jaargang 34
no. 7
December 2008

Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Luisteren en doen

Winkelgebied Kleiwegkwartier onder de loep

De stem van het volk. Burgerparticipatie.
Betrokken burgers. Veel initiatieven van
bestuurders, raadsleden en ambtenaren
op (deel)gemeentelijk niveau zijn gericht op
het verhogen van de participatiegraad van
bewoners. Tijdens de verkiezingsperiode
buitelen de partijen over elkaar heen
om duidelijk te maken, dat men in de
eerste plaats de belangen van de kiezer
behartigt. Mooie beloften worden gemaakt
over toegankelijk zijn voor suggesties,
commentaar en klachten van burgers.
Maar zit de politiek echt te wachten op
de input van de burger? Als de overheid
al luistert, doet ze er vervolgens dan ook
echt wat mee?
De gedachte achter het betrekken van
burgers is helemaal goed. Wie weten er
immers beter wat er goed en fout zit in
een straat of wijk, dan de bewoners zelf?
Voor de overheid is het ondoenlijk om alle
details te kennen en daarom is het goed
om het oor te luisteren te leggen bij direct
omwonenden en ondernemers. Tot zover
de theorie. Wat komt hier in de praktijk van
terecht?
Meerdere keren per jaar heeft de BOK
een zogenaamd “wijkbeheeroverleg”
met de deelgemeente. De bedoeling
is dat dan wordt doorgenomen waar
knelpunten liggen in de wijk en wat
hieraan kan worden gedaan. Ook wordt
de status van overeengekomen acties
doorgenomen. Voorafgaand aan de
overleggen levert de BOK, op verzoek
van de deelgemeente, onderwerpen aan
om te bespreken. De praktijk is dat deze
overleggen door deelgemeente vaak
slecht worden voorbereid en regelmatig
worden uitgesteld of afgezegd. Soms is de
status van acties onbekend, regelmatig is
er geen voortgang te melden. In sommige
gevallen zijn de juiste ambtenaren niet
aanwezig. Oeps.
Een schrijnend voorbeeld is verder de in
het Kleiwegkwartier door de deelgemeente
georganiseerde buurttafel in november
2007. Op plezierige wijze is hier informatie
uitgewisseld tussen bewoners en de
deelgemeente. Tijdens deze buurttafel is
door de deelgemeente een inventarisatie
gemaakt van de belangrijkste problemen
in de wijk. Er is een lijst opgesteld door
de deelgemeente en de deelgemeente
heeft aangegeven op alle punten van de
lijst een passende reactie te verzorgen.
Een prima intentie. Helaas hebben we
in het afgelopen jaar als BOK moeten
constateren dat slechts bij zeer weinig
punten op deze lijst de deelgemeente ook
zichtbaar in actie is gekomen. Het door
de BOK tot vervelens toe blijven herhalen
van verzoeken om inzicht te krijgen in
voortgang (voorzover aanwezig), heeft bar
weinig concrete actie aan de kant van de
deelgemeente opgeleverd. Oeps.
Samenvattend: De deelgemeente vraagt
bewoners dus wel om te participeren,
maar laat het bij de uitvoering afweten.
Oeps.
Wat gebeurt er dan eigenlijk wel bij de (deel)
gemeente? Men kijkt graag naar de lange
termijn. Er worden zogenaamde IWAP’s
opgesteld: integrale wijkactieprogramma’s
(sterke en zwakke punten waarmee
later de inzet van middelen kan worden
bepaald) en recent nog een symposium
“deelgemeenten nu, en hoe verder”. Dit is
niet wat wij willen.
Wij willen snelle actie bij klachten
over handhaving van het nieuwe
hondenpoepbeleid, het niet ophalen van
huisafval, kapotte verlichting en scheve
of ontbrekende stoeptegels. Wij willen
een vlot verloop van de bouwprojecten
in de wijk. Wij willen een snelle reactie op
geruchten over nieuwe opvanglocaties
voor verslaafden en probleemjongeren op
de Kleiweg.
Toch nog lichtpuntjes? Jazeker wel.
Deelgemeentebestuurder Letty Bekedam
heeft gesuggereerd een einde te maken
aan het betaald parkeren op de Kleiweg.
Het effect van betaald parkeren op het
winkelbezoek is waarschijnlijk nul en
het betaald parkeren is daarmee alleen
maar een zinloze last voor bewoners en
bezoekers. Wethouder Dominic Schrijer
liet zich ontvallen ook een blauwe zone
(gratis) bespreekbaar te vinden. Nu maar
afwachten of één van deze ideeën snel in
de praktijk kan worden gebracht.

De
Kleiweg
is
aangewezen
als aandachtsgebied voor de
verbetering op gebied van schoon,
veilig en heel. Daarvoor is er een
convenant gesloten tussen de
gemeente Rotterdam, deelgemeente
Hillegersberg Schiebroek en de
Ondernemersvereniging Kleiweg.
Het gebied omvat de Straatweg vanaf
station Noord tot aan de Kleiweg,
de Kleiweg en het Bergpolderplein.
Het beoogt blijvende verbetering
op langere termijn. Om een
gezamenlijke start te kunnen maken
werd er voor ondernemers op 24
november een informatieavond
georganiseerd. De grote opkomst
is veelbelovend.

Camiel Columnmans

De ondernemers zijn het erover eens
dat er extra aandacht voor verbetering
moet komen. Dit voorkomt verdere
leegloop en achteruitgang. Een goed
winkelgebied is aantrekkelijk voor
ondernemers en voor de bewoners.
Het huidige winkelaanbod is eenzijdig
en te versnipperd. Bovendien worden
niet alle panden goed onderhouden.
Hierdoor ligt verpaupering op de
loer. Ook de buitenruimte kan beter.
Er ligt zwerfvuil, hondenpoep, en de
bestrating ziet er ook niet overal netjes
uit. Met extra bloembakken kan het er
al veel gezelliger uitzien.
Veel bewoners gaan voor hun aankopen
naar andere winkelgebieden. Men
denkt er niet aan om dichter bij huis
te kijken of verwacht niet te zullen
slagen. Jammer! Er zitten echt wel
aantrekkelijke winkels aan de Kleiweg
en de Straatweg. Maar het klopt ook
dat het aanbod beter en gevarieerder
kan. En de aanwezige winkels zijn voor
het publiek niet altijd goed zichtbaar.

gatenkaas

Een aantal winkeliers investeert
tijd en geld in verbetering van het
ondernemersklimaat.
Ze
zorgen
(samen met de verhuurders)

ogen stoffig en vervallen.
Dit trekt de uitstraling van de straat als
geheel naar beneden.
Om echt vorderingen te maken is
een hogere organisatiegraad van de
ondernemers een absolute noodzaak.
Op de informatieavond werd diverse
malen opgeroepen om lid te worden
van
de
ondernemersvereniging.
Zodoende kunnen meer ondernemers
bewogen worden actief mee te werken
aan de plannen. Het is onmogelijk om
een heel gebied naar een hoger niveau
te tillen als een aantal winkeliers niet
meedoet. Dan krijg je gatenkaas, dat
wordt niets.
Een goede organisatiegraad maakt
mogelijk om het gebied smoel te geven
door gezamenlijke verbeteringen
van de puien en de verlichting. Er
kunnen afspraken gemaakt worden
om bijvoorbeeld met de kerst in elke
etalage hetzelfde thema te laten
terugkomen.
Door afspraken te maken over invulling
van lege panden kan er gewerkt worden
aan de variatie en het niveau van het
winkelaanbod. Het zou goed zijn als er
ook winkels bijkomen uit het duurdere
segment. Het kwaliteitsniveau moet
omhoog wil de omzet op zijn minst op
peil blijven.
Middels het convenant gaat men ernaar
streven om het aantal woonhuizen,
tussen de winkels te verminderen. Ook
worden eigenaren aangesproken op
slecht onderhoud en verval.
De veiligheid krijgt ook meer
aandacht. Met het verbeteren van
de winkelstraat wordt het gebied ook
gevoeliger voor diefstal. De aangifte
bij politie moet sneller en eenvoudiger
kunnen. Ondernemers moeten zich
beter organiseren, maar ook beter
opde omgeving, elkaar en op elkaars
nering letten. In een apart project
“veilig ondernemen”wordt hier apart
aandacht aan besteed.

De winkeliers zijn van goede wil. Maar
een van de sprekers, ‘Hein Bos van
Vastgoedbelang VvE’ vroeg zich af
of het op deze manier echt lukt om
structureel vooruit te komen. Hij vond
de doelstelling: “op peil houden van
de omzet” een verliespunt. Dit moet
veel concreter en er moet veel hoger
worden ingezet: de omzet moet 2-3
x zo hoog worden. Daar moeten
volgens hem op worden ingezet.
Met die doelstelling voor ogen moet
er fors meer geïnvesteerd worden
dan hier en daar een likje verf of een
nieuwe pui. Men moet denken aan een
organisatie die alle panden bezit en
beheert. Beslissingen over uitstraling
en verlichting moeten niet individueel
genomen worden maar gezamenlijk
worden afgedwongen. In het huidige
convenant is er nog veel te veel
vrijblijvendheid en daarmee kunnen
mensen die niet willen meewerken
veel vertragen en tegenhouden. Voor
veel ondernemers gaf zijn redevoering
in ieder geval stof tot nadenken.

bewoners

voor goed onderhoud van het pand
en maken werk van de etalage en de
algehele uitstraling. Helaas zijn niet alle
uitbaters zo actief. Sommige winkels

Als bewoner vond ik het jammer dat het
verkeer op die avond geen aandacht
kreeg.

Kerst in het Kleiwegkwartier
Het Sinterklaasfeest is al weer achter
de rug en de voorbereidingen voor
de Kerst zijn in volle gang. De Sint
had besloten om dit jaar groots uit te
pakken in het Kleiwegkwartier en alle
kinderen te voorzien van een cadeautje
en limonade.
De foto’s van deze gezellige, druk

De parkeerdruk staat ook in de
aandacht. Grote delen van de Kleiweg
zijn nu betaald parkeren. Opheffen van
betaald parkeren zou klantvriendelijker
zijn. Maar vrij parkeren geeft ruimte
aan bewoners en winkeliers die hun
auto neerzetten en deze een aantal
dagen laten staan. Dan is er nog geen
parkeerruimte voor winkelend publiek.
Verschillende oplossingen worden
bestudeerd.

bezochte bijeenkomst zijn te vinden op
onze website: www.bokrotterdam.nl
In verband met de feestdagen hebben
wij besloten om de krant een feestelijk
gekleurd tintje te geven. Het bestuur
van de BOK en de redactie van de
Buurtkrant wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2009 toe.

Het is lastig om je op de drukke Kleiweg
in een gezellige winkelstraat te wanen.
Het verkeer maakt onrustig, oversteken
is vaak hachelijk en fietsers schieten
alle kanten op. Is het misschien een
goed idee om de Kleiweg verkeersluw
te maken? Zoals de Bergse Dorpstraat
in Hillegersberg! Voor veel mensen is
winkelen ontspanning en plezier. Maar
door het laveren tussen het snelle
verkeer komt er van ontspanning niets
terecht.
Bewoners zijn zelf ook debet aan
verschraling van het winkelaanbod.
Als mensen steeds naar andere
winkelstraten uitwijken verdwijnen
winkels op den duur vanzelf uit het
Kleiwegkwartier. Zonde! Het is de
moeite waard om eerst eens dichtbij
huis te kijken. Een goed winkelaanbod
maakt de eigen woonomgeving
aantrekkelijk. Niet voor niets hebben
we in de buurtkrant de rubriek
“ondernemer aan het woord”. U
bevordert uw eigen woonplezier door
in uw eigen wijk (meer) boodschappen
te doen.
Ciska Evers

Sluiting wijkwinkel
De wijkwinkel is in de kerstvakantie
gesloten van maandag 22 december
t/m maandag 5 januari 2009.
Op dinsdag 6 januari zijn wij weer
op de gebruikelijke tijd open.
De winkeliers wensen u allen fijne
feestdagen en een heel goed 2009.

ZOEKPLAATJE

Het einde van de werkzaamheden
Edelstenenbuurt in zicht
Al een ruime tijd werkt Gemeentewerken in de Edelstenenbuurt aan
de riolering en het opknappen van
de straten. Eerder heeft Gemeentewerken gemeld dat deze werkzaamheden voor de zomervakantie
werden afgerond. Door tegenslag
bij de rioleringswerkzaamheden
liepen de werkzaamheden helaas
uit, maar het einde is dan nu toch
bijna in zicht.

Het is december dus heb ik gezocht naar een foto die hoe dan ook de sfeer
van deze maand weergeeft. Nu, op deze foto is te zien wat we verwachten in
december …sneeuw! Tja, waar is dit, even helpen… de opname is niet zo oud
en in de buurt van de foto van het zoekplaatje in de vorige buurtkrant. Weet u
het en heeft u daar herinneringen aan of hebt u hier gewoond? Natuurlijk willen
we ook graag anekdotes over deze buurt. Hoe was het toen en hoe is het er
nu? Deel uw herinneringen met de lezers van de Buurtkrant. Voor de winnaar
ligt, na loting, een cadeaubon klaar in de wijkwinkel. Schrijf of mail ons!

De planning was voor de bouwvak gereed te zijn, maar tijdens de rioleringswerkzaamheden is er vertraging ont-

John Hokke

Antwoord op zoekplaatje BK6
De heer Aad Gazenbeek schreef
ons het volgende.
Het pand op de hoek van de Kleiweg
en de Heiligerleelaan is gebouwd in
1907. Op een foto uit ca 1920, genomen vanuit het kantoorgebouw
van de “Electrostoom” op de Electroweg (thans een verzamelgebouw),
staat het nogal alleen omdat de rest
vrijwel onbebouwd is. Er is wel een
woonhuis op de andere hoek van
het laantje met daarachter Houthandel C.Berger en Zonen en meer
naar rechts Neparofa (Nederlandse
papierrollenfabriek) later Lya Murris,
Edah en thans Action, en helemaal
links de vijlenfabriek van Watson,
daar waar nu de nieuwe huizen van
de Wilhelminalaan staan.
In het pand woonde tuinder Van
Brummelen, in het woonhuis op de
andere hoek houthandelaar Berger.
De houthandel besloeg zowat het
hele laantje. Opmerkelijk is dat beide
woonhuizen en de houthandel kennelijk slechts te bereiken zijn via een
ingang, geflankeerd door twee (stenen?) zuilen, aan de Kleiweg, zoals
is te zien op de foto uit ca 1914. Het
lijkt zo een terrein met één centrale
ingang.
Het pand stond vroeger bekend als
“het burgemeestershuis”.
De wijk met de laantjes is gebouwd
in 1927/28. Op een luchtfoto uit 1928
is te zien dat de huizen aan b.v. de
Oranjelaan (thans Heiligerleelaan)
en de Wilhelminalaan gedeeltelijk
nog leeg staan en gedeeltelijk al zijn
bewoond. De houthandel verdween
en het pand kwam in handen van:
“de Coöperatieve Vereeniging De
Vooruitgang U.A.” Onder leiding van
architect J.Bosch van de Vooruitgang is het rechter deel gesplitst in
een beneden- en een bovenverdieping. De benedenverdieping werd
een bakkers/kruidenierswarenwinkel
en om de hoek, in het laantje, een
“melkinrichting”. Het bovengedeelte
kreeg een ingang om de hoek, in het

Hallo mijn naam is Ramona Stook, ik
ben 29 jaar en ik werk sinds 15 september voor Thermiek als jongerenwerker!
Ik heb hiervoor de opleiding Culturele
en Maatschappelijke Vorming gevold
aan de Hogeschool Rotterdam. Voordat
ik als jongerenwerker aan de slag ben
gegaan heb ik heel lang in de horeca
gewerkt in het centrum van Rotterdam.
Sinds een week of 3 ben ik bezig om met
een aantal meiden uit het Kleiwegkwartier een Girlz Only (jaja, met een Z) op te
zetten. Een middag alleen voor meiden
uit het Kleiwegkwartier in de leeftijd van
10 tot en met 15 jaar. Daarnaast heb ik,
in ieder geval tot januari 2009, een kinderactiviteit in De Duikelaar. Te weten
een knutselmiddag voor kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 9 jaar, zowel

en riolering zijn enkele aandachtspunten die hier om een grote onderhoudsbeurt vroegen. Een aannemer voerde
de rioleringswerkzaamheden uit en Gemeentewerken hield zich bezig met het
vernieuwen van het straatwerk.
Op dit moment loopt het project bijna
ten einde en ligt alleen de Erasmussingel aan de kant van de Uitweg nog
open. Daar is de aannemer bezig is
met het vervangen van de riolering. De
riolering is voor de kerst gereed, maar
de bestrating zal er nog niet helemaal
inliggen. Tijdens de kerstvakantie legt
Gemeentewerken rijplaten neer en
vanaf januari 2009 zal de straat dichtgelegd worden met nieuwe stenen. In
deze zelfde periode ruimt de aannemer
ook het bouwdepot op in het park. Eind
januari 2009 zijn de werkzaamheden
definitief gereed.
Heeft u vragen of klachten over dit project? Neem dan contact op met projectcommunicator mevrouw Y.Ignatius
van Gemeentewerken Rotterdam telefoon (010) 489 42 48 of stuur een email naar y.ignatius@gw.rotterdam.nl.

MELANCHTHON SCHIEBROEK 50 JAAR

laantje tussen de beide winkels en
met een fraaie geverniste voordeur
gemaakt door dhr Glansdorp, een
bekend timmerman in die tijd. Toen
de bovenwoning gereed was (1929)
trouwde dhr. Bosch en ging boven de
winkels wonen. In een later stadium
is e.e.a verbouwd tot een winkel met
een ingang op de hoek, maar de ingang van het bovenhuis moest weer
worden verplaatst dieper het laantje
in en daar zit hij nog steeds, met de
fraaie deur van dhr Glansdorp.
In het linker deel van het pand woonde de familie Van den Berg. Toen de
echtgenote van dhr. Van den Berg
overleed hertrouwde hij haar zuster.
Later is de overgebleven derde zuster
daar ook komen wonen. Daardoor
stond het pand bekend als “van de
dames Van den Berg”.
Dhr. van Herk schreef ons: dit pand is
Kleiweg 151/153 op de hoek van de
Heiligerleelaan waar nu WOONVISIE
gevestigd is. De vorige ‘ondernemer’
was de SPAARBANK die toen nog
met boekjes werkte, ik heb daar wel
gebruik van gemaakt.
We hebben het dan over de jaren ‘60
toen er heel veel bankkantoren werden geopend zoals op de hoek van
de Elektroweg. Ik heb geen idee wat
er voor de bank was gevestigd en
wanneer het is verbouwd van woning
tot ‘bedrijfsruimte’. Dit gebouw is van
omstreeks 1925?
Na loting gaat de cadeaubon naar
dhr. Gazenbeek. Hij kan deze ophalen in de wijkwinkel.

In de week van 16 tot en met 22 november heeft Melanchthon Schiebroek op grootse wijze haar vijftigjarige jubileum gevierd. Een week
lang was de school het middelpunt
van vele feestelijke activiteiten, besloten met twee reüniedagen die
door 1500 oud-leerlingen werden
bezocht.
Opening
Op zondag werd de jubileumweek stijlvol geopend met een dankdienst in de
Goede Herderkerk. Het samenzijn was
bijzonder. Mede door bijdragen van
voorganger ds. R. Radstake, organist
J. Drogers (beide oud-leerlingen) en
het (oud-)leerlingenzangkoor. Maar
ook de huidige collega’s en leerlingen
hadden een aandeel in deze dienst.
Op maandag werd de week voor de
leerlingen ingeluid met een één uur durende spetterende opening met tal van
optredens.
Voor de leerlingen
Van dinsdag tot en met donderdag waren er voor de leerlingen educatieve,
culturele, sportieve en charitatieve activiteiten. Met thema’s als ‘koken met
flair’, ‘project 1958’ (workshops met
dans, zang, toneel en beeldend uit de
jaren ’50), ‘Scapino’ en ‘workshops
Flower Power’ beleefden onze leerlingen een verrassende en gevarieerde
week. Donderdagavond werd met een
tweetal grote feesten de jubileumweek
voor de leerlingen afgesloten.
Avond voor ouders
Maandag was de avond voor de ouders. Deze door de ouderraad georganiseerde avond begon met een muzikale medley van bekende nummers uit
de hitparade van de afgelopen vijftig

Jongeren column
Even voorstellen…

staan door verschillende onvoorziene
problemen met onbekende kabels en
leidingen in de grond. Deze moesten
eerst worden opgelost voordat de aannemer en Gemeentewerken verder
konden met de volgende werkzaamheden. Er zijn extra proefsleuven gegraven waarbij gekeken is wat er zich nog
meer onder de grond bevond. Door
extra werkploegen in te zetten en het
werk in verschillende straten tegelijkertijd uit te voeren, is geprobeerd de
werkzaamheden zo snel mogelijk af te
ronden.
Rotterdam is een mooie stad, maar
wel gebouwd op een slappe bodem.
Door die slappe bodem verzakken niet
alleen de straten, maar ook de ondergrondse leidingen. De Edelstenenbuurt
kent knusse, smalle straatjes waar de
straten na verloop van tijd verzakken.
Zo was te zien dat straten vele kuilen
en hobbels kenden, waardoor water
niet goed wegliep. Reden genoeg om
de buurt een facelift te geven. De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
heeft Gemeentewerken de opdracht
gegeven om de facelift uit te voeren in
de Edelstenenbuurt. Trottoir, wegdek

voor jongens als voor meisjes. Dit alles
vindt plaats op de woensdagmiddag.
De activiteit voor de kinderen is van
13.00 uur tot 15.00 uur en de Girlz Only
is van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Natuurlijk ben ik niet alleen ín De Duikelaar te vinden maar ook daarbuiten. Ik
loop regelmatig een rondje door de wijk
om te kijken wat er allemaal gebeurt.
Niet alleen in het Kleiwegkwartier, maar

ook in Overschie en de wijk 110 Morgen
ben ik actief als jongerenwerker. Ook
daar ben ik bezig met het meidenwerk!
Naast het jongerenwerk ben ik ook actief
als trainster voor de selectie Ritmische
Gymnastiek bij een gymnastiekvereniging in Zwijndrecht. Ritmische Gymnastiek lijkt een beetje op turnen, maar dan
met een hoepel, bal, lint, knotsen of een
springtouw. Ik heb dit jaren op topsportniveau gedaan en breng nu mijn kennis
over aan mijn eigen pupillen. Ik hoop dat
jullie en jullie ouders nu een beetje weten
wie ik ben en ik zie jullie (of de kinderen
van ouders dit dit lezen) graag terug bij
een activiteit in De Duikelaar of ergens
anders!
Ik ben te bereiken op tel 06-14697137, of
per e-mail: rstook@thermiek.info
Ramona Stook

jaar, gespeeld en gezongen door leerlingen van vwo 5. Aansluitend werd
met een theaterstukje het thema van
de avond ‘pubers van toen en nu’ ingeleid door docent Ruud Verspeek en
twee oud-leerlingen. Daarna volgde
een door Judith de Bruijn geleid forum
waarin leerlingen van toen en nu zich
uitspraken over stellingen naar aanleiding van het genoemde thema. De
avond werd feestelijk afgesloten onder
het genot van een hapje en drankje
Feest van herinneringen
Het hoogtepunt van de jubileumweek
vormde de reünie. Via de door collega Rob Ensink ontworpen mooie jubileumwebsite was de reünie bekend
gemaakt en kon er worden ingeschreven. Vrijdag 21 november waren er de
oud-leerlingen van 1991 tot 2008 en op
zaterdag kwam de oudere garde van
1962 tot 1990. Op beide dagen bleek
de reünie een‘feest van herinnering’.
Voorzien van een sticker met naam in
de kleur van het diplomajaar en een
goed gevulde jubileumtas troffen oudleerlingen elkaar, met vele hartverwarmend ontmoetingen tot gevolg. Er viel
meer te genieten. Zo werd door de
reüniefotograaf hun samenzijn vastgelegd en konden er jubileumattributen
worden gekocht. Door docenten en
oud-docenten werden presentatielessen gegeven. In een ‘Gedenkhoek’
werden overleden collega’s herdacht.
Volgens een Joodse traditie konden bij
de keien met de namen van de overledenen kleine steentjes worden gelegd.
Momenten van overpeinzing.

Goede doelen
Tijdens deze jubileumweek is aan de
realiteit van alle dag niet voorbijgegaan.
Vele activiteiten en projecten stonden in
het teken van inzamelingen voor goede
doelen. Kika (kinderen kankervrij) en de
Sunday Foundation (diamantkinderen
uit Sierra Leone een betere toekomst
bieden). Tijdens een voetbalwedstrijd
tussen prominenten (o.a. Hugo Borst
en Emiel Schelvis) en docenten wordt
het opgehaalde geldbedrag later symbolisch overgedragen.

Wijkschouw op 17 december
Op 17 december van 10.00 – 12.00
vindt de volgende wijkschouw plaats.
Als u wilt meedoen, meldt u zich dan bij
het kantoor van de BOK, Antony Duyklaan 9. Vergeet vooral uw fiets niet! U
bent van harte welkom.

-

Uw makelaar en financieel adviseur!

Info? bel 010-218 02 80 of kijk op www.woonvisie.nl

Op bezoek bij Jan Behang
Sinds mei 2008 heeft de Kleiweg een
heuse behangspeciaalzaak. Jan Behang verkoopt echter niet alleen behang. Ook voor rolgordijnen, raamfolie, binnenzonwering en latex kunt
u terecht. Omdat de winkel niet heel
groot is maar toch heel veel keuze
in behangartikelen heeft besloot de
buurtkrant eens een kijkje te gaan nemen.
De winkel is in handen van Jolanda
Tuinenburg. Dit is haar eerste eigen
zaak. Jolanda vertelt ons dat zij van
oorsprong uit de verpleging komt,
maar toen de kans zich voordeed om
een eigen winkel te beheren bedacht
ze zich geen seconde. “Het is natuurlijk wel heel wat anders dan mijn
vorige werk maar dat werd mij uiteindelijk toch te zwaar. Ik had eigenlijk
nooit gedacht dat ik het zelfstandig
ondernemen zo leuk zou vinden. Bepaalde beslissingen, waarvoor ik op
mijn vroegere werk naar een leidinggevende toe moest, neem ik nu zelf
en dat is spannend. Mijn man Jan (is
vijfde generatie behanger) stelde mij
voor een eigen zaak te openen.

Het is allemaal begonnen rond 1900
met Johannes Tuinenburg. Deze man
ging met fiets en tafel op de rug gebonden naar zijn klanten. Er bestonden toen nog geen rollen behang,
dat was sabur, dat per wand werd
gemaakt. Pas na de oorlog kwamen
de rollen behang op de markt. Jan z’n
vader bezocht in die tijd al zijn klanten, rijdend in een oude Citroen. Mijn
eigen Jan is vanaf zijn dertiende jaar
werkzaam in de behangerij en op zijn
18e zelfstandige geworden. Hij heeft
uiteindelijk zijn vakdiploma gehaald in
Waddinxveen.

You&Be

de Märklin treintje in de etalage een
bezienswaardigheid. En dat is elk jaar
weer vaste prik of zoals Ger het zelf verwoordt: het is een vleugje nostalgie.

De winkel van Sinkel, of die winkel
op de hoek van de Kleiweg die van
alles heeft…
You&Be is de eenmanszaak van Ger
Bergem. Tijdens de feestdagen herken
je de winkel al van verre vanwege de
prachtig verlichte etalage. Ger heeft
namelijk een heus sprookjesdecor.
Vooral voor kinderen is het rondrijden-

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

Inmiddels verkopen wij merken als
Esprit, AS Creation, Noordwand, Marburg, Caselio, Casadeco, Voca, Idealdecor, Wonderwand, Onszelf en zijn
wij ook begonnen met Eijffinger.
Het behang wordt alleen opgeplakt
als het bij ons is aangeschaft.
Wat zijn de nieuwe trends op het
ogenblik? Accentwanden. Je ziet veel
barok, bloemetjes en strepenbehang.
Ook in het voorjaar 2009 komen er

ruimte is het krap”. Toen wij de winkel
net gekocht hadden wisten wij nog
niet dat we zo snel het pand zouden
uitgroeien.
Is het leuk deze winkel te runnen in het
Kleiwegkwartier? Jolanda vertelt dat
ze er nog maar kort woont maar dat
het tot nu toe prima bevalt. “Het is een
leuke gezellige winkelstraat,
ik mis alleen een poelier en een viswinkel…”
.
Ondertussen komen er steeds klanten
binnen. Een mijnheer vraagt Jolanda of
zij soms de dochter is van Jan? “Nee
hoor, Jan is mijn man maar ik vind het
wel een compliment” antwoordt zij lachend. Voor wie toe is aan een nieuw
behangetje, neem gerust een kijkje!
veel strepen met pasteltinten. Behangsoorten zijn er in allerlei maten
en prijzen. De winkel heeft enorm veel
keuzematerialen.
Loopt de zaak naar wens? “Jazeker, ik
mag absoluut niet klagen. De klanten
komen zowel uit het Kleiwegkwartier

is gezonde en natuurlijke voeding. Goede kwaliteit en relatief goedkoop.
Ger verkoopt alleen maar producten
waar hij 100% achter staat. En omdat
hij een soort marktwinkel heeft liggen
de prijzen een stuk lager.

Ger is van oorsprong marktkoopman
en vader van drie kinderen. Hij is een
spontane, gezellige en vooral sociale
middenstander. Ook is hij een echte
Kleiwegkenner en heeft hij er vroeger
ook gewoond. Hij ziet wel verschillen
met het verleden en ook hij mist de kleine winkels zoals de kaas- en visboer. Hij
betreurt het eveneens dat er de laatste
jaren zo weinig aan Sint en Kerst wordt
gedaan. Dat was vroeger wel anders.
Inmiddels zit hij hier ruim vier jaar en
vertelt hij vol passie over zijn winkel.
Omdat Ger voortdurend klanten over de
vloer krijgt met de meest uiteenlopende
vragen besluit uw verslaggeefster maar
zelf rond te neuzen. Eigenlijk is de winkel een drogisterij met haarmode en
sieraden. Het assortiment is enorm.
Van zeepjes tot kaarsen, stofzuigerzakken, zeventig soorten batterijen,
scheermesjes, honden- en kattenvoer.
Je kunt het zo gek niet bedenken of Ger
heeft het in huis. En anders weet hij er
wel aan te komen. Zelfs voor zeer pijnlijke gewrichten heeft hij wel het juiste

als van buiten de wijk. Bovendien verkoop ik enorm veel via Internet en heb
ik een eigen webwinkel ‘Behangweb’
opgezet. Ik hoop dat ik hier nog lang
kan blijven zitten. Ik zou alleen graag
willen uitbreiden want zoals je ziet
hebben we heel veel spullen maar qua

zalfje.. met name de Ginseng crème is
populair.
Er komt een jongen binnen die een
Minnie Mouse pop zoekt voor zijn zieke
moeder. Voor Ger geen enkel probleem.
Vrijwel ogenblikkelijk pakt hij een grote
doos van de kast met daarin het juiste
exemplaar en de klant loopt tevreden
de winkel uit.
Een volgende klant komt met zijn hond
en vraagt om Jarco hondenvoer. Eén
van de specialiteiten van de winkel. Het

Ger vertelt nog een leuke anekdote:
een paar jaar geleden kwam er een
oude dame binnen die vroeg om echte
kerstboomkaarsjes. Ger beloofde dat
hij ze zou bestellen, maar dat bleek niet
zo eenvoudig. Na stad en land te hebben afgezocht vond hij ze uiteindelijk in
Gouda. Hij besloot meteen tien doosjes
mee te nemen en de dame in kwestie
was zo blij dat ze direct vijf doosjes gekocht. Zo werkt het bij You&Be. Ger zal
er alles aan doen om aan de wens van
zijn klanten te voldoen.
Heeft Ger buiten zijn winkel nog tijd voor
hobby’s? Hij vertelt dat hij begeleider
is van een zaalvoetbalteam en samen
met zijn vrouw verzamelt hij spullen
uit de jaren 50/60. (De Elvis periode).
Ook is hij actief voor de sponsoring van
kerstkaarten. Zijn leus is dan ook: 80
kaarten, 80 prijzen.
Heeft Ger nog een tip voor de feestdagen? Ja, ik verkoop een zeer goeie

Jan Behang, Kleiweg 106,
Tel: 010-4184174,
mail: behangweb@nl;
website: www.janbehang.nl
Marjolein Tan

“Kijk voor
vintage laarzen, all stars
en sneakers
op:
www.vintagefootwear.nl
Afhalen van uw bestelling kan
eventueel in het kleiwegkwartier.....”

kwaliteit kaarsen dus kom maar snel kijken..en als je nog een verenboa wilt, ik
heb er nog twee…. Ook zijn de nieuwe
(avond)tassen binnen.
Ger doet nog een laatste oproep aan de
lezers: Steun de winkeliers van de Kleiweg om onze buurt weer het aanzien te
geven van 30 jaar geleden. Sluit u aan
bij de winkeliersvereniging of praat met
de deelgemeente. (bij een aantal winkeliers liggen flyers met aanvullende
informatie.
Tenslotte wenst Ger iedereen alvast fijne
feestdagen en een goed Nieuwjaar.
You&Be, Kleiweg 48,
Tel: 010-4222901/06-22507478
Marjolein Tan

Een ontmoeting met Hans van Dijk, decoratieschilder uit Schiebroek
Dagelijks rijden of lopen wij erlangs.
Wie heeft ze nog niet zien staan?
Die prachtig geschilderde elektriciteitshuisjes, de een nog mooier dan
de ander. Op de kruising Melanchthonweg/Ringdijk staat er ook een.
Een levensecht tafereel van schapen, paarden en zwanen.
Op de Donkersingel staat een huisje
bedekt met een sluier van gekleurde,
geschilderde rozen. Bij de tramhalte
van de Meidoornsingel zitten poesjes
op de bank te spelen.
Niet alleen in Schiebroek en Hillegersberg staan deze kunstwerken. Ook in
het centrum van Rotterdam herken je

deze huisjes, beschilderd door Hans.
Aan de Binnenweg heeft hij een tafereel
van een gitaarspelende jongen geschilderd: die jongen is zijn eigen zoon!

En mocht u opeens voor een levensechte muziektent staan, het is maar
een elektriciteitshuisje in de Sonmansstraat.

Sommige huisjes zijn zo levensecht
weergegeven dat zelfs honden enthousiast naar een (geschilderde) hond rennen.

De man achter deze kunstwerken heet
Hans van Dijk en woont met zijn vrouw
en twee zoons in Schiebroek. Tijd dus
voor een gesprekje met de buurtkrant.
Want iemand die van lelijke afvalcontainers en saaie grijze elektriciteitshuisjes
zulke mooie kunstwerken kan maken
die moet toch wel heel goed zijn in zijn
vak.

Ook in Blijdorp stond in het Vroesenpark een prieeltje dat in opdracht van
de Deelgemeente Noord door Hans is
geschilderd. Even verderop in de wijk
zie je een vuilniscontainer die is opgefleurd met “leuk” afval. Zo wordt de
omgeving, ook voor de bewoners, een
stuk gezelliger.

Hans van Dijk komt uit een creatieve
familie. Zijn opa was kunstenaar en zijn
moeder kon prachtig borduren. Hij heeft
Kunstacademie gedaan en is geen vrije
kunstenaar maar heeft altijd in opdracht
gewerkt. Zo heeft hij inmiddels een flink
aantal opdrachten van de gemeente
gekregen. Ook werkt hij veel voor particulieren en horecagelegenheden.
Ben je helemaal vrij in je werk of moet
je eerst je ontwerpen laten zien? “Nou

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

ik laat het eerst zien en meestal wordt
het direct goedgekeurd en kan ik aan
de slag”. Hij schildert ook in zijn eigen
omgeving. Er is een beschilderd prieeltje op de Kastanjesingel. En in de Diephuisstraat staat nu ook een huisje met
de hond erop geschilderd van Bram
van de SBO.
Hans is door zijn werk veel buiten en
werkt met acrylverf. Dat moet ook wel
want de objecten worden natuurlijk dag
in dag uit geteisterd door weer en wind.
Soms is hij in een week klaar en bij grotere objecten duurt het ongeveer drie
weken eer het klaar is.
Is hij niet bang dat zijn projecten
worden beklad door Graffitifanaten?

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.

“Welnee. Onder Graffitispuiters is er een
onderlinge afspraak dat men nooit over
een kunstwerk zal spuiten. Bovendien
wordt er altijd een anti-graffitilaag opgezet. Er zijn wel eens kleine beschadigingen maar de kunstwerken zijn zelf
altijd goed zichtbaar.
Hans krijgt veel leuke reacties van voorbijgaande mensen. Van jong tot oud
maken ze complimentjes en soms maken mensen zelf foto’s van de beschilderde huisjes en sturen die naar Hans
op. Hij laat een setje foto’s zien en weer
valt op hoe levensecht sommige afbeeldingen zijn.

Wat staat er nu nog op het programma?
Hans vertelt dat hij nog een opdracht
heeft voor een huisje bij de Irenebrug.
Maar een grote wens zou zijn om muurschilderingen in kerken te doen of het
verfraaien van de Sixtijnse kapel. Dat
zou geweldig zijn!

Al deze positieve aandacht wordt als
prettig ervaren en juist deze goede
waardering maakt het werk een stuk
leuker.

Voor meer informatie:
www.Johannesvandijk.nl

Hans heeft van zijn hobby zijn beroep
gemaakt. Naast leuke dingen doen met
zijn gezin, familie en vrienden loopt hij
graag een marathon. Hij is graag buiten
aan het werk. Het is gewoon leuk om
saaie afvalcontainers in groene oases
te zien veranderen…

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

Hondenpoep
ook voor hondenbezitters een grote ergernis

sale now!
zi-zo
s’nob
marsh
stroke
angels
bandolera
nick company
mandarin & mint
friss & company
wekelijks nieuwe items

galaxy mode

kleiweg 24
telefoon 010 4 18 48 47
ZIE VOOR OPENINGSTIJDEN: WWW.GALAXYMODE.NL

Hondenpoep wordt door veel bewoners genoemd als
de grootste ergernis van het Kleiwegkwartier. Daarom
besteedt de BOKkrant er regelmatig aandacht aan.
De wijk is niet verdeeld in hondenliefhebbers en hondenpoephaters. Er zijn gelukkig ook hondenbezitters
die ook van die smerigheid op straat niet willen. Onderstaand bericht ontvingen we op de redactie.

Nieuws van de Oranjekerk

Geachte redactie,
Ik woon nu bijna een jaar in het kleiwegkwartier, exacte
straat is de Jan Willem Frisostraat. Een enorme leuke wijk
om te wonen, maar wat mij opvalt in mijn eigen straat is
de hoeveelheid hondenpoep. Wij zijn zelf eigenaar van
een middelgrote hond, maar heb ten alle tijden zakjes in
mijn zak om de poep op te ruimen, mijn ergernis is hier
omtrent erg hoog. Hiervoor heb ik in het centrum van Rotterdam gewoond, ook met hond, daar was het lang niet
zo smerig als in deze straat/wijk. Het verbaast mij dan ook
dat sommige bewoners dit zonder schaamte kunnen
laten liggen. Het ligt voornamelijk op de parkeerplekken,
dus als je je auto uitstapt is er een grote kans dat je erin
stapt, dit kan niet. Als je er iets van zegt, lopen ze zwijgend door, alsof ze je niet horen. Wellicht dat u of iemand
anders weet, hoe deze mensen tot gewoon opruimen
te bewegen?

Spoorschermen gereed
De BOK heeft zich meer dan 14 jaar ingespannen voor een geluidsscherm bij de spoorbaan aan de
Ceintuurbaan. In 2006 is het convenant getekend. De verwachting was dat de schermen in 2007 gerealiseerd zouden zijn. Maar nu staan ze in volle glorie te pronken zoals hier te zien is bij station Noord.

Afsluiting Prinsemolenpad

Rijwielstalling

Vanaf 13 oktober 2008 voert Gemeentewerken
werkzaamheden aan het Prinsemolenpad uit. Het
werk duurt tot april 2009. In deze periode worden
de voet- en fietspaden van het Prinsemolenpad
voorzien van nieuw asfalt en zal het dijklichaam
langs de Rotte verstevigd worden. Tevens zal het
park worden voorzien van nieuwe openbare verlichting.

Vanaf januari 2009 komt er een rijwielstalling in de
Smaragdstraat. De stalling is bedoeld voor bewoners
van de Edelstenenbuurt.
De stalling biedt tevens mogelijkheden voor reparatie
van rijwielen voor iedereen die zijn fiets in optimale
conditie wil houden .
Meer informatie bij Janus Somers, tel. 0655831908.

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen
het werk belemmeren. In dat geval kunnen de
werkzaamheden langer duren. Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. Er worden maatregelen genomen om de overlast te beperken, zoals
het leggen van loopplanken en rijplaten.
Het bouwverkeer zal via de Prins Bernhardkade

Redactie: De BOK gaat voorstellen om door Stadstoezicht aan hondenuitlaters te vragen of ze een zakje bij
zich hebben om de poep op te ruimen, dit zou preventief kunnen werken doordat hondenbezitters zich dan
meer realiseren dat er op hen wordt gelet.

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

Bezoek ook onze
website !!

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

over een (tijdelijke) noodbrug het park inrijden en
vervolgens via de noodbrug en de Philips Willemstraat het werk weer verlaten. In deze aan- en afvoerroute zullen de verkeersdrempels in genoemde straten worden verlaagd en de inritconstructies
worden aangepast, dit om overlast voor de omgeving te beperken. Het bouwverkeer zal stapvoets
door de wijk rijden.
Informatie
Voor meer informatie, vragen en/of klachten kunt
u contact opnemen met T. de Wit, Directievoerder
afdeling Stad/Noord. Bereikbaar tussen 07.30 16.00 uur op telefoonnummer 010-2781932.
In het weekend kunt u contact opnemen met het
algemene nummer 0800-1545 van de gemeente
Rotterdam.

◆

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. We hebben ook tretford.
Ook leveren wij diverse merken tapijt en vinyl!
Tapijt: Desso, Parade, Bonaparte, Interfloor etc.
Vinyl: Novilon, Tarkett, Rhinofloor etc.
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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.

INFORMATIE
BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter),
John Hokke, Michiel van Berkel en
Geer Meershoek

ANDRÉ’S TAPIJTHUIS
Kleiweg 26B, 3051 GR Rotterdam

De koster van de Oranjekerk, Steven de Jong, is
een zeer bekende figuur in het Kleiwegkwartier. Hij
heeft kontakten met kerkbezoekers maar ook met
mensen van buiten de kerk. Bij velen staat hij bekend als een vriendelijk en betrokken persoon die
altijd klaar staat voor mensen uit zijn omgeving.
Twintig jaar geleden werd hij koster van de Oranjekerk, een functie die hij met groot enthousiasme
en toewijding vervult. Zijn 20 jarig kosterschap
werd gevierd met een groot feest.
Hiervoor had Steven 300 mensen en een koor uit
zijn geboortedorp in Friesland en het bekende
koor Intercession uitgenodigd om samen een
concert inde Oranjekerk te geven. De kerk was
bomvol op zaterdag 8 november. Het was een
fantastische avond waar alle aanwezigen volop
genoten hebben met een aantal muzikale hoogstandjes die grote indruk maakten.
Steven wilde geen cadeau maar heeft alle giften
beschikbaar gesteld voor de renovatie van het
kerkorgel. Gelukkig heeft hij ook een toepasselijk
cadeau gekregen. Al met al een feestelijke en onvergetelijke avond.
Zaterdag 15 november was er weer een tweejaarlijkse bazaar in de Oranjekerk; een gebeuren waar
veel wijkbewoners elkaar hebben ontmoet.
Het was weer druk en gezellig met voor iedereen
wel iets van zijn of haar gading. De horeca moest
hard werken om iedereen te voorzien.
Er stonden 75 vrijwilligers klaar om alles goed te
laten verlopen. De opbrengst van 10.000 euro
wordt gebruikt voor de zeer noodzakelijke renovatie van het kerkorgel.
Juni 2009 bestaat de Oranjekerk 75 jaar en men
hoopt dat het gerenoveerde orgel dan de hernieuwde feestelijke klanten kan laten klinken door
het kerkgebouw.
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Bergse Linker Rottekade 59 - 3056 LB Rotterdam
Tel. 010 - 4127043 - Mobiel: 06 - 53403616
Fax 010 - 2143522
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