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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

Broem Broem
Het Kleiwegkwartier heeft voor de 
auto twee belangrijke ingangen en 
twee belangrijke uitgangen. Vanuit het 
noorden kun je erin via de Ringdijk en 
via de Straatweg. In het zuiden kun je 
eruit via het Rozenlaanviaduct en ‘het 
muizengaatje’ bij Station Noord. Deze 
in- en uitgangen worden gebruikt door 
onszelf (‘wij uit het Kleiwegkwartier’), 
maar vooral ook door onze 
noorderburen uit overig Hillegersberg-
Schiebroek en Lansingerland (de drie 
B’s: Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en 
Bergschenhoek) en dan natuurlijk nog 
door de rest van Nederland, die een 
poging doet om een file te vermijden 
op de A20 of de A13.
Wat zou er gebeuren als je tijdelijk 
één van de ingangen afsluit: denk 
bijvoorbeeld aan de Ringdijk, voor 
iets met een riool of zo? Juist! Dan 
neemt iedereen de andere ingang: de 
Straatweg. En het staat dan natuurlijk 
dubbel vast. En stel dat je dan ook 
nog het Schieplein grotendeels afsluit 
(onze geliefde snelweg-oprit/afrit 14 
van de A20). Juist! Dan wil of moet 
iedereen door het Kleiwegkwartier heen 
en staat het driedubbel vast. Stel dat je 
dan gelijktijdig de Philips Willembrug 
(aan onze oostgrens) tijdelijk buiten 
gebruik stelt vanwege een onverwachte 
noodzakelijke onderhoudsbeurt. En 
stel dat je dan al een paar jaar geleden 
de snelwegonderdoorgang voor auto’s 
bij Kitsch en Kunst hebt gesloten. En 
stel dat er wel zoiets is als een Prinses 
Irenebrug (de verbinding Hillegersberg-
Alexanderpolder), maar dat deze 
brug en de omgeving (on)bewust zo 
zijn ingericht dat autoverkeer wordt 
ontmoedigd. Brrrrggghhh%$@%$@ 
$#@@@!!$&^^%. Als je dan ook 
nog de stoplichten op de hoek van de 
Gordelweg en de Straatweg uitschakelt 
en oranje laat knipperen (geen relatie 
met koninginnedag). En als dan ook 
nog de Rodenrijsestraat (het verlengde 
van de Rozenlaan) is afgesloten. 
Wat zou er dan gebeuren? Juist! Dan 
hebben wij het even helemaal gehad en 
dan is het tijd voor actie.
De volgende maatregelen schieten 
door mijn hoofd. 1) Asfalteer de Rotte: 
prima aanrijroute richting centrum en 
de Prinses Irenebrug hoeft nooit meer 
open, 2) Als de RandstadRailtunnel 
naar CS klaar is, asfalteer de 
vrijkomende Hofpleinlijn: nog een 
mooie verbinding richting centrum. 3) 
Verbreedt het viaduct van lijn 5 over 
de A20 en gebruik dit voor een fly-over 
voor auto’s. 4) Beter nog, maak van het 
Schieplein een soort Prins Clausplein 
met meerdere fly-overs, waardoor je 
vanuit het noorden zonder stoplichten 
de snelweg op kunt. 5) Maak een 
Gordelwegtunneltje bij de kruising met 
de Straatweg. 6) idem Gordelweg-
Rozenlaan 7) Pas de stoplichten aan 
bij de kruising Ringdijk-Melanchtonweg 
of maak hier een rotonde. 8) Idem 
Melanchtonweg-Wilgenplaslaan. 9) 
Repareer de Philips Willembrug wat 
sneller (eind mei klaar). Een deel van 
deze maatregelen is zowaar zeer zeker 
realistisch.
Het zal wel niet politiek correct zijn, 
maar wij hebben ook twee auto’s en we 
maken er regelmatig gebruik van. 
omen namelijk wel eens buiten de 
deur – om te werken of zo – en daar 
schamen wij ons nog niet voor. Een 
beetje file, akkoord. Maar ik wil niet 
op weg gaan met het idee dat ik beter 
een fles water en een deken in de 
auto kan hebben voor het geval dat ik 
noodgedwongen in de vaststaande file 
moet overnachten.

Camiel Columnmans

B o d e m s a n e r i n g  W i l h e l m i n a l a a n
Terrein voormalige vijlenfabriek diT najaar op de schop

Opvallend hoe onze wijk vaak de afspiegeling 
vormt van de wereld erbuiten. We schreven 
eerder hoe inklinkende bodems - een kwaal 
van half Nederland - in onze wijk kunnen 
leiden tot paalrot. Dit keer richten we onze 
aandacht opnieuw op de bodem. 

Nederland komt er in de jaren ’80 door 
Lekkerkerk en andere schandalen achter, 
dat de bodem veel minder schoon is dan 
we dachten. De eerste jaren erna worden 
gebruikt voor het in kaart brengen van de 
zware metalen en organische viezigheid. 
Anno 2009, decennia later, blijken die zo 
talrijk en omvangrijk, dat opruimen van 
alle verontreiniging zowat onbetaalbaar en 
daarmee onhaalbaar lijkt. Wat op dit moment 
landelijk rest is desillusie, en het zoeken naar 
een redelijk antwoord op de vraag waar wel 
en waar niet gesaneerd moet worden. 

Voor de spiegel híervan in onze wijk hoef 
je niet ver te zoeken. Eens was het gebied 
tussen de Wilhelminalaan en de Uitweg 
thuishaven voor een vijlenkapperij. Vijlkappen 
is een oud ambacht, aanvankelijk handwerk, 
waarbij onbewerkte vijlprofielen machinaal 
worden gekapt. Kappen is het voorzien van 
een oppervlaktestructuur. 

De kapperij werd geleid door een Engelsman. 
Hij werkte met Engelse vijlprofielen en bij 
de productie gebruikte hij loodbaden. Let 
wel, we hebben het over een tijd dat er 
nog geen riolering en recyclingindustrie 
waren. Men had al helemáál geen kennis 
over de gevolgen van loodinname voor de 
menselijke gezondheid. 
Het is niet verwonderlijk dat onder en rondom 
het terrein van de voormalige vijlenkapperij in 
de jaren ’80 en ’90 lood in de bodem wordt 
gevonden. Maar met de inleiding in het 
achterhoofd is het ook niet verwonderlijk hoe 
de besluitvorming rond eventuele sanering 
niet bepaald vlotjes tot stand kwam. We  
gaan eens buurten in de Wilhelminalaan bij 
bewoners Patrick Peren en Aad Gazenbeek. 

Aad Gazenbeek is bewoner van het 
eerste uur van de in 1985 opgeleverde 

nieuwbouw aan de Wilhelminalaan, destijds 
huurwoningen. Hij vertelt: “De eigenaar van 
de woningen besloot in 1996 de huizen te 
koop aan te bieden. Hij liet, met het oog op 
de verkoop, de grond onderzoeken door 
een gespecialiseerd bureau. Het onderzoek 
wees uit dat er weliswaar lood  en andere 
verontreinigingen in de grond zaten, maar 
dat de saneringsurgentie gering was. Het 
advies was: niets doen, tenzij het gebied 
opnieuw bebouwd of herontwikkeld wordt.”

Voor de bewoners van de nieuwbouw en van 
de oudere woningen was het een redelijk 
geruststellende gedachte. Maar bij dat ene 
onderzoek bleef het niet. In 1999 besloot de 
gemeente om óók een onderzoek te laten 
doen. In de tien jaar die volgden werden de 
bewoners niet echt veel wijzer. Patrick Peren, 
die tien jaar geleden een jaren ‘30 woning 
in de Wilhelminalaan kocht, weet er alles 
van. “Ik woonde hier nog maar net, toen 
we een brief kregen van de gemeente dat 
er een onderzoek zou komen. Er werden 
bodemmonsters genomen op diverse 
plekken in onze straat, de Emmalaan, de  
Uitweg en de Schiebroekse Singel. Niet 

één keer maar regelmatig, op  verschillende 
plekken. Een paar keer ontving ik een brief 
dat er geen risico zou zijn voor de gezondheid 
van de bewoners, want de verontreinigingen 
zaten diep.”

Eind vorig jaar veranderde de strekking 
van de  berichtgeving van de gemeente. In 
december ontvingen de betrokken bewoners 
een brief met de mededeling dat er weliswaar 
geen acuut humaan risico was, maar dat er 

wel risico’s waren voor de lange termijn er 
dat er dus gesaneerd  moest worden. In 
februari viel een ontwerpbeschikking van de 
gemeente in de  brievenbussen. Een nogal 
juridisch stuk, maar wie zich erin verdiepte 
kon eruit opmaken dat binnen vier jaar met 
saneren begonnen moest worden.

Patrick Peren: “Op dat moment snapte de 
gemiddelde bewoner er niets meer van. Wat 
zou er gebeuren en wanneer, wat betekende 
het voor iedereen persoonlijk? Zelf maakte ik 
me best zorgen: ik heb diverse fruitplanten in 
mijn tuin waar het hele gezin lekker van eet. 
Is dat al die tijd gevaarlijk geweest?”

De BOK kaartte de situatie aan bij de 
deelgemeente, die niet op de hoogte 
bleek te zijn van het onderzoek en van de 
berichtgeving aan de omwonenden. De 
deelgemeente organiseerde in april een 
informatiebijeenkomst, waar op veel vragen 
een antwoord kwam.
Aad Gazenbeek: “De vragen over de 
aard van de verontreiniging en de  
gezondheidsrisico’s werden uitgebreid 
beantwoord. We begrepen dat er een 
meter grond uit de betrokken tuinen wordt 
afgegraven, mits de bewoners toestemming 
geven. Geen duidelijk antwoord kwam er 
trouwens op de vraag of er wel echt schone 
grond voor  terugkomt. Ik ben benieuwd.”

Patrick Peren: “Fruit uit je tuin schijn je wel 
gewoon te kunnen eten. Alleen het gewas 
zelf kun je beter niet nemen.”

De informatiebijeenkomst gaf verheldering, 
maar nog steeds is niet helemaal duidelijk 
wat er gaat gebeuren. Eerst loopt nog een 
inspraakprocedure;  komend najaar wordt 
met de sanering begonnen, als alles volgens 
plan verloopt. En dan? Wat gebeurt er met 
de planten? Hoe komen de werklieden bij 
de achtertuinen?  Wanneer wordt welke tuin 
gedaan? Hoe zit het met vergoedingen? 
Hoe zien de tuinen eruit na afloop? Een 
hoop vragen, waar Patrick Peren en Aad 
Gazenbeek de komende tijd antwoorden op 
hopen te krijgen van de gemeente.

Patrick Peren: “De communicatie in dit 
traject verdient niet de schoonheidsprijs. 
Maar ik hoop dat we het eind dit jaar kunnen 
afronden en dat ik straks met een gerust hart 
weer van mijn fruit kan eten.”

Na ons gesprek loopt Aad Gazenbeek nog 
een stukje mee, tot hij bij zijn huis is. Hij wijst 
naar zijn voortuin, die er prachtig verzorgd 
bijligt. “Heb ik vele jaren aan gewerkt,” zegt 
hij. “Nou ja, ik zie wel weer wat ik er van kan 
maken.”

Annemarie de Visser

Koninginnedag
De BOK heeft dit jaar voor het eerst actief 
meegedaan met Koninginnedag. Bewoners 
waren welkom voor koffie met taart en een 
high tea. Voor de kinderen waren er diverse 
kinderspellen georganiseerd. De BOK is 
van plan om ook volgend jaar weer iets te 
organiseren met Koninginnedag. Scheidend 
voorzitter Bert Cremers en portefeuillehouder 
Letty Bekedam van de deelgemeente streden 
om het hardst op de hometrainers...  

Kleurwedstrijd
Er zijn leuke prijzen te winnen bij de 
kleurwedstrijd van de BOK. Download 
daarom de kleurplaat van onze internetsite 
www.bokrotterdam.nl of haal de kleurplaat op 
bij de BOK in het gebouw van de Duikelaar. 
Kleur of versier de plaat zo mooi mogelijk 
en lever die voor 1 juni in bij de BOK. De 
prijswinnaars worden in de volgende krant 
bekend gemaakt.

Bezorgers
De BOK is op zoek naar BEZORGERS die 
zeven keer per jaar de Buurtkrant willen 
bezorgen. Zoekt u een doel tijdens uw 
wandeling meldt u dan als bezorger. Alleen 
met uw hulp komen de kranten tijdig bij in de 
brievenbussen.

iWAP 
Samen met bestuursleden van de BOK heeft 
de deelgemeente een integraal wijk Actie 
Programma, iWAP, voor Hillegersberg Zuid 
opgesteld. U kunt deze inzien of afhalen bij 
het kantoor van de BOK of op onze website 
www.bokrotterdam.nl

Kaartjes avondvierdaagse
Van 8 t/m 12 juni wordt de 63e 
Avondvierdaagse in Hillegersberg-
Schiebroek gehouden. Kaartjes hiervoor 
zijn te koop bij het kantoor van de BOK. 
Informatie tel 0184 – 683 532

Op 24 april werd het boekje Een gedenkteken 
en een naam, herinneringen aan Joods 
Hillegersberg en Schiebroek gepresenteerd. 
Het boekje wordt door de deelgemeente 
gratis verspreid in de buurt en is o.a. op te 
halen bij de BOK.   

Zeker 248 Joden uit deze twee dorpen 
overleefden de oorlog niet en kwamen om 
in de vernietigingskampen. Het boekje is 
bedoeld als een eerbetoon en een vorm 
van rechtsherstel voor deze vergeten groep. 

De samenleving en de overheid was niet in 
staat en gedeeltelijk ook niet bereid om deze 
groep landgenoten te beschermen tegen 
het Nazi-geweld. Anton Stapelkamp, die het 
boekje schreef, wil ter nagedachtenis van 
de Joden van Hillegersberg en Schiebroek 
minimaal 248 bomen laten planten in de 
Negev-woestijn in Israël. Wie daar een 
bijdrage aan wil leveren kan een bedrag, 
klein of groot, storten op giro 503545 t.n.v. 
A.B.Stapelkamp te Rotterdam. Een boom 
kost 10 euro.

GedenkBos voor HolocaustslacHtoffers

Op woensdag 20 mei wordt de eerste Se-
niorendag van 2009, georganiseerd door 
het Platform voor Ouderen, gehouden.
Het thema is: “Mantelzorg en het Vraag-
wijzer-loket”. 

De dag vindt weer plaats in Lommerrijk 
aan de Straatweg 90. Aanvang 10.00 
uur. Zaal open vanaf 09.30 uur. Rond het 
middaguur gebruiken we gezamenlijk de 
lunch. Om ± 13.30 uur vertrekken we met 
de bus voor een leuke verrassingstocht. 

Rond 16.30 uur zijn wij weer terug bij 
Lommerrijk. Kosten € 2,50 per persoon. 
Kaartverkoop bij: Wijkwinkel van de Be-
wonersorganisatie 110-Morgen, Orion-
straat 10, tel.: 418 86 90. Wijkwinkel van 
de Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier, 
Ant.Duyklaan 9, tel.:422 44 45. Ther-
miek Welzijnsorganisatie, Wilgenlei 790,  
tel.: 422 08 44. 

Let wel: er kunnen maximaal 100 perso-
nen ontvangen worden, dus… op = op.

seniorendaG woensdaG 20 mei 2009



ZoekPlaatJe

antwoord oP ZoekPlaatJe Bk2  

Wederom een zwart-wit kiekje uit de 
oude doos, toch staan al deze pan-
den er nog. Ze zijn goed herkenbaar, 
maar voor het rechter pandje is on-
langs een sloopvergunning aange-
vraagd! Ja, daar doen we in Rotter-
dam niet zo moeilijk over, is daarom 
de Oud-Rotterdammer zo geliefd? 
Vandaar deze foto, voordat u het daar 
niet meer herkent. Opvallend is dat 
er geen verkeer is op straat, wel een 
geparkeerd vrachtautootje. Nu is die 
parkeerruimte er niet meer en de foto-
graaf zou al lang van de weg gereden 

zijn door het drukke verkeer.
Wij willen uiteraard weten: in welke 
straat staat dat rechter pandje, wat 
is daar nu en in het verleden te doen 
geweest, van wie is die vrachtauto, 
wie heeft daar gewoond en wie zijn 
de buren? Stel ons niet teleur, vertel 
ons alles over deze pandjes in het 
op het oog doodrustige straatje. Hoe 
was het er toen, 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!

Iedere woensdagmiddag verzorgt Ra-
mona Stook, meidenwerker bij Thermiek 
Welzijnsorganisatie, ‘GIRLZ-only’. Zoals 
de naam al aangeeft: een inloopactiviteit 
voor alleen meiden. 
Op dit moment is er een groep van onge-
veer zeven meiden uit het Kleiwegkwar-
tier, in de leeftijd van 10 tot 13 jaar, die 
regelmatig komen en actief zijn. 
Deze meiden willen graag iets meer bete-
kenen voor de wijk en gaan daarom be-
ginnen met een kinderredactie. Vanaf 12 
mei krijgen zij zes workshops ‘Journalis-
tiek en Fotografie’. Deze cursus wordt ge-
geven door Stichting Hoedje van Papier. 
In deze workshops wordt uitgelegd hoe je 
nieuws verslaat, hoe een interview wordt 
gehouden, hoe je een reportage maakt 
en hoe je dit d.m.v. fotografie in beeld 
brengt. Het eindresultaat zijn artikelen, 
foto’s en reportages die in een echt ma-
gazine komen te staan. De meiden gaan 
schrijven over hun wijk en zaken waar zij 
zich mee bezighouden. Dit magazine is 
het begin, want in samenwerking met de 
BOK-krant krijgen de meiden de moge-
lijkheid om stukken te schrijven over hun 
wijk. Deze worden dan in de BOK-krant 
geplaatst en/of op de website van de 
BOK. Dus binnenkort leest u meer over 
uw wijk en dan door de ogen van een stel 
prachtige jonge meiden.

En verwelkom nieuwe bewoners in het 
Kleiwegkwartier.
Bent u ondernemer in het Kleiwegkwartier 
en wilt u bekendheid krijgen onder nieu-
we bewoners? Het wijknetwerk van de 
BOK biedt u de ultieme mogelijkheid om 
uw product of kennis op een interessante 
manier aan te bieden via onze wijktas. 
Deze tas wordt uitsluitend aangeboden 
aan nieuwe bewoners in de wijk. Bedenk 
daarom iets wat het voor de nieuwe be-
woner aantrekkelijk maakt om naar u toe 
te komen. U kunt denken aan kortings-
bonnen, samples, proeflessen of andere 
speciale acties.

Het wijknetwerk van de BOK is al een aan-
tal jaren bezig met het project ‘Welkom in 
de Buurt‘. Medewerkers gaan bij nieuwe 
wijkbewoners op bezoek. Deze krijgen 
een tas krijgen aangeboden met informa-
tie over de BOK en andere organisaties 
en instellingen in het Kleiwegkwartier. Op 
deze wijze worden nieuwe bewoners wel-
kom geheten.
Het Kleiwegkwartier heeft een erg hoge 
verhuisgraad. Ieder jaar komen er on-
geveer 400 nieuwe bewoners. Dit heeft 
veelal te maken met de vele leuke star-
terwoningen die bij een groeiend gezin 
al snel te klein worden. Omdat er zoveel 
nieuwe bewoners komen wonen is dit 
een belangrijk project. 

Achter dit project staan enthousiaste 
vrijwilligers die eens in de twee à drie 
maanden bij elkaar komen om de tassen 
te vullen en rond te gaan brengen. Lijkt 
het u leuk om op deze manier nieuwe be-
woners te ontmoeten? Geef u dan op als 
vrijwilliger bij het wijknetwerk. Ook onder-
nemers die een leuke aanbieding heb-
ben voor nieuwe bewoners kunnen zich  
melden bij de BOK.

Mevrouw Lies van Thiel, geboren in 
1934 in Rotterdam en wonend in Ge-
leen meldt ons dat het gebouw op de 
foto van het zoekplaatje het kantoorge-
bouw van Electrostoom aan de Elec-
troweg is. Zij schrijft: “Mijn vader werk-
te daar op het kantoor, toen ik een kind 
was. Hij was daar ‘sous-chef’, wat in 
mijn kinderoren heel interessant klonk. 
Mijn twee jaar jongere zusje en ik gin-
gen in de vakanties in de jaren in de 
oorlog, op het eind van de middag, 
lopend van de Prinses Margrietlaan 
(toen Hillegondalaan) naar dat kan-
toorgebouw. Als mijn vader om 5 uur 
klaar was met werken, mochten wij op 
zijn fiets, de een op het zadel, de ande-
re op de bagagedrager, mee naar huis. 
Mijn vader liep dan naast de fiets.
Ik herinner me een sinterklaasfeest. Dat 
werd gevierd in een gebouw schuin aan 
de overkant van het kantoorgebouw.
Ook herinner ik me dat mijn vader een 
keer met het personeel naar Zwitser-
land is geweest. Daar was kennelijk 
het hoofdkantoor. Hij kwam terug met 
prachtige foto’s. In die tijd was Zwitser-
land heel ver weg! 
 
Mevrouw van Thiel krijgt altijd knipsels 
van de Buurtkrant opgestuurd door 
een vriendin die nog in Rotterdam 

woont. Ook leest zij de BOK-krant op 
internet. Tot haar 26e jaar heeft zij in 
Hillegersberg gewoond en ze is nog 
steeds heel erg geïnteresseerd in wat 
er daar allemaal gebeurt.

De familie Snelleman schreef ons nog 
dat in de tijd dat Brown Boveri in het 
pand gevestigd was er hard door de 
wijk werd gescheurd als het kantoor 
uitging. Vooral de Azaleastraat was 
een racecircuit waardoor er zelfs een 
dodelijk ongeluk is gebeurd bij de Aza-
leastraat, Irisplein en Orchidee- en Ha-
gendoornstraat. Na de verhuizing van 
Brown Boveri naar Alexanderpolder 
werd het een stuk veiliger in de wijk.

Na loting heeft mevrouw van Thiel de 
cadeaubon gewonnen. Wij zullen haar 
die toesturen. 

In de vorige krant is er al een melding van 
gemaakt: 
Sylvia van Lankeren en Vicky Hoppen zijn 
sinds 1 maart actief als buurtagent in het 
Kleiwegkwartier. De vorige buurtagent, 
Jaco de Gast, werd geroemd om zijn suc-
cesvolle aanpak van de wietplantages. 
Wat worden de speerpunten van deze 
dames? Krijgt de politie met deze wissel 
een nieuwe kijk op de wijk? Wat betekent 
dit voor de bewoners?
De BOK was nieuwsgierig en ging nader 
kennismaken. 

Veilig
De functie van buurtagent wordt door de 
dames gezamenlijk in deeltijd ingevuld. 
De roosters worden op elkaar afgestemd 
zodat er op meer tijdstippen een buur-
tagent beschikbaar is als bij een enkele 
persoon. Uiteraard is de overdracht goed 
geregeld en zijn ze regelmatig samen op 
hun post. 
Beide dames zijn enthousiast aan hun 
nieuwe taak begonnen.  Het doel is om de 
bewoners goed van dienst te zijn en de 
wijk veilig te houden. “Veiliger dan nu is 
haast onmogelijk. Op de veiligheidsindex 
scoort het Kleiwegkwartier een 10. Hoger 
kan niet, al kunnen mensen het anders 
beleven. Het aantal inbraken bijvoorbeeld 
valt enorm mee vergeleken met andere 
wijken”. Sylvia praat uit ervaring. Ze heeft 
veel dienstervaring in Het Oude Noorden. 
Maar dat betekent niet dat er niets te doen 
is.
“Het parkeerprobleem heeft onze aan-
dacht. Het verhaal gaat dat het beleid 
rondom het parkeren is aangescherpt. 
Dat is niet zo. Wel gaan we het actiever 
handhaven. Het is bekend dat parkeer-
ruimte schaars is in het Kleiwegkwartier. 
Een oplossing is niet echt voor handen. 

We zijn daarom coulant waar het kan. 
Echter, de laatste jaren wordt steeds 
meer geparkeerd op plaatsen waar het 
echt niet kan. Daar waar de veiligheid in 
het geding is gaan we foutparkeren niet 
meer gedogen. Mensen denken al snel: 
daar stond eerder ook een auto, dus kan 
ik dat ook wel doen. Een volgende zet 
zijn auto erachter. En dan heb je al snel 
een situatie die echt niet kan. Hoeken die 
geblokkeerd zijn voor de hulpdiensten 
of bolides die elk zicht op doorgaand 
verkeer beperken. Dat is gevaarlijk. Dus 

daar worden bekeuringen uitgedeeld. 
Mensen moeten hun auto daar niet neer-
zetten, maar verder weg, bijvoorbeeld op 
de Ceintuurbaan. Sinds kort mogen grote 
wagens, langer dan 6 meter niet meer 
parkeren in de smalle straten. Daar letten 
we op, maar het lost niet alles op.

Belangrijk
Het handhaven gebeurt vanuit perspec-
tief gezond verstand. We zetten niet elke 
foutparkeerder met een bon in het zonne-
tje. Maar foutparkeren blijft een gok: “Als 
collega’s van ons uit andere wijken een 
ronde surveilleren kunnen ze alsnog gaan 
verbaliseren”.

Ook de jeugd heeft de aandacht.  
Jongeren horen erbij, ze zijn belangrijk. 
Maar overlast van groepen is niet de be-
doeling. Nieuw is dat we actief zijn op de 
scholen. We gaan gastlessen geven. Er is 
contact met schoolleiding en ouders. Als 
er sprake is van overlast is er soms meer 
aan de hand; thuis of op school. We zor-
gen dat we de jongeren kennen. En dat 
we contact houden. Zo nodig maken we 
ons sterk voor ondersteuning. We geven 
ze liever voortijdig een steun in de rug dan 
ze te laten ontsporen.
Het beleid wordt niet door de buurtagent 
bepaald. De algehele wetgeving is gel-
dend. De gemeente bepaalt plaatselijk 
beleid. De accenten van de handhaving 
worden bepaald met een heel team waar 
allerlei partijen aan deelnemen: politie, 
opbouwwerk, gemeente, andere belang-
hebbenden. Het is dus niet zo dat wij met 
zijn tweeën even een nieuwe koers uit zet-
ten. Maar het is wel zo dat iedere persoon 
anders is en wij geven onze eigen accen-
ten aan deze functie. Overigens is het niet 
zo dat door het vertrek van Jaco de Gast 
er weer ruimbaan is voor nieuwe wietplan-
tages. Jaco blijft ook in onze wijk actief 
met het controleren van deze ongewenste 
groenvoorziening.
We houden graag contact met de men-
sen en instanties in de wijk. Als er teke-
nen zijn dat iets niet in de haak is, bel dan 
naar het algemene politienummer. Vraag 
naar ons. Als we beschikbaar zijn wordt 
er doorverbonden. Anders kan er bericht 
achter gelaten worden en wordt er snel 
contact opgenomen. Geef het door als er 
figuren rondlopen die niet in de wijk horen 
of zich verdacht gedragen. Zo zorgen we 
samen met u voor een leefbare wijk!

Ciska Evers

n i e u w e  k i J k  o P  d e  w i J k ?

Op dinsdag 21 april 2009 heeft Bert Cre-
mers, voorzitter van de deelgemeente, 
een nieuw restaurant geopend aan de 
Kleiweg 4-6. Dit restaurant, Aubergine, 
presenteert een ‘Cuisine Mediterrannée’ 
met geraffineerde maar zeer betaalbare 
gerechten en een excellente wijnkaart. 
De menukaart bevat vele bijzondere ge-
rechten uit verschillende landen rond de 

Middellandse Zee en elke maand stelt de 
chef-kok Ludi Aladin een speciaal menu 
samen gebaseerd op de keuken uit één 
specifiek land uit Zuid-Europa of Noord-
Afrika. 
Voor meer informatie over Auber-
gine kunt u terecht op de website;  
www.auberginecuisine.nl of telefonisch 
010-4229903.

oPeninG cuisine mediterrannée  
aan de kleiweG

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en 
planten zowel binnen als 

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze 
website !!

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. 

ANDRÉ’S TAPIJTHUIS 
Kleiweg 26B, 3051 GR Rotterdam    ◆    telefoon 010 4223095

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

v.a. E249,00

-

JonGe meiden 
Gaan scHriJven

ontHullinG Ge-
BrandscHilderd 

raam in 
oranJekerk

Op zaterdag 6 juni 2009 wordt de restau-
ratie van een gebrandschilderd raam van 
Marius Richters afgesloten met een fees-
telijke bijeenkomst in de Oranjekerk. Het 
gerestaureerde raam is tevens verplaatst 
naar de kerkzaal en is nu dus in volle glo-
rie te bewonderen. Marius Richters was 
een bekend schilder en glazenier, die 
woonde aan de Grindweg in Hillegers-
berg. Hij leefde van 1878 tot 1955 en ligt 
begraven bij de Hillegondakerk. 

De voorstelling in het raam is gebaseerd 
op het Bijbelboek Openbaring. Het raam 
was niet meer zichtbaar door de verklei-
ning van de kerkzaal begin jaren ’70. 
Restauratie  bleek noodzakelijk maar een 
kostbare aangelegenheid. De totale kos-
ten bedroegen meer dan 25.000 euro. 
Door bijdragen van allerlei fondsen en 
particulieren, is  restauratie mogelijk ge-
maakt. Van de gelegenheid is gebruik ge-
maakt om het raam uit de achtergevel te 
verwijderen en te plaatsen in de kerkzaal. 
Het kunstwerk komt mede door de aan-
gebrachte verlichting nu weer helemaal 
tot zijn recht. 

Ter gelegenheid van de onthulling zal Lies-
beth van der Zeeuw, conservator van het 
Historisch Museum Rotterdam, een lezing 
over het werk van Richters houden. 
Belangstellenden  zijn van harte welkom 
bij deze bijeenkomst op 6 juni, aanvang 
15.00 uur in de Oranjekerk, Rozenlaan 20. 
Inloop vanaf 14.30 uur.

ondernemers sla 
uw slaG!



Oesters eet men niet zomaar, oesters 
worden tijdens een bijzondere gelegen-
heid gegeten. Het eten van oesters is al 
een feest op zich. Omdat er nog steeds 
mensen zijn die het woord oester bijna 
niet kunnen uitspreken, laat staan ze wil-
len proeven, wordt het nu toch wel tijd om 
de oester aan een nader onderzoek te on-
derwerpen.  En waar kan dat beter tijdens 
een echte oester annex wijnproeverij in 
Kitsch en Kunst aan de Rotte. Een verslag 
van een culinaire ontmoeting  met Matijn 
Wijn van de Oestercompagnie.
Matijn, net terug van een oesterrepor-
tage in Bretagne, laat zich die middag 
vergezellen door een aantal  charmante  
oestermannen. Gekleed in witte leren 
schorten, het oestermes paraat,  lopen de 

heren af en aan met grote zilveren scha-
len vol verse oesters. De gasten zitten vol 
verwachting klaar aan lange tafels. Na 
een uitgebreide uitleg over het ontstaan 
en de ontwikkeling van de oester mogen 
wij (gelukkig) snel aan de slag.
 Er bestaan honderden soorten oesters 
(in Europa zijn er twee soorten maar die 
komen uit verschillende wateren en van 
verschillende kwekers en smaken dus 
anders). Vanmiddag mogen wij er vier 
beoordelen. Dat zijn de Zeeuwse en Bre-
tonse Creuses, de Zeeuwse Platte en 
de Speciales de Claire. Deze oesters in 

combinatie met de ter plekke geschonken 
heerlijke witte wijnen en champagne ma-
ken het  feestje compleet.  
Het technisch proeven  wordt in 5 stap-
pen verdeeld: het  uiterlijk van de oester, 
de neus, proeven van het water, proe-
ven van het vlees en de afdronk. Voor 
de echte oesterkenner misschien een 
makkie maar voor de leken in het gezel-
schap een uiterst moeilijke taak.  Er wordt 
druk geproefd, geschreven en er worden 
cijfers gegeven. Maarre..  een oester 
slurp je toch gewoon in één teug leeg? 
 “Nee, dat is niet de bedoeling” legt  Ma-
tijn ons uit.” Koester een oester, geniet 
met volle teugen. Ontspan, sta open en 
eet er tenminste drie!!!” 
Matijn is een gepassioneerd en humor- 

istisch verteller. Als het even rumoerig 
wordt in de zaal roept hij met luide stem: 
Oesterrrrs!!!!!!!  De magie van dit woord 
brengt iedereen ogenblikkelijk weer bij de 
les. Er komt nog een oestersoep en een 
gegratineerde oester en na afloop vertrek-
ken de gasten met een voldaan gevoel  
en.. met diep respect voor deze ongekend  
lekkernij.
Na afloop vroeg ik hem het (oester)hemd 
van het lijf. Wat is zijn achtergrond en wat 
is die van de Oestercompagnie?
Matijn is van huis uit een commerciële 
man die altijd al een passie voor eten 

heeft gehad. Zelf at hij zijn eerste oester in 
Frankrijk toen hij 11 jaar oud was.  Nadat 
hij tijdelijk was uitgeschakeld door een 
ongeluk is hij begonnen met ‘oesteren’. 
In 2002 is de Oestercompagnie van de 
grond gekomen. Het goedlopende bedrijf 
bestaat inmiddels uit zo’n 25 man/vrouw 
die allemaal op afroep werken. Er zijn ook 
vestigingen in Amsterdam en Antwerpen. 
Vanuit zijn woning in de Statenlaan orga-
niseert het bedrijf proeverijen voor zowel 
de beginnende als de gevorderde oes-
terliefhebber. Workshops, bedrijfsfeesten, 
oesterbar, oesterboot en oestermannen 
en oestermeisjes . Alles is mogelijk!  In-
middels is de behuizing wat krap gewor-
den en men kijkt dan ook uit naar een ge-
schikte locatie in de stad. 
 Maat wat nu als je echt geen oesters lust, 
dan mis je toch iets in het leven? Matijn 
vertelt dat er echt wel redenen zijn om 
oesters niet te eten, je kunt allergisch zijn, 
of vanwege je geloof. Maar als je ze echt 
niet wilt eten? Probeer het dan in ieder ge-
val.. er was ooit een dame op leeftijd die 
er uiteindelijk toch eentje proefde. “Waar-
om heb ik dit niet eerder in mijn leven ge-
probeerd ” riep ze vertwijfeld uit. 
Tenslotte: wat moet ik nou doen om oes-
termeisje bij de Oestercompagnie te wor-
den?

Matijn lacht: “De juiste positieve uitstra-
ling hebben en een korte training bij ons 
volgen. Na de nodige begeleiding  mag je 
vervolgens de praktijk in en zelfstandig je 
oesterkennis uitdragen.“
Na een heerlijk middagje vol culinaire in-
formatie fiets ik even later langs een zon-
nige  Bergse Achterplas naar huis. Het 
zal wel aan de oesters en de wijn liggen 
maar het Kleiwegkwartier lijkt opeens een 
beetje op Zeeland.
De Oestercompagnie, Tel: 010-4614129, 
www.oestercompagnie.nl 

Marjolein Tan  

Zilte oesters aan de Zoete rotte….

Wie alvast in zomerse sferen wil komen 
moet een dezer dagen even binnenlopen 
bij opticien Hans van Dorssen.  En niet al-
leen voor een trendy zonnebril… Bij bin-
nenkomst  in de winkel ziet men meteen 
ook een enorm assortiment brilmonturen. 
De winkel is al zo’n vijftig jaar een begrip 
op de Kleiweg.  Eigenaresse Mia van 
Dorssen  heeft de zaak 20 jaar geleden 
van haar vader Hans overgenomen. Veel 
oudere mensen uit de buurt zullen zich 
hem ongetwijfeld nog herinneren  als een 
heel vriendelijke en sociale man.
Mia heeft na haar VWO opleiding  in acht 

jaar tijd al haar benodigde papieren ge-
haald  en is gediplomeerd opticien/con-
tactlensspecialist. Dagelijks voert zij stan-
daard oogmetingen uit. Zo’n onderzoek 
duurt ongeveer twintig minuten.  Zij heeft 
ook de opleiding van optometrist gevolgd 
waardoor zij bepaalde oogafwijkingen/
oogziektes kan constateren.  Mia helpt  
klanten snel en vakkundig aan een bril of 

contactlenzen.
Het uitzoeken van een bril duurt meestal 
wel wat langer want er is een ruime keus. 
Er zijn veel verschillende modellen. Na-
tuurlijk heeft Mia ook de allernieuwste 
modetrends in huis. Op mijn vraag wat de 
trend deze zomer gaat worden antwoordt 
ze: “Retrobrilletjes zijn weer helemaal in 
en studentikoze monturen met ronde gla-
zen. Verder komen er veel donkere kleu-
ren zoals bruin,  zwart en goudkleurig.
Er is ook een flinke collectie zonnebrillen 
met merken als Gucci,  Ray-Ban,  Adidas 
en Ed Hardy. En wat is de trend voor deze 
zomer? Inderdaad, je ziet het modebeeld 
alweer op straat, de zonnebrillen zijn nog 
steeds groot en rond… 
Nieuw in het assortiment zijn de horloges 
van Ralph Klein, inderdaad de neef van 
Calvin. Grote, overzichtelijke horloges 
voor dames en heren. Omdat er net die 
ochtend een artikel over ooglaseren is 
verschenen wil ik ook graag haar mening 
hierover weten. “Wel, persoonlijk help ik 
klanten toch liever aan een leuke bril of 
een paar comfortabele contactlenzen. 
Maar als je graag je ogen wilt laten lase-
ren doe het dan in een gerenommeerde 
kliniek onder begeleiding van ervaren 
oogspecialisten. Op de vraag hoe zij het 
werken in het Kleiwegkwartier ervaart 
reageert ze enthousiast.” Het voelt hier 
heel goed. Het is een gezellige, sociale 
en veilige buurt maar ik zou het leuk vin-
den als er wat meer gevarieerdere winkels 
zouden bijkomen en wat minder kanto-
ren. Loopt u  gerust eens binnen voor en 
een vrijblijvende oogmeting of deskundig  
glasadvies. De koffie staat klaar! Hans 
van Dorssen Optiek, Kleiweg 7a, Tel:  010-
4186798. Geopend: dinsdag tot en met 
vrijdag 09:30 – 17:30. Zaterdag  09:30-
16:00. (‘s avonds alleen op afspraak)

Marjolein Tan

In vier weken tijd hebben de ondernemers 
van Mien’s keuken, In2Live, de ontwerpe-
larij en Albert Heijn het idee bedacht, het 
pand onderhanden genomen en de ope-
ning verricht van het leegstaande winkel-
pand naast Albert Heijn aan de Kleiweg. 
Behalve de eerder genoemde onderne-
mers zijn vooral bedrijven uit het Klei-
wegkwartier betrokken bij dit initiatief. Het 
interieurconcept is ontworpen door een 
samenwerkingsverband tussen Natasja 
Gerkema(in2live) en Jitze Schneiders (de 
ontwerpelarij. Zij hebben hun schouders 
onder dit project gezet en de onderne-
mers benaderd om mee te werken. Op 
deze manier werd het interieur mede 
bepaald door de bijdrage van de deel-
nemende bedrijven. Daarna is het interi-
eur ontworpen met ter plekke aanwezige 
materialen, materialen uit de supermarkt 
en materiaal dat is aangeleverd door ver-
schillende winkeliers. Jitze Schneiders, in 
opleiding voor interieurarchitect, vertelt 
dat er duidelijke uitgangspunten zijn bij 
de start van dit ‘restaurant’. Vanuit Mien’s 
keuken wordt er a la Allerhande gekookt. 
De mensen moeten dit goed kunnen zien 
vanaf de straat maar ook als ze eenmaal 
binnen zijn. Met een gezellige ontmoe-
tingsplek voor in de ruimte kan iedereen 
met elkaar kennis maken. Vervolgens 
worden de gasten uitgenodigd om langs 
de ondernemersstraat, plaats te gaan ne-
men in de Bourgondische ruimte. Met her-
gebruikte materialen als lampen, tafels, 
stoelen in de mooi afgescheiden ruimte 
kunnen de maximaal veertig gasten zich 
helemaal thuis voelen.  Dit is ook een 
van de uitgangspunten van de bedrijven. 
Een ontmoetingsplaats voor bewoners 
van het Kleiwegkwartier. Zoals Jitze het 
omschrijft: “het is een ‘experience’; een 

interieur waarin de ervaring van het eten 
(uit de Allerhande) omheen gebouwd is. 
Behalve er kunnen eten is het de bedoe-
ling dat de ruimte multifunctioneel ingezet 
kan worden; kunstuitingen, workshops, 
bijeenkomsten. Naast de Duikelaar is dat 
misschien in de toekomst ook wel hier 
mogelijk. 
Op de vraag waar de inspiratie vandaan 
kwam, vertelt Jitze dat behalve de input 
van de andere ondernemers en de voor-
handen zijnde materialen zijn inspiratie-
bron de Zwitserse architect Zumthor is. 
‘Zumthor vindt het belangrijk dat archi-
tectuur een eigen leven gaat leiden. Het 
moet een verpakking zijn voor de ver-
schillende functies, die het leven met zich 
meebrengt. Door een verpakking om een 
werkgedeelte te ontwerpen, kan men ar-
chitectuur zien als een omhulsel van een 
levensfunctie’. De architect houdt ervan 
om de kwaliteiten van ruimte maximaal 
te uiten, door de materialen en ruimte-
indelingen zorgvuldig te kiezen. Gezien 
alle enthousiaste reacties is dit in ieder 
geval geslaagd! De eerste diners en lun-
ches zaten al vrij snel vol Jitze, Natasja, 
Mien en het team van Albert Heijn kunnen 
terug kijken op een geslaagde actie! We 
zijn benieuwd naar de volgende activitei-
ten in dit pand. 

Mirjam Fondse

“Zie je dat kleine meisje vooraan op de 
foto, met die laarzen in haar armen? Ze 
vond ze zo mooi, dat ze ze meteen pakte 
en nooit meer wilde loslaten. Dure merken 
zeggen haar niets, maar die roze kleur…! 
Jammer genoeg was het niet haar maat. 
Dan zeg ik tegen zo’n kind: weet je wat, 
geef die laarzen maar aan dat andere 
meisje, dan neem ik volgende keer spe-
ciaal voor jou schoenen mee, schoenen 
die jóu passen.’’
Aan het woord is Angela Ramadhin (64), 
eigenaresse van Beautycenter Angela 
aan de Kleiweg 113. Angela is geboren 
en getogen in Nickerie, in West-Suriname. 
In 1967 kwam ze naar Nederland, kreeg 
hier kinderen, ging aan het werk en heeft 
inmiddels haar goedlopende beautysa-
lon aan de Kleiweg. De sterke band met 
haar geboortestreek en met de mensen, 

met name de kinderen, is altijd gebleven. 
Tijdens een vakantie in Suriname besloot 
ze om zich blijvend te gaan inzetten voor 
weeskinderen en slachtoffertjes van in-
cest, mishandeling en alcoholmisbruik in 
Nickerie.

Eén of twee keer per jaar bezoekt Angela 
‘haar’ kinderen in Nickerie. Ze brengt ze 
kleding, schoenen, speelgoed en - vooral 
ook - aandacht en liefde. Angela: “Deze 
kinderen worden bijna nooit geknuffeld. Ik 
geef ze knuffels en ik ga leuke dingen met 
ze doen. Een sportdag, een verhalendag, 
samen koken, van alles. Afgelopen januari 

heb ik met ze geschilderd. De schilderijen 
exposeer en verkoop ik eind dit jaar hier 
in het beautycenter. De opbrengst is voor 
nieuwe speeltoestellen in Nickerie. Elk 
schilderij vertelt een kinderleven, echt.” 

In augustus vertrekt Angela weer naar 
Nickerie. Deze keer wil ze boeken gaan 
lezen met de kinderen. “In West-Suriname 
wonen veel Hindoestanen, die thuis Hin-
doestaans praten”, vertelt Angela. “ Maar 
de voertaal in Suriname is Nederlands. 
Als ze thuis geen Nederlands praten, niet 
lezen en niet voorgelezen worden, krijgen 
ze een taalachterstand. Voorlezen is zo 
belangrijk. Ik ga dat in augustus doen, en 
ik vertel ook zelfverzonnen verhalen. Ver-
halen waar ze iets van leren, maar zonder 
geweld. Want verhalen met allerlei gegru-
wel zijn er al genoeg.”

Angela heeft een stichting opgericht voor 
haar werk in Nickerie, de Stichting Araam. 
Voor haar stichting kan ze vooral nog zo-
merkleding en -schoenen gebruiken, zo-
wel voor kinderen als jong-volwassenen. 
Speelgoed is er op dit moment nog vol-
doende. Kleding en schoenen kunnen 
afgegeven worden in de beautysalon 
aan de Kleiweg 113. Voor het voorlees-
project in augustus ontvangt Angela 
graag Nederlandse kinderboeken. Wie 
kinderboeken over heeft, kan contact op-
nemen met Angela via telefoonnummer  
(010) 422 1741.

Annemarie de Visser

(Goed) ZicHt oP de wiJk

creatieve oPlossinG 
leeGstaand winkelPand

anGela HelPt nickerie

we love Bikes bij Janus
Smaragdstraat 21 - 3051 VP - Rotterdam

Rijwielstalling
In de Smaragdstraat is een rijwielstalling 

beschikbaar voor bewoners uit de 
Edelstenenbuurt. 

Iedereen uit het Kleiwegkwartier die zijn fiets 
optimaal in goede conditie wil houden kan 

deze laten repareren.

Wilt u meer weten over deze aanwinst in de 
wijk neem dan contact op met Janus Somers, 

telefoon 0655831908 

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

www.vintagefootwear.nl

                                                                         

voor mooie laarzen, leuke pumps 

en coole sneakers!

                                                                         

(Bestellingen evt. af te halen in het 

Kleiwegkwartier)
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teruG in de tiJd met 
HistoriscH oPenBaar 

vervoer
Op zondag 24 mei organiseert de stichting Rot-
terdams Openbaar vervoer Museum en Exploitatie 
Oldtimers (RoMeO) een open dag in de remise Hil-
legersberg in Rotterdam. Er zijn historische Rotter-
damse trams en bussen te bezichtigen, evenals een 
historisch metrorijtuig. Tussen 11.00 uur en 17.00 
uur is de remise, gevestigd aan de Kootsekade 19, 
geopend voor publiek. Ook worden er korte rondrit-
ten georganiseerd met historisch trammaterieel, die 
langs het Openbaar Vervoer Museum in metrostation 
Oostplein voeren. 
Werkmaterieel
De echte tramliefhebber kan zijn hart ophalen bij 
speciaal trammaterieel. Het thema van de open dag 
is “werkmaterieel”. Onder meer een historische bo-
venleidingwagen, de “peper- en zoutstellen” en een 
railslijpwagen geven acte de présence. Het materi-
eel dat tentoongesteld wordt, staat uiteraard zodanig 
opgesteld dat er foto’s gemaakt kunnen worden. In-
formatie over het materieel dat tentoongesteld wordt, 
is te vinden op: www.lijn10.nl onder “Open dag”. 
Stichting RoMeO
Stichting RoMeO (Rotterdams Openbaar vervoer 
Museum en Exploitatie Oldtimers) werd in 1997 op-
gericht met als doel het beheer, restauratie en ex-
ploitatie van historisch materieel op het gebied van 
Rotterdams openbaar vervoer. De collectie bestaat 
uit ongeveer zestig historische trams, twintig histori-
sche bussen en een metrorijtuig van het eerste uur. 
Met vereende krachten zorgen meer dan honderd 
vrijwilligers voor het beheer, onderhoud en de ex-
ploitatie van deze historische collectie. De trams en 
het metrorijtuig worden onderhouden in de voorma-
lige RET-remise Hillegersberg in Rotterdam. Vanuit 
deze remise vertrekken ook de historische trams van 
de toeristische zomertramlijn 10 en de Diergaarde  
Tramlijn 11. 

Wij zijn 17 zingende vrouwen tussen de 25 en 55 jaar 
(sopranen, hoge en lage mezzo’s en alten). Annema-
rie van der Wijk is onze inspirerende dirigent, en wij 
worden begeleid door een bevlogen pianist, Ben den 
Broeder. 
Elke woensdag repeteren wij in verzorgingstehuis 
Schiehoven. Tijdens het repeteren is het hard wer-
ken en veel lachen.  Ons repertoire is gevarieerd: van 
pop, jazz, close harmony tot blues. Al onze nummers 
zijn door onze dirigent gearrangeerd en zij schuwt 

daarbij technische uitdagingen (voor ons) niet! 
Wij treden regelmatig op, op festivals en andere ge-
legenheden.
Inmiddels bestaan wij 12 jaar en ons 10-jarig lus-
trum hebben wij uitbundig gevierd in het Bibliotheek-  
theater. Op dit moment zijn wij op zoek naar enthou-
siaste alten/lage mezzo’s om ons te komen verster-
ken.  Dus, lijkt het jou iets, kom een keer kijken tijdens 
een repetitie. Je kunt hiervoor contact opnemen met 
Liesbeth van Peet op telefoonnummer 010-4188648.

Op 20 en 21 juni viert de Oranjekerk haar 75-jarig 
jubileum. 20 juni om 11.00 uur opent Ds. v.d. Dool 
dit feestelijke weekend. Er klinkt muziek van de toren 
en we eten echte Oranjekerk-taart. Komt allen! Van 
12.00 tot 16.00 uur laten zoveel mogelijk groepjes die 
actief zijn binnen de Oranjekerk de bezoekers bele-
ven waar ze mee bezig zijn. Zo wordt duidelijk wat de 
Oranjekerk doet en waar zij voor staat. Ook voor de 
kinderen zijn er diverse leuke activiteiten. Tussendoor 
kan door jong en oud een fotospeurtocht gedaan 
worden in de kerk. Wie trek heeft kan o.a. zelfgebak-
ken poffertjes of tosti’s kopen.  Op de creatievelingen 
wordt vooraf al een beroep gedaan. Voor de kinde-
ren is er een leuke kleurplaat. De mooiste kleurplaten 
verdienen natuurlijk een prijsje. Aan de volwassenen 
wordt gevraagd een mooie of originele tekening of 
foto van de Oranjekerk te maken. De winnende foto 
of tekening –en dat bepalen de bezoekers van het 
jubileum- wordt gebruikt voor een nieuwe voorkant 
van de Sleutel, het kerkblad van de Oranjekerk. De 
uitslag van deze ‘wedstrijden’ wordt bekend gemaakt 
op 20 juni om ongeveer 15.30 uur. Wilt u of wil jij mee-
doen aan één van deze wedstrijden, stuur dan een 
mailtje naar onderstaand mailadres. Op zondag 21 
juni beginnen we de dag met een gezamenlijk ont-

bijt. Tijdens de kerkdienst treedt kleinkoor Shine op 
en zal er aandacht besteed worden aan het 75-jarig 
bestaan. We sluiten de jubileumviering na de dienst 
af met een hapje en een drankje. 
Bij alle jubileumactiviteiten bent u van harte welkom! 
Als u wilt meedoen met het ontbijt, geeft u zich dan 
even op via het onderstaande mailadres. 
Op zaterdag 20 juni vindt ook de Nacht der Kerken 
plaats. Een stedelijk initiatief waaraan de Oranjekerk 
dit jaar voor de eerste maal deelneemt, samen met 
een aantal andere kerken uit Hillegersberg en Schie-
broek. Het programma voor de Oranjekerk:
18.00 uur: Bibliodrama rond het thema water
19.15 uur: Devoted
 (voorheen de Oranjeband) treedt op!
20.30 uur: Taizéviering
21.45 uur: Taizéviering

Elk programmaonderdeel duurt 45 minuten. Daarna 
is er een half uur pauze waarin bezoekers van de 
ene naar de andere kerk kunnen gaan.  Ook voor 
deze Nacht der Kerken bent u, ben jij van harte  
uitgenodigd!
Wilt u meer informatie, dan kunt u een bericht sturen 
via de mail: 75jaar@pkn-oranjekerk.nl. 

75-JariG JuBileum oranJekerk: 
beleef het mee!

Tabac &
Gifts

Kleiweg

Het adres voor:
Rookwaren

 Wenskaarten
Telefoonkaarten 

Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten

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

wiJ ZiJn cHaPeau!

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.

GALAXY MODE
Kleiweg 24

Telefoon 010 4 18 48 47
Zie voor openingstijden: www.galaxymode.nl

BetaalBare mode in HillegersBerg-Zuid

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

www.kolpa.nl
info@kolpa.nl

Op werkdagen zijn wij geopend  
van 08.30 uur tot 17.30 uur.

Bezichtigingen op  
zaterdag mogelijk

MEDITEREN in Shambhala 
Meditatiecentrum Rotterdam

elke dinsdagavond om 20.00 uur 
in DJOJ, zaal 7

Anthony Duyklaan 5-7, Rotterdam
Kijk op www.shambhala.nl 

of bel 06-38 37 36 58

Een keurig uitziende vriendelijke blanke jongen van 
in de twintig komt aan de deur met de mededeling 
dat hij in de buurt woont en dat hij de deur van zijn 
woning achter zich dicht heeft laten vallen. Een van 
jouw naaste buren (die hij bij naam noemt) zou zijn 
reservesleutel in huis hebben. Deze buren zijn vol-
gens hem niet thuis en hij vraagt in eerste instantie 
of jij hun telefoonnummer hebt. Bij een ontkennend 

antwoord vraagt hij of je hem geld wilt lenen zodat hij 
een strippenkaart kan kopen om een andere reserve-
sleutel bij een “maat” op te halen.  

Geef geen geld; het verhaal is er uitsluitend op ge-
richt u geld afhandig te maken. Wees er bovendien 
op bedacht dat hij ook aan de hand van een ander 
verhaal om geld kan vragen.

oPlicHtinG aan de deur! 

inGeZonden Brief
De toegangspoorten naar Hillegersberg vanaf Rot-
terdam zijn, zoals bekend, het Rozenlaanviaduct het 
Muizengaatje en de spoorbrug over de Rotte met de 
beide kades. Met het Rozenlaanviaduct heb ik geen 
moeite, de naam klinkt goed en het is een vrij normaal 
viaduct met redelijke fietspaden. Het Muizengaatje is 
van ander allure, als je op de naam afgaat word je 
waarschijnlijk niet teleurgesteld maar verkeerstech-
nisch en qua vrouwvriendelijkheid een gedrocht. 
Maar met de plaatsing van het geluidsscherm op 
de spoorbrug hebben we echt iets “moois” gekre-
gen, ik wil hier nog even niet mijn persoonlijke me-
ning ventileren, wellicht zijn er Buurtkrantlezers met 
originele ideeën. Je kunt je natuurlijk afvragen of 
de “kale” spoorbrug met de geluidsschermen wel 
mooi te noemen is, wellicht is een doordacht graf-
fitiontwerp nog zo gek niet!? Wat de graffitiartiesten 
nu geproduceerd hebben zal ook in hun kringen 
niet veel waardering oogsten denk ik. Reacties:  
Hubertus Hilgersom, e-mail: h.hilgersom@chello.nl


