jaargang 34
no. 3
Mei 2008

Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Een dode mus?
Een aanlokkelijk vooruitzicht: op termijn
zullen de twee grote RET-terreinen in
onze wijk vrij komen (aan de Kootsekade
en naast het oude station Kleiweg). Voor
een wijk, die dichter bebouwd is dan
menig ander gebied in de stad, biedt
dit grote kansen. Meer ruimte, meer
groen, meer parkeerplaatsen, meer
huizen met een tuin en een alternatief
voor het Rozenlaanviaduct en het
muizengaatje (onder treinstation noord)
om de stad en de snelweg te bereiken.
Wij fantaseren rustig verder en dat doen
ambtenaren en politici ook.
Het precieze moment van vertrek van
de RET is echter nog zeer onduidelijk.
Een door de RET benodigde milieuvergunning voor het terrein aan de
Kleiweg is in ieder geval niet afgegeven.
De RET geeft ondertussen ook zelf aan
te gaan verhuizen. Men lijkt bezig te zijn
met een alternatief in Beverwaard, maar
dit is nog niet 100% duidelijk.
Voor de Kootsekade geldt dat een jaar
geleden onze deelgemeentevoorzitter
Bert Cremers door de wijk wandelde en
meldde dat de remise op korte termijn
moest en zou worden verlaten door de
huidige gebruikers (RoMeO en RET). Er
diende een inspraaktraject te worden
gestart om bewoners te betrekken bij
de besluitvorming over een nieuwe
bestemming.
De realiteit is echter anders. De RET
geeft bij navraag nu de volgende
bondige reactie: “Kleiweg: op termijn
gaat de RET deze locatie verlaten. Naar
verwachting verhuizen de bussen over
3 tot 4 jaar naar een andere locatie.
Overige onderdelen volgen op een
later moment. Meer exact is dit op dit
moment niet aan te geven.
Kootsekade: RET is geen eigenaar
van dit pand. RET is - incidentele gebruiker. RET gebruikt deze locatie
niet meer in de dagelijkse exploitatie.
Recent is locatie gebruikt om materieel
te voorzien van chipkaartapparatuur”.
Klare taal dus van de RET: Één maal:
“wij zijn nog niet weg” en één maal:
“daar staan mogelijk wel trams, maar
die zijn meestal niet van ons”. De RET
heeft er duidelijk geen belang bij dat er
snel wordt verhuisd.
Wij zagen in onze dromen de eerste
platanen al geplant worden rondom
een mooi park en sportvelden. Het lijkt
er echter op dat Bert Cremers iets te
vroeg heeft gesproken. In een interview
in de vorige Buurtkrant gaf Bert aan dat
voor de trams van RoMeO eerst een
andere locatie moet worden gevonden.
Het was hem nu duidelijk geworden dat
dit op de Coolsingel wordt besloten en
niet in het deelgemeentekantoor naast
de mooie sportvelden van Leonidas.
Dat is jammer. Dit klinkt als grote
vertraging.
Als deelgemeente wil je veel, maar
kun je soms weinig. Het ambitieniveau
van Bert Cremers lijkt even de reële
mogelijkheden te hebben overstegen.
Maakt niet uit Bert, wij steunen je van harte
in het streven naar ons gezamenlijke
doel om het Kleiwegkwartier minder
dichtbebouwd te laten worden. Wij
hopen dat je snel succes zult hebben.
Ondertussen leeft bij ons wel het gevoel
dat we over de grote zaken aangaande
de inrichting van onze omgeving niet
bij de deelgemeente maar bij de stad
moeten zijn. Gaan we de deelgemeente
opheffen, gaan we het Kleiwegkwartier
verzelfstandigen of Hillegersberg-Schiebroek afsplitsen van de stad? Wat zou
het minste geld kosten en het meeste
opleveren? Voor nu zijn we maar even
blij met een dode mus. De RET gaat
echt wel een keer weg.
Camiel Columnmans

Mensen, denk na over wat je doet!
Enkele jaren geleden maakten we kennis met de
nieuwe wijkagent Jaco de Gast. De BOK had wat
vragen over de “stand van de wijk” nu. En er waren
wat klachten over de “onzichtbare wijkagent”. Dus
tijd voor een hernieuwde kennismaking.
“Toen ik hier begon kreeg ik ook te
horen dat mijn voorganger, die meer
dan 20 jaar werkzaam was geweest
als buurtagent, ook niet bij iedereen
bekend was. Ik werk 38 uur per week
en ben zo veel mogelijk op straat.
Ik werk alle diensten, overdag en
’s nachts. Alleen voor echte spoedoproepen ga ik soms naar een andere
wijk. Voor de rest ben ik vooral hier.
Ik loop regelmatig op straat. Gewoon
surveilleren, een praatje met bewoners, middenstanders. Dan komen
mensen soms hun huis uit om te
vragen of er wat aan de hand is.
Immers, ze zien politie op straat…
Soms loop ik in burgerkleding. Dan
herkent niemand me als politieman!
Ik ben niet alleen op straat of op het
bureau, maar ook per e-mail of per
telefoon te bereiken. Bij aanvang van
mijn dienst neem ik altijd mijn mail
door. Antwoord meteen of bij een
terugbelbericht bel ik terug. Mensen
kunnen ervan uitgaan dat, als ze geen
antwoord krijgen, ik het bericht niet
heb ontvangen. Soms komt iets niet
door de spamfilter. Dat houd ik ook in
de gaten. Waar het nog wel eens mis
gaat is dat mensen speciaal vragen
naar de buurtagent voor meldingen
die ook prima door een andere agent
kunnen worden afgehandeld. En als ik
dan net een paar dagen vrij ben, een
cursus moet volgen of op vakantie
ben, moeten de mensen onnodig lang

wachten. Daarom: vraag niet altijd
specifiek naar mij, als een collega u
ook kan helpen!”

Als wijkagent ben ik een spin in
het web van allerlei organisaties en
personen. Ik heb contact met
burgers, instanties als jongerenwerk
en sociale dienst, ook met de BOK.
Natuurlijk kan ik niet alles oplossen
en moet ik mensen ook doorverwijzen
naar ander instanties. Voor autowrakken bijvoorbeeld moet men echt bij de
gemeente (stadstoezicht) zijn (red. tel.
0800 – 1545). Alleen als een auto echt
fout geparkeerd staat, kan de politie
een boete uitschrijven. Overbewoning,
10 mensen wonend in een 3 kamerwo-

ning, is een zaak voor de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (Ds+V).
Het komt vooral voor bij huizen die
particulier verhuurd zijn. Het beste is
dit te melden bij de gemeente (Ds+V).
Pas als er sprake is van echte overlast
is het een zaak voor de politie.

Eigen Gedrag
Deze wijk is rustig en sociaal
vergeleken bij andere wijken. Het
Kleiwegkwartier scoort momenteel een
10 op de veiligheidsindex en behoort
daarmee tot de veiligste wijken van
Rotterdam. Dat moet zo blijven. Het
is belangrijk dat je als buurtbewoner
ook alert bent op eventueel verdachte
personen/gebeurtenissen en dat je
dat doorgeeft aan de politie. Dergelijke sociale controle van buurtbewoners in de wijk werkt echt preventief.
Hennepkwekerijen waren een groot
probleem. Nu veel minder. In de
eerste anderhalf jaar van mijn diensttijd hier zijn er 34 opgerold. We houden
het nog steeds scherp in de gaten, de
pakkans is groot. Af en toe vinden we
er nog eentje. Bij elke melding doen we
onderzoek. Het aantal inbraken in
woningen en auto’s is ook gedaald.
Maar ik verbaas me nog steeds.
Men laat nog steeds allerlei kostbare
dingen liggen in auto’s; laptops’ CD’s,
houdertjes van TomToms, tassen met
portemonnees. Dat nodigt uit tot
inbraak! Fietsen met een goedkoop
slot staan voor het grijpen. Een dergelijk slot is binnen enkele seconden
te openen door mensen die even een
fiets nodig hebben om door te rijden
naar hun plek van bestemming. Koop
toch een goed slot! Dat spaart zoveel
ellende. Diefstal gebeurt hier vooral
door gelegenheidsdieven. Mensen

In Nederland vindt jaarlijks op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaats. In of nabij het Kleiwegkwartier vindt de herdenking
plaats bij de begraafplaats aan de Ringdijk en bij het monument aan de Kootsekade.In het kader hiervan vond uw BOK-krant
het relevant Anton Stapelkamp te vragen naar een eerste blik op reacties naar aanleiding van zijn vragen naar ‘vooroorlogse
Joodse inwoners’ van het Kleiwegkwartier/ Hillegersberg uit de BOK-krant van november 2007. Wat hier volgt is het door Anton
geschreven artikel, waarvoor wij hem hartelijk danken.

Joods Hillegersberg en Schiebroek
en ook allerlei joodse media om herinneringen aan hen op te sturen. Ik
kreeg veel reacties, meer dan ik verwacht had. Voor veel mensen waren
het pijnlijke herinneringen aan omgekomen familieleden, aan een verschrikkelijke tocht langs verschillende
concentratiekampen, aan verdwenen
vriendjes, klas- en buurtgenoten waarvan men soms niet eens wist of ze de
oorlog hadden overleefd. Een enkele
keer heb ik zelfs mensen na meer dan
65 jaar weer met elkaar in contact weten te brengen. Hieronder alvast een
eerste terugkoppeling. Ik ben nog niet
klaar maar heb al veel gevonden.

Al vele malen was ik aanwezig bij de
herdenking op 4 mei in deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek maar nooit
heb iets concreets gehoord over de
joodse inwoners van Hillegersberg,
Schiebroek en Terbregge. En is dat
vreemd, want ze zijn er wel degelijk
geweest, ongeveer 400. De enige verklaring is de samenvoeging van de gemeenten Schiebroek en Hillegersberg
waardoor het bevolkingsregister vanaf

1941 onder Rotterdam viel en de joden
van Hillegersberg dus niet meer apart
geregistreerd werden. Ze verdwenen
in de joodse massa die het leven liet
op weg naar of in de vernietigingskampen. Om de vroegere Joodse inwoners
van de toen zelfstandige gemeenten
Hillegersberg en Schiebroek aan de
vergetelheid te ontrukken deed ik rond
4 mei 2007 een oproep in de huis-aanhuisbladen, de bewonersorganisaties

Eigen gebouwen hadden de joodse
bewoners niet maar er was wel een
joodse vereniging Tsofouno die bijeenkomsten hield in Lommerrijk, maar
ook joodse lessen verzorgde voor de
jeugd in een schoolgebouw aan de
Willem van Hillegaersbergstraat. Ik
heb van twee kinderen van bestuursleden van Tsofouno een reactie gekregen en dat was toch erg bijzonder.
Ze leven ondertussen in Israël en in
de VS en ik hoorde dat ze elkaar ooit
nog opgezocht hadden na de oorlog.
Vervolg pagina 3...

die op weg zijn en iets voor het grijpen zien liggen. Bewoners moeten
zich meer bewust worden van eigen
handelen en gedrag. Ze parkeren hun
auto liever hinderlijk gevaarlijk op een
fietspad of in een bocht dan 20 meter
verder te lopen. De brandweer kan er
in geval van nood niet meer door. Als
men erop wordt aangesproken, zegt
men vaak “Waar maak jij je druk om?”
of erger… Terwijl het ook voor hun
eigen veiligheid belangrijk is dat de
hulpdiensten er snel langs kunnen. We
gaan er daarom meer op handhaven.
Hondenpoep is ook nog steeds actueel. Hondenuitlaters hebben er regelmatig letterlijk sch… aan dat medebewoners zich ergeren aan de stank en
de drollen. Het is toch een kleine moeite om het even op te ruimen? Ik ken
een dame met een hond die een oude
krant meeneemt. De hond doet zijn
behoefte op de krant. Na afloop vouwt
mevrouw de krant dicht en gooit alles
in de container. Het is bijzonder en die
mevrouw verdient een pluim, maar zo
hóórt het eigenlijk. Er is een wettelijke
opruimingsplicht, dus we gaan er ook
meer op handhaven. Eigen gedrag bij
bewoners is ook op andere momenten zichtbaar. Het is tegenwoordig
ongewoon geworden om elkaar te
groeten op straat. Laat staan met
elkaar rekening te houden. Ieder is met
zijn eigen ding bezig en heeft geen oog
meer voor anderen. Dat zie je met de
auto’s, met de hondenpoep en het feit
dat mensen oprecht verbaasd zijn als
we ze wijzen op de gevolgen van hun
gedrag. Tijdens oud & nieuw was het
een volwassene die een vuurpijl laag
over de straat afschoot. De jongeren
kregen de schuld. Meneer werd boos
toen ik hem erop aansprak. Mensen,
denk na over wat je doet. Het is de
basis voor de leefbaarheid in uw eigen
wijk!
Ciska Evers

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

Mededelingen
van de BOK

Na de Buurttafelbijeenkomst met
de deelgemeente van eind november 2007, is er veel gebeurd met
alles dat door de buurtbewoners is
gezegd. In de BOK-krant van juni/
juli wordt u op de hoogte gebracht
van de stand van zaken hieromtrent. Let u hiervoor dus op de
volgende Buurtkrant.
Verwelkom nieuwe bewoners!
De BOK zoekt nog enkele vrijwilligers voor het wijknetwerk. Nieuwe
bewoners krijgen van dit netwerk
welkomstenveloppen met informatie over de buurt. Maakt u graag
een praatje met buurtbewoners
en kunt u één of twee dagdelen
per maand vrijmaken? De BOK
zoekt ook nog een BEZORGER
voor de omgeving van Enckevoirtlaan / Wessel Gansfortweg. Voor
meer informatie hierover kunt u
terecht bij Joke Snelleman,
telefoon 4 222 590.

ZOEKPLAATJE

Opzoomeren
populair in
Kleiwegkwartier
Het Kleiwegkwartier is weer de
meest actieve Opzoomerbuurt

Op de foto een deel van een bijzonder pand waarbij een terras is aangelegd,
een paar oude bomen en zicht op water. In de verte zien we een aantal bootjes
en huisjes. Om u te helpen het pand staat er niet meer, er is daar iets anders
voor in de plaats gekomen. U komt er zeker regelmatig langs. Ook nu is het een
opvallend pand in de wijk waar wel eens bijeenkomsten worden gehouden. Er
is daar nu ook meer te doen. U mag dat aan ons vertellen. Mijn vraag is, herkent u dit pand en de omgeving op de foto? Misschien heeft u daar gewoond
of woont u er nog. Natuurlijk willen we ook graag uw verhaal over dit bijzondere
plekje. 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

PRO8- toernooi in het Kleiwegkwartier
Jongeren organiseren samen met jongerenwerker
Thermiek een voetbalspel toernooi
Een vaak gehoorde klacht van jongeren in de wijk is dat er zo weinig leuks
voor hen georganiseerd wordt in het
kleiwegkwartier. Eno Middelham, jongerenwerker, had al vaker aan de jongeren aangegeven dat zij ook zèlf met
een goed idee zouden kunnen komen.
Hij zou ze dan helpen om dit idee uit
te werken en te realiseren. Dit heeft als
resultaat gehad dat op 18 april jongstleden er een goedbezocht toernooi
plaatsgevonden heeft.
Het begon allemaal met Yan Christiaanse. Hij kwam bij Eno met het idee
voor een PRO8 toernooi. PRO8, voor
de niet jongeren onder ons, is een erg
populair voetbalspel op de spelcomputer. Samen hebben zij bekeken wat
er allemaal nodig is voor zo’n toernooi.
Met deze opzet zijn ze naar AH de Wolf
gegaan. De eigenaren vonden het zo’n
leuk idee dat zij tot sponsoring overgingen. Chips en drankjes alsmede de
Pricestore naast AH zijn kosteloos ter
beschikking gesteld!
Toen dit geregeld was kon er begonnen worden met de inschrijving.
Samen met stagiair Saedo Nanqui is er keihard gewerkt aan alle

voorwaarden om er een geweldig
toernooi van te maken. Spelcomputers, spellen, tv’s en controllers
moesten geregeld worden. Gelukkig is ook dit allemaal gelukt; de
jongeren hebben een hele leuke avond
gehad en het hele gebeuren is vrijwel
vlekkeloos verlopen.
De jongeren en Eno willen via deze
weg iedereen bedanken voor de hulp
die is gegeven voor en tijdens dit toernooi. AH de Wolf willen zij daarbij uitlichten. Bedankt allemaal!

Opzoomeren, wie kent de term niet?
En mochten we het toch even vergeten zijn, het werkwoord Opzoomeren is sinds 2005 zelfs te vinden in
het woordenboek van Van Dale! Eind
jaren ‘80/begin jaren ‘90 ondernamen de bewoners van de Opzoomerstraat in Delfshaven allerlei initiatieven om zèlf de leefbaarheid in hun
straat te verbeteren. Meer verlichting,
geveltuinen en vooral; beter onderling contact. Wat begon als een initiatief van een straat in Rotterdam is
uitgegroeid tot een project dat door
steden in zowel het binnen- als het buitenland wordt opgepakt. Ook in Rotterdam blijft het Opzoomeren groeien.
Volgens de statistieken vooral in wijken
met meer problemen op het gebied
van leefbaarheid en veiligheid, minder
inkomen en een grotere diversiteit.

Reacties van bewoners over het opknappen van het Bergpolderplein.

In de vorige editie van de buurtkrant
schreven wij over een eerste bijeenkomst over het verbeteren van de uitstraling van het Bergpolderplein. Bij
deze bijeenkomst waren partijen als
deelgemeente,
ondernemersvereniging Kleiweg en Bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier (BOK) aanwezig. Wij
vroegen u ideeën over dit onderwerp
naar ons te sturen zodat de BOK nog
beter de mening van bewoners zou
kunnen verwoorden. Een aantal leuke
reacties kwam binnen bij de redactie;
wij wilden u deze niet ontzeggen.

lijk dat er veel te weinig groen op de
Kleiweg is. Haar inbreng was dan ook:
“Zet meer GROEN op het plein. Zij het
met grote potten met boompjes, zij het
met grote bloembakken met bloemen.”
Mevrouw van Boven begint haar brief
met de zin: Alsjeblieft, laat die boompjes staan! De sierkersen zijn volgens
deze bewoonster het aanzien van het
Bergpolderplein. “Als ze in bloei staan
zijn ze een lust voor het oog. Maar ook
als ze groen zijn, of kaal, berijpt of met
sneeuw zijn ze mooi. Zoiets moois haal
je toch niet weg? Kom nou!”

Meer groen op het plein
Velen van ons zullen de mening van
mevrouw Verbrugge delen, name-

Het elektriciteitshuisje
Ook over dit gebouwtje hebben bewoners hun ideeën. “Laat de muren

Saido Nanqui 20 jaar, waarvan 17 jaar woonachtig in het Kleiwegkwartier.
Ik ben hier komen wonen samen met de rest van mijn familie. Ik vind dit een
leuke buurt om in te wonen, het is hier lekker rustig. Hobby’s van mij zijn
fietsen en muziek maken. Ik richt me dan vooral op de hip-hop en urbankant. Muziek maak ik thuis op mijn muziekinstallatie. Enkele beats van mij
staan al op YouTube en MySpace (internetsites) en worden goed beluisterd. IK hoop dat deze hobby van me later wat gaat opleveren.

Saido Nanqui volgt momenteel de opleiding Helpende Welzijn op het
Zadkine. Het laatste deel van zijn stage loopt hij bij het Jongerenwerk van
Thermiek bij jongerenwerker Eno Middelham.

Lisa Doornbos

‘Alsjeblieft, laat die boompjes staan!’

Jongeren column

Bij mij in de buurt heb je niet echt veel jongeren, wel kleine kinderen. Mijn
broertje Yantje is er natuurlijk en zijn vrienden komen wel eens langs maar
voor de rest valt het mee. Op de parkeerplek bij het tunneltje staan ook wel
eens jongeren. Vroeger zat ik vaak met hen, nu wat minder. Ik groet ze wel
altijd. Van hen heb ik gehoord dat vaak de politie wordt gebeld als zij er
staan. Ik denk dat het niet nodig is om gelijk de politie te bellen. Ze gewoon
even aanspreken is denk ik al voldoende. Lukt dat niet, dan kan je altijd de
politie nog bellen. Maar ik denk dat als je ze aanspreekt, ze normaal terug
zullen antwoorden en het probleem opgelost wordt.

Zeer tevreden.
De deelgemeente, die bewoners bij het
organiseren van Opzoomeractiviteiten
kan ondersteunen mits zij zich aan een
aantal spelregels houden, geeft in een
persbericht aan zeer tevreden te zijn.
(zie onze website, www.bokrotterdam.
nl). Men hoopt dat ook in 2008 weer
veel straten de handen uit de mouwen
zullen steken. Voor meer informatie
over deelname aan Opzoomeren en
de spelregels kunt u terecht in de wijkwinkel van de BOK, Anthony Duyklaan
9, tel: 010-4224445. Openingstijden:
maandag van 12.00-14.00 uur, dinsdag
t/m donderdag van 9.30-12.30 uur. U
kunt ook contact opnemen met Amanda Arthur, opbouwwerker, Thermiek.
Tel: 010-4223711 of 06-48837974, of
per mail: aarthur@thermiek.info

In onze deelgemeente.
In de deelgemeente HillegersbergSchiebroek is het Kleiwegkwartier traditiegetrouw de meest actieve Opzoomerbuurt. In 2007 blijken maar liefst 42
straatgroepen actief te zijn geweest. En
dat op slechts 7.500 inwoners! Speeldagen voor de kinderen, schoonmaakacties, straatborrels, kerstbomen. Allemaal geregeld door bewoners die zèlf
het initiatief hebben genomen, zèlf de
aard en het aantal activiteiten hebben
bepaald.

Thadeo maakt een goal tegen Tammy.
Uiteindelijk was dit voor Thadeo niet genoeg,
en zou Tammy de finale bereiken.

Over de wijk ben ik erg tevreden. Als je rondkijkt in de wijk zie je erg weinig
jongeren. Als je kijkt naar Rotterdam-Noord, dan zie je er veel meer. De
overlast is hier denk ik ook een stuk minder. De jongeren in de wijk ken ik
allemaal. Als ik ze zie, doen ze altijd wel rustig en is er nooit wat aan de
hand. Maar ik weet niet hoe het is als ik weg ben.

Wat is het effect van Opzoomeren.
Waar leiden deze initiatieven nu eigenlijk toe? Natuurlijk is ook daar
onderzoek naar gedaan. Bewoners van
een straat waar Opzoomeractiviteiten
georganiseerd worden gaan zich vaak
meer betrokken voelen bij hun wijk. Zij
leren hun buren beter kennen en kunnen zich daardoor prettiger voelen in
hun leefomgeving. Volgens een peiling
(te vinden op www.opzoomermee.nl)
is de conclusie dat het Opzoomeren
beantwoordt aan een breed verlangen
naar een activiteitencultuur en sociale
samenhang. Daarnaast wordt duidelijk
dat bewoners méér willen. Dat méér
willen moet volgens de onderzoekers
ook als een belangrijke opbrengst van
het Opzoomeren worden beschouwd.
Blijkbaar is het de ervaring met Opzoomeren die ‘smaakt naar meer’.

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.

begroeien met groen of misschien kan
een kunstenaar er iets moois van maken.” Over de vuilcontainers die ernaast
staan: “Dat is natuurlijk een ramp. Wie
dat uitgedacht heeft!”
Ontmoetingsplek
Mevrouw Beerepoot zou graag zien dat
het plein een ontmoetingsplek wordt in
plaats van een doorgangsroute zoals
het nu is. Zij pleit voor een hoogwaardige speelplek op het Bergpolderplein.
Er bestaan, zo geeft zij aan, speeltoestellen die werken met duurzame energie: “Dat zou een unieke uitwerking
zijn, waar het Kleiwegkwartier zich ook
mee kan profileren!”
De BOK
Mede door deze reacties heeft de BOK
er bij de deelgemeente op aangedrongen om niet na slechts één bijeenkomst plannen te gaan maken voor het
opknappen van het Bergpolderplein.
Het plein is zeker aan een goede opknapbeurt toe, maar laten we erg
goed nadenken over hoe dat precies
gedaan moet worden. De BOK heeft
daarnaast aangegeven dat bewoners
ook graag zelf gehoord willen worden;
het is hún plein, zíj willen er graag meer
gebruik van maken en zij hebben ook
zélf ideeën hoe zij dat willen doen! De
deelgemeente zou dit in overweging
nemen en was blij met de reacties van
de bewoners die de BOK aan hen heeft
doorgestuurd.
Lisa Doornbos

De makelaar bij u in de buurt…

lijk erg gestegen, zeker als je het over
de afgelopen 10 jaar bekijkt. Toch lijkt
de wijk populairder dan ooit.
Veranderende vraag
Het blijft altijd een kwestie van vraag én
aanbod. De vraag naar dure huizen is
minder geworden. De vraag naar betaalbare huizen blijft stijgen. Hierdoor
worden nogal wat panden die uit een
aparte boven- en benedenwoning bestaan, kadastraal gesplitst zodat ze ook
los te verkopen zijn. Vroeger verkocht
men meer hele panden. Daarnaast ziet
Woonvisie dat de kopers van nu het
liefst in een kant-en-klaar huis terechtkomen. Als zo’n woning wordt aangeboden, is deze dan ook vlot verkocht.
Het duurt wat langer om een nog op te
knappen huis te verkopen

Woonvisie
Woonvisie NVM Makelaars is al lang
een opvallende ‘verschijning’ in het
Kleiwegkwartier. Tijd voor een nadere kennismaking, aan de hand van
makelaar Wilbert Hoogendijk.
In 1984 startte Woonvisie Makelaars
als Ooststad Vastgoed aan de Chris
Bennekerslaan in Rotterdam-Kralingen.
In 1995 waagde men de sprong naar
het Kleiwegkwartier, waar men kon intrekken in het voormalige VSB bankgebouw op de hoek van de Kleiweg
en de Heiligerleelaan. Al snel werd dit
kantoor de hoofdvestiging. In 2005 is
even verderop het hypothekenkantoor,
Woonvisie Hypotheken, op de Kleiweg
185 geopend. Woonvisie is een NVM
Kantoor en na al die jaren een begrip in
het Kleiwegkwartier. Het team bestaat
uit een enthousiaste binnendienst bestaande uit Barbera Westmaas, Corine
de Haan, Inge Verhoeve en Annemarie
Fieret. Voor de buitendienst heeft het
bedrijf een tweetal NVM makelaars en
een kandidaat makelaar, te weten Niek
Sträter, Wilbert Hoogendijk en Mickey
Starink
Keuze voor Kleiweg(kwartier)
De Kleiweg was en is dé winkelstraat

van het Kleiwegkwartier en in deze wijk
zag men een goede markt voor een
makelaarskantoor. Woonvisie zit hier
op een opvallend stuk van de Kleiweg,
tegenover het Bergpolderplein en dus
goed in het zicht van de (toekomstige) bewoners van de wijk. Er is in het
Kleiwegkwartier niet één straat waar
Woonvisie nog niets heeft verkocht,
heel veel klanten komen ook weer
terug als ze weer willen verhuizen. De
makelaardij heeft hier echt een fijne
klantenkring.
Gewilde wijk
Met name door de variatie in de huizen,
zowel qua prijs als afmeting en type, is
de wijk een gewilde wijk van Rotterdam.
Je zit zó in de stad, de voorzieningen
zijn goed, kortom alles wat je zoekt zit
hier óf het is dichtbij. Ook zit de wijk
heel mooi in elkaar qua stedenbouw
en architectuur. Bekijk bijvoorbeeld
eens de gespiegelde bouw in een
aantal straten van de Edelstenenbuurt.
Erg leuk en speels gebouwd destijds.
Wat de winkels betreft is het natuurlijk jammer dat er weinig detailhandel
meer over is. Het bericht in de krant dat
de Kleiweg niet meer als winkelstraat
wordt gezien werkt daar natuurlijk ook
niet echt aan mee. Wat betreft het wonen in deze wijk; de prijzen zijn natuur-

Waarom Woonvisie
Deze makelaar richt zich sterk richten
op het segment van € 100.000,- tot
€ 350.000,- k.k. De keuze hiervoor
komt naar voren in naam, kleuren en
uitingen. Zo heeft Woonvisie Hypotheken zich gespecialiseerd in koopsubsidie (een tegemoetkoming voor
startende kopers) en zijn ze voorzien van algemene informatie over de
verschillende buurten in Rotterdam.
Woonvisie wil écht een bepaalde doelgroep bereiken en loopt voorop in veel
dingen. Zo was men ooit de eerste met
een website, een eigen inschrijfsysteem
en een digitaal dossier dat de klanten
altijd kunnen raadplegen. Woonvisie is
een dynamisch laagdrempelig makelaarskantoor. Je kunt altijd binnenstappen met een vraag of een idee.
Nieuw!
Woonvisie bereidt op dit moment een
mailing voor aan alle bewoners van
het Kleiwegkwartier. Bij een nieuwe
verkoopopdracht laat men door een
verkoopstylist, op kosten van het makelaarskantoor, het huis verkoopklaar
maken. De styliste, die overigens ook
uit het Kleiwegkwartier komt, kan dan
goed advies geven over de inrichting
om daarna de woning optimaal te kunnen presenteren. Mocht u plannen hebben tot verkoop; Woonvisie adviseert u
graag over de mogelijkheden!
Jaap van Hoek

Eland gesignaleerd in het kleiwegkwartier…
Nóg een bijzondere ondernemer in de wijk.
Achttien december 2007; Moose-tattoo opent zijn deuren op de Kleiweg.
Sommige bewoners kijken met verbazing naar het pand waar jaren een slijterij te vinden was. Een tattoo-shop?
In het Kleiwegkwartier? Veel bewoners
zijn nieuwsgierig, maar lopen niet
zomaar binnen om meer te weten te
komen. Aan de redactie van de buurtkrant wordt de vraag gesteld of we hier
eens een stukje over kunnen schrijven.
Natuurlijk kunnen we dat!
Wie is Moose tattoo?
Nadat deze vraag gesteld is brandt
Maarten, zoals Moose eigenlijk heet,
los. “Moose is al jaren mijn bijnaam.
In Amerika worden mensen die, eh…
wat grover gebouwd zijn wel eens zo
genoemd. Een ‘Moose’ is een Amerikaanse eland en dat zijn geen kleintjes. De naam is blijven plakken en intussen kent iedereen me zo. Ik ben 35
jaar, getrouwd en heb een zoontje. Ik
ben gek op tatoeëren, tekenen, schilderen, toys, muziek. Eigenlijk op alles
waar ik mijn creativiteit in kwijt kan.
Terwijl Moose zijn verhaal doet heeft er
een jongedame plaats genomen in de
stoel naast hem. Ze is samen met een
vriendin gekomen voor haar allereerste
tattoo. Het wordt geen kleintje, op haar
onderarm is een voorbeeld te zien van
wat er daar komen gaat. Een bloemachtig tafereel van pols tot elleboog
met twee vlinders die voor haar, haar
ouders verbeelden. Ze heeft het net in
de spiegel bekeken en stond giechelend te trappelen omdat ze het mooi
en erg spannend vindt. Haar vriendin,
die al twee keer eerder bij Moose in de
stoel heeft gezeten, laat desgevraagd

haar eigen permanente huidversieringen zien. Ze is er “Super blij mee” en
vertelt dat het getatoeëerd worden best
verslavend kan zijn. Nu ze de arm van
haar vriendin ziet kriebelt het bij haar
ook weer. “Het geeft echt een kick!”
Waarom in het Kleiwegkwartier?
Voorgaande jaren heeft Moose getatoeëerd in ‘Left’, een skatewinkel in
hartje Rotterdam. Het lijkt nogal een
overgang om daarna achter aan de
Kleiweg een shop te openen. Moose
vindt van niet. “Ik ben hier opgeroeid,
en mijn ouders wonen hier nog steeds.
Voor mijn klanten maakt het niet uit
waar ik zit. Die komen voor mijn werk
en niet voor de locatie.” Moose heeft
in de loop van de jaren een heel diverse klantenkring opgebouwd. Van
de jonge ‘hiphopper’ tot de oudere
man in het zwarte pak. Ook de wensen van zijn klanten zijn heel verschillend. Moose vindt het allemaal leuk

om te doen. Alleen racistische tattoos
doet hij pertinent niet. “Piercen doe ik
trouwens ook niet. Ik zou er veel geld
mee kunnen verdienen, maar ik heb
er niets mee. Het tatoeëren is ontstaan uit passie. Vroeger zat ik uren te
tekenen. En ook nu ben ik naast het
tatoeëren bezig met dingen maken die
ik mooi vind.” Op www.moose-tattoo.
com en www.myspace.com/kustomheaven zijn voorbeelden te vinden van
wat hij zoal creëert. Opvallend zijn de
felle kleuren en de energie die van de
werken afspat. Daarnaast zijn op de
site ook voorbeelden te zien van tattoos die hij bij mensen zet.
Ondertussen gaat Moose vrolijk verder met het kunstwerk op de arm van
het meisje in de stoel. Ze zit er rustig
bij, al heeft ze voor de zekerheid wel
een doekje gevraagd om eventuele
zweethandjes tegen te gaan. Op de
vraag of alles goed gaat, gaat er een

Vervolg, ‘‘Joods Hillegersberg en Schiebroek’’...
Deze 82-jarige Jacques Hertz schreef me:
Zij (de joodse Hillegersbergenaren) behoorden maatschappelijk gesproken over het
algemeen tot de middenstand, o.a. veel jonge echtparen met kinderen. Ook woonden er
emigranten uit Duitsland. In de dertiger jaren werd een Joodse vereniging opgericht
met een paar honderd leden. De activiteiten van deze vereniging, ”Tsofouno” bestonden uit Sjoeldiensten (synagoge) op de hoge feestdagen, Rosh Hashana, Jom Kipur, etc.
De Chazan (voorzanger) was de heer Lon Slagter. Hij gaf ook, tezamen met de heer
Kropveld, joodse lessen in twee klassen van kinderen. Die lessen werden gehouden op
woensdagmiddag en zondagochtend in een schoollokaal op de hoek van de Willem
van Hillegaersbergstraat en de Hillegondastraat. De lessen dienden ter voorbereiding
op de Bar Mitswa, waardoor jongens hun overgang naar de volwassenheid bereiken
binnen de joodse traditie. Met de diverse Joodse feestdagen werden er feestelijkheden
georganiseerd, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. De vereniging werd als
zodanig erkend door het Rabbinaat in Rotterdam. De Opperrabbijn Davids bracht
bezoeken aan de diverse activiteiten van “Tsofouno”. De voorzitter van de Joodse
gemeente was de heer De Groot, en bestuursleden de heren Olman), Frank en Hertz
(mijn vader). De leden van Tsofouno waren in het algemeen Joden, die geïnteresseerd
waren de Joodse tradities in stand te houden, en assimilatie van hun kinderen te
voorkomen.
Hoewel het ondertussen al lang geleden is, is er nog veel terug te vinden.
In de gemeentearchieven van Hillegersberg en Schiebroek, die bewaard
worden in het Rotterdamse archief, zijn
nog allerlei documenten terug te vinden
over de registratie en de vervolging van
de joodse inwoners. Verschillende nietjoodse bewoners van toen kunnen zich
het nog haar scherp voor de geest halen. Klasgenoten die opeens verdwenen waren, uit-huis-zettingen, huiszoekingen, arrestaties, intimidaties door
NSB-ers, af en toe word je er koud van.
In ’41 moesten alle joodse inwoners
zich bij de gemeente laten registreren
en cynisch genoeg moesten ze daar
nog een gulden voor betalen ook. In
het archief zijn nog de ontvangstbewijzen te vinden, maar ook de complete
lijst met de 405 namen van de Hillegersbergenaren die een joodse grootouder hadden. Ook het ontslagbriefje
van de aan de Kootsekade wonende
joodse ambtenaar Pienas is terug te
vinden, joden werden al snel geweerd
uit de overheid. Je schrikt er van hoe
de gemeente en de politie daar aan
meewerkten. Erg veel echt verzet was
er blijkbaar niet, was waarschijnlijk niet
echt mogelijk. Had ik me anders gedragen? is een vraag die bij je opkomt.
Achteraf had ik me eerst wel wat meer
kunnen verdiepen in het onderwerp,
want er is al veel materiaal beschikbaar over de jodenvervolgingen. Op
internet zijn www.joodsmonument.nl
en www.yadvashem.org belangrijke
vindplaatsen, met o.a. een overzicht
van alle joodse slachtoffers van de
oorlog. Die websites hebben ook een
zoekfunctie, waardoor je makkelijk
namen van slachtoffers kunt vinden
die in Hillegersberg woonden toen de

deportaties begonnen in juli 1942. Of
die in Hillegersberg of Schiebroek waren geboren. Op die manier kwam al
veel informatie boven tafel. Maar ook
uit die bronnen bleek dat Hillegersberg
en Rotterdam op een hoop gegooid
waren. Bij personen in dezelfde straat
stond soms Hillegersberg en soms
Rotterdam als laatste woonplaats. Op
Prins Frederik Hendrikstraat 16, betrof

duim omhoog. “Het gaat goed! Ik ben
stoer!” Haar vriendin vertelt dat ook zij
via vrienden bij Moose terecht is gekomen.” Ik had een idee van wat ik wilde.
Toen ik het aan Moose vertelde maakte
hij een tekening. Uiteindelijk was dat
ontwerp nog mooier dan wat ik in mijn
hoofd had.”

“Wow! Hij is nog mooier dan het voorbeeld...” Klinkt uit de mond van de bijna
jaloers ogende vriendin. De tattoo, die
zo goed als klaar is, ziet er inderdaad
heel mooi uit. De trotse eigenaresse
verheugt zich al op de reacties van de
mensen om haar heen. “Hij is echt ik!”

Het heden en de toekomst.
Op dit moment zijn volgens Moose
sterren erg populair bij mensen. Ook
de oude tattoo-plaatjes met een twist
naar nu zijn veelgevraagd. Maar het
belangrijkst voor zijn klanten is dikwijls
dat ze iets origineels op hun huid willen hebben. Ze willen zich onderscheiden van anderen; apart zijn. “Meestal
komen mensen met een idee dat ik
verder uitwerk. Het is een soort gave
van me om daarmee goed te zitten.
Maar natuurlijk zet ik ook plaatjes waar
mensen zelf mee komen.” Op de balie
ligt een aantal mappen om ideeën op
te doen en ook aan de muren hangen
diverse kleurige voorbeelden. Moose
meldt dat die vooral ter decoratie zijn.
Net als de muziek die aan staat, geven ze een vrolijke sfeer aan de shop.
“De shop loopt erg goed. Voor grotere
tattoos is er nu al een wachttijd van
ongeveer anderhalve maand. Met het
kleinere werk vul ik de gaatjes tussendoor. Mijn broertje is hier ook een aantal keer in de week. Ik leer hem het vak;
hij doet het goed. En als mijn zoontje
over een jaartje of veertien ook in de
zaak wil komen werken is het plaatje
helemaal compleet!”

het zelfs mensen van dezelfde familie,
die blijkbaar via twee bronnen waren
ingevoerd. Ik heb ondertussen al een
lijst met zeker 150 namen van joodse
slachtoffers. Een groot aantal is uiteindelijk in Auschwitz terechtgekomen
en daar omgekomen. Ze zijn eigenlijk
nooit herdacht en ik denk dat we daar
nog eens een vorm en gelegenheid
voor moeten zoeken.
Anton Stapelkamp
cda.stapelkamp@hetnet.nl

Belangrijk.
Moose geeft aan dat hij het belangrijk
vindt om nog te vertellen dat er sinds
juni vorig jaar een speciale wet van
kracht is gegaan voor tatoeëerders.
Door de GGD wordt een vergunning afgegeven aan tatoeëerders die
volgens bepaalde hygiënerichtlijnen
werken.
zie www.veiligtatoeerenenpiercen.nl
“Uiteraard heb ik deze vergunning
ook” verklaart Moose. Dat is natuurlijk
prettig om te weten voor zijn klanten.
Het is dit redactielid duidelijk geworden dat het Kleiwegkwartier er met
Moose weer een bijzondere ondernemer bij heeft. Iemand die zich thuis
voelt in het Kleiwegkwartier en zijn
passie volgt. Volgens mij kan iedereen
die nieuwsgierig is rustig eens binnen
lopen en vragen stellen. Moose geeft
op zijn site vast niet voor niets aan dat
de koffie klaar staat!?
Moose tattoo, Kleiweg 194a,
3051 SL Rotterdam,
06 - 248 916 90
maandag gesloten
Lisa Doornbos

Historie in de wijk
Al bijna 85 jaar staat er op de Kootsekade een
grote tramremise. De meeste Kleiwegbewoners
zijn zich hier wel van bewust maar wat speelt
er zich achter de schermen van dit prachtige
gebouw eigenlijk af? Reden voor onze buurtkrant om eens een kijkje te nemen in deze immense ruimte.

Een groepje enthousiaste vrijwilligers van de
stichting RoMeO (Rotterdams Openbaar vervoer
Museum en Exploitatie van Oldtimers) is aanwezig om het een en ander te laten zien. Ruud Middelkoop, voorzitter dagelijks bestuur, geeft graag
uitleg. “De stichting is in 1997 opgericht. Een van
de vroegere directeuren van de RET had passie
met historie en dankzij hem is van alle trams een
exemplaar bewaard. In deze remise staan zo’n
50 historische trams en een metrorijtuig. Het is
ook de thuisbasis van Lijn 10, waarmee je een
toeristische rondrit door Rotterdam kunt maken.
Buurtbewoners zien deze prachtige tram vast
wel eens vanuit de remise vertrekken of met een
feestelijk gezelschap door de stad rondrijden.”
Ook in de feuilletonreeks Lijn 10 van de Stichting Ontbijttelevisie Rotterdam speelt deze tram
de hoofdrol. Ook Lijn 11, die in opdracht van de
RET door RoMeO van CS naar Blijdorp wordt
gereden heeft hier zijn thuishaven.”

gemeente heeft plannen om RoMeO te verkassen naar een andere locatie. Projectontwikkelaars
staan te popelen om hier te bouwen. Wij willen
natuurlijk dat RoMeO blijft, want dit is prachtige
ruimte voor deze grote collectie historische trams.
Bovendien is het best moeilijk om een andere geschikte plaats te vinden. Trams hebben behalve
onderdak ook rails nodig. De remise is tijdens de
open dagen opengesteld voor publiek en onlangs
was er een uitvoering van de Hogeschool voor
Muziek en Dans waarbij voor twee vierassers ook
een rol was weggelegd.
Joachim Kost en Ton van der Linde geven graag
een korte rondleiding. Er staat een originele
Schindler en een Allan. Ook lopen wij langs een
paar vierassers. Dat zijn tramrijtuigen die in het
verleden door de Rotterdamse straten reden. Onderhoud en renovatie aan de trams wordt uitgevoerd door de werkgroep tramtechniek. Menigeen
die binnenloopt zal een tikkeltje nostalgie ervaren.
Tussen de historische trams staan ook wat nieuwere exemplaren en een van de vrijwilligers, een
gepensioneerde trambestuurder, demonstreert er
een. Hij vertelt over zijn ervaringen uit zijn loopbaan bij de RET. Tijdens de wandeling valt het mij
op hoe gepassioneerd de heren over de historische trams vertellen. Het gebouw zelf heeft een
bijzonder verleden: een gedenksteen aan de buitenkant vertelt de voorbijganger dat dit gebouw in
de oorlog een vertrekpunt voor dwangarbeiders
was.. Het zou jammer zijn als dit gebouw wordt
gesloopt, Rotterdam is immers al zoveel historische waarde kwijt!
Wilt u zelf eens een kijkje komen nemen en een
rondrit door Rotterdam met de Allen maken? Op
25 mei as houdt RoMeO een open dag van 11.00
tot 16.00 uur. Iedereen is welkom!

Tabac &
Gifts
Kleiweg

MANDARIN & MINT • BANDOLERA
S’NOB • STROKE • ANGELS • ZI-ZO
MARSH • NICK • FRIIS & COMPANY

galaxy mode
ZIE VOOR OPENINGSTIJDEN: WWW.GALAXYMODE.NL

Speak! Speak!! Speak!!!
Speak! Speak!! Speak!!! Onder dat motto
waagden vele kinderen van tweetalige scholen
in Nederland een poging in de Junior Speaking
Contest 2008. De bedoeling in deze competitie is dat je een speech houdt over een bepaald
onderwerp (dit jaar technologie) en dat je je
publiek overtuigt van jouw mening.

Marjolein Tan

Dit jaar werd de Speaking Contest gewonnen door
Nick Wuestenenk, 13 jarige scholier, woonachtig
in het Kleiwegkwartier en 2ejaars van de Wolfert
van Borselen TTO (tweetalig onderwijs). Op de
foto een blije Nick met enkele van zijn vrienden.

Seniorendag
Op woensdag 21 mei wordt er weer een
Seniorendag georganiseerd door het Platform
voor Ouderen Hillegersberg-Schiebroek. Deze
zal worden gehouden in Lommerrijk aan de
Straatweg 90. Het thema is: ontmoeten.

André’s TApijTHuis
Kleiweg 26B, 3051 Gr rotterdam

u

telefoon 010 4223095

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl, marmoleum en raamdecoratie

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.
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Vanaf 09.30 uur is de zaal open en om 10.00
uur starten we met het programma. Rond het
middag uur zullen we gezamenlijk de lunch
gebruiken. De middag zal gebruikt worden voor
een bezoek aan het Radiomuseum Rotterdam en
het museum in Humanitas in 110-Morgen. Voor
vervoer wordt gezorgd.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij: Thermiek,
Wilgenlei 790, de Wijkwinkel van de
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier,
Antony Duyklaan 9 en de Wijkwinkel van de
Bewonersorganisatie 110-Morgen, Orionstraat 10
Let wel: er kunnen maximaal 100 personen
ontvangen worden, dus… op = op.
De kaartverkoop zal starten op 5 mei.
Kosten € 2,50 per persoon.
Platform voor Ouderen Hillegersberg-Schiebroek.

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

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

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

kleiweg 24
telefoon 010 4 18 48 47

Voor nadere inlichtingen kunt u kijken op de website van de stichting: www.lijn10.nl

RoMeO is een organisatie met zo´n 125 vrijwilligers en dankzij hen blijft de stichting in stand. Er
zitten ook mensen bij die geen tramverleden hebben. Dit jaar is een bijzonder jaar vol met jubilea
die te maken hebben met het openbaar vervoer in
Rotterdam en omgeving. In februari vierde RoMeO
40 jaar metro en in de collectie staat inmiddels
een metrorijtuig van het eerste uur. In augustus
2008 bestaat de remise Hillegersberg 85 jaar. De

Het adres voor:
Rookwaren
Wenskaarten
Telefoonkaarten
Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten

Nieuw adres
dokter Groeneveld
De dokter is verhuisd! Van een klein knus
hoekpandje op de Kleiweg naar een ruim
modern pand aan de Straatweg. Per 1 april vindt
u de praktijk aan de Straatweg 57a. Vanwege de
uitbreiding van de praktijk is een groter pand
nodig. Omdat dokter Hoek gestopt is met
zijn praktijk en dokter Groeneveld zijn patiënten heeft overgenomen, heeft hij een
tweede huisarts aangenomen, dokter Molenkamp. Dokter Molenkamp is aanwezig op
maandag, dinsdag en donderdag. Dokter
Groeneveld is op alle werkdagen aanwezig.
Behalve de twee huisartsen zijn er ook
twee ervaren, gediplomeerde doktersassistentes parttime in de praktijk werkzaam;
Leonoor van Strien en Sylvia Corpeleijn.
Zij behandelen de eenvoudige vragen en
klachten en deze lossen ze op met een
advies. Deze adviezen worden altijd met de
huisarts overlegd en geautoriseerd. Wat gaat
er, behalve de locatie, nog meer veranderen?
Binnenkort kom een praktijkverpleeg kundige het team versterken. Naast het maken
van afspraken en het geven van telefonische adviezen, verricht de praktijkverpleegkundige (onder supervisie van de artsen)
ook medische taken zoals controles bij
chronische ziekten als diabetes, astma/copd,
hart- en vaatziekten. Ook urineonderzoek,
oren uitspuiten, wondbehandeling, uitstrijkjes,
hechtingen verwijderen etc. zal door de praktijkverpleegkundige verricht worden. Kortom een
heel medisch team staat klaar om alle patiënten te helpen. Nieuwe patiënten uit de directe
omgeving van de praktijk zijn welkom. Het
praktijkgebied van deze huisartsen is Schiebroek en Hillegersberg. De praktijk is geopend
van 08.00 uur tot 17.00 uur; afspraken kunnen
worden gemaakt tussen 08.00 en 12.00 uur. U
vindt de praktijk in het voormalige kantoor van
de Hypotheker bij de bushalte van bus 32 en
35, tramlijn 8 en 4 naast kapper
Salt ’n Pepper.
Mirjam Fondse

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
Redactie
Lisa Doornbos, Ciska Evers,
Mirjam Fondse, Jaap van Hoek,
Marjolein Tan, John Hokke (foto’s),
Geer Meershoek (coördinator)
Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk voor:
16 Juni 2008
e-mail: buurtkrant@bokrotterdam.nl
internet: www.bokrotterdam.nl
Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Pieter Baan
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel

