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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

Zomer in het 
Zandbakkwartier

Tijdens het schrijven van deze column 
schijnt buiten de zon en is het ruim 
25 graden. Ongetwijfeld zal dit niet 
de laatste keer zijn deze zomer. Maar 
met al onze wijsheid zijn wij er toch van 
overtuigd dat dit nooit lang kan duren 
in Nederland. De kinderen hebben een 
weekje schoolvakantie en wij hebben 
ons voorgenomen te genieten van het 
mooie weer. Het plan is om nog even 
naar het buitenland te gaan om wat 
zekerder te zijn van aangename 
temperaturen en droog weer. 

Dat is nog niet eenvoudig. Bij het 
aanschouwen van de meerdaagse 
weersvoorspellingen blijken de warmste 
gebieden in Europa in ongebruikelijke 
landen te liggen. Zweden, Noord 
Duitsland en Nederland zijn de absolute 
toppers. Frankrijk, Italië en Spanje 
komen niet verder dan een waterig 
zonnetje en 20 graden. Lang leve de 
CO2 en het nieuwe klimaat. Nederland 
is het land voor zonaanbidders ge-
worden.

Dit wordt nog eens extra fijn gemaakt 
door onze deelgemeente. Het Kleiweg-
kwartier had al redelijk wat speeltuintjes  
en recreatiemogelijkheden: zwembad, 
golfclub, tennisbanen, voetbalvelden, 
grote plassen waar je niet alleen 
kunt varen, maar tegenwoordig ook 
lekker kunt zwemmen zonder last te 
krijgen van huiduitslag. En hier is een 
grote kinderattractie bij gekomen. 
Bij het vervangen van de riolen 
wordt in iedere straat een prachtige 
kinderdroom gerealiseerd vol heuvels 
en kuilen. Ongeveer een derde van het 
Kleiwegkwartier is omgetoverd in een 
gigantische zandbak.

En het extra goede nieuws is: het 
zandbakfestijn gaat nog even duren. 
Op dit moment verwacht men pas eind 
2008 alle werkzaamheden te kunnen 
afronden (in juli komt overigens mogelijk 
al een einde aan de wegomleiding 
op de Kleiweg). De aanschaf van een 
goede strandset heeft nog nooit zo 
de moeite geloond. Dit kan ook niet 
lang onopgemerkt blijven in de rest 
van Europa. Waar blijven de toeristen 
uit Rusland, Griekenland en Portugal? 
De eerst aanbiedingen van D-Reizen, 
Kras-Ster-Vakanties en Vrij-Uit zijn 
ongetwijfeld al in voorbereiding: folders 
worden gedrukt met teksten als ‘zon-
nige zandbaktopper aan binnenmeer’ 
en ‘strandvakantie in de stad’.

Enige Kleiwegkwartierders zullen het 
succes van dit nieuwe vakantieconcept 
wellicht nog betwijfelen. Het gaat deze 
zomer vast ook nog flink regenen en dan 
zit je hier tot aan je enkels in de blubber. 
Maar in de folders zal dit ongetwijfeld 
worden verkocht als een kans door 
de medicinale modderbaden in het 
Melanchtonpark aan te prijzen: Gratis 
toegang als je nu gelijk boekt. Neem 
wel je SUV met vierwielaandrijving mee, 
anders loop je het risico dat je het park 
wel in komt, maar niet meer uit.

Mocht men nog steeds aarzelen, 
dan geeft de deelgemeente nog een 
allerlaatste zetje. Tijdens de gehele 
zomer worden festiviteiten georga- 
niseerd om het 25-jarig jubileum van de 
deelgemeente te vieren. Suikerspinnen, 
Opblaaskussens, Muziekfeesten en 
Barbecues zijn dus gegarandeerd in 
overvloed aanwezig. Welkom dus aan 
alle toeristen in het Kleiwegkwartier. Of 
moeten we zeggen ‘Zandbakkwartier’?

Camiel Columnmans

“We hebben een doelgroep in de om-
geving van 300.000 mensen. Daarbij 
hoort uiteraard ook het Kleiwegkwar-
tier.  Niemand gaat voor zijn plezier 
naar een ziekenhuis. Maar als het 
dan toch moet, willen mensen goede 
zorg, passend bij hun wensen en ook 
met weinig wachtlijsten. Voor men-
sen uit het Kleiwegkwartier moet het   
vanzelfsprekend zijn om voor het Sint 
Franciscus Gasthuis te kiezen. Als ze 
bewust naar een ander ziekenhuis 
gaan, doen we iets niet goed. We  
luisteren goed naar onze patiënten,  
onze klanten. Doen vaak onderzoek  
naar nieuwe wensen tevredenheid 
over de dienstverlening via informa-
tiezuilen. Die gegevens gebruiken we 
om nieuwe diensten te creëren. We 
werken nauw samen met andere zie-
kenhuizen, maar zien ze zeker ook als 
concurrenten. We willen het echt beter 
doen!”

dienstverlening

Het Zorghotel is een voorbeeld van 
nieuwe dienstverlening. Het is een unit 
op ons terrein dat wij opgezet hebben 

met “de Stromen” (een verpleeghuis-
organisatie), die het nu exploiteert.
Het is bedoeld voor mensen die geen 
ziekenhuiszorg meer nodig hebben, 
maar nog niet naar huis kunnen.  
Bijvoorbeeld: iemand die trappen in 
huis heeft en met een gebroken been 
zit. Het bevat eenpersoonskamers met 
douche en toilet, vergelijkbaar met een 
hotel. In het Zorghotel krijgen mensen 
de noodzakelijke ondersteuning en 
kunnen ze verder revalideren zonder 
dat ze een ziekenhuisbed bezet hou-
den. Sinds de start van het Zorghotel 
is er in het ziekenhuis meer doorstro-
ming van patiënten gekomen, waar-
door de wachtlijsten korter werden.
Bij de meeste specialisten kan men 
nu snel terecht. Helaas zijn voor 2 
specialismen nog langere wachtlijs-
ten. Om daar wat aan te doen trekken 
we extra specialisten aan. We willen 
goede mensen, om de kwaliteit van 
dienstverlening optimaal te houden. 
Dat gaat zeker lukken, want het is voor 
specialisten aantrekkelijk om bij ons te 
komen werken. We zijn sinds 8 febru-
ari 2008 het eerste en enige algemene 
ziekenhuis in Rotterdam met een top-
klinische status. Dat betekent dat we 
hoge kwaliteit van zorg leveren, veel 
doen aan vernieuwing, onderzoek en 
onderwijs. Bij ons worden medische 
specialisten opgeleid. Dat is voor de 
specialisten zelf aantrekkelijk: het 
geeft een extra verdieping in hun vak. 
Maar zeker ook voor de patiënten. De 
patiënt staat dubbel in de aandacht. 
Eerst wordt hij of zij gezien door een 
specialist in opleiding, dan nog door 
de specialist zelf. Dat kan live zijn, of 
naderhand met de bespreking van de 
patiëntgegevens. 

complete zorg

We zijn ook zeer toegankelijk. Streven 
naar complete zorg. Alles wat nodig is, 
is bij ons op het terrein. De huisartsen-

post is hier gevestigd. Daar kunnen 
mensen komen die een eigen huis-
arts hebben in Rotterdam Noord en  
omstreken. Buiten kantoortijden, als 
hun eigen huisarts “gesloten” is. Ze 
kunnen voor een afspraak telefonisch 
contact opnemen. Voor echte spoed 
waar een specialist voor nodig is, kan 
men 24 uur per dag op de Spoedei-
sende Hulp (SEH) terecht. Zonder 
afspraak. We hebben recentelijk een 
nieuwe, zeer moderne,  Intensive Care 
geopend, vlak naast de SEH. Daar 
kiest geen enkele patiënt zelf bewust 
voor,  maar als het nodig is, is alles 
dichtbij. Ook voor medicijnen en hulp-
middelen uitleen, voor krukken bijvoor-
beeld, kan men op ons terrein terecht. 
De poliklinische apotheek is nu nog 
alleen overdag open. Volgend jaar 
willen we, in samenwerking met de 
stadsapotheken, ruimere openingstij-
den bieden. We gaan ook kraamsuites 
openen. Daar kan de kraamvrouw dan 
samen met haar partner verblijven en 
zoveel visite ontvangen als ze wil. 

reizigersvaccinatie
De reizigersvaccinatiepoli is nog niet 
algemeen bekend. Veel mensen gaan 
naar het Havenziekenhuis. Wij hebben 
die service ook. Hiervoor kan een af-
spraak gemaakt worden, per telefoon 
of internet. De poli is buiten kantoor-
tijden open. Er gaan nog te veel men-
sen zonder vaccinatie op vakantie. Dat 
is niet nodig. We hebben maar korte 
wachttijden! Alle beschikbare zorg 
op het terrein genereert ook een toe-
stroom aan mensen. Het tekort aan 
parkeerruimte is sinds de bouw van 
de parkeergarage opgelost. We kijken 
scherp naar de bezoekersstromen. 

Bezoekuren zijn ruim en vallen niet sa-
men met overdrachtsmomenten van 
het personeel. Zodoende wordt piek-
belasting voorkómen. Helaas hebben 
we geen halte van de RandstadRail. En 
die gaat er ook niet meer komen. Het 
zou prachtig zijn als de mensen hier 
voor de deur konden uitstappen. Nu is 
er alleen de tram. De halte wordt ver-
plaatst. Die komt dichterbij de ingang. 
Maar het blijft een gemiste kans.

Wat betreft automatisering zijn we 
ook volop in ontwikkeling. Samen met  
diverse instanties werken we aan de 
ontwikkeling van de elektronische  
gegevensopslag en uitwisseling. Deze 
elektronische dossiers maken het  
uitwisselen van gegevens tussen  
zorgverleners makkelijker. Hierdoor 
kunnen we in de toekomst sneller wer-
ken en is de kans op fouten kleiner. 
Voor informatie over het ziekenhuis 
of over ziekten en zorg kan men ook 
terecht op de website: www.sfg.nl. 
Regelmatig worden er lezingen gege-

ven. Of men kan gewoon zomaar eens  
binnenlopen. Voor een lekkere kop 
koffie is het restaurant elke dag open.

Noot van de redactie:
Na het gesprek met de heer Baten-
burg is bekend gemaakt dat hij per 1  
augustus is benoemd tot bestuursvoor-
zitter van het Catharina-ziekenhuis te 
Eindhoven en dat de heer H.P.J. (Henk 
‘Gerla RA’) benoemd is tot voorzitter 
van de Raad van Bestuur. De heer  
Gerla was reeds als lid van de Raad van  
Bestuur aan het Sint Franciscus  
verbonden.

Ciska Evers

“Als mensen naar een ziekenhuis verder  
 weg gaan, doen we iets niet goed”

De buurtkrant hield een interview met de heer Piet Batenburg, 

Voorzitter Raad van Bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis, beter 

bekend als het SFG.  Dit ziekenhuis staat in een uithoek van het 

Kleiwegkwartier, maar hoort er toch echt bij! Op de redactie zien we 

regelmatig persberichten verschijnen. Het ziekenhuis lijkt volgens 

die berichten constant bezig met vernieuwing en verbetering. Daar 

wilden we meer van weten. En ook wat het ziekenhuis voor de buurt 

en de inwoners kan betekenen. 

mededelingen 
van de bok

Vakantiesluiting wijkwinkel
De wijkwinkel is gesloten tijdens 
de schoolvakantie van 20 juli t/m 
31 augustus. Op dinsdag  
2 september om 9.30 uur is de 
winkel weer geopend.

Verwelkom nieuwe bewoners!
De BOK zoekt nog enkele vrijwilli-
gers voor het wijknetwerk. Nieuwe 
bewoners krijgen van dit netwerk 
welkomstenveloppen met informa-
tie over de wijk. Maakt u graag een 
praatje met buurtbewoners en kunt 
u één of twee dagdelen per maand 
vrijmaken of wilt u als BEZORGER 
aan de slag meldt u dan bij Joke 
Snelleman, telefoon 4 222 590.

De deelgemeente Hillegersberg/Schie-
broek doet haar best om er, samen met 
bewoners en bewonersorganisaties, 
voor te zorgen dat het Kleiwegkwartier 
een fijne wijk blijft om in te wonen en 
te werken. Een goede communicatie 
tussen alle partijen is hierin belangrijk. 
Dat communiceren soms moeilijk is 
blijkt uit het volgende overzicht van de 
laatste maanden.

Buurttafel en actielijst.

In de buurtkrant van vorig jaar de-
cember heeft u kunnen lezen over 
‘de Buurttafel’. Tijdens deze bijeen-
komst, gehouden op 6 november j.l.,  
konden de bewoners van het Klei-
wegkwartier aan tafel schuiven met 
de deelgemeente om over verschil-

lende thema’s te praten. Naar aan-
leiding van de Buurttafel publiceerde 
de deelgemeente een verslag in de 
buurtkrant. Aan het einde van dit  
verslag gaf de deelgemeente aan blij 
te zijn met alle reacties en zo snel  
mogelijk aan de slag te zullen gaan met 
de aangeleverde informatie. Quote: 
“De deelgemeente zal ervoor zorgen 
dat de problematiek zo snel mogelijk 
zal worden opgelost.” De bewonersor-
ganisatie Kleiwegkwartier (BOK), uiter-
aard overtuigd van de goede bedoelin-
gen van de deelgemeente, is zich ook 
bewust van haar taak om bewoners 
te vertegenwoordigen en toe te zien 
dat de deelgemeente haar beloften  
waarmaakt. Om een goed overzicht te 
hebben stelde de BOK een actielijst 
samen op basis van het verslag van de 

deelgemeente. Deze actielijst stuurde 
zij naar de deelgemeente met het ver-
zoek om deze aan te vullen en retour  
te sturen. Hierna bleef het stil aan de  
zijde van de deelgemeente. Na meer-
dere pogingen van de BOK om een 
reactie te krijgen gingen de vrijwilli-
gers er vanuit dat de actielijst kennelijk 
compleet en in orde was. 

Breed overleg.

De BOK en de deelgemeente hebben 
meerdere keren per jaar een zoge-
naamd ‘wijkoverleg’. Voorheen werden 
tijdens deze overleggen de punten be-
sproken die o.a. tijdens het schouwen 
in de wijk naar voren kwamen. (tijdens 
een schouw wordt de wijk door ver-
schillende partijen zoals bewoners, 
deelgemeente en BOK beoordeeld op 
schoon, heel en veilig.) 

Vervolg pagina 3...

Mensen maken de wijk
Hoe verloopt de communicatie tussen bewoners en de deelgemeente?



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.

Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
Tel.: 010 422 61 44

www.kolpa.nl
info@kolpa.nl

Te zien een alleraardigst oud pandje dat er toch al vele jaren staat. Het valt in 
het niet bij de grote panden ernaast. Dit ziet er toch schattig uit met een tuintje 
en een doorkijk naar een aantal huizen op de achtergrond. Toch wel bijzonder 
dat dit niet is gesloopt. Eigenlijk is het een makkie en toch loop je er zo aan 
voorbij. De vraag is waar staat dit pandje en welke huizen zijn er te zien in de 
doorkijk van het paadje. U mag het ons vertellen, wij zijn benieuwd naar uw 
verhaal over dit plekje in de wijk. 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

ZoekPlaatJe

antwoord ZoekPlaatJe bk3
Twee reacties op het zoekplaatje in de vorige buurtkrant. De winnares deze 
keer, mevrouw M.E. van Herk-Dorenbos herkende zonder de tekst te lezen 
meteen de achterkant van het oude Lommerijk in de winter van een jaar of 
40 geleden. De plek waar nu bowling Dok 99 en het Partycentrum met verga-
derzalen te vinden zijn. Mevrouw vertelde verder dat de meeste bomen op de 
foto er nog wel staan. Maar de loods, ook op de foto te zien, staat er ook niet 
meer. Of het qua tijd samenvalt met de foto weet mevrouw niet zeker, maar 
zij herinnert zich aan de voorzijde van het gebouw goudvisvijvers en de grote 
zaal waar film- en cabaretvoorstellingen werden gegeven. Met de opkomst van 
televisie was er niets meer te beleven in de grote zaal en is die gesloopt. Dhr 
of mevr Th.C.M. Kwaaitaal schrijft: Het zoekplaatje is het oude Lommerijk dat 
direct naast ons huis lag. Deze hele buurt is in die jaren gebouwd geworden 
door mijn opa die een bouw- en aannemingsbedrijf had. Als kind kwam ik vaak 
in Lommerijk, tegenwoordig kom ik er regelmatig. Tevens ben ik al jaren lid van 
het tennispark Lommerijk, wat achteraan ligt. Mevrouw van Herk-Dorenbos, U 
kunt uw cadeaubon ophalen in de wijkwinkel van de BOK. 

Gezien het beperkte aantal reacties op het zoekplaatje vragen wij onze lezers 
ons te laten weten of wij hiermee door moeten gaan. Reageert u niet op het 
zoekplaatje maar vindt u het wel leuk om het te bekijken en te lezen, laat ons 
dit dan weten. Afhankelijk van uw reacties kunnen wij dan besluiten of we door-
gaan met het plaatsen van het zoekplaatje. Reacties naar de BOK of naar ons 
e-mailadres: buurtkrant@bokrotterdam.nl

We stellen voor:
Ria Mulders, al zo’n 32 jaar bewoonster 
van het Kleiwegkwartier. Ongeveer een 
jaar geleden werden via de buurtkrant 
bezorgers gevraagd. Ria reageerde en 
sindsdien loopt ze zo’n 7 keer per jaar 
haar krantenwijkje. “Het is leuk om te 
doen, en ach, ik ben in drie kwartier 
klaar. Zoveel werk is het niet.” Naast 
de krant werd haar gevraagd of ze 
mee wilde helpen nieuwe bewoners 
in de wijk te verwelkomen met een 
BOK-pakketje. Ook dat vond Ria geen 
probleem.

“Ik ben niet iemand die dagelijks met 
haar buurt in de weer is. Met enkele 
buren heb ik goed contact, maar ik heb 
het verder druk genoeg met mijn werk 
en hobby’s.” Trots wijst ze op een groot 

schilderij boven de bank. “Zelf geschil-
derd! Het leek me leuk om te doen en 
al dacht ik: “dat kan ik vast niet”, ik ben 
op les gegaan. Nu blijkt dat ik het niet 
alleen leuk vind, maar dat ook andere 
mensen het mooi vinden wat ik maak! 
Op mijn werk heb ik enkele witte mu-
ren mogen opfleuren met mijn schilde-
rijen. Bij de bloedbank in Capelle a/d 
IJssel exposeer ik van juli tot septem-
ber. Daarna verhuist mijn werk naar de 
bloedbank in Spijkenisse.” Veel van de 
schilderijen zijn uitvergrote beelden van 
groenten. “Dat komt door mijn werk. 

Twintig jaar geleden ben ik begonnen 
in de kassen, waar ik werkte met onder 
andere tomaten en paprika’s. Momen-
teel onderzoek ik voor hetzelfde bedrijf 
de zaailingen. Ik verwerk de informatie 

die ik verkrijg in de computer. Die com-
puter, dat is een van mijn andere hob-
by’s. Ik bewerk foto’s en filmpjes. Heel 
leuk, maar erg tijdrovend.” Terwijl Ria 
over haar hobby’s vertelt komt een van 
haar acht katten om aandacht vragen. 
“Mijn man en ik hebben zeven heilige 
birmanen en een ‘gewone’ witte kater. 
Ook dat hele stel zou je een hobby 
kunnen noemen, al zijn het meer huis-
genoten.” Naast haar liggen twee kit-
tens ineengekruld die ongeveer twee 
weken geleden in huis zijn gekomen. 
“Ze zijn moe, daarnet stormden ze de 
hele kamer rond. We zijn best veel met 
de verzorging van de katten bezig. Het 
is nu eenmaal zo dat katten personeel 
hebben.” zegt Ria lachend. Gevraagd 
naar hoe ze zichzelf zou omschrijven 
antwoord Ria: “Vroeger kon ik wel twij-
felen voordat ik aan iets begon. Dan 
dacht ik dat ik het niet zou kunnen. 
Toen ik me daar overheen gezet had 
bleek ik veel meer te kunnen dan ik 
dacht. En nog beter: ik vind die dingen 
ook heel leuk! Het werken met de com-
puter en het schilderen zijn daar goede 
voorbeelden van. Maar ook op andere 
vlakken geldt dit principe. Een positieve 
instelling en wat lef kunnen volgens mij 
heel veel mensen veel verder brengen 
dan ze nu zijn.”

Ria Mulders is de eerste in de reeks 
over de vrijwilligers van de BOK. Een 
drukbezette dame die tussen de bedrij-
ven door nog tijd vind om haar steen-
tje bij te dragen om het Kleiwegkwar-
tier een prettige, leefbare en gezellige 
wijk te houden. Op haar eigen manier 
en zonder ingewikkelde toestanden of 
lange vergaderingen. Misschien brengt 
dit u op het idee dat u ook wel iets zou 
willen doen? U bent van harte welkom. 

Bel voor informatie naar 
de BOK; 010-4224445
of mail: info@bokrotterdam.nl.

Lisa Doornbos

vrijwilliger in het zonnetje
De bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (BOK) bestaat geheel uit 
vrijwilligers. Zo’n 50 mensen die ieder op hun eigen manier zorgen 
dat de rest van de wijk op de hoogte blijft van ontwikkelingen in de 
wijk. Wat voor mensen zijn dat eigenlijk? De komende tijd telkens 
een kijkje in het leven van een van de vrijwilligers. 

Jongeren column
Yantje Christiaanse, 13 jaar, woont al 12 jaar in de wijk.

Ik heb het erg naar mijn zin in de wijk. Het is een mooie wijk. Er  
wonen alleen niet zoveel jongeren in de wijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar  
Schiebroek-zuid, daar wonen echt veel jongeren en is het altijd wel druk 
op straat. Dat heb je hier niet zo. Toch heb ik wel mijn vrienden hier en  
vermaak ik me wel. En ja, soms gaat er wel eens iets fout op straat, of gaat 
er iets kapot, maar volgens mij valt het wel mee hier in de wijk.

Er is hier in de wijk niet zo heel veel te doen voor jongeren. Bij de  
inloop was er ook niet zoveel te doen. We hebben er afgelopen week voor  
gezorgd dat er een tafeltennis is gekomen, en ook nog een televisieaan-
sluiting. Nu is er dus veel meer te doen tijdens de inloop. Daar ben ik wel 
blij mee, want nu is het ook leuker om er te komen. Het is alleen jammer 
dat de tijden een beetje onhandig zijn. Als de inloop op vrijdagavond open 
kon, zou het echt lauw zijn. Maar ik ben ook al blij dat de inloop er is en dat 
we wat te doen hebben.

Als laatste wil ik nog kwijt dat we het met zijn allen leuk maken in de wijk. 
Als iedereen meehelpt lukt dat wel. 

Yantje

Op deze foto is te zien hoe een paar kinderen in de Saffierstraat genoten van het 

autoloze wegdek i.v.m. onze nieuwe riolering. Dit in tegenstelling op de rommel en 

soms chaos die we in onze edelstenen buurt doormaken. De foto is ingestuurd 

door Mevr. W. van der Keur.

biggetjes 
geboren op de 
wilgenhof!
Op 30 mei heeft moeder Chantal 13 
biggetjes gekregen. Moeder en 
kinderen maken het uitstekend. 
Als u een bezoekje brengt aan de 
kinderboerderij ziet u de biggen met 
mooi weer buiten spelen. Ook moeder 
Chantal geniet vaak van de 
buitenlucht. Voor meer informatie, 
kinderboerderij de Wilgenhof 
Ringdijk 76. tel: 010-4223977



Sportingclub De Uitweg is al zo’n 28 
jaar een (sportief) begrip in onze wijk. 
Ook enthousiaste sportievelingen bui-
ten onze deelgemeente weten de club 
steeds meer te vinden. Sportingclub 
De Uitweg, die momenteel zo’n 1500 
leden telt, is ruim 2 jaar geleden over-
genomen door Emmy en Jim Hakkens. 
Zij hadden hiervoor al een eigen sport-
school in Rotterdam Zuid maar zochten 
een andere locatie. Na een ingrijpende 
verbouwing en reorganisatie hebben 
ze de club een nieuwe start gegeven.  

Reden voor de buurtkrant om na een 
intensief trainingsuurtje eens uit te 
zoeken wat de sportclub allemaal 
kan betekenen voor onze sportieve 
en minder sportieve wijkbewoners. 
Ik neem plaats in het voorste gedeel-
te van de zaak die ruim en modern 
aandoet.. Eigenaresse en allround 
LesMills instructrice Emmy komt net 
uit de RPM les. Zij vertelt samen met  
medewerkster Lindy enthousiast over  
de mogelijkheden die de club biedt.

Wat is eigenlijk RPM? Emmy legt uit dat 
RPM een indoor cycle-workout is waar-
bij je fietst op het ritme van krachtige 
muziek. Dit alles onder begeleiding van 

een ervaren coach. Deze 50- minuten 
durende les is met name gericht op 
calorieverbranding en verbetering van 
cardiovasculaire fitheid. Maar bepaalt 
de coach dan hoe hard je moet fietsen? 
Nee, je bepaalt zelf de intensiteit van je 
workout met een weerstandsknop en je 
pedaalsnelheid.
 
Verder is hier van alles mogelijk, 
groepslessen zoals Body Jam, Body 
Pump, Body Step en Body Combat. 
Van jong tot oud kan hier terecht. Wij 
hebben hier cursussen voor de jeugd 
van 12 tot 16 jaar onder begeleiding 
maar er sport hier ook een heer van 86 
jaar die trouw zijn programma afwerkt. 
Vanaf 55+ is er ook senioren fitness.
Verder kun je hier natuurlijk ook terecht 
voor deskundig afvallen. Dat is dan  
personal training in combinatie met 
verantwoorde voedingsbegeleiding. 
De sportschool heeft een samenwer-
kingsverband met Personal Wellness 
Training.

Maar val je daar ook werkelijk van af? 
Menno, een trouwe klant, die net zit uit 
te rusten van zijn dagelijks RPM uurtje, 
vertelt vervolgens zijn verhaal. Hij deed 
vroeger niet zoveel aan beweging en 

had eigenlijk een te slecht voedingspa-
troon. Door te gaan sporten en gezond 
te gaan eten is hij nu 62 kilo lichter  
geworden en inmiddels zo verslaafd 
geraakt aan het sporten dat hij op  
korte termijn zelf de opleiding van basis  
fitness instructeur gaat volgen.
 
Als ik Emmy vraag of ze buiten de 
Club nog tijd heeft voor andere  
dingen schudt ze lachend haar hoofd. 
“Nou nee, in deze Club gaat veel tijd 
zitten en je moet altijd aanwezig zijn. 
Eigenlijk zijn we nog steeds bezig met 
verbouwen, het bedenken van nieuwe 
concepten en leuke acties. Is er bin-
nenkort voor enthousiaste lezers nog 
iets te verwachten? “Jazeker, zaterdag 
6 juli a.s hebben wij onze New Re-
lease en presenteren dan de nieuwste 
lessen van LesMills. Deze lessen zijn 
genoemd naar een voormalig Nieuw-
Zeelandse atleet die een serie fitness-
op-muziek-lessen ontwikkelde. Wij  
nodigen de mensen graag uit voor 
een kennismaking. Wij zouden het  
trouwens ontzettend leuk vinden om 
eens wat meer mannen te zien tijdens 
onze groepslessen…

En voor de sportende moeders? Is er 
ook nog kinderopvang? Jazeker, die is 
gratis voor leden maar dan moet je zelf 
wel aanwezig zijn in de sportschool.
Je kunt dan stevig aan je conditie 
gaan werken en tegelijkertijd je kind in  
vertrouwde handen achterlaten. En als 
je lekker hebt gesport kun je hier ge-
bruik maken van de gratis zonnebank,  
sauna of je gebruikt een drankje in het 
gezellige zitgedeelte rondom de bar. 

Het klinkt allemaal heel goed en het 
is voor jong en oud zeker de moeite 
waard om eens een kijkje te gaan  
nemen of een proefles te gaan volgen.  

Voor meer informatie en 
openingstijden:

Sportingclub de Uitweg
De Uitweg 11 
Tel: 010-4180947 of 
www.sportingclubdeuitweg.nl

Marjolein Tan

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze
website !!

Sportiviteit in de wijk Begin dit jaar stuurde de deelgemeen-
te een bericht aan de BOK dat dit over-
leg een andere naam en invulling zou 
krijgen. Naast het schouwgebeuren 
zouden voortaan ook andere onder-
werpen die betrekking op de wijk heb-
ben besproken worden. Aan de BOK 
werd gevraagd vooraf agendapunten 
aan te leveren zodat de deelgemeente 
zich goed kon voorbereiden en de be-
treffende ambtenaren bij het overleg 
aanwezig konden zijn. De Bok leverde 
die, met o.a. de Buurttafel als punt. Het 
eerste overleg werd gepland op 28 
april. Tijdens het gesprek bleek dat de 
aanwezige ambtenaren nauwelijks tijd 
en informatie hadden. Ook niet over de 
acties naar aanleiding van de buurtta-
fel, waar juist zoveel van werd verwacht. 
Teleurgesteld vertrokken de vrijwilligers 
van de BOK na het overleg.

Meer teleurstellingen  

Het vernieuwde brede overleg was dus 
wat betreft de BOK geen doorslaand 
succes. De vrijwilligers van de BOK 
vonden dat ze last hadden van het 
gebrek aan informatie van de deelge-
meente. Om enkele irritaties te noe-
men; via verschillende wegen kwam 
er informatie binnen over herinrichting 
van delen in de wijk. De deelgemeente 
heeft de BOK daar niet over geïnfor-
meerd. De eerstvolgende schouwda-
tum die de deelgemeente in de Pos-
tiljon zou zetten werd niet geplaatst. 
Daardoor konden bewoners zich niet 
aanmelden om mee te gaan. Een ge-
miste kans om bewoners meer bij hun 
wijk te betrekken. 

Het resultaat

Naast de BOK wilde ook de buurtkrant 
over de informatie over de Buurttafel 
beschikken. De buurtkrant vond het 
hoog tijd om de bewoners te informe-
ren over het effect dat hun aanwezig-
heid en inbreng tijdens de Buurttafel 
heeft gehad. Er werd besloten om via 
de opbouwwerker nog een poging te 
doen meer informatie boven tafel te 
krijgen. Gesteund door de voorzitter 
van de BOK die het dagelijks bestuur 
van de deelgemeente een mail stuurde 
dat er ontevredenheid heerste bij de 
vrijwilligers. Met als resultaat: excuses 
van de deelgemeente voor vertragin-
gen rondom de Buurttafel-acties èn 
een lijstje met daarop de ondernomen 
acties van de deelgemeente. Minieme 
uitleg over ‘trajecten’ die ingezet zijn. 
Meldingen van inrichtingsplannen voor 

de wijk, waarover verder geen duide-
lijkheid gegeven wordt. Kortom, niet 
de duidelijk informatie waar bewoners 
en BOK op zitten te wachten. Geluk-
kig zijn er ook positieve zaken te mel-
den, zoals: drie elektriciteitshuisjes 
die beschilderd zijn, buiten kantoortijd 
kan er geparkeerd worden in de par-
keervakken van het politiebureau en er 
zijn een aantal fietswrakken uit de wijk 
verwijderd. Daarnaast zijn alarmbel-
len geplaatst bij de oversteek van de 
trambaan bij station Melanchthon en 
op de Prins Bernardkade zijn heesters 
gesnoeid. 

Wordt vervolgd…

De BOK wil meer duidelijkheid en 
openheid van de deelgemeente. Zodat 
de vrijwilligers weten waar zij voor wer-
ken en zodat zij ook kunnen aantonen 
dat het nut heeft om je als vrijwilliger 
voor je wijk in te zetten. Met burger-
participatie hoog in het vaandel zal 
toch ook de deelgemeente inzien dat 
er iets veranderen moet? Inmiddels 
wordt er een overleg gepland met Letty  
Bekedam (portefeuillehoudster van o.a. 
bewonersorganisaties) en een aantal 
verantwoordelijke ambtenaren. Wat het 
resultaat hiervan is kunnen wij bij het 
ter perse gaan van deze buurtkrant 
nog niet melden. Dus: wordt vervolgd!

Actielijst Buurttafel en resultaten 
van actiepunten Buurttafel in te zien 
bij de BOK en op de website: 
www.bokrotterdam.nl 

Lisa Doornbos

Vervolg, ‘‘Mensen maken de wijk’’...

Een veel gehoorde kreet, en voor veel 
mensen duidelijke taal. Maar niet ieder-
een weet wat er bedoeld wordt met het 
begrip ‘de BredeSchool’. Ook de leden 
van de redactie wisten het niet precies 
en dus gingen we het maar eens uit-
zoeken.
 
Een definitie
Een BredeSchool is een samenhang-
end netwerk van toegankelijke en goede 
voorzieningen voor kinderen, jongeren 
en gezinnen in een buurt met de school 
als middelpunt. Hierbij kunt u denken 
aan voorzieningen als kinderopvang, 
opvoedingsondersteuning, cursussen, 
cultuur, sport, de bibliotheek, enzovoort.  
In Zweden, de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië werd vanaf het begin 
van de jaren ’80 geëxperimenteerd met 
zulke, voor Nederlandse begrippen toen 
nog onbereikbare, ideale scholen. 

In Rotterdam
Halverwege de jaren ’90 werden de 
eerste, later meestal BredeScholen 
genoemde, nieuwe scholen geopend, 
onder andere in Rotterdam. Een 
netwerk van zorg en opvoeding 
wilden ze zijn, met maar één doel, de 
ontwikkelingskansen van kinderen 
vergroten. Reeds bestaande scholen 
mochten meedoen als ze voldeden 
aan tien eisen. (te vinden op www.
bredeschool.nl). Op dit moment zijn er 
in Rotterdam zo’n 160 scholen in het 
basisonderwijs en 45 in het voortgezet 
onderwijs die meedoen aan het 
BredeSchool project. 

De regie
De gemeente voert uiteindelijk de regie 
over de BredeScholen. Zij bewaakt 
de vooruitgang en draagt zorg voor 
de evaluatie van de processen en de 
opbrengsten. De Schoolleiders en de 

directies van de bij de BredeSchool 
betrokken instellingen zorgen met 
hun medewerkers voor de werkelijke 
invulling van de BredeSchool en de 
uitvoering van de activiteiten.

Wijkgerichte aanpak
In de loop van de jaren is gebleken 
dat voor BredeScholen de wijkgerichte 
aanpak erg belangrijk is. Iedere wijk 
heeft zijn eigen, specifieke problemen, 
behoeften en omstandigheden. De 
BredeSchool in de wijk zal het aanbod 
van voorzieningen daarop aanpassen. 
Op de ene school zal meer behoefte 
zijn aan dagopvang voor kinderen, op 
een andere zal men meer behoefte 
hebben aan kansen voor kinderen uit 
achterstandswijken.

Deelgemeente
Hillegersberg/Schiebroek
Ook in de deelgemeente Hillegersberg/
Schiebroek bevinden zich scholen, 
zowel in het basis- als het voortgezet 
onderwijs, die werken vanuit het 
principe van de BredeSchool. In dit 
geval is het aanbod vooral gericht op 
het vergroten van de ontwikkelings-
kansen van het schoolgaande kind. De 
Goede Herderschool, Kastanjeplein 6, 
is sinds 1 januari 2006 een Brede-
School. De school werkt samen met 
welzijnsorganisatie Thermiek, Sport 
& Recreatie, de Kinderboerderij en 
de SKVR. Verder bieden zij  
voor-, tussen- en naschoolse opvang. 
De Stephanusschool, Asserweg 360, 
biedt sinds het schooljaar ‘07/’08 
zogenaamde dagarrangementen. Alle 
kinder- en blijven over en krijgen een 
breed aanbod aan extra activiteiten 
zoals sport, drama en lessen over 
gezonde voeding. Binnen het voort-
gezet onderwijs zijn de volgende  
scholen als Bredeschool actief; 

Juniorcollege Lodewijk Rogier, Mel- 
anchthon Prinses Irene, het Noord- 
randcollege, de Toorop mavo en Wolfert 
Dalton Hillegersberg. 

Behaalde resultaten 
Er zijn nog weinig harde gegevens 
beschikbaar over behaalde resultaten 
van BredeScholen. Gemeenten en 
betrokken instellingen zijn echter 
overtuigd van het nut ervan. Wel is 
bekend dat er meer lijn komt in de 
ontwikkeling van BredeScholen en dat 
de kwaliteit verbetert. 

Meer informatie
Mocht u na het lezen van dit artikel nog 
wat meer informatie willen dan kunt u 
onder andere kijken op de volgende 
websites, die overigens ook als bron 
gebruikt zijn: www.bredeschool.nl, 
www.postbus51.nl, www.minocw.nl. Of 
kijk bij de betreffende scholen in de 
schoolgids voor meer tekst en uitleg 
over de specifieke invulling die de 
verschillende scholen bieden.

Lisa Doornbos

bredeSchool; ‘met zijn allen voor het kind’
Maar wat is een BredeSchool nu eigenlijk?



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

Tabac &
Gifts

Kleiweg

Het adres voor:
Rookwaren

 Wenskaarten
Telefoonkaarten

Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten

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

verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen 

Wij maken alles in eigen 
machinale werkplaats. 24-uurs serviceVoor al uw timmerwerkzaamheden

binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al

uw kastenwanden op maat !!

Bergse Linker Rottekade 59 - 3056 LB Rotterdam 
Tel. 010 - 4127043 - Mobiel: 06 - 53403616 
Fax 010 - 2143522

galaxy mode
kleiweg 24

telefoon 010 4 18 48 47

ZIE VOOR OPENINGSTIJDEN: WWW.GALAXYMODE.NL

30 TOT 50% KORTING 
OP EEN GROOT DEEL VAN DE
ZOMERCOLLECTIE

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.

André’s TApijTHuis 
Kleiweg 26B, 3051 Gr rotterdam    u    telefoon 010 4223095

uw trap vakkundig door eigen stoffeerders gelegd met een 
prOjECTTApijT. Keuze uit 32 kleuren + 7 jr. garantie 

v.a. 249,00

Nachtwerkzaamheden 
aan RandstadRail
Op het gedeelte van de Erasmuslijn tussen de 
Kleiweg en de tunnelingang vinden de komende 
tijd nachtwerkzaamheden plaats. Het betreft voor-
namelijk bovenleidingwerkzaamheden die nood-
zakelijk ‘s nachts tijdens de buitendienststelling 
van RandstadRail moeten worden uitgevoerd. 

De werkzaamheden vinden plaats op:

• zaterdag 5 op zondag 6 juli 2008 
• zondag 6 op maandag 7 juli 2008 
• maandag 7 op dinsdag 8 juli 2008 

Werktijden
De werktijden van het nachtwerk zijn van 
01.00 tot 05.30 uur.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met het Infracentrum 
Rotterdam, Weena 705 te Rotterdam, 
telefoon 010 – 240 38 00. 

Meer informatie over RandstadRail 
vindt u op www.randstadrail.nl.

Oude Raadhuis wordt 
ambtswoning van de 
burgemeester
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek wil 
huisvesting in 110 Morgen

Het dagelijks bestuur van de deelgemeen-
te ziet met pijn in het hart definitief af van 
de C.N.A. Looslaan als locatie voor haar 
huisvesting. In plaats daarvan richten de 
plannen zich nu op 110 Morgen, op het 
stuk grond tussen de Argonautenweg, 
de Junolaan en de Hectorstraat. Het be-
stemmingsplan daar staat de bouw van 
een kantoor toe. Deze  locatie was in 1999  
overigens al benoemd als beste locatie na 
die aan de C.N.A. Looslaan, in de ogen van 
de toenmalige deelraad. Het dagelijks be-
stuur doet de suggestie om het Oude Raad-
huis dienst te laten doen als ambtswoning 
van de burgemeester.

Huisvesting realiseren aan de C.N.A. Looslaan 
is geen optie meer. Het Oude Raadhuis was, 
samen met een nieuw te bouwen pand, de 
beoogde ruimte voor de deelgemeentelijke 
organisatie. De vernietiging van de monumen-
tenvergunning door de voorzieningenrechter 
was het beslissende moment. Realisatie van 
nieuwbouw zou, als het al zou lukken, veel te 
lang gaan duren. 

Een adequate huisvesting van de organisatie 
in een gebouw met uitstraling moet niet heel 
lang meer op zich laten wachten, zo is de  
mening van het bestuur. De locatie in 110  
Morgen kan relatief snel worden gerealiseerd 
en voldoet aan onder meer aan eisen van  
parkeren, bereikbaarheid en ligging in de deel-
gemeente.

Het dagelijks bestuur vindt een openbare func-
tie voor het Oude Raadhuis gepast. Omdat het 
gebouw al sinds 1921 in gebruik is, destijds 
als Raadhuis van Hillegersberg. Daarom sug-
gereert het dagelijks bestuur aan de gemeente 
(de eigenaar van het pand) om het dienst te 
laten doen als ambtswoning van de burge-
meester, aansluitend op de prijsvraag die vorig 
jaar in het kader van het architectuurjaar werd 
gehouden voor een ontwerp van een dergelijke 
woning.

Activiteiten schema 
kinderwerk Wijkgebouw 

de Duikelaar

Dinsdag  24-06-2008
Knutselactiviteit
Kosten: € 0.50

Tijd: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: Wijkgebouw de Duikelaar

Dinsdag 01-07-2008
Spelletjesmiddag

Kosten: € 0.50
Tijd: 16.00 tot 17.00 uur

Waar: Wijkgebouw de Duikelaar

Dinsdag 08-07-2008
Knutselactiviteit
Kosten: € 0.50

Tijd: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: Wijkgebouw de Duikelaar

Dinsdag 15-07-2008
Sport en spelmiddag

Kosten: € 0.50
Tijd: 16.00 tot 17.00 uur

Waar: Wijkgebouw de Duikelaar

Voor de activiteiten in de zomervakantie, hou 
de folders op het raam in de gaten. Of bel 

even naar Natascha Posthoorn, geef je adres 
door en dan krijg je de folders in de  

brievenbus.

Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met: 

Natascha Posthoorn
Kinderwerk Thermiek

010-4223711

Bereikbaar op: 
dinsdag, woensdag en donderdag.

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: 
dinsdag t/m donderdag  
van 9.30-12.30 uur. 
e-mail: info@bokrotterdam.nl

De wijkwinkel is gesloten van 
20 Juli t/m 31 Augustus

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)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk voor: 
2 september 2008

e-mail: buurtkrant@bokrotterdam.nl
internet: www.bokrotterdam.nl

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Pieter Baan
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel

Bezoek ook onze website!
WWW.BokrotterDAm.nl

Suggestie 
bestuur:


