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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

Wisselvallig

Er vinden nogal wat personele wis- 
selingen in en om het Kleiwegkwartier 
plaats. We krijgen een nieuwe voorzitter 
van de deelgemeente en dan is het 
even afwachten of alle bestaande 
dossiers juist zijn overgedragen. Veel 
succes gewenst. Verder vindt er een 
wisseling plaats bij de wijkagenten 
in het Kleiwegkwartier: Één van de 
dames is vertrokken en onze oude 
wijkagent Jaco de Gast springt in. 
Jaco heeft zijn sporen al verdiend in 
onze wijk, dus dat moet goed gaan. 
In het Koninginnedagcomité van de 
Kleiweg zullen ook wisselingen gaan 
plaatsvinden. Een deel van de huidige 
organisatoren moet er mee stoppen. 
Welke bewoners en ondernemers 
met oranjebitterbloed gaan volgend 
jaar voor voldoende vermaak met 
ballonnen, schmink en kraampjes 
zorgen?

Wat ook wisselt zijn de plaatsen waar 
jongeren in het Kleiwegkwartier voor 
overlast zorgen. Als jeugd voor overlast 
zorgt, dan is dit natuurlijk fout en moet 
er gepast worden opgetreden. Ik hoop 
dat de huidige maatregelen (van o.a. 
de deelgemeente-voorzitter en de 
wijkagent) niet alleen leiden tot het 
verplaatsen van eventuele overlast naar 
andere plekken in het Kleiwegkwartier. 
Als een volgende keer over de aanleg 
van een voorziening voor jongeren 
wordt nagedacht - zoals in het recente 
verleden over een skatebaan die 
uiteindelijk niet in de deelgemeente 
is gekomen, maar waarvoor wel het 
benodigde geld aanwezig was - dan 
moeten niet alleen nadelen van alle 
locaties worden benadrukt, maar ook 
dat in alle buurten voldoende ruimte 
voor jeugd noodzaak is.

Dan is er nog het een en ander gewisseld 
met betrekking tot de wooncontainers 
naast de Leeuwenhoek-zorginstelling 
aan de Kleiweg 314 (naast de 
schapen): Eerst zou Humanitas de 
tijdelijk geplaatste containers snel 
verwijderen en toen toch weer niet. 
De deelgemeente overwoog eerst 
ook om de tijdelijke vergunning voor 
de containers te verlengen en later, na 
veel boze reacties van omwonenden, 
gelukkig weer niet. De containers gaan 
dus weg. Goed dat de deelgemeente 
uiteindelijk heeft geluisterd naar de 
buurt. De gang van zaken - beloften 
en voornemens worden niet direct 
nagekomen - zorgt echter niet voor 
veel vertrouwen. Humanitas denkt 
nu ondertussen na over nieuwbouw 
op de huidige locatie. Wij hopen dat 
Humanitas en de deelgemeente de 
plannen tijdig met de omwonenden 
delen.

De kredietcrisis was ook een mooi 
voorbeeld van een wisseling. In het 
Kleiwegkwartier lijkt de crisis nu toch 
echt keihard te hebben toegeslagen, 
want de plaatselijke makelaar 
collecteert tegenwoordig; niet voor 
zichzelf, maar voor het goede doel. 
Dit is iets dat we uiteraard van harte 
toejuichen. Voorheen zag je alleen 
maar makelaars die het veel te druk 
hadden voor dit soort zaken en in hun 
cabriolet of multi-cilinder-testosteron-
coupé van de ene naar de andere 
verkoop met 1 à 2 procent provisie 
stoven. Dit is toch weer eens andere 
koek. Houden zo!

Camiel Columnmans

“Met Mondige bewoners is het prettig saMenwerken”

Op 30 juni is Els Kuijper gekozen als voorzitter 
van de deelgemeente. Zij volgt Bert Cremers 
op gedurende de laatste tien maanden tot 
en met de gemeenteraadsverkiezingen. Als 
dagelijks bestuurslid is ze verantwoordelijk 
voor de portefeuilles Financiën, Ruimtelijke 
Ordening, Veiligheid en Jeugd.  Een 
breed takenpakket, met vraagstukken en 
dilemma’s. De Buurtkrant is benieuwd wat 
ze voor het Kleiwegkwartier gaat betekenen. 
In een interview licht ze alvast een tipje van 
de sluier op.

“Bij de deelgemeente zijn de financiën op 
orde. Dat is gunstig. Minder gunstig is dat 
de gemeente mogelijk bezuinigingen gaat 
opleggen als gevolg van de financiële crisis. 
Dit zou vooral voor de welzijnshoek gelden. 
Hoe en hoeveel is nog niet bekend. Ik ga me 
vooral sterk maken om die bezuinigingen 
zo veel mogelijk te beperken.  Mocht dit 
toch gaan gebeuren dan moeten er lastige 
dilemma’s worden afgewogen.“

lange termijn
Van oorsprong ben ik jurist. Ik vind besturen 
erg leuk en ben daardoor in de politiek 
gegaan. Ik heb nooit gewerkt als advocaat, 
maar de kennis komt nog altijd van pas. 
Mijn visie is die van de langere termijn. 
In ieder geval verder dan de vier jaar die 
doorgaans voor een ambtstermijn gelden. En 
zeker verder dan de komende tien maanden. 
Het duurt lang voordat een besluit zichtbaar 

is in de samenleving. De geluidsschermen 
bij de snelweg en spoorbaan zijn een goed 
voorbeeld. Op woensdag 1 juli zijn de 
spoorschermen officieel geopend. Daar ben 
ik in de gemeentepolitiek al 15 jaar geleden 
mee bezig geweest. Dat het zolang duurt 
heeft te maken met inspraakprocedures en 
het feit dat het geld kost. In diezelfde periode 
heb ik geknokt voor de geasfalteerde 
rode fietspaden door de stad. Veilig en 
comfortabel voor de fietser, herkenbaar 
voor het andere verkeer. Het zou mooi zijn 

als er bij de tourstart volgend jaar ook van 
die paden en activiteiten voor fietsers in het 
Kleiwegkwartier zijn. 

De parkeerdruk blijft een groot probleem in 
het Kleiwegkwartier omdat veel huishoudens 
meer dan één auto hebben. Daar is de wijk 
niet op gebouwd. Als er betaald parkeren 
moet komen dan ben ik voorstander om 
het in de hele wijk in te voeren. Dit om het 
waterbedeffect te voorkomen. Met een 
vergunningenstelsel kun je bijvoorbeeld 
bedrijfsbusjes uit de wijk weren.

remises
Een ander aandachtspunt is het project Kern 
en Plassen. Ik ga me ervoor inzetten dat het 
gemeentebestuur op de Coolsingel kiest 
voor de variant van lagere bebouwing op 
de plek van het van der Valk restaurant. Dit 
zoals de deelgemeente heeft voorgesteld. 

Hogere bebouwing is geen verrijking voor 
het gebied.

Verder is de grote vraag wat er gaat gebeuren 
met de tramremises in het Kleiwegkwartier.  
Het is de bedoeling dat die op termijn gaan 
verdwijnen. Voor de Kootsekade geldt dat dit 
pas kan als er een alternatief beschikbaar is. 
De vraag is wat we kunnen met de ruimte die 
vrij komt?  De grond onder de RET remise 
is sterk vervuild en ligt dicht bij de snelweg. 
Woningbouw is maar beperkt mogelijk en 
we moeten zorgen dat het er aan de kant 
van de Kleiweg behoorlijk uit blijft zien.  

veiligheid
Veiligheid is en blijft een aandachtspunt 
in de wijk. Onze deelgemeente scoort 
het hoogst op de veiligheidsindex van 
Rotterdam. Belangrijk is dat het zo blijft. 
Ik ben voorstander voor duidelijk beleid 
en handhaving. Wat betreft aanbouwtjes, 
maar ook voor overlastgevende jeugd. Het 
gedogen zoals in het verleden gangbaar 
was heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd 
en daardoor ging ieder zijn gang. Het 
moet helder zijn wat mag en niet mag en 
beleid moet ook te handhaven zijn. Jeugd 
heeft zeker mijn aandacht. We kunnen het 
bijsturen door bijvoorbeeld een plaatselijk 
alcoholverbod in te voeren. Dat geeft de 
politie handvatten tot handhaving. Ik ben 
geen voorstander voor maatregelen als het 

weghalen van bankjes. En als dan ook de 
prullenbakken verdwijnen, wordt afval het 
volgende probleem. Zo kan niemand er 
meer zitten en genieten en dat is ook niet 
de bedoeling. Ik verwacht van bewoners dat 
men onderscheid maakt tussen overlast en 
gedrag dat gewoon hoort bij 15-jarigen. Op 
die leeftijd verken je de grenzen. Dat hoort 
bij het opgroeien. Dus daar moet ook ruimte 
voor zijn. Maar overlast is niet de bedoeling. 
En de overlastgevers wonen meestal ook 
niet om de hoek, maar komen van elders. 
Daar moeten we alert op zijn.

Bedreigingen en diefstal zijn aandachtspunt 
in de hele stad. Dus staan ook hier op de 
agenda. We stimuleren initiatieven van 
burgers en winkeliers die de veiligheid 
bevorderen.”

Els Kuijper is duidelijk op de hoogte van een 
aantal vraagstukken in de wijk. Uiteraard 
weet ze nog niet alles en kent ze nog niet 
iedereen. De eerste periode gebruikt ze om 
nader kennis te maken met de mensen, 
organisaties  en de politieke vraagstukken. 
De tijd die rest tot de verkiezingen is beperkt. 
Maar resultaten zouden we moeten kunnen 
verwachten. De buurtkrant zal volgend 
voorjaar uitgebreid aandacht besteden aan 
de verkiezingen. 

Ciska Evers

Opening Prinsemolenpark
Op zaterdag 27 juni zijn het Prinsemolenpark 
en het vernieuwde fietspad officieel in gebruik 
genomen door wethouder Hans Vervat, 
verantwoordelijk voor verkeer en vervoer 
van de Stadsregio, en portefeuillehouder 
buitenruimte Letty Bekedam van de 
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. 
Met de ingebruikname is de deelgemeente 
een fraai vernieuwd park rijker. Er is flink 
onderhoud verricht en tegelijkertijd is de 
natuurwaarde van het park verbeterd. Dat 
gebeurde onder meer door de aanleg 

van paddepoelen en speciale beplanting. 
Ook het voedpad is opgeknapt. Het 
hoogheemraadschap heeft tegelijkertijd de 
Rottekade verhoogd.
Het nieuwe 1600 meter lange fietspad 
heeft een unieke verlichting. Het is een 
combinatie van radardetectie en dimming 
die hier voor het eerst in Nederland wordt 
toegepast. Aan het Prinsemolenpad staan 
71 lichtmasten die in het donker 30% van 
hun totale energie gebruiken als er geen 
fietser in de buurt is. Zodra er een fietser 
in de buurt komt stijgt de hoeveelheid licht 

naar 100%. Zo wordt er energie verbruikt 
op het moment dat het werkelijk nodig is. 
Het oude fietspad stond tot in de toptien 
van slechte fietspaden in de regio. Dit is nu 
voorbij; het nieuwe fietspad is 3 meter breed. 
Na de opening werd door een deel van de 
aanwezigen, onder leiding van een ervaren 
gids, een wandeling door het park gemaakt. 

Feestelijke opening spoorschermen 
Op woensdag 1 juli zijn de spoorschermen 
officieel geopend door wethouder haven en 
financiën Lucas Bolsius en portefeuillehouder 
Letty Bekedam. De opening vond plaats op 
het plein voor station Noord. 
Daarna werd door de wethouder als 
blijvende herinnering een hedera plant 
aangeboden aan Ank Breughem die zich 
namens de BOK heeft ingezet voor de 
realisatie van de schermen. 
Het spoorscherm is geplaatst tussen het 
viaduct Rozenlaan en het viaduct over de 

A20, inclusief Station Rotterdam Noord.
Naar aanleiding van klachten van 
omwonenden over geluidshinder en graffiti 
heeft Prorail aan TNO opdracht gegeven 
nieuwe geluidsmetingen uit te voeren. Aan 
de hand van de geluidsmetingen die vooraf 
zijn uitgevoerd wordt bepaald of de normen 
die van tevoren zijn vastgesteld worden 
gehaald. Aan de bewoners is toegezegd 
dat, indien dit niet het geval is,  de adviezen 
van TNO worden opgevolgd en passende 
maatregelen worden genomen. 

Inmiddels is ook de vernieuwde Philips 
Willembrug weer opengesteld



ZOeKPlaaTJe
Hangplekken houden de gemoederen bezig

Kleurwedstrijd

anTWOOrd OP ZOeKPlaaTJe BK3  

Er wordt wel eens opgemerkt dat het 
zoekplaatje veelal een foto uit het ver-
leden betreft  waardoor bewoners die 
nog niet zo lang in de wijk wonen niet 
mee kunnen doen. Welnu een recente 
foto van een kijkje in een straat in onze 
wijk. Wat niet altijd voorkomt in ons 
Kleiwegkwartier;  in deze straat zijn 
toch wel een aantal mooie bomen te 
zien. Een bekend gezicht zijn natuurlijk 
de geparkeerde auto’s waar in onze 
wijk te weinig ruimte voor is. 

Mijn vraag is weet u waar dit is? 

Welke straat is het, hoe is het daar toe-
ven en voor de kenners welke industrie 
was daar in het verleden gevestigd?  U 
bent nu toch weer een beetje op weg 
geholpen. 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! 

John Hokke

Het zoekplaatje heeft deze keer zoveel 
reacties opgeroepen dat wij niet alles 
kunnen plaatsen. U kunt de volledige 
teksten vinden op onze website 
www.bokrotterdam.nl.

Mevr. Lies Verhaar meldt dat deze huis-
jes op de Kleiweg staan en dat in het 
middelste huisje haar ouders in 1969 
(nr. 71) een curiosa winkel zijn begon-
nen genaamd ¨DE BALANS¨. In 1974 
is zij daar ook met haar ouders gaan 
wonen. Op nr 73 zat een sigarenwinkel 
annex stomerij en rechts op nr 69 was 
de winkel van Frans v.d. Broeke een 
elektriciteitswinkel. In 1977 is zij vanuit 
de winkel op nr 71getrouwd. 
 
In 1984 zijn haar ouders helaas kort na 
het overlijden van haar jongste broer 
vertrokken. Zij denkt dat zij het erg leuk 
had gevonden dat deze foto als zoek-
plaatje in de buurtkrant stond. Helaas 
zijn beiden overleden; haar moeder in 
2004 en haar vader in 2007.
 
De heer de Beer weet te melden dat 
zich aan de linkerkant aan de Antony 
Duyklaan de drogisterij van Koetsier 
van Driel bevond. In het huis dat afge-
broken zal worden was een melkboer 
met paard en wagen gevestigd. Links 
van de doorgang was de groetenwinkel 
van Jan de Haan met zijn gezin. In het 
middelste pand bevond zich ook een 
fietsenstalling. Het is ook een lampen-
zaak geweest, een kledingzaak met 
stomerij, wasgoederen, tv, wasmachi-
nes etc. De achterzijde is jarenlang ge-
huurd door de fam. Stoopman die na 
de oorlog naar Canada zijn verhuisd. 
De familie de Beer heeft voor, tijdens 
en na de oorlog op no. 48 gewoond. 
De vader van de heer de Beer is ook 
nog stationschef geweest. Hij zou wel 
een boek kunnen vullen over Hillegers-
berg-Schiebroek. 

Mevr. van Boven weet dat in de winkel 
van Janssen vroeger een antiekwin-
kel was gevestigd waar zij een mooi 
kristallen schaaltje heeft gekocht met 
handgreepjes van alcapa. 

Ook Lenie Fenijn-Hoogland is in 1925 
in een van de panden, als jongste 
van vier kinderen, geboren. Haar  
ouders bewoonden het rechterhuis 
van het middelste pand. Zij denkt dat 
de vrachtwagen van haar vader (Wout 
Hoogland) kan zijn geweest want hij 
had een transportbedrijfje. Achter het 
huis was een ‘werf’. Daar stond de auto 
ook vaak geparkeerd. Hij reed dan het 
smalle gangetje tussen het buurhuis 
en ons huis door naar achteren. Het 
was zo krap, dat de zijkanten van de 
laadbak langs de muren schuurde.
Haar moeder verkocht er groente. 
Deze winkel is later overgenomen door 
Jan de Haan

Tenslotte wist dhr. van der Jagt nog 
de namen te vermelden van een 
groot aantal mensen dat er gewoond 
heeft en van de winkels die er waren. 
Uiteraard wisten allen dat het nu een 
bloemenwinkel annex tabakszaak is. 
Ook dat de fam. Jansen er zelf heeft 
gewoond en daarna de fam. van Vliet 
die een slagerij verderop heeft gehad 
was bij de meesten bekend.
Na loting gaat de prijs naar Mevr. Ver-
haar. Zij kan de cadeaubon bij de wijk-
winkel afhalen. 

Het zal weinigen zijn ontgaan: onze wijk 
heeft aantrekkelijke ontmoetingsplekken 
voor ‘hangende’ jongeren. Wie niet als 
omwonende van  bijvoorbeeld het trap-
veldje aan de Johan de Wittlaan, van het 
Arolsenplein of van het speeltuintje aan 
de Emmalaan met enige regelmaat de 
productie van een hoop geluid en afval  
van nabij beleeft, krijgt er het nodige over 
mee via de media en de lokale tamtam. 
Natuurlijk laat het fenomeen ‘hangplek-
ken’ ook de BOK niet ongemoeid. 
De BOK denkt en werkt actief mee aan 
oplossingen om onze buurt voor jong 
en oud, hangend en niet-hangend, pret-
tig en leefbaar te houden. Volgens ons 
is de instelling en vervolgens de hand-
having van een alcoholverbod op de 
populaire hangplekken een belangrijke 
stap naar een structurele oplossing. Voor 
de Johan de Wittlaan is er nog geen al-
coholverbod. De BOK heeft hier bij de 
deelgemeente op aangedrongen; de 
deelgemeente heeft op haar beurt een 
verzoek voor een alcoholverbod bij de 
burgemeester ingediend. In juli wordt 
bekend of de burgemeester daaraan 
meewerkt. De aanpak van de overlast is  
inmiddels een gezamenlijke inspanning 
van een behoorlijk aantal betrokken par-
tijen, waaronder de deelgemeente, de 
bewonersverenigingen, de school, het 
jongerenwerk, een aantal jongeren zelf 
en de politie. We vroegen voor deze edi-
tie van de Buurtkrant twee betrokkenen 
om hun visie:  Anton Stapelkamp, Por-
tefeuillehouder Welzijn, Cultuur, Sport en  
Recreatie en Onderwijs van de deelge-
meente Hillegersberg-Schiebroek en 
Arno den Otter van Welzijnsorganisatie 
Thermiek.
Anton Stapelkamp: “In het Kleiwegkwar-
tier wonen heel wat jongeren en dus 
moet er ruimte zijn voor jongeren om te 
sporten en elkaar te ontmoeten. De voet-
balkooi aan de Johan de Wittlaan voor-
ziet in (een deel van) die behoefte. Daar 
hoort op zijn tijd wat lawaai en drukte bij, 
misschien niet altijd prettig voor buurtge-
noten, maar zolang dit binnen de perken 
blijft is er mee te leven. Vergelijk het met 
barbecuende en klussende buren.
De jongeren moeten zich dan wel nor-
maal gedragen, met respect voor het 
leefgenot, de privacy en de bezittingen 
van hun medeburgers. De laatste maan-
den is er te veel overlast, met name in 
de late avond en zelfs nacht. Lawaai van 
scooters, radio’s en geschreeuw. Maar 
ook vernielingen, zwerfvuil, wildplassen, 

mogelijk drugsgebruik en op balkons en 
in de tuin van bewoners rondhangen. De 
deelgemeente kan en zal dat soort ge-
drag niet accepteren en zal dan ook zich 
blijven inspannen tot dat de situatie weer 
normaal is. Dat hebben we ook in een ge-
sprek met de omwonenden en de school 
laten weten.
We hebben de politie gevraagd extra te 
surveilleren en er is al een aardig aantal 
bekeuringen uitgedeeld. De burgemees-
ter is om een alcoholverbod gevraagd. We 
zetten een hek om het plaatsje naast de 
voetbalkooi, de bankjes zijn weggehaald 
en er is een extra prullenbak geplaatst. 
Een enkele zeer vervelende jongere krijgt 
bijzondere aandacht van de politie. 

Tenslotte hebben politie en deel-  
gemeente ook een brief aan de ouders 
van zo’n 25 jongeren gestuurd en hen 
verzocht om met hun kroost in gesprek 
te gaan. Ik hoop dat ouders dat ook echt 
gedaan hebben.
Ons beeld is dat het op dit moment iets 
rustiger is dan in het begin, maar dat er 
nog steeds echt  te veel overlast is. En 
dus gaan we door met onze aanpak tot 
de situatie weer genormaliseerd is. Des-
noods nemen we nog zwaardere maatre-
gelen, maar liever niet. Hopelijk snappen 
de jongeren ondertussen dat dit zo niet 
opschiet en dat het sommigen ook veel 
geld aan bekeuringen kost. Zou toch niet 
nodig moeten zijn!’’
Arno den Otter: “In accommodatie de 
Duikelaar en op straat in het Kleiweg-
kwartier is Welzijnsorganisatie Thermiek 
actief met o.a. het jongerenwerk. Wij heb-
ben contact met jongeren uit de wijk en 
bespreken de signalen die wij ontvangen 
met de deelgemeente, politie, bewoners

verenigingen en het opbouwwerk. 
Het jongerenwerk staat tussen de partijen 
en heeft een neutrale positie.
Op de Johan de Wittlaan is een probleem 
ontstaan door het samenvloeien van 
verschillende groepen en individuen. De 
groep is te groot geworden in relatie tot 
de locatie en dat wat de buurt kan ver-
dragen aan geluidsoverlast, vuil en van-
dalisme. 
Het jongerenwerk is begonnen met het 
aanspreken van jongeren en het starten 
van de dialoog. Een deel van de groep 
is met open vizier de dialoog met het 
jongerenwerk en politiek aangegaan. Al 
snel werd duidelijk dat zij niet de hoofd-
oorzaak zijn van de overlast en dat zij 

min of meer het slachtoffer zijn geworden 
van jongeren uit andere delen van de wijk 
of daarbuiten. Wij hebben inmiddels de 
samenstelling van de groep in beeld ge-
bracht en kunnen daarmee gericht aan 
de slag: met extra inzet op straat en ex-
tra accommodatiegebonden activiteiten, 
in goed samenspel tussen verschillende 
partijen in de wijk.

Twee avonden per week zijn twee extra 
jongerenwerkers op straat met de ver-
schillende groepen jongeren bezig. Op 
het sportveldje bij de Rozenlaan en in de 
Duikelaar worden tijdens de zomerperi-
ode verschillende activiteiten georgani-
seerd door het jongerenwerk en Sport & 
Recreatie.
Wij staan overigens open voor aanvul-
lende ideeën voor de aanpak van de 
overlast. Mailt u uw ideeën a.u.b. naar 
Arno den Otter van Welzijnsorganisatie  
Thermiek (adenotter@thermiek.info).”

Annemarie de Visser

Winnares 
In de vorige krant was er een kleurwed-
strijd van de BOK aangekondigd, ieder-
een kon via de website van de BOK een 
kleurplaat downloaden of ophalen bij de 
Duikelaar en inleveren. 
Winnares van deze spannende wedstrijd 
is geworden: Damanya. De jury om-
schreef de kleurplaat van deze zesjarige 
als ‘sprankelend’, ‘orgineel’ en buitenge-
woon ‘prachtig’. Ze heeft haar prijs in de 
Duikelaar in ontvangst genomen. Op de 
foto ziet u Damanya met haar kleurplaat 
en prijs.

Kinderredactie
Misschien verwacht u nu een stukje van 
een aantal jonge meiden reporters. Dit 
was u namelijk beloofd in de vorige BOK 
krant. Helaas hebben we deze workshop 
nu nog niet kunnen starten. Maar wees 
niet getreurd, na de zomer zullen deze 
meiden zeker wat van zich laten gaan 
horen.

‘alcoholverbod voor de Johan de Wittlaan?’

Vrijdag 10 juli is voor de jongeren van 
Rotterdam de officiële start van de zo-
mervakantie! Om deze dag niet gewoon-
tjes voorbij te laten gaan organiseert 
Sport en Recreatie in opdracht van de 
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 
de YOUR WORLD Summer Challenge op 
het parkeerterrein voor Sportcentrum De 
Wilgenring. 
In samenspraak met de jongeren uit de 
buurt is een middagprogramma ont-
wikkeld dat precies op de wensen van 
de doelgroep is afgestemd. De YOUR 
WORLD Summer Challenge wordt daar-
om heftiger dan ooit! Tijdens het eve-
nement kan iedereen zijn energie kwijt  
tijdens het bedwingen van een klimwand, 
abseilen, lasergamen, BMX’en en nog 
veel meer! DJ JDK zorgt ervoor dat deze 

dag extra spetterend wordt en daarnaast 
treden jongeren uit Rotterdam op met 
dans- en rap acts. 

Het mooiste van dit spectaculaire even- 
ement is misschien wel dat de toegang 
gratis is! Iedereen die de zomer met een 
feest wil beginnen is welkom van 12.00 
tot 16.00 uur! 

De Summer Challenge wordt georga-
niseerd in samenwerking met YOUR 
WORLD, de organisatie die voor, door en 
met jongeren werkt. Dit jaar is Rotterdam 
jongerenhoofdstad van Europa! 

Kijk voor meer info op dé website voor de 
jongeren van Hillegersberg-Schiebroek: 
www.myhood-rotterdam.nl 

YOUR WORLD summer Challenge
start Zomervakantie spectaculair!

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



liefde voor de fiets……..

“samen genieten” van shantala Babymassage

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en 
planten zowel binnen als 

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze 
website !!

Wat moet je doen als je een mooie nieuwe 
fiets hebt gezien maar er eigenlijk geen 
ruimte is om deze veilig te stallen? En wat 
als je net een lekke band hebt terwijl je op 
tijd op je afspraak moet zijn?
Dan ga je naar We love Bikes bij Janus. 
Janus Somers heeft sinds vorig jaar een 
goedlopende rijwielstalling maar voert ook 
alle mogelijk denkbare fietsreparaties uit. 
De zaak van Janus is goed herkenbaar. 
Boven de fietsenstalling  hangt een ouwe 
roestige fiets die zo’n dertig jaar geleden 
uit het water is opgevist. In de stalling zelf 
loop je door een knusse ruimte waar tal 
van fietsen staan die allemaal wachten 
op een reparatie. Janus,  horecaman van 
huis uit, heeft dan ook een grote pas-
sie: fietsen! Hoe is hij hier zo terechtge-
komen? Janus vertelt dat hij al heel zijn 
leven in het Kleiwegkwartier woont. Na 
jarenlang in allerlei cafe’s en restaurants 
te hebben gewerkt en ook nog een tijdje 
in de uitvaartbranche te hebben meege-
lopen besloot hij om van zijn hobby zijn 
beroep te maken. Hij sleutelt al sinds zijn 
kinderjaren graag aan fietsen. Zijn vader 
was in het bezit van een leuk pand in de 
Smaragdstraat maar dat werd 37 jaar 
lang verhuurd aan Pegero Aluminium-
bouw. Nadat dit  bedrijf twee jaar geleden 
het  pand verliet besloot Janus het geheel 
om te bouwen tot een kleine fietsenstal-
ling. Het was een uitkomst voor buurt-  
bewoners die geen ruimte hadden voor 
hun fiets. Maar omdat er gaandeweg 
steeds meer vraag kwam naar reparaties 
besloot Janus 6 dagen in de week volle-
dig klaar te staan voor zijn wijkbewoners. 
Inmiddels is hij fulltime fietsreparateur en 
heeft hij een aardig aantal klanten die van 
zijn stalling gebruik kunnen maken. 
Wat drijft Janus hiertoe? “Ik houd hier van 
hele sociale gebeuren en vind het leuk om 
kapotte fietsen weer rijdend te maken. Ik 
houd ook van kletspraatjes met mensen, 
kortom ik vind het gewoon heerlijk om 

mensen te kunnen helpen. 
Door alle drukte heb ik wel weinig vrije 
tijd maar ik fiets elke ochtend een rondje  
Rottemeren en daarbij heb ik nog als 
hobby het verzamelen van art-deco  
lampen.
Daarbij maak ik ook hele leuke dingen 
mee hoor, laatst nog kwam er een groep 
van zeven mensen in een rolstoel met de 
vraag of ik even bij iedereen de zachte 
banden wilde oppompen. Dat vind ik nou 
geweldig om te doen!
En Janus, wij vragen het aan elke  
ondernemer, voel jij je veilig in de wijk? 
Janus knikt en bevestigt nog een keer dat 
hij daar prima op zijn plekje zit. Lekker  
rustig, want hij houdt niet van een drukke 
omgeving maar geniet wel van de drukte 
van zijn werk.
Voor Janus is het vooral belangrijk dat je 
met goed gereedschap, snelle service 
en zes dagen per week open, je klanten  
tevreden kunt houden. Zijn streven is dan 
ook:  s’morgens brengen, s’middags  
halen. Voor het gemak staat de fietspomp  
buiten al klaar, oppompen kan op elk  
moment van de dag! 
We love bikes bij Janus. Smaragdstraat 
21, tel. 06-55831908  

Marjolein Tan

een kapsalon bij een Bakkerij…. nieuwe look voor het  
BergpolderpleinEen tijdje geleden vroeg mijn zoontje 

naar een kapsalon… en dan eentje van 
de Straatweg!
Het duurde even of voordat ik begreep 
dat hij niet een andere haarcoupe wil-
de maar gewoon een portie patat met 
kipshoarma en veel, heel veel knoflook-
saus. En het liefst ook met salade en ge-
smolten kaas. Tijd om op onderzoek uit 
te gaan en zodoende kwam ik in gesprek 
met Özcan Ünal, de, uit Turkije afkom-
stige, nieuwe eigenaar van bakkerij Nur. 
Özcan verkoopt niet alleen turkse pizza’s, 
shoarma en kapsalons. Vroeger zat bak-
ker Klootwijk hier. Er liggen nog steeds 
verse broden en croissantjes te wachten. 
Achter in de winkel is een aparte balie 
waar je de warme gerechten kunt bestel-
len. De kipshoarma wordt zorgvuldig van 
een ronddraaiende spies afgeschraapt. 
Het vlees gaat in de pizza’s die daarna 
meteen in de oven worden geschoven. 
Het interieur van de zaak oogt klein maar 
ziet er schoon en verzorgd uit.
Özcan is al 17 jaar in Nederland en heeft 
sinds een week de winkel officieel over-
genomen van zijn voorganger. Na eerst in 
Arnhem te hebben gewoond is hij sinds 
1997 werkzaam in Rotterdam. Eerder 
heeft hij een autogarage gehad en daar-
na was hij eigenaar van een pizzeria in 
Rotterdam West. 
Bakkerij Nur is een winkel die 6 dagen 
per week open is. Het is hard werken 
geblazen. Özcan werkt samen met een  
vrouwelijke kracht en wordt achter de 
schermen bijgestaan door de heer Kilic. 
Een oom die de administratie verzorgt en 
tegelijkertijd een oogje in het zeil houdt. 
Samen zijn zij erover eens dat dit heel 

een fijne buurt is met vriendelijke bewo-
ners. Jong en oud komt de winkel bin-
nen, de een voor brood, de ander voor 
een pizza. Veel scholieren, vanuit de stad 
op weg naar huis, weten de zaak te vin-
den omdat Turkse pizza’s en kapsalon 
momenteel erg populair zijn. Het is lekker 
en niet duur. 
De heer Kilic is tevreden over de huidige 
zaak maar zou heel graag een terrasje 
voor de deur willen. Daar is toestemming 
van de Deelgemeente voor nodig en dat 
is niet zo makkelijk. De winkeliers vinden 
dit  jammer want met name in de zomer 
is het gezellig buiten zitten, ondanks het 
drukke verkeer op de Straatweg. Özcan 
geeft toe dat het wel een gevaarlijk kruis-
punt is, menig ongeluk is al voor de deur 
gebeurd en het zou naar zijn mening 
goed zijn om voetgangerslichten te plaat-
sen bij de zebra’s.
Tijd voor hobby’s en sport heeft Özcan 
niet. Op zondag wil hij het liefst met  zijn 
gezin leuke dingen doen. Doordeweeks 
is daar helaas weinig tijd voor. Heeft hij 
verder nog wensen?  “Ja” lacht deze 
vriendelijke ondernemer: “gezond blijven 
en een nog grotere klantenkring”.
Voor wie zelf wil gaan proeven: Bakkerij 
Nur, Straatweg  51, Tel: 010-4180760

Marjolein Tan

Het Bergpolderplein, het driehoekige 
pleintje aan de Kleiweg, vlakbij de  
kruising met de Uitweg / Rozenlaan, is 
toe aan een opknapbeurt.  Eerder dit jaar 
stelde de gemeente, in samenspraak met 
BOK en ondernemersvereniging, een 
programma van eisen voor het plein op. 
De Deelraad keurde het programma van 
eisen goed en stelde budget beschik-
baar. Een kundige ontwerper van DS+V 
ging aan de slag en op 4 juni kregen 
omwonenden en belanghebbenden de 
gelegenheid om op de eerste tekeningen 
te reageren, tijdens een informatiebijeen-
komst in het deelgemeentekantoor aan 
de Melanchtonweg.
Het was een omvangrijk wensenlijstje 
waar de ontwerper mee aan de slag 
moest:  meer openheid en gelegenheid 
voor festiviteiten, meer zitgelegenheid, 
behoud van bomen en het trafo-huisje, 
een laad- en loszone, geen voertuigen 
meer op het plein en nog meer van die 
dingen.  Toch had hij alle wensen keurig 
verwerkt en bleven er nog keuzemogelijk-
heden over ook. Genoeg stof aldus om 
de vijftien bezoekers van de bijeenkomst 
een genoeglijk avondje wikken, wegen en 
puzzelen te bezorgen. ‘Hier twee parkeer-
plekken weg en daar ook eentje, dan kan 
hier die container staan en dan maken we 
daar drie nieuwe parkeerplekken’.
Het meest omstreden bleek het voor-
stel van DS+V om de (kleine) bomen 
op het plein te vervangen door drie heel 
grote bomen. ‘Beter voor het vrije door-
zicht en dus de openheid van het plein’,  
redeneerde de ontwerper. ‘Maar dat 

geeft een hoop schaduw en vogelpoep’, 
vreesde menig bezoeker of eigenaar van 
de terrassen op het Berpolderplein. Die 
strijd bleef onbeslist.

Het selecte gezelschap verwierf die avond 
een opmerkelijk inzicht: ook pleinen 
zijn aan mode onderhevig. Werd bij de  
vorige herinrichting, twaalf jaar geleden, 
nog gekozen voor één type bestra-
ting (voor de eenheid), nu kiest de ont-
werper twee  soorten (voor een mooie  
uitstraling). De kleine bomen van toen 
worden misschien grote bomen van 2009 
en destijds gebruikelijke scheidingen 
tussen voetpad en rijbaan kunnen van-
daag de dag écht niet meer. Deze he-
dendaagse ontwerpbeginselen zijn vast-
gelegd in de zogenaamde Rotterdamse 
Stijl, waarmee Rotterdam ‘samenhang,  
herkenbaarheid en eenduidigheid van de 
buitenruimte’ nastreeft.
Ons eigen Bergpolderplein mag zich 
dus binnenkort tot de vermaarde pleinen 
van de Rotterdamse Stijl rekenen.  Voor 
het zover is moeten nog wel een paar  
stappen genomen worden. Er volgt 
een traject met nieuwe tekeningen,  
commissievergaderingen, inspraak en 
vaststelling door de Deelraad. Wie er 
het fijne van wil weten, kan terecht op de  
internetsite van de deelgemeente  
(www.his.rotterdam.nl). Als alles héél vlot 
gaat, kan begin 2010 de uitvoering van 
start gaan. En zitten we volgend voorjaar  
wellicht in Rotterdamse stijl koffie te  
drinken op de Bergpolderterrasjes.

Annemarie de Visser

Wanneer je kindje geboren is en de  
veilige omgeving van je buik heeft ver-
laten is het tijd om samen te gaan  
genieten door middel van Shantala baby-
massage. 
Shantala massage is een ritmische  
ontspanningsmassage, makkelijk aan te 
leren en heerlijk om te ontvangen. 
In de huid zetelt de tastzin. Daarnaast 
is de huid is één van de belangrijkste  
zintuigen en hieraan ervaren we dage-
lijks bijzondere sensaties. De ervaring 
van de aanraking vormt voor je baby één 
van de belangrijkste voorwaarden voor 
het ontwikkelen van vertrouwen en zelf-
bewustzijn, en voor het vermogen om 
zich in zichzelf en de wereld geborgen te 
voelen.
Massage is een wisselspel van geven 
en ontvangen van tedere gevoelens.  
Lichamelijk contact en aanraking - lief-
devol en bewust - vormen de belang-
rijkste basis voor een in alle opzichten 
gezond opgroeien naar een gelukkig,  
evenwichtig mens.
 
Shantala massage komt oorspronkelijk uit 
India en is een vorm van totale lichaams-
massage. Dit wordt toegepast tijdens 
de dagelijkse verzorging van baby’s en 
is daar net zo gebruikelijk als wij iedere 
dag onze tanden poetsen. De Franse 
arts Frederick Leboyer, kwam in India in  
contact met moeder Shantala die haar 
kind masseerde, zoals zij dat geleerd 
had van haar moeder. Hij was enthousi-
ast en was van mening dat ouders in het 
Westen, naast alle hygiënische verwor-
venheden van de moderne tijd, hun kin-
deren ook deze warmte en geborgenheid 

zouden moeten geven, zodat ze kunnen 
opgroeien tot emotioneel evenwichtige 
mensen. Frederick Leboyer heeft  van 
Shantala  een mooi fotoboek  gemaakt, 
“Shantala babymassage”. 

Wanneer je je kindje met regelmaat mas-
seert zul je merken dat het  rust geeft 
en  heerlijk ontspannend is  voor ouder 
en kind . Ook kan het slaappatroon van 
de baby veranderen naar rustiger en die-
per. Babymassage heeft een positieve 
uitwerking op de spijsvertering en helpt 
bij darmkrampjes. Door de massage 
verloopt de doorbloeding in het kleine 
babylijfje beter en kan het helpen stress 
te verlichten. 
Naast al deze voordelen is het heerlijk om 
een uur intensief samen met je baby op 
een speciale manier contact te maken. 
Je leert je kind op een andere manier 

bekijken, letterlijk van top tot teen. Deze 
intense manier van je kind aanraken 
is niet te vergelijken met  de  ‘normale’   
verzorging van een kindje, voeden, la-
ten slapen, knuffelen, spelen en wordt 
door veel ouders als heel bijzonder er-
varen. Het verdiept de band met je baby 
en geeft het kindje zelfvertrouwen. Als  
ouder leer je goed de lichaamstaal van je 
baby te herkennen en het kind ervaart wat 
goede aanrakingen zijn.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je 
meer informatie over babymassage dan 
kun je terecht in De Babymassagepraktijk 
aan de Wilhelminalaan 25 in Rotterdam. 
Deze praktijk is aangesloten bij de VSD 
(Vakgroep Shantala massage Docenten). 
In 5 (wekelijkse) lessen wordt de gehele 
massage behandeld en is het “Samen 
genieten” met je kindje!

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)

-

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.
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de Wijkwinkel Kleiwegkwartier is met 
vakantie vanaf maandag 13 juli t/m 
maandag 24 augustus a.s.
Vanaf dinsdag 25 augustus is de wijkwinkel 
weer open.
 
De raadsvrouw houdt haar laatste spreek-
uur voor de vakantie op dinsdag 14 juli a.s.
  
e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Ruud Visser
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel

Overige informatie is te vinden op de 
website van de BOK

Zakgeldproject Hillegers-
berg-schiebroek  zoekt 

zakgeldbaantjes

Zomer in Plaswijckpark

avond4daagse juni 2009 groot succes!

Portacabins

Vanaf december 2008 konden jongeren zich bij 
stichting DOCK aanmelden voor het zakgeldproject. 
Vanaf februari 2009 draait het project op volle toe-
ren. Er komen gelukkig steeds meer 12 tot en met 
15-jarigen die een zakgeldbaantje willen, maar er zijn 
te weinig zakgeldklussen te doen voor de jongeren. 
Daarom is er nu een wachtlijst en is het zakgeld-
project op zoek naar ‘werkgevers’, die jongeren de 
mogelijkheid willen bieden een half jaar mee te laten 
draaien in een zakgeldbaantje. De gedachte gaat uit 
naar non-profit organisaties als sportverenigingen, 
kinderdagverblijven en naschoolse opvang.
Voor meer informatie en reacties kunt u terecht bij 
Stichting DOCK, telefoonnummer  06-28444437 of  
e-mail Vvdwaal@dock.nl. Het adres: Peppelweg 
131a, 3053 GK Rotterdam

Coördinator  Zakgeldproject: Vanessa van der Waal 

De zomer is begonnen en dat merk je in het  
gezelligste familiepark van Rotterdam! Het park is 
verjongd en opgefrist. 

De vernieuwing van het logo en de website van 
Plaswijckpark op 1 april was het startsein voor een 
uitgebreide verjongingskuur in het Rotterdamse  
familiepark. Met nieuwe attracties, educatieve  
bebording en horeca is het jaar voortvarend gestart. 
Goed voorbeeld doet goed volgen, naar blijkt. 

Zo hebben er in het park inmiddels vele geboorten 
plaatsgevonden. Kom snel eens kijken naar de 7 
jonge wilde zwijnen of een van de ooievaarkuikens 
op de Vrije Vluchtvolière.  De laatste aanwinst is twee 
weken geleden geboren: een damhertje. 

Om de zomervakantie goed in te luiden moet je op 
zaterdag 11 juli zeker naar het park komen. Vaar-
groep Rijnmond zal in de Havenspeeltuin de gehele 
dag demonstraties geven met hun modelboten. 

Plaswijckpark is dagelijks geopend van 09.00 tot 
18.00 uur. Kijk voor meer informatie op 
www.plaswijckpark.nl of bel 010 – 418 18 36

Zoals reeds gemeld in de buurtkrant van maart j.l. 
wil de BOK dat de portacabins die bij Kleiweg 314 
staan, conform afspraak worden weggehaald. Dit 
ondanks het feit dat  Humanitas heeft gevraagd om 
verlenging van de tijdelijke vergunning. 
De deelgemeente heeft aan de BOK gemeld niet 
mee te werken aan dit verzoek van Humanitas. Zij 
heeft het handhavingtraject ingezet om de porta-
cabins zo snel als mogelijk te verwijderen.
De BOK en de bewoners gaan er dan ook van uit dat 
de portacabins op zeer korte termijn zijn verdwenen. 

Overigens heeft Humanitas plannen voor nieuwbouw 
op de locatie van de oude zusterflat en het aange-
kochte stuk van het dagverblijf. Het kan nog wel 
anderhalf jaar duren voordat deze plannen worden 
gepresenteerd. 
De schaapjes kunnen intussen rustig verder grazen.
De BOK blijft alert en houdt de vinger aan de pols.  

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

Tabac &
Gifts

Kleiweg

Het adres voor:
Rookwaren

 Wenskaarten
Telefoonkaarten 

Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten

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

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 

Vorig jaar, ongeveer 3 weken voor de geplande  
datum van de avond4daagse, werd bekend dat deze 
helaas niet doorging in onze wijk. Daarom hebben 
2 enthousiaste moeders dit jaar de organisatie op 
zich genomen. Al gauw bleek dat de animo enorm 
was. Mede dankzij de plezierige medewerking van 
ervaren vrijwilliger Piet, de gedreven jongelui van de 
scouting,  bewonersorganisaties, Sport Sjaak, de 
deelgemeente en de politie hebben dit jaar weer zo’n 
2500 wandelaars door de straten van Hillegersberg 
en Schiebroek gelopen. Als vanouds natuurlijk vanaf 
speeltuin 110 Morgen.
Wat was het een gezellig sportfeest voor jong en 
oud. Samen met  vriendjes vier avonden lang toe-
leven naar het moment van de intocht en de welver-
diende medaille. 
Glunderend werd met bloemen en aardigheidjes 
achter de Blaaskapel ‘de Bloaspiepers’ de finish  
bereikt.
Volgend jaar kan er van 7 t/m 10 juni weer in onze 
wijk worden gewandeld. 
Zet deze datum alvast in de agenda!

GALAXY MODE

Kleiweg 24  Telefoon 010 4 18 48 47

Sale 30-50 %
korting op een groot deel van de collectie

elke week komen nog nieuwe  
aanvullingen binnen

betaalbare mode in HillegerSberg-Zuid

Zie voor openingStijden: www.galaxymode.nl

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd gemak-
kelijk. Soms is het prettig om met iemand over de 
opvoeding te kunnen praten, om je hart te luchten en 
je zorgen te delen. Wanneer u zo’n iemand niet in de 
buurt heeft, dan kunt u sinds 1 januari 2009 terecht 
bij Home-Start van Stichting Humanitas.
Home-Start is een programma dat ondersteuning en 
praktische hulp biedt aan ouders met tenminste één 
kind van zes jaar of jonger. Men  werkt met vrijwil-
ligers, die zelf ouder zijn of ervaring hebben met het 
opvoeden van kinderen. Home-Start zoekt een vrij-
williger die bij het gezin past en die voor een langere 
periode, wekelijks langskomt bij de ouder(s) thuis. 
Ouders geven zelf aan waar zij over willen praten 
of waar zij steun bij willen. Een vrijwilligster over het 
werk:

“Je moet mij zien als een goede buurvrouw. Je kunt 
alles met mij bespreken. Ik luister, geef tips, ik lach, 
ik leef mee, ik ga mee een stukje wandelen, ik ben 
kritisch. Ik heb tijd en aandacht. Alleen woon ik in 
een andere wijk en kom ik via Stichting Humanitas 
binnen.”
Eind jaren ’70 is de Home-Start methodiek ontwik-
keld in Engeland. Margaret Harrison, een maat-
schappelijk werkster was werkzaam als vrijwilliger in 
een buurthuis waar veel hulpverleners hun kantoor 
hadden. Zij bemerkte dat veel mensen die een af-
spraak hadden met de hulpverlening, na afloop een 
praatje bij haar kwamen maken. Zij werd uitgenodigd  
bij de gezinnen thuis te komen. Er bleek een grote 
behoefte aan contact met iemand die belangstelling 
voor hen  had en die vanuit eigen ervaring tips kon 

geven voor de opvoeding. Maar die ook even kon  
lachen en relativeren. Margaret Harrison heeft daar-
op de Home-Start methodiek ontwikkeld, die mo-
menteel wereldwijd wordt toegepast.
Home-Start gaat ervan uit dat een ouder die lekker 
in zijn vel zit, een betere ouder is. Vragen aan Home-
Start hoeven dus niet altijd over opvoeding te gaan. 
De vrijwilligers worden getraind en gescreend voor 
zij naar een gezin gaan. Home-Start is kosteloos 
voor gezinnen.
Wij hebben altijd vrijwilligers nodig! Heeft u interesse 
in het vrijwilligerswerk óf kunt u zelf ondersteuning 
gebruiken, dan kunt u bellen naar 010 –2653930. Sa-
bina Mets en Evita van Lith geven u graag verdere 
informatie. 
U kunt ook kijken op www.home-start.nl.

HOMe-sTarT: nu ook actief in Hillegersberg/schiebroek


