laatste
edities geen eigen rubriek in de buurtkrant gehad. Daar probeer ik, samen
met de redactie van de buurtkrant, verandering in te brengen. In de volgende
editie zal een stuk staan wat, met een
klein beetje ondersteuning van het jongerenwerk, dat door een van de jongeren in de wijk is geschreven. Op deze
manier proberen wij de jongeren ook
een stem te geven, zodat zij aan kunnen geven wat hen bezig houdt. Dit
kunnen activiteiten zijn die ze organiseren of waar ze aan deelnemen, pro-

blemen die ze tegenkomen op straat
of bepaalde ideeën die leven en die ze
willen delen met de wijk. Het kan dus
alle kanten op en het belooft een veelzijdige rubriek te worden.
De kop eraf en andere activiteiten…
Ik zal als jongerenwerker de kop eraf
hakken. Samen met de jongeren uit
de wijk ben ik op 18 januari vertrokken richting Overschie. Daar was in
Theater Musica een activiteit voor
jongeren, Showcase. Diverse jongeren uit Overschie lieten daar samen
met professionals hun kunsten zien.
Er was onder meer een brassband
en diverse rappers met allemaal hun
eigen, unieke style. Ook was er een
workshop theatersport. Jongeren
moesten improviseren op een situatie,
voorgeschoteld door het publiek. Hieraan deden twee jongeren mee uit het
Kleiwegkwartier, Tammy en Yan, die je
in actie kunt zien op de foto. Het lef dat
ze hadden om dat te doen, terwijl de
hele zaal meekeek, daar heb ik heel
veel respect voor! De hele activiteit
was een groot succes, en is zeker voor
herhaling vatbaar.

Eind december meldde zich een
nieuw gezicht bij de Bewoners
Organisatie Kleiwegkwartier (BOK).
Amanda Arthur, opbouwwerker. Zij
ondersteunt de vrijwilligers van de
BOK op verschillende manieren.
Maar ook andere bewoners van het
Kleiwegkwartier kunnen een beroep
op haar doen. Hoe dat precies zit leest
u hieronder.
Een nieuwe opbouwwerker in de
wijk. Klinkt leuk, maar wat doet een
opbouwwerker?
“Een opbouwwerker stimuleert en
ondersteunt bewoners die een goed
idee hebben om de leefomgeving in
hun eigen wijk leuker, veiliger, kortom:
prettiger te maken. Vaak hebben
bewoners wel goede ideeën, maar
zien zij op tegen de rompslomp die
komt kijken bij het uitvoeren ervan. Het
is soms ook best ingewikkeld. Al snel
krijg je met verschillende voorwaarden,
subsidieaanvragen en instanties te
maken. Als opbouwerker ken je de weg
binnen die instanties en regelingen.
Daardoor kun je bewoners helpen
om de juiste wegen te bewandelen
om hun plannen ook daadwerkelijk uit
te voeren. Hij of zij kan je in contact
brengen met de juiste personen en kan
zonodig ook ondersteuning bieden in
het doen van subsidieaanvragen en
dergelijke. Het is overigens niet de
bedoeling dat de opbouwwerker het
initiatief verder uitwerkt. De bewoners
doen het uiteindelijk allemaal écht
zelf!”
Wat vind jij zo leuk aan
opbouwwerk?
“De leefomgeving van mensen vind
ik belangrijk. Natuurlijk is het fijn dat
de school waar je naartoe gaat of het
Samen iets bereiken
Tijdens deze activiteit heb ik veel met
de jongeren gepraat over wat hen bezighoudt, wat hun interesses zijn. Als
dat duidelijk is, kan ik samen met hen
activiteiten op gaan zetten, in plaats
van ze alleen maar mee te nemen naar
andere activiteiten. Sámen, en dus niet
vóór de jongeren, wat een groot verschil is, gaan we ervoor zorgen dat er
in de wijk een activiteitenaanbod komt
dat aansluit bij de jongeren. Waar de
jongeren zelf verantwoordelijkheid

werk dat je doet, leuk is. Maar waar je
woont, boodschappen doet, je vrije
tijd doorbrengt, dat is toch een plek
waar je je lekker wilt voelen? Ik denk
dat mensen veel meer invloed kunnen
hebben op hun eigen leefomgeving
dan ze zelf soms denken. Aan de
leefomgeving valt altijd wel iets te
verbeteren. Het kan schoner, veiliger,
mooier. Maar er kunnen bijvoorbeeld
ook leuke activiteiten voor de straat
of de buurt georganiseerd worden.
Het leuke van opbouwwerk vind ik
dat je mensen helpt en stimuleert zélf
te werken aan het verbeteren van de
éigen leefomgeving. Als bewoner weet
je toch zelf het allerbeste wat er nodig
is in je buurt?”
Wat is je indruk van het
Kleiwegkwartier?
“Ik ken de wijk nog niet goed
aangezien ik hier nog maar zo kort
aan het werk ben. Toch heb ik al wel
kunnen zien dat bewoners betrokken
zijn bij hun buurt en dat is goed om
te zien. Deze week bijvoorbeeld ben ik
met de fiets op pad geweest door het
Kleiwegkwartier om voor de BOK foto’s
van de speelpleinen te maken. Tijdens
die ronde ben ik in gesprek geraakt
met een aantal bewoners. Ze kwamen
even informeren wat ik aan het doen
was en gaven spontaan leuke ideeën
om de wijk aantrekkelijker te maken.”
Wat is je indruk van de BOK?
“Het is me opgevallen dat de BOK
een groep enthousiaste, actieve
vrijwilligers heeft rondlopen. Zij zijn
goed op de hoogte van wat er allemaal
speelt in het Kleiwegkwartier en bij
de deelgemeente. Met veel vragen
kunnen de bewoners prima terecht in
de wijkwinkel.”
voor zullen dragen. Zo kunnen de jongeren aan de rest van de wijkbewoners laten zien dat ze echt niet alleen
maar hangen, maar ook initiatief durven te nemen en verantwoordelijkheid
kunnen dragen. Als ik dat samen met
de jongeren kan bereiken, ben ik een
heel gelukkig mens!
In samenwerking met sport en recreatie zijn de volgende activiteiten in
aantocht. In de voorjaarsvakantie kan
er worden gesnowboard, en 99,9%
zeker is er dan ook weer een voetbaltoernooi. Hierover ben ik met de jongeren aan het praten. Ze zijn erg enthousiast en ik weet zeker dat er nog veel
activiteiten zullen volgen. In de toekomst dus vooral activiteiten die door
de jongeren zelf zijn georganiseerd!
Als iemand vragen heeft, sta ik
daar natuurlijk altijd voor open. Mijn
contactgegevens zijn bekend bij
Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier,
tel. 4224445
Eno Middelham, Jongerenwerker in
het Kleiwegkwartier, Welzijnsorganisatie Thermiek

Hoe kunnen bewoners
jou bereiken?
“Aangezien ik mijn uren over drie wijken verdeel is het gemakkelijker om in
eerste instantie telefonisch of per mail
contact met mij te zoeken. Afhankelijk
van de vraag kan ik de bewoners dan
misschien al meteen verder helpen of
doorverwijzen. In sommige gevallen is
het beter om een afspraak te maken
en samen in gesprek te gaan. Zo’n gesprek vindt dan bij voorkeur plaats in
het kantoor van de BOK in buurthuis
de Duikelaar, Anthony Duyklaan 9.”
Amanda Arthur, opbouwwerker,
Thermiek. Tel. 010-4223711
of 06-48837974 arthur@thermiek.info

Ten slotte, om je maar meteen even
in actie te zien: De BOK is altijd op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb
je misschien tips voor ons om meer
mensen ‘over de streep te trekken’?
“Ik weet dat jullie regelmatig mensen
voor het bestuur, de website en de
redactie van de buurtkrant vragen via
deze krant. Verder zouden jullie je eigen vrijwilligers kunnen vragen nog
wat beter rond te speuren in hun eigen
familie of kennissenkring. De vrijwilligers weten hoe leuk het kan zijn om
vrijwilligerswerk te doen en kunnen
hun enthousiasme vast goed overbrengen! Misschien is het ook slim
om aan te geven dat jullie niet alleen
overdag werkzaam zijn. Activiteiten
die voor de wijk georganiseerd worden zoals laatst de Buurttafel zijn ook
prima gelegenheden om persoonlijk
met buurtbewoners in contact te komen. Sommige mensen denken dat er
veel tijd gaat zitten in vrijwilligerswerk,
maar het leuke is juist dat je het zelf
kunt indelen. De één denkt eens in de
maand mee met het bestuur, de ander
brengt de krant rond en weer anderen
pakken specifiek activiteiten op die ze
leuk en belangrijk vinden voor het Kleiwegkwartier.
“Mijn doel als opbouwwerker is
dat ik een verschil wil maken in de
leefomgeving van de bewoners van het
Kleiwegkwartier. En dat de bewoners
en de bewonersorganisatie veel aan
mijn ondersteuning mogen hebben!”
Aldus Amanda Arthur.
Lisa Doornbos

Een kijkje bij kapsalon A&A Hair Today

zitten en krijgen ze een coupe waarover
moeder en kind tevreden zijn”.
Kunnen de twee heren het samen wel
aan in drukkere tijden? Asan lacht
en wijst naar Ellen, een van de twee
stagiaires. “Ellen is een oude bekende
en komt helpen in de weekenden.
En als het drukker wordt dan nemen wij
meer mensen aan”.

Bij binnenkomst waan je je in een
Mediterrane sfeer. De muren zijn
zachtgeel met oranje, een klinkt een
zacht muziekje op de achtergrond
en het geheel oogt ruimtelijk maar
knus. De twee eigenaren, beiden
van Turkse afkomst, onthalen je op
een bescheiden maar gastvrije wijze
en je voelt al meteen de persoonlijke
aandacht en interesse die uitgaat
naar jouw persoon. De salon zit er
nog maar sinds november jl. in het
Kleiwegkwartier en dit is een reden om
de zaak eens wat nader te bekijken.
We vragen ons af wat deze heren drijft,
die achter hun logo van de hoofdletter
A en omgekeerde A de achternamen
Azat en Asan voeren?
De jongste van de twee, de heer S. Asan,
neemt al snel het woord. “Wij komen
van oorsprong uit Turkije en hebben
daar in de praktijk de fijne kneepjes
van het kappersvak geleerd. In de jaren
tachtig was het in Turkije gebruikelijk om
het vak in de praktijk te leren. Er waren
daar geen vakopleidingen zoals hier.
Later hebben we beiden alsnog een
officiële opleiding gevolgd en diploma’s
gehaald. Ik zelf ben gespecialiseerd als
heren- en kinderkapper en mijn collega,
de heer S. Azat is de dameskapper en
is ook specialist op het gebied van
bruidskapsels. Van heinde en verre
komen aanstaande bruiden naar ons.
Voordat wij in Rotterdam zijn begonnen hebben wij, ieder, een eigen
kapperszaak in Leiden gehad maar
omdat wij al in Rotterdam woonden
was de afstand te groot. Wij delen de

Wat zouden de heren graag anders op
hun Kleiweg zien? “Betere verlichting,
het geheel oogt wat somber.” En wat
heeft de heer Asan nog meer voor
wensen, buiten zijn grote liefde voor
het kappersvak? “Een mooie, luxe
koffiewinkel met allerlei verschillende
soorten buitenlandse exotische koffie,
dat zou een aanwinst zijn, hier in deze
wijk”. Op de vraag waarom mensen
naar hún kapsalon zouden moeten
gaan zijn ze het snel samen eens!
“Ons doel is om mensen persoonlijk
en aandachtig advies te geven en
wij zijn ook up to date omdat wij ons
voortdurend met nieuwe technieken
blijven bezighouden en de grote
kappersbeurzen bezoeken blijven.
Voor ons is het kappersvak een kunst.
Iets wat we met veel plezier doen. Wij
vinden het belangrijk als men blij en
tevreden de deur uitgaat!De website
is bijna klaar en iedereen is alvast van
harte welkom om binnen te lopen in
onze winkel”.

passie voor het vak en wilden beiden
dichter bij huis werken. Het Hollandse
karakter van de binnenstad van
Leiden sprak ons aan. Wij zochten in
Rotterdam een nette wijk met leuke
mensen waarin we dat karakteristieke
van Leiden herkenden. Zo kwamen we
terecht in het Kleiwegkwartier.
Er zijn veel kappers in deze wijk. Dat is
voor ons geen punt. Wij onderscheiden
ons door goede kwaliteit tegen een
betaalbare prijs. Bovendien is het
niet nodig (maar het mag wel) om
Kapsalon A&A Hair Today is te vinden
een afspraak te maken. Mensen
op Kleiweg 21a
kunnen tussen het winkelen door
even binnenkomen. In Turkije is het
Marjolein Tan
gewoon dat mensen vaker dan eens
in de 4-6 weken naar de
kapper gaan. Bijvoorbeeld
voor wassen, föhnen of
Flower &
andere verzorging. Wij vinden
dat mensen er altijd goed uit
Gifts
moeten zien, niet alleen in de
Janssen
dagen nadat ze net geknipt
zijn.
Wat vooral opvalt tijdens dit
gesprek is de enorme passie
en plezier die beide heren
voor dit vak uitstralen. Zij
hebben alles op eigen kracht
opgezet, de zaak zelf onder
handen genomen en willen
niets liever dan dat de klant
eens wat sneller terugkomt.
Asan vervolgt: “Ik heb ook
veel succes als kinderkapper.
Als ik een kind knip doe ik dat
met aandacht voor het kind.
Daardoor blijven ze rustig

Van kerkorgel tot vuurwerk

Orgelles
In de jaren zeventig had Sjaak in het Oude
Noorden een transportonderneming.
In zijn vrije tijd wilde hij orgelles. In
zijn geboortedorp was pa Hofman
kerkorganist en Sjaak had zich als
klein manneke ooit voorgenomen die
toetsen ook te willen beheersen. De
orgellessen gingen Sjaak echter veel
en veel te langzaam. “Na 2 jaren
kon een mens nog nauwelijks een
normaal lied spelen” omdat de docenten
gewend waren alle grepen en tonen
afzonderlijk aan te leren. Uit frustratie
en mét een groot muzikaal gevoel
ontwikkelde Sjaak zelf een lesmethode,
gebaseerd op het aanleren van
akkoorden in combinaties met bas
in plaats van afzonderlijke notenbalken.
Die leswijze bleek zo aan te slaan
dat de inmiddels in de Heer
Kerstantstraat gestarte orgelschool snel
succes boekte. De school beloofde dat
elke leerling in drie maanden tien leuke
liedjes zou kunnen spelen. En dat dit
ook klopte wordt bewezen door het
feit dat de methode nu nog door veel
docenten die Sjaak heeft opgeleid, op
muziekscholen wordt onderwezen. Na

De kleiweg zal Lia missen
Al 28 jaar zijn ze het gezicht van de
winkel. Jacques en Lia Warner. Op
hun laatste werkdag praat ik met
Jacques in het kantoortje achter de
winkel tussen de gekregen bloemen
en flessen. Jacques: “voordat we hier
begonnen woonden we in Kralingen
en werkte ik als boekhouder bij een
im- en exportbedrijf. Lia staat al vanaf
haar 19e in verschillende winkels”.
Lia begon bij haar ouders in de
“Hefbrug” kruidenierswinkel. Na
haar verhuizing naar de Rozenlaan
kwam ze terecht bij de sigarenwinkel
van Jos Schreur in het pand waar
nu het restaurant zit van de Snor.
Die zaak hebben ze in 1980 samen
overgenomen. In 1996 zijn ze naar
de overkant verhuisd en een Primera
winkel gestart. Ze verkochten tabak,
kantoorartikelen en cd’s. Toen er
iemand van de Bruna langs kwam met
het verzoek of ze een Bruna winkel
annex postkantoor wilden beginnen
waren ze meteen enthousiast.
Jacques: “de verbouwing was best
een grote klus. Het pand was net
een badhuis. Er stond een hele grote
kluis in die er uit moest. Er zat geen
loop meer in.” In 1997 zijn ze gestart
met het aannemen van personeel.
De door de “post’ gestuurde mentor
Joan, die kwam om de mensen op
te leiden, is er nog steeds. Jacques:
“de Bruna heeft een goede franchise
formule. Ze doen veel voor ons,
o.a. reclame en onderzoeken op
schoolgebied. Bruna bestaat dit jaar

140 jaar. Dit wordt groots gevierd met
Nijntje items”. Terug naar Jacques
en Lia. Jacques blijft doorgaan met
zijn administratiekantoor. Lia gaat
het rustig aan doen en genieten van
haar 2 kleinkinderen. Ze zal haar
vaste klanten gaan missen. Gelukkig
blijft ze op de hoogte doordat haar
schoondochter Nicolette in de
winkel blijft werken. De boekhandel
is overgenomen door boekhandel
Gertenaar uit Bergschenhoek. Op
de vraag aan Jacques of hij nog
een goed advies heeft voor zijn
opvolger antwoord Jacques: “ik zou
me meer op boeken gaan richten.
Bruna heeft op dat gebied veel meer
mogelijkheden dan de mensen
denken”. In de winkel is het inmiddels
gezellig druk met afscheidnemende
klanten die een hapje en een drankje
komen halen. Lia is bedolven onder
de bloemen. Op de vraag aan Lia of
zij nog iets te melden heeft antwoord
ze: “ik ben helemaal verrast. Ik
wil graag alle klanten die ons zo
verwend hebben bedanken voor
alle bloemen en cadeaus en vooral
ook voor de hartelijke woorden. Dat
wij zo’n hartverwarmende afscheid
van onze klanten hebben gekregen
zal altijd in onze herinnering blijven.
We zullen ze missen, maar gelukkig
blijven we via Nicolette van hun wel
en wee op de hoogte.”
Geer Meershoek

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

In gesprek met Vuurwerksjaak
Sjaak Hofman is al meer dan 22 jaren een
bekend gezicht in het Kleiwegkwartier.
Maar zijn ondernemerschap startte
jaren voordat hij in onze wijk belandde.
Tijd voor een duik in de historie en in de
kunst van het vuurwerk maken.

Vertrouwd gezicht verdwenen

2 jaar ging de orgelschool zich richten
op het geven van privé-lessen, vooral
omdat Sjaak hier veel meer muzikale
bevrediging uit haalde. In de tussentijd
ging hij zelf, na dagelijks ook zelf muziek
te studeren, optreden in het caférestaurant aan de Straatweg (dat we nu
kennen als Chinees restaurant Chung
Ching). Hierna volgden vele feesten en
partijen- en festivaloptredens.
Rozenlaan
Inmiddels groeide de muziekschool
uit zijn jasje en kon met gemeentelijke
steun een groot pand aan de

Bezoek ook onze
website !!

Schiekade worden betrokken. Dit pand
werd in 1983 door Stef Meeder, een
toen zeer bekend organist, geopend.
Naast de orgels kwamen langzaamaan
ook de keyboards de zaak in. Na
enkele jaren bleek het wijs verkoop en
lesgeven in keyboards op te pakken
en verhuisde Sjaak, vanaf dat moment
onder de naam Keyboardsound, naar
de Rozenlaan 6. Dat zaakje stond
regelmatig afgeladen met docenten,
leerlingen en kopers van de keyboards.
Toen Rozenlaan 2 vrijkwam huurde
Sjaak dat pand er snel bij. Omdat daar
vroeger rijwielhandel Leno zijn vuurwerk
verkocht, zat op het pand nog een
vuurwerkvergunning. Sjaak besloot
om zich naast het lesgeven, optreden
en verkopen eind december, ook de
kennis van rotjes en vuurpijlen eigen te

maken. Dat groeide uit van 200 kilo ‘in
huis’ naar 1000 kilo in 1996 terwijl de
bunkers nu 4000 kilo mogen bevatten.
In 2002 vaardigde de regering het
nieuwe Vuurwerkbesluit uit hetgeen
beheer en verkoop ervan veel veiliger
maakte. Sjaak besloot zich helemaal
op vuurwerk te richten en verkocht de
keyboardzaak aan Correct. Rozenlaan
nummer 2 werd een complete bunker,
met sprinklerinstallaties, maandelijkse
veiligheidscontroles en zeer streng
toezicht van politie en deelgemeente.
Vuurwerksjaak heeft hier uiteindelijk
alleen maar profijt van. Het publiek vindt
de winkel jaarlijks in enorme getale en
weet dat het goede materiaal op een
veilige manier verkocht wordt.
Kruit
Zoals hij jaren geleden enthousiast
was van mooi toetsenwerk, is hij dit
nu van fraai vuurwerk. Vol vuur (..)
vertelt hij over het ambacht van de
Chinese vuurwerkmakers, die met
milligrammen nét ander kruit een
totaal ander effect bereiken dan de
vuurpijl van de concurrent. Men werkt
zoals een kok gerechten anders laat
smaken door andere ingrediënten toe
te voegen. Vuurwerkmakers werken
met 26 verschillende soorten kruit.
Inkopers gaan samen met mensen van
TNO jaarlijks naar enkele van de 1000
vuurwerkfabrieken in China en bekijken
daar nieuwe materialen en nieuwe
trends. De grotere vuurwerkverkopers,
waar Sjaak er één van is, krijgen dan
video’s die daarvan een goed beeld
moeten geven. Op basis daarvan
worden bestellingen gedaan.

Trends
Nu al is Sjaak bezig met de planning
voor december 2008. Omdat door
drukte rond de Zomerspelen op dat
moment geen vuurwerk vervoerd kan
worden, moesten bestelschema’s
worden
vervroegd.
Evenals
bij
gebruiksartikelen is bij vuurwerk de
trend zichtbaar dat mensen meer effect
willen hebben bij minder inspanning.
Mede door het eerder vermelde
Vuurwerkbesluit mag in (sier)vuurwerk
meer dan twee keer meer kruit zitten
dan vóór 2002. Dit speelt de trend
mooi in de kaart omdat nu fraaier en
uitgebreider werk kan worden gestopt
in een pot siervuurwerk.
Wens
Nogmaals
hamerend
op
de
veiligheid van zijn eigen winkel en het
imagoverpestende effect dat mensen
met illegaal vuurwerk hebben op alles
wat je als ondernemer goed kunt doen,
sluit Sjaak af met een vurige wens.
“Ik wil ooit voor het Kleiwegkwartier
en Schiebroek als dank aan alle
trouwe klanten, een vuurwerkshow
organiseren. Ik zie het al helemaal voor
me, vanaf bijvoorbeeld het voetbalveld
van Leonidas geniet het omringende
publiek vanaf de grote parkeerplaats
voor de Wilgenring dan van een prachtig
groot “vuurwerk lichtspektakel”.
Voor het laatste nieuws en foto’s
bezoek de website www.vuurwerksjaak.
nl. En verder… tot eind december!
Ik zie er in elk geval al naar uit.
Jaap van Hoek

Aangepast
sporten
Bent u (ex) hartpatiënt, hebt u hardnekkige
blessures, conditieverlies of andere
lichamelijke ongemakken, dan is deze sport-club
speciaal geschikt voor u.
In een gezellige sfeer en onder deskundige
begeleiding wordt er gesport in sporthal de
Wilgenring.
MANDARIN & MINt • BANDoleRA
S’NoB • StRoke • ANgelS • ZI-Zo
MARSh • NIck jeANS • e.v.A.
ceINtuuRS, tASSeN,
SchoeNeN eN lAARZeN

GALAXY MODE

GALAXY MODE
KLEiwEG 24, ROttERDAM-HiLLEGERsbERG
tELEfOOn 010 4 18 48 47
ZiE OOK: www.GALAXYMODE.nL

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_n@hotmail.com

Pedicure nodig?
Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
Tel.: 010 422 61 44
www.kolpa.nl
info@kolpa.nl

Gediplomeerde pedicure met cert. Diabetici & Reuma

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

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam
Telefoon: 010 4611295

André’s TApijTHuis
Kleiweg 26B, 3051 Gr rotterdam

telefoon 010 4223095

u

Tevens hebben wij een mooie gordijncollectie en een grote
collectie rolgordijnen, jaloezieën, lamellen, Duette,
Plissé en vouwgordijnen
Ook leveren wij diverse merken tapijt en vinyl!
Tapijt: Desso, Parade, Bonaparte, Interfloor etc.
Vinyl: Novilon, Tarkett, Rhinofloor etc.
Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl en raamdecoratie

uw tra p va kk un
di g
do or ei ge n st of
fe er de rs
ge le gd m et ee
n
pr Oj EC TTAp ijT
. Ke uz e ui t
32 kl eu re n + 7
jr. ga ra nt ie
v.a .

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

% 2 4 9 ,0 0

Basis Zdrave
Praktijk voor Fysiotherapie Mw.P.N.Leone
Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage
Medische Fitness Training
Begoniastraat 6, 3051 LC Rotterdam • 010-4180758
Zie ook onze website

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

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

ÄTEK STUKADOORS
Voor al uw wand- en
plafonafwerking.
Alle soorten sierpleister
en spachtelputz

n!

Telefoon: 06 164 37 019

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
Redactie
Lisa Doornbos, Ciska Evers,
Mirjam Fondse, Jaap van Hoek,
Marjolein Tan, John Hokke (foto’s),
Geer Meershoek (coördinator)
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Ook
Gespecialiseerd in
sierlijsten stucwerk.
vanaf E 8.00 per m2.

Tabac &
Gifts
Kleiweg

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk voor:
13 Maart 2008
e-mail: buurtkrant@bokrotterdam.nl
internet: www.bokrotterdam.nl
Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Pieter Baan
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel

