
jaargang 35
no. 7
December 2009

Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

jaargang 35
no. 7
December 2009

Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

‘Blik’ op de kleiweg

Vorig jaar kerst heb ik een prachtig 
boek gekregen: Rotterdam door 
de tijd; deel 9, Kleiwegkwartier en 
Schiebroek. In dat boek staan veel 
foto’s van de straten en lanen in onze 
wijk, die zijn gemaakt in de jaren ‘40, 
‘50 en begin jaren ‘60. 

Het geeft daarmee een mooie 
terugblik op hoe het was in die tijd: 
de winkels en bedrijven en het leven 
op straat.
 
Neem nou die foto’s van de Kleiweg 
uit 1958 en 1961. Je kijkt met een 
zekere verwondering naar die weg 
met die bakkers, die slagerijen, die 
groentewinkels, dat weinige verkeer 
en met wat echt opvalt die paar 
geparkeerde auto’s.

Onwillekeurig schiet dan het liedje 
‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld in je 
gedachten: ‘Thuis heb ik nog een 
ansichtkaart, waarop een kerk een 
kar met paard, een slagerij J. van der 
Ven …’ En verderop in dat liedje: … 
‘Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, 
het dorp is gemoderniseerd …’ 

Want net als in dat liedje is er op de 
Kleiweg in de loop der jaren natuurlijk 
veel veranderd. Die bakkerijen, 
slagerijen en groentewinkels; ze zijn 
nu bijna alle verdwenen. Het verkeer is 
stukken drukker geworden, maar wat 
nu vooral opvalt: we zien ontzettend 
veel ‘blik op straat’ ofwel geparkeerde 
auto’s.

Terugblikken kan, zoals in het liedje 
van Wim Sonneveld, leiden tot 
melancholie, een zekere weemoed; 
ach was het maar weer net als toen. 
Maar we weten allemaal dat we de tijd 
niet kunnen terugdraaien en ook dat 
veel toen wel anders was, maar niet 
vanzelfsprekend beter.

Vooruitblikken is lastiger dan terug-
blikken, want hoe zal het er over een 
aantal jaren uitzien? Voorspellen is nu 
eenmaal moeilijk, vooral als het over 
de toekomst gaat.

Maar toch: stel dat een wijkbewoner over 
pakweg 40 jaar een boek krijgt met foto’s 
die gisteren van de Kleiweg zijn gemaakt. 
Zal hij of zij die dan ook met een zekere 
verwondering bekijken? Die winkels, het 
leven op straat en al dat verkeer? En 
vooral ook ‘al dat blik’, al die geparkeerde 
auto’s. Want die waren vanaf 2020 toch 
allemaal uit het straatbeeld verdwenen, 
toen alle wijkparkeergarages in gebruik 
waren genomen. Of zijn er dan helemaal 
geen auto’s meer nodig, omdat we 
dan met een perfect milieuvriendelijk 
openbaar vervoer vanuit onze wijk alle 
denkbare bestemmingen gemakkelijk 
kunnen bereiken? 

De donkere dagen voor kerst 
lenen zich goed om hierover wat te 
mijmeren.

Adriaan Pieterson
lijsttrekker D66

Mededelingen van de Bok
Sluiting wijkwinkel
De wijkwinkel is gesloten van maandag 21 december t/m maandag 4 
januari 2010. Op dinsdag 5 januari staan de medewerkers van de BOK 
weer paraat. Het eerste spreekuur van de Raadsvrouw in het nieuwe jaar 
is op dinsdag 12 januari 2010.

Jaarverslag BOK
Het jaarverslag van de BOK is verschenen. Het eerste exemplaar is tijdens 
de politieke avond aangeboden aan Mevr. Els Kuijper, voorzitter van de 
Deelgemeente. Bewoners kunnen het jaarverslag afhalen bij de BOK, 
aanvragen per e-mail: info@bokrotterdam.nl of downloaden van onze 
website www.bokrotterdam.nl

Website
Alle informatie over de buurt is ook te vinden op de website van de BOK:  
www.bokrotterdam.nl

Victor Veilig
Victor Veilig is een geel kunststof mannetje van 
circa 80 cm dat ingezet kan worden bij bewoners-
activiteiten. Hij laat weggebruikers weten dat er 
(spelende) kinderen in de buurt zijn.
 
Aangezien de Deelgemeente Victor Veilig niet aan 
alle bewoners kan geven, is besloten deze aan de 
bewonersorganisaties te schenken, zodat u, indien 
gewenst, een Victor Veilig bij ons kunt lenen. 
Victor Veilig staat in tweevoud op het kantoor van de BOK en wordt graag 
(gratis) uitgenodigd voor uw bewonersactiviteiten.

politieke avond groot succes
Bewoners en politici reageren enthousiast

Op 9 november hield de BOK in de 
Oranjekerk een politieke avond. Meer 
dan 80 mensen waren gekomen om de 
aanwezige politieke partijen hun wen-
sen voor het Kleiwegkwartier kenbaar te 
maken. Vertegenwoordigers van CDA, 
D66, Groen Links, Leefbaar Rotterdam, 
OPLW, PvdA en de VVD gingen met be-
woners in gesprek. Hun partijen nemen 
in maart 2010 deel aan de gemeente-
raadsverkiezingen in de Deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek.

Een breed scala aan onderwerpen 
kwam ter tafel: parkeren in de wijk, het 

winkelgebied Kleiweg, verkeer, jonge-
ren, enzovoorts.

Opdracht van de BOK aan de partijver-
tegenwoordigers was om vooral naar 
de bewoners te luisteren, om later bij 
het schrijven van de verkiezingspro-
gramma’s met de bewonerswensen 
rekening te kunnen houden. Niet voor 
alle partijvertegenwoordigers een ge-
makkelijke opdracht. Regelmatig raak-
ten partijvertegenwoordigers zo geïn-
spireerd, dat de creatieve oplossingen 
over en weer over tafel vlogen. Zo nu en 
dan ging het er fel aan toe. Vooral het 

schier onoplosbare parkeerprobleem 
werd driftig besproken. 
Al met al werd het een geanimeerde 
en ideerijke avond. En dat de partijen 
het serieus opvatten bleek uit de talrijke 
mailtjes die na afloop de ronde deden.

Voorafgaand aan de avond werden 
de politici geïnterviewd door de door 
Thermiek opgezette kinderredac-
tie. De kinderen hadden hun vragen 
goed voorbereid en vuurden deze en-
thousiast op de politici af. Persoon-
lijke vragen werden daarbij niet ge-
schuwd. (verwijzen naar pagina 2?) 

Aan het eind van de avond overhan-
digde voorzitter van de BOK, Camiel 
Coremans, het jaarverslag van de BOK 
aan mevrouw Els Kuijper, voorzitter van 
de Deelgemeente.

In deze editie van de Buurtkrant vindt 
u een impressie van de bewonerswen-
sen. De politieke partijen vertellen in 
volgende edities wat zij met al die wen-
sen denken te gaan doen. Dat helpt u 
weer bij het bepalen van uw stemvoor-
keur in maart!

Lees verder op bladzijde 3.

Op woensdag 1 juli zijn de spoorscher-
men officieel geopend door wethouder 
haven en financiën Lucas Bolsius. De 
spoorschermen zijn geplaatst tussen 
het viaduct Rozenlaan en het viaduct 
over de A20, inclusief station Rotter-
dam-Noord. 
Na het plaatsen van de schermen zijn 
klachten geuit door omwonenden. Naar 
aanleiding daarvan heeft Prorail aan TNO 
opdracht gegeven nieuwe geluidsmetin-
gen uit te voeren. Deze metingen heb-
ben intussen plaatsgevonden. Men is nu 
bezig deze te interpreteren. De resultaten 
hiervan worden begin 2010 verwacht. De 
Buurtkrant houdt de vinger aan de pols en 
komt hier in de volgende krant op terug. 

spoorscherMen 

De BOK zet zich in voor bewoners van 
het Kleiwegkwartier. Bijvoorbeeld met 
de organisatie van evenementen en ac-
tiviteiten, zoals opzoomeren, Koningin-
nedag, seniorendag, dodenherdenking, 
het verwelkomen van nieuwe bewoners 
en wijkinformatieavonden. Maar ook 
door het regelen van fietsenstallingen in 
de wijk en de inrichting van speeluin ‘het 
zwembad’. 

De BOK wordt door de deelgemeente 
gezien als het formele aanspreekpunt 
van bewoners in het Kleiwegkwartier 
en wordt in deze rol regelmatig geïnfor-
meerd over nieuwe ontwikkelingen en 
betrokken bij besluitvorming.
De BOK stelt zich ten doel om gevraagd 
en ongevraagd standpunten van de 
buurtbewoners met de (deel)gemeente 
uit te wisselen. 

De BOK beheert de wijkwinkel aan de 
Antony Duyklaan no. 9. Hier kunt u te-
recht met vragen en problemen met be-
trekking tot de wijk en de voorzieningen 

in de wijk. Onze medewerkers verlenen 
hulp bij het invullen van formulieren voor 
het aanvragen van subsidie of belasting-
teruggave. 

De belangrijkste communicatiekana-
len van de BOK zijn de Buurtkrant en 
de website (www.bokrotterdam.nl). De 
Buurtkrant komt zeven keer per jaar 
uit, wordt huis aan huis verspreid in het 
Kleiwegkwartier en is ook te vinden op 
de website. De website biedt daarnaast 
extra nieuws, informatie over aciviteiten 
van de BOK en links naar organisaties 
die voor de bewoners van het Kleiweg-
kwartier van belang zijn.

De BOK organisatie telt zo’n 50 vrijwil-
ligers zoals het bestuur, de redactie van 
de buurtkrant, medewerkers van de wijk-
winkel en bezorgers van de Buurtkrant. 
Daarnaast zijn werkgroepen van vrijwil-
ligers bezig met concrete activiteiten. 
Zo is er een werkgroep spoorschermen, 
een werkgroep beheer buitenruimte en 
een werkgroep buurttuin het zwembad.

activiteiten van de Bok

Serieuze gezichten bij het onderwerp ‘parkeren’

Groen Links verklapte alvast graag ruimte te maken voor fietstrommels

In de vorige krant stond geen column 
van onze vaste columnist Camiel Co-
lumnmans. Ook in deze krant zult u 
geen column van hem vinden. Dit omdat 
Camiel graag tijdelijk  ruimte geeft  aan 
gastcolumnisten. Tot aan de gemeen-
teraadsverkiezingen hebben wij politici 
gevraagd de rol van onze vaste colum-
nist over te nemen. Deze keer vindt u 
drie columns en wel van  D66, CDA en 
Leefbaar Rotterdam. In de krant van 12 
februari zijn de OPLW, Groen Links en  
de VVD aan de beurt. Na afloop van de 
verkiezingen vindt u de vertrouwde co-
lumns van Camiel weer terug. Heeft hij 
ook even tijd om nieuwe inspiratie op te 
doen…

Redactie Buurtkrant

NieuWJaarSreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de BOK wordt gehouden 
op vrijdag 8 januari a.s. in de Duikelaar, Antony Duyklaan 9. 

U bent van harte welkom tussen 17.00 – 19.00 uur. 

De medewerkers van de BOK 
wensen alle bewoners fijne feestdagen en 

een heel voorspoedig 2010 toe. 



Begin september 2009 heeft Glasatelier 
Smelt haar deuren geopend. Het atelier be-
vindt zich op de begane grond in een ruim 
pand op de hoek Kleiweg/Robijnstraat.
Het eerste dat opvalt is de prachtige gevel 
met bijzondere letters. Eigenaresse Judith 
Smelt is gespecialiseerd in het repareren, 
restaureren en het maken van nieuw glas-
in-lood. Na een hartelijke ontvangst steekt 
ze meteen enthousiast van wal. ”Dit is een 
geweldige locatie om mijn beroep uit te 
oefenen. Een perfect atelier met veel licht, 
op een zichtbare plek en vooral in een heel 
gezellige, sociale buurt!

In deze wijk staan veel huizen uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw en daar vind je 
nog veel mooie glas-in-lood ramen. In de 
jaren zeventig en tachtig was het een trend 
om dat glas te verbergen of uit de woning te 
laten verwijderen. Gelukkig is deze trend de 
afgelopen jaren gekenterd en hechten veel 
mensen weer waarde aan mooie oude de-
tails in de woningen, zoals de glas-in-lood 
ramen. Ook veel jonge mensen die net een 
oud huis hebben gekocht slopen zo snel 
mogelijk de oude deurpanelen in de hoop 
daar achter een paar mooie glas-in-lood 
ramen te vinden. Of ze laten nieuwe glas-in-
lood ramen maken in de stijl van de woning.
Wat drijft Judith om dit arbeidsintensief am-
bachtelijke vak uit te oefenen? En vooral.. 
hoe leer je het?

“Ik kom eigenlijk uit de advocatuur maar de 
combinatie moederschap en lange werkda-
gen was voor mij niet optimaal. Ook wilde ik 
liever creatief bezig zijn. Als kind was ik al ge-
fascineerd door glas-in-lood ramen in kerken, 
huizen en bedrijven. De speling van het licht 
op het glas, prachtig! Ik ben toen de basis-
opleiding in Hilversum gaan volgen. Dit vak is 
vooral een praktijkvak. Je leert het van elkaar, 
maar daarnaast is het ook een kwestie van 
veel doen, handig zijn en heel veel geduld!

Voor dat Judith zich in het Kleiwegkwartier 
vestigde heeft ze vijf jaar met nog twee kun-
stenaars in een atelier in Schiebroek gewerkt. 
Maar toen zij vernam dat er op de Kleiweg 
een mooi pand vrijkwam was de keuze snel 
gemaakt. Nu werkt ze op loopafstand van 
haar huis. Het loopt goed, het omliggende 
gebied heeft natuurlijk veel 20- en 30-jaren 
woningen. De meeste klanten komen uit het 
Kleiwegkwartier, Hillegersberg/Schiebroek, 
Rotterdam-Noord en Kralingen.

Maar glas-in-lood gaat toch heel lang mee?
De meeste glas-in-lood ramen gaan tien-
tallen jaren mee. Maar op een gegeven 
moment wordt het lood zwak en verliest 
het zijn verband. Er komen scheuren bij de 
soldeerpunten en het raam gaat bol staan 
of rammelen, waardoor het glas kapot kan 
gaan. Dan is het mijn taak om het raam te 
restaureren. Ik doe alles zelf, ook het verwij-
deren en terugplaatsen van de ramen. Het 
werk is echt heel arbeidsintensief. Het res-
taureren gaat als volgt: eerst haal ik het glas 
uit het lood, dan laat ik de glasstukken in 
een bad weken zodat alle kit- en verfresten 
oplossen. Daarna zet ik het glas weer terug 
in de loodprofielen. Dan wordt het lood aan 
elkaar gesoldeerd en tenslotte smeer ik kit 
tussen het lood. De kit moet een paar we-
ken drogen, waarna het glas-in-lood raam 
weer helemaal stevig en waterdicht is.”
Tijdens het gesprek heeft Judith al meer-
dere malen aangegeven dat het in het Klei-
wegkwartier prettig wonen en werken is. 
Zij vind het vooral leuk dat er steeds meer 
jonge ondernemers in de buurt een zaak 
openen. En het zou natuurlijk helemaal 
mooi zijn als dit gedeelte van het Kleiweg-
kwartier zich uiteindelijk tot een volwaardig 
kunstenaarsgebied zou ontwikkelen..
U bent van harte welkom om in het atelier 
een kijkje te nemen maar bel even van te-
voren want Judith werkt ook vaak bij haar 
klanten thuis. 

Glasatelier Smelt, Kleiweg 265, tel. 06-
47328984, e-mail: atelier.smelt@tiscali.nl
www.glasateliersmelt.nl

Marjolein Tan

glaskunst in de wijk
‘een oud aMBacht terug van weggeweest’

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

Uw makelaar en financieel adviseur!

Zoekplaatje
Het is december dus heb ik gezocht naar 
een foto die de sfeer van deze maand 
goed weergeeft. Dat de natuur niet mee-
werkt is wel erg jammer. Deze foto geeft 
wel weer wat we verwachten in decem-
ber…sneeuw en ijs! Tja, waar is dit en 
was u er bij, of heeft u mee gedaan op de 
schaats? Natuurlijk willen we van u weten 
waar en wanneer dit was en of u ook zo 

genoten hebt, misschien herkent u zichzelf 
of iemand anders. Wij hopen dat u zult blij-
ven schrijven en uw herinneringen wilt de-
len met de lezers van de Buurtkrant. Alleen 
als u reageert blijven wij doorgaan met het 
plaatsen van het zoekplaatje Na loting, ligt 
voor de winnaar een cadeaubon klaar in 
de wijkwinkel. Schrijf of mail ons!

John Hokke

Helaas heeft niemand gereageerd op ons 
zoekplaatje van de vorige maand. 
Omdat we nog een bericht ontvingen 
over het zoekplaatje van september vindt 
u hieronder de brief van de heer Bosch uit 
Hengelo, Hij schrijft:

Langs deze weg ik wil ik nog even kort 
reageren op de buurtkrant no. 5 van afge-
lopen september. Tijdens een bezoek aan 
mijn broer en schoonzus, viel mijn oog op 
deze buurtkrant en vooral op de tweede 
pagina en bekeek ik de foto in het zoek-
plaatje van de heer John Hokke. Ik herken, 
als bijna geboren en getogen ‘Kleiweg- 
hoek-Topaasstraat’ bewoner, deze straat.
Links vooraan op de hoek was toen de da-
mes- en herenkapperszaak van de familie 
van Verstraten gevestigd,waar boven ik nu 
38 jaar geleden heb gewoond. Met de zo-
nen van deze kapper, Bram en Theo ben ik 
vroeger veel opgetrokken. Bram en Theo 
hebben samen deze kapperszaak op de 
Kleiweg voortgezet in het pand waar vroe-
ger de elektrische onderdelen annex radio-
reparatie zaak van de heer Schlosser met 
de bedrijfsnaam Liberty was gevestigd.

Rechtsonder op deze foto herken ik nog 
een gedeelte van de groentezaak van 
Henk Visser waarboven toen de Familie 

Wetsteijn woonde. Zij hadden verderop 
op de Kleiweg een fietsenstalling annex 
reparatie bedrijf. Verderop in deze straat is 
ook het pakhuis van het toenmalige schil-
dersbedrijf van Dik Hooijkaas te zien en 
ook herken ik rechts midden op de foto de 
balkons waar respectievelijk de familie van 
Gelderen en Kampion woonden.

Deze foto van de Topaasstraat is geno-
men vanaf de Kleiweg - hoek Begonias-
traat, ongeveer vanaf de plek van de ande-
re foto in dit bericht, vanuit de toenmalige 
schoenmakerij De Hoop.
Zoals beschreven door de heer Stef Stolk, 
is deze schoenmakerij via de heer Mus 
voortgezet door de heer A. Zee. Dit is de 
zaak waar door zijn beide zonen Aad en 
Cor Zee op uitstekende ambachtelijke 
wijze tot op heden nog schoenen worden 
hersteld.

Het leuke van dit gehele verhaal is dat ik 
getrouwd ben met een van de dochters 
van de heer A. Zee en dat mijn broer ook 
getrouwd is met een dochter van de heer 
A.Zee. Ik was daar op bezoek en heb daar 
dit artikel gelezen.

Dhr. Bosch krijgt een cadeaubon toege-
stuurd.

Your Pure Wine hield op 28 november een 
wijnproeverij in Le Jardin d’Artiste, Bergse 
Linker Rottekade 14a. Eigenaresse van 
de wijnwebwinkel Jacqueline Coufreur, is  
gespecialiseerd in biologische en biolo-
gisch dynamische wijnen. Volgens haar 
is dit nog een vrij onderbelichte wereld en 
hebben biologische wijnen alles met duur-
zaamheid te maken. Naast de heerlijke 
wijnen serveerde Jacqueline bijzondere  
hapjes die speciaal uitgezocht waren om 
bij de verschillende wijnen te nuttigen. Een 
deel van de opbrengst wordt overgemaakt 
naar Simavi. Omdat veel mensen naar de 
prachtige ruimte aan de Rottekade waren 
gekomen heeft Jacqueline besloten om 
volgend voorjaar opnieuw een proeverij te 
organiseren. 

Inlichting bij www.yourpurewine.nl
telefoon 06 - 138 06 334

Biologische wijnen

Anton Stapelkamp ontwikkelt zich razendsnel 
van een verdienstelijk amateur historicus met als 
specialiteit het korte artikel in een weekblad tot 
publicist van doorwrochte en zeer lezenswaar-
dige boeken. Die overgang van de korte baan 
naar de lange baan heeft hij vloeiend gemaakt.  

Met het recent verschenen boekwerk ‘Opeens 
vielen we onder de Coolsingel’ ziet zijn tweede 
publicatie dit jaar het licht. Een productiviteit die 
bewondering verdient. 
Dat ‘Opeens’ was in 1941 toen de Duitse bezet-
tingsmacht de knoop doorhakte. Het zelfstandi-
ge Hillegersberg werd deel van Rotterdam. Op 
31 juli 1941 blies de zelfstandige gemeente Hil-
legersberg de laatste adem uit. De gemeente-
raad vergaderde voor de laatste maal: 21 man-
nen (geen enkele vrouw!) in driedelig kostuum 
poseren trots en weemoedig op het bordes 
van het raadhuis aan de C.N.A.Looslaan. Het is 
slechts één van de bijzondere foto’s in dit boek. 
De twee decennia daarvoor was er eindeloos 
gepalaverd over welke gemeenten er door Rot-

terdam konden worden geannexeerd.
In de meest vergaande plannen werden door 
Rotterdam elf buurgemeenten waaronder zelfs 
Schiedam en Vlaardingen geannexeerd. En 
zouden van nog eens zeven gemeenten, waar-
onder Barendrecht, Rozenburg, Capelle en 
Krimpen aan de IJssel, delen van het grondge-
bied bij Rotterdam worden gevoegd.   
Stapelkamp, binnen de deelgemeente het 
lid van het Dagelijks Bestuur met de meeste 
dienstjaren, belicht de geschiedenis van het 
zelfstandige Hillegersberg vanaf 1900. Hij doet 

dat thematisch en hij richt zich op een aantal 
goed gekozen sleutelfiguren. Onder wie natuur-
lijk burgemeester Van Kempen en tolgaarder 
Dries Cossée. Tot de opheffing op 31 december 
1929 verdiende die op de Straatweg zijn brood 
aan ieder die naar Hillegersberg wilde.
Het unieke fotomateriaal doet de sfeer van de ja-
ren dertig herleven. Stapelkamp heeft een vlotte 
pen en heeft tal van lezenswaardige en interes-
sante details weten op te diepen uit archieven.
Ooit geweten, dat het Kleiwegkwartier bijna een 
bioscoop van formaat rijker was geweest? De 
vergunning voor de zaal met 880(!) plaatsen 
op de hoek van de Straatweg en de Kleiweg 
was al verleend. Begin 1940 was de bestaande 
bebouwing gesloopt. Doch met het bombarde-
ment van Rotterdam verdwenen de plannen in 
een la om er niet meer uit te komen. 
Anton Stapelkamp: Opeens vielen we onder 
Coolsingel. Hillegersberg van boerendorp tot 
stadswijk. Onder meer te koop bij de Bruna op 
de Kleiweg.

Chris Mast 

Dit artikel werd geschreven door onze 
gastredacteur Maarten Goes, 15 jaar oud. 
Leerling van het Melanchthon college. 
Maarten hoopt eens journalist te worden.  
De buurtkrant gaf hem de  kans om een 
groot talent uit onze buurt te interviewen. 

Skiën, skiën, skiën en nog eens skiën, dit 
is wat Romy van Breukelen het liefst doet. 
Het grote skitalent is pas veertien jaar en 
staat in de top vijf van Europa.

Vertel ons wat je precies doet?
Ik ski. Ik train 2 keer in de week in Zoeter-
meer in Snowworld en 5 keer in de week 
ben ik bezig met mijn conditie. Ik doe de 
super G (grote slalom) en de gewone sla-
lom. Ik doe aan wedstrijden in Nederland 
en in Europa mee; NK en EK en ik draai in 
de top mee. Dit jaar ben ik eerste gewor-
den bij het Nederlands kampioenschap. Ik 
deed mee met de seniors(16+). 

Hoe ben je hierbij gekomen, wat is je 
geschiedenis in het skiën?
Ik was twee maanden oud en ik kon net 
lopen. We gingen naar de sneeuw en de 
kleine skietjes werden vastgeklikt aan mijn 
kleine beentjes. Al gauw ging ik voor les-
sen naar Snowworld. Ze vonden mij zó 

goed dat ik proeflessen ging nemen bij 
WSB (skigroep). Vanaf toen heb ik op de 
skiberg in Bergschenhoek mijn techniek 
geleerd en in Snowworld de rest. Na veel 
trainen mocht ik meedoen met de Ne-
derlandse skibeloftes. Na het winnen van 
veel prijzen mag ik nu meetrainen met het 
echte Oranje.

Wat is je geheim?
(stilte)…. Ik denk vooral het plezier dat ik 
heb in het skiën. Ik ga altijd met plezier 
trainen. Mijn trainers zeggen ook dat wat ik 
in mijn benen heb, niemand anders heeft. 
Ik denk dat het geheim is waarom ik zover 
ben gekomen is dat ik het plezier en het 
talent dat ik heb combineer
 
Wat wil je in de toekomst?
Ik mag al meetrainen in het grote Oranje, ik 
draai mee in de top van Europa en ik train 
heel veel. Ik wil graag naar de Olympische 
winterspelen of later aan het WK meedoen.

Waar en hoeveel train je?
Ik train twee keer per week in Snowworld 
in Zoetermeer. De rest van de week train 
ik voor mijn conditie. Ik heb vroeger op de 
skiberg in Bergschenhoek getraind maar 
daar train je vooral voor je techniek; daar 
leer je niet echt met je knieën te skiën. Toen 
ik mijn techniek onder de knie had ging 
ik naar Snowworld om mij daar verder te  
ontwikkelen.

Hoe combineer je het met school?
Ik zit op het Thorbecke college, waar ze 
erg flexibel met topsporters omgaan. Ze 
passen bijvoorbeeld je rooster aan op je 
trainingsschema. Ik moet vier weken naar 
Oostenrijk om te trainen en om me voor te 
bereiden op de wedstrijden. Ze sturen het 
huiswerk op per e-mail.

Heb je veel concurrentie in Nederland?
Er is zeker concurrentie maar als je een 
wedstrijd wilt winnen gaat het soms om 1 
honderdste seconde, dus het verschil is 
erg klein. Maar wat ook een grote rol speelt 
is jaloezie onder de deelnemers. Ik heb wel 
eens van die opmerkingen gekregen als 
‘jammer dat je niet je been hebt gebroken 
want anders zou ik eerste geweest zijn’. 

Maar die ouders?
Nou, ik heb wel eens gehad dat ze je skiën 
losdraaien. Nee, die ouders zijn niet altijd 
even sportief.

Wat is de leukste of de meest waarde-
volste overwinning?
We waren in Andorra. Toen ik eerste werd 
kreeg ik geen beker of medaille maar on-
geveer 40 kilo lolly’s. 40 Kilo is veel te veel 
voor mij alleen, dus ik heb aan iedereen 
lolly’s uitgedeeld. 

Een super talent als jij moet ook worden 
gesponsord, toch?
Ja, ik word gesponsord door het skimerk 
Atomic. Maar dat is ook mijn enige spon-
sor, dat vind ik erg jammer. Als je naar 
voetballen kijkt heeft een talent al gauw 
veel sponsors, maar omdat er in skiën niet 
zoveel interesse is willen sponsors er niet 
in investeren. 

Wie is je idool?
Reich is mijn idool, maar mijn Belgische 
vriendin Karin Sein (27) is mijn voorbeeld. 
Ze traint af en toe met mij mee en helpt mij 
met het ontwikkelen. 

Nog tips voor de jonge topsporters?
Zoek al vroeg naar een sport die je leuk 
vind, train veel en blijf plezier houden in het 
sporten.

Maarten Goes

skiën, skiën, skiën en nog eens skiën!

anton stapelkamp brengt het ooit zelfstandige hillegersberg tot leven  



Impressie van de politieke avond op 9 
januari: bewoners vertellen partijverte-
genwoordigers over hun wensen voor 
het Kleiwegkwartier.

thema 1: parkeren

“Waarom geen parkeergarage op het 
dak van de Action?” (een bewoner)

Zo’n beetje het ‘hotste issue’ is de par-
keerproblematiek in de wijk. De parkeer-
druk is hoog, omdat de straten niet bere-
kend zijn op al die auto’s van bewoners 
en winkelend publiek. Dat leidt soms tot 
chaos, vertelt een bewoner. “Mensen 
parkeren op plekken waar het niet mag 
of ze rijden tegen de rijrichting in straten 
met eenrichtingsverkeer. Auto’s vanaf het 
schiereiland (Emmalaan, Ringdijk) kun-
nen bijna niet wegkomen vanwege alle 
fout geparkeerde auto’s.” Een andere 
bewoner noemt het verschijnsel van het 
‘waterbed-effect’: doordat in Rotterdam-
Noord betaald parkeren is ingevoerd, 

neemt de parkeerdruk in onze wijk verder 
toe. Een extra bron van ergernis vormen 
op straat geparkeerde vrachtauto’s. Niet 
alleen op de Kleiweg, maar bijvoorbeeld 
ook op de Kootsekade. Daar balen be-
woners al jaren van het grote aantal ge-
parkeerde vrachtwagens.

Suggesties voor oplossingen zijn er 
ook. Extra parkeerplaatsen zou helpen, 
vindt men. Zo zou het parkeerterrein van 
Correct, dat ’s avonds toch leeg staat, 
gebruikt kunnen worden als parkeerge-
legenheid voor vrachtwagens. Parkeer-
daken boven op de winkels ziet menig-
een wel zitten. En het RET-terrein aan de 
Kleiweg kun je gedeeltelijk inrichten als 
parkeerterrein. Over het invoeren van 
betaald parkeren in de hele wijk zijn de 
meningen erg verdeeld. De één is hele-
maal voor, anderen zien er geen heil in. 
Meer eensgezindheid is er over het idee 
van stop en shop, ofwel betaald parkeren 
voor maximaal een half uur, in combina-
tie met vergunningen voor wijkbewoners. 
Dat idee spreekt bijna iedereen aan.

“Fout parkeren kun je best gedogen 
als niemand er last van heeft.” (een 
bewoner)
Dat er bekeuringen worden uitgeschre-
ven voor fout parkeren, vinden de mees-
ten een goede zaak. Maar doe het waar 
het zin heeft, wil een bewoner nog even 
kwijt. “Bij voetbalclub Leonidas staat op 
zaterdag menig auto fout geparkeerd 
maar geen mens heeft er last van. Dat 
kun je best gedogen.”

thema 2: Hergebruik van 
 terreinen

Eeuwig zonde dat die kerk maar leeg 
blijft staan (een bewoner)

Enkele terreinen en gebouwen in onze 
wijk wachten op een nieuwe bestem-
ming: de remises aan de Kootsekade en 
aan de Kleiweg en de Christus Koning-
kerk aan het Statenplein. Suggesties zijn 
er genoeg: Een voetbalveld op de plek 
van de remise Kleiweg. Een parkeerga-
rage aan de Kootsekade en een park 
en sportvoorzieningen. Een deel van de 
oude remise kan behouden blijven als 
historisch monument.
Weinig begrip is er voor de leegstand van 

de Christus Koningkerk. Het is een doorn 
in het oog van de bewoners. De ruimte 
kan door scholen heel goed gebruikt 
worden, vindt men. Achter de schermen 
worden volop plannen gemaakt, maar 
voor niet-ingewijden zijn die activiteiten 
niet zichtbaar. Onbegrip is onvermijdelijk 
het gevolg.

thema 3: Jongeren

Gesproken wordt over voorzieningen 
voor kinderen en voor jongeren. Som-
mige bewoners vinden dat er voor jonge-
ren te weinig te doen is in de wijk. Maar 
over het algemeen zien bewoners hier 
geen probleem. Alleen het voetbalveldje 
aan de Johan de Wittlaan vormt een uit-
zondering. Bewoners daar hebben veel 
overlast door lawaai en agressief gedrag 
van enkele jongeren. De ultieme oplos-
sing voor dit probleem wordt ook tijdens 
de politieke avond niet bedacht. Wegha-
len van de voetbalkooi vinden de meeste 
bewoners geen goed idee.

thema 4: Verkeer

“Haal dan ook meteen dat foeilelijke 
trafohuisje weg.” (een bewoner)

Verkeersproblemen in de wijk: er wor-
den er talloze genoemd. Op de kruising 
van de Kleiweg en de Rozenlaan wordt 
te hard gereden, en door rood ook nog. 
Fietsers rijden er zelfs chronisch door 
rood, vindt een bewoner. Oversteken 
op die kruising is eng. Bovendien ligt 
de tramhalte er niet handig. Verderop is 
het zebrapad bij Paalman erg gevaarlijk. 
Het reclamebord op de kruising van de 
Bernhardkade en de Uitweg staat in de 
weg. Het verkeer bij het Muizengaatje en 
de Rozenlaan is dikwijls verstopt. Bij de 
Bergse Zonnebloem is elke ochtend een 
verkeerschaos.
Kortom, tekortkomingen in de categorie 
vlot en veilig verkeer worden volop ge-
noemd.

Oplossingen heeft men ook. Verplaats 
dat zebrapad, zet een flitspaal neer, ga 
handhaven, haal het reclamebord weg 
en verplaats die tramhalte. “En als u dan 
toch bezig bent, haal dan ook meteen dat 
foeilelijke trafohuisje van het Bergpolder-
plein”, voegt een bewoner er aan toe.

thema 5: Winkelen op de Kleiweg

“Liever bemoeien wij ons niet met het 
winkelaanbod, maar het is ook onze 
maatschappelijke taak om winkelen 
mogelijk te houden.” (VVD)

Over het algemeen zeggen bewoners 
redelijk tevreden te zijn over het winkel-
aanbod. Het winkelaanbod is gevarieerd, 
alles is er wel. Menigeen vindt wel dat er 
iets verloren is gegaan door het vertrek 
van kleine winkels en de komst van de 
franchise winkels. Ook dat vrijkomende 
winkels in toenemende mate als kantoren 
worden verhuurd vinden sommige bewo-
ners een verarming van de winkelstraat. 
Over de vraag of de gemeente sturend 
zou moeten zijn in de vestiging van win-
kels (bepaalde branches voorrang geven, 
zogenaamde branchering) verschillen de 
meningen. Niet alleen van de bewoners 
maar ook van de partijen. Zo grijpt de 
VVD liever niet in, laat de partijvertegen-

woordiger weten. Om vervolgens weer 
braaf te zwijgen, want hij mocht van de 
BOK eigenlijk alleen maar luisteren.

“Goede initiatieven lopen vast in bu-
reaucratie” (een winkelier)
Een winkelier vertelt dat hij en zijn colle-
ga-winkeliers allerlei goed ideeën hebben 
om het winkelgebied aantrekkelijker te 
maken. Maar de ideeën verzanden in de 
administratieve molen van de gemeente, 
vindt hij. Hopelijk kan de winkelmanager, 
die dit najaar is aangesteld om met sug-
gesties te komen om de kwaliteit van het 
winkelgebied te vergroten, de gewenste 
verbetering daadwerkelijk in gang zetten.

Als grootste aandachtspunt in het thema 
winkelen wordt alweer het parkeerpro-
bleem genoemd. Met recht het ‘hotste 
issue’ van de avond, blijkt ook hier.

thema 6: Wonen en buitenruimte

“Wij hebben er weinig moeite mee om 
parkeerplaatsen op te offeren voor fiets- 
trommels” (Groen Links)

Een gemeenschappelijk gevoeld gemis 
is de beperkte aanwezigheid van groen 
en sportvoorzieningen. Opmerkelijk is 
dat juist weer overlast ervaren wordt door 
overhangend groen. Rolstoelen moeten 
uitwijken naar de straat. Bewoners vragen 
zich af wie de nalatige groenbezitters op 
hun onderhoudsplicht moet wijzen. Een 
vraag die trouwens ook gesteld werd in 
de gesprekken over veiligheid (thema 7).

En weer kwam het parkeerprobleem aan 
bod, zij het ditmaal voor fietsen. Fiets-
trommels zijn hard nodig, vindt menig 
bewoner. Probleem is dat fietstrommels 
niet overal geplaatst kunnen worden. 
Soms moet de keuze gemaakt worden 
tussen een trommel of een parkeerplek. 
Wel aardig om straks in de verkiezings-
programma’s te lezen hoe de verschil-
lende partijen erover denken. Bij Groen 
Links weten ze het wel: zij hebben geen 
principiële bezwaren tegen het opofferen 
van parkeerplaatsen voor fietstrommels.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de 
paalrotproblematiek. Menigeen vindt dat 
de gemeente de problemen onterecht 
afschuift op de bewoners. De overheid 
moet burgers beter bijstaan bij onder-

zoek naar paalrot, stelt een bewoner. Er 
moet geld beschikbaar komen vanuit de 
gemeente, vinden anderen. Weer ande-
ren stellen dat de gemeente de burgers 
geen zak met geld moet beloven maar 
wel goede voorlichting en duidelijkheid. 
Overigens wordt ook tijdens deze politie-
ke avond de hamvraag ‘Wie is de schul-
dige’ niet (onbetwistbaar) beantwoord.

thema 7: Veiligheid

“Ik voel me veilig in de wijk” (een ou-
dere bewoner)

In grote lijnen vinden bewoners de buurt 
veilig. Maar desgevraagd, weet men wel 
wat onveilige elementen te noemen. Als 
meest onveilig worden gebreken in de 
bestrating, op enkele plekken in de wijk, 
ervaren. Daarnaast wordt niet functione-
rende verlichting, als gevolg van gebrek-
kig onderhoud, genoemd als onveilige 
factor. Dit speelt bijvoorbeeld in de buurt 
van het Sint Franciscus ziekenhuis, het is 
daar erg donker. Tot slot worden overhan-
gend groen en de voetbalkooi aan de Jo-
han de Wittlaan als minder veilig ervaren.

 Ouderen uit de Kleyburg vinden het Klei-
wegkwartier heel veilig. “Ik let wel goed 
op bij het pinnen en ik pin bij voorkeur 
binnen bij de Bruna”, aldus een dame op 
leeftijd. Enne.. wat vindt u van de hennep-
kwekerijen? “Och, merk ik niks van, waar 
zou ik me druk om maken.”

ideeënbus

“Poep handhaving!” (anoniem)

Wie zijn ei onvoldoende kwijt kon in de 
gesprekken, kon zich nog richten tot de 
ideeënbus. Daar kwamen welgeteld tien 
berichten binnen, variërend van ‘poep 
handhaving’ tot ‘opvoedcampagne om 
fietsers van de stoep te weren’ 

Al met al genoeg input voor de zeven 
politieke partijen om hun verkiezingspro-
gramma’s rijkelijk te vullen met de goede 
ideeën uit het Kleiwegkwartier. De BOK 
wacht ze met spanning af en dankt nog-
maals iedereen die deze inspirerende 
avond mogelijk heeft gemaakt.

Redactie Buurtkant

politieke avond, hier ging het over...spannende locaties in 
het kleiwegkwartier

Het Kleiwegkwartier kent een aantal 
plekken waar het in de aankomende 
jaren spannend voor gaat worden. 
Spannend omdat het nog maar de 
vraag is wat er met deze locaties 
gaat gebeuren. Dat u dit net als ik 
spannend vindt bleek wel uit de avond 
die georganiseerd was door de BOK. 
U dacht en praatte graag mee over 
de toekomst van de RET-remises 
aan de Kootsekade en de Kleiweg 
en over de toekomst van de Christus 
Koningkerk. Suggesties zijn gedaan 
en deze werden allemaal welwillend 
in ontvangst genomen door de 
aanwezige politici. 

Toekomst Christus Koningkerk!?

Maar hoe zit het nu eigenlijk met de 
toekomst van de Christus Koningkerk 
aan het Statenplein? Is er wel een 
toekomst voor deze kerk? Het is 
inmiddels ruim een jaar geleden 
dat de laatste kerkdienst hier plaats 
vond. Velen van u vragen zich af wat 
er sindsdien gebeurd is en vooral: 
wat er gaat gebeuren met deze 
monumentale kerk op deze prachtige 
locatie in het Kleiwegkwartier. Wordt 
de kerk afgebroken of behouden en zo 
ja, voor welke doeleinden? 

Om het geheugen even op te 
frissen, wat achtergrond informatie: 
de Christus Koningkerk maakt deel 
uit van een groter complex met 
onder ander een school, pastorie 
en parochiehuis. De kerk dateert uit 
1930 en staat op de monumentenlijst. 
De kerk behoort tot de parochie ‘De 
vier evangelisten’. Deze parochie 
wil een nieuw kerkgebouw en wil 
de huidige vier kerken afstoten. Dit 
vanwege het teruglopende aantal 
kerkbezoekers en het gebrek aan 
priesters, vrijwilligers, inkomsten 
en hoge onderhoudskosten. Het 
bisdom zal een besluit nemen over 
de vier kerkgebouwen wanneer zij de 
definitieve locatie van hun nieuwe kerk 
weten. 

De (politieke) meningen over de 
toekomst van de Christus Koningkerk 
zijn verdeeld. Het CDA is van mening 
dat de kerk behouden moet blijven voor 
de buurt. Het is een beeldbepalend 
(en prachtig) gebouw in de buurt 
en een plaats met een rijke historie. 
Hergebruik van het gebouw biedt 
kansen voor onze buurt. Kansen die 
we moeten benutten om te voorzien 
in dringende behoeften. Nadenken 
hierover vergt creativiteit en inzet, 
maar naar mijn idee is dit de moeite 
meer dan waard! 

Wat dacht u bijvoorbeeld van: 

... een gymzaal voor de kinderen uit het  
 Kleiwegkwartier?

... een aantal lokalen voor de Tarcicius- 
 school zodat de dependance in de  
 Margrietstraat gebruikt kan worden  
 voor de Bergse Zonnebloem? 

... een voorziening voor zorg en wel- 
 zijn zoals kinderopvang of een  
 huisartsenpraktijk?

RET-remises
Wat de RET-remises betreft, hierover 
kan ik kort zijn. Laten we vooral 
zorgvuldig omgaan met de vrijkomen-
de ruimte. De Kootsekade biedt 
kansen voor meer groen, speelruimte 
en beperkte(!) woningbouw. En mis-
schien een openbaarvervoer museum 
op de locatie Kleiweg? 

Waarschijnlijk heeft u zelf ook ideeën. 
Ik nodig u uit om deze met ons te 
delen. Laten we samen bouwen aan 
de toekomst van deze locaties in het 
Kleiwegkwartier!

Rianne Ruit
lijsttrekker CDA



door Martijn Vermeulen

We besloten om samen tegelijk 3 politici 
voor onze rekening te nemen. Sam en ik 
wisselden af met vragen stellen, Kiki noteer-
de de steekwoorden. Zo weinig mogelijk 
woorden opschrijven, maar toch zorgen dat 
het duidelijk blijft, zo hadden we het geleerd 
van onze cursusleider Stephano. We had-
den de laatste keer van de Kinderredactie 
bijeenkomst de vragen gemaakt voor deze 
gebeurtenis. Het bleek dat het langer duur-
de dan verwacht en dat we dus maar een 
aantal onderwerpen van de lijst konden be-
spreken. Maar we gingen toch zoveel mo-
gelijk proberen. 

Het eerste interview was met 2 mensen 
van de partij “Leefbaar Rotterdam”: Colette 
Everse en later ook Aad Dulfer en van de 
partij PvdA: Chris Mast.

Wij vonden zelf het onderwerp Onderwijs 
één van de boeiendste onderwerpen om-
dat wij er zelf mee te maken hebben, dus 
begonnen we daarmee.

Chris Mast vindt dat scholieren te veel zelf 
moeten leren en te weinig instructie krijgen 
van leerkrachten.

Colette Everse vindt het onderwijs te rom-
melig. Leerlingen hebben minder respect 
voor leerkrachten en spreken veel minder 
net. Mr. Mast wil het liever als vroeger met 
meer uitleg. Een oplossing voor de rom-
meligheid vindt mw. Evertse meer soorten 
scholen maken. Zo heeft ieder een eigen 
niveau en lijden de andere kinderen mis-
schien minder, waardoor het rustiger wordt. 
We vroegen de heer Mast ook nog of hij 
vindt dat jongeren meer inspraak mogen 
krijgen in de politiek met onderwerpen waar 
ze zelf mee te maken hebben. “Mmmmh….
goede vraag. Jongeren mogen best in-
spraak, maar het wisselt wel steeds. Er 
komen bovendien steeds nieuwe jongeren 
erbij met andere meningen.” Inmiddels 
schuift de heer Dulfer aan en we vragen 
hem meteen of hij positief of negatief over 
jongeren praat. Hij zegt dat het nog wel 
eens wisselt maar dat het meestal positief 
is. We praten nog even door over jongeren 
en onderwijs, maar dan merken we dat we 

geen tijd meer hebben. Dus dan nemen we 
maar afscheid.

De volgende ronde gaan we apart: Sam 
en ik gaan samen 3 politici interviewen en 
Kiki gaat samen met Stephano ook wat po-
litici interviewen. Sam en ik krijgen bij ons 
de volgende personen te zitten: Hans van 
Poeteren (VVD), Kees van Holst (OPLW) en 
Rita Spaan (D66). We waren eigenlijk wel 
benieuwd naar hoe deze mensen aan hun 
politieke carrière zijn begonnen. Kees van 
Holst nam het woord. “Er was een zwem-
bad in de buurt dat dicht ging. Mijn vrien-
den en ik vonden dat niet leuk. Ik ben toen 
samen met nog ongeveer 25 anderen een 
groep gestart die ging protesteren tegen 
sluitingen in de buurt!”. 

Hans van Poeteren werd gevraagd voor 
een partij. Hij vond dat een eer en het leek 
hem een leuke partij, omdat dat de enige 
partij was waar je “met je handen hoog 
kon zwaaien, zolang je maar geen anderen 
raakte”. 
Rita Spaan vond dat er niet genoeg geluis-
terd werd en wou inbreng! Zo kwam ze in 
de politiek. 

Ook met deze mensen bespraken we het 
onderwerp “Jongeren”.
Meneer van Holst vindt dat er heel veel 
verschillende jongeren zijn, maar ze zijn 
allemaal mobiel. Ze kunnen heen waar ze 
willen. Meneer van Poeteren vindt dat jon-

geren de toekomst zijn.. Jongeren kunnen 
later beslissen wat er gaat gebeuren.

Meestal hebben politici nette kleren aan: 
een net pak, een stropdas…. Maar wat 
hebben ze in hun vrije tijd aan? Mevrouw 
Spaan heeft meestal gewoon een jurkje aan 
met een legging. 

Meneer van Poeteren heeft meestal een 
overhemd met een trui aan of kleding wat 
bij de gelegenheid past. Hij gaat niet ten-
nissen met bijvoorbeeld een judopak aan. 

Met een beetje rode wangen vroegen we 
ook hoelang ze nette kleding aan hebben 
voordat het in de was gaat.

Meneer van Holst heeft bijna nooit een net 
pak aan, maar als hij het heeft ook een dag. 
Op ons lijstje hadden we ook nog bij het on-
derwerp “Kleding” staan: “hoe lang doet u 
’s ochtends over uw uiterlijk?” 

Mevrouw Spaan houdt erg van uitslapen, 
dus zet ze de wekker zo laat mogelijk! Over 
aankleden doet ze ongeveer 5 minuten, dat 
is dus een snelle politica! De heren Van Poe-
teren en Van Holst doen er respectievelijk 
een kwartier en 7 minuten over.

De tijd is om en we nemen weer afscheid.

Brrrrr….? 

In de zomervakantie ben ik naar 
Oostenrijk geweest 
Op de terugweg reden we over een 
berg
Op de berg zijn we gestopt
Ik zat in de koude sneeuw met een 
T-shirt en een super kort broekje aan
We hebben toen in de auto geluncht 
want buiten was het veel te koud!

De iJzige Kou

Het was ochtend en ik kwam uit het 
huisje in de Ardennen
Een frisse buitenlucht was wat ik rook
De wind ging langs mijn blote armen 
en ik rende snel naar binnen om een 
jas te pakken
Toen ik buiten was zag je allemaal 
vogels door de koude lucht vliegen

Hallo? Ben je nog wakker?

Ik vaar over de plas en ik denk: ik 
herinner me de vorige keer nog dat ik 
hier was!
Goh, wat was het toen koud
Ik was toen aan het schaatsen en het 
was echt stervenskoud….
Ik gleed uit, mijn hele broek nat!
Ik bibber van de kou, maar ik ga 
door….

De pijn

Oh, de pijn
Mijn oren deden pijn, zo koud was het
Ik zag alleen maar sneeuw en ijs
Ik hoorde helemaal niets
Ik rook ook alleen maar pijn
Alles wat ik voelde was pijn en kou
Mijn snot was zo hard dat ik er mee 
kon breien
Het was te koud

Mini coluMns kinderredactie 

de Bokkensprong

Door Kiki Verschuren

We hebben wat mensen opgetrommeld en 
zitten met Letty Bekedam, Jaap Berghout 
en Rianne Ruit aan tafel. 

We beginnen met Discriminatie. Rianne 
Ruit wordt gelukkig nooit gediscrimineerd. 
Jaap wel maar niet zo erg. Als we vragen 
of er ook moslim(a)s in de politiek mogen 
begint Rianne te glunderen. “JA, we zijn 
juist op zoek naar mensen die een ander 
geloof hebben”. Ik vraag daar op ”maar 
wat nou als ze bang zijn om hun stem te 
laten horen, want ze zijn toch anders dan 
andere”. Waarop Rianne zegt ”als dat de 
reden is zou ik zeggen : Kom op u/je kunt 
dan juist voor uw groep opstaan, is er iets 
mis of heeft u een probleem meld het ons 
en zeg wat u er van vindt”.

Het volgende stuk gaat over Het Homo 
Huwelijk en Geloven. Ik vraag of iemand er-
gens in geloofd en ja, Rianne gelooft in het 
christendom en gaat elke zondag naar de 
kerk met familie en vrienden. Ze vindt het 
heel gezellig en leuk. Als ik aan Jaap vraag 
wat hij van het homohuwelijk vindt roept 
Letty er tussen door “dan heb je de goede 
gekozen hoor!?”. Ik ben benieuwd en vraag 
verder. Hij vertelt dat hij homo is en ge-
trouwd. Daarmee was al genoeg gezegd. 

Ik groet en bedank Jaap, Letty en Rianne. 

Politici 
geïnterviewd 

door de 
BokkensProng

Woensdag 28 oktober j.l. is de kinderredac-
tie afkomstig uit het Kleiwegkwartier “De 
Bokkensprong, op excursie gegaan naar 
de drukkerij van het AD in Den Haag. Net 
zoals bij het bezoek aan het AD, hebben de 
kinderen hier ook weer een goede indruk 
gekregen wat er allemaal nodig is om een 
goede en mooie krant te maken. Grote ma-
chines en meterslange “achtbanen” ston-
den door het pand. Wat erg opvallend was, 
was dat, door de automatisering, er nog zo 
weinig mensen bij een drukkerij werken!

Ze hebben een rondleiding gekregen door 
het hele bedrijf. Hieronder volgt een klein 
verslag van Sam Mirck.

“We zijn met z’n allen naar de drukkerij ge-
weest. Daar hebben we verschillende vra-
gen gesteld. We zijn ook naar verschillende 
afdelingen geweest. Wist je dat het papier 
gerecycled is en dat bijna (op een paar 
man na) alles mechanisch werkt? We waren 
er best snel als we door hadden gelopen! 
Deze keer hadden we weinig vragen terwijl 
we normaal gesproken heel goed doorvra-
gen. Toen we bij de inktopslag waren zag 
ik grote slangen waar inkt in zat, dat zag er 
best vreemd uit. Bij de machines waar de 
kranten uiteindelijk verzameld worden zag 
het systeem er uit als een achtbaan. Ook 
worden de kranten door gewone perso-
nenauto’s vervoerd. Op het einde gingen 
we nog wat drinken in de kantine en wat 
bijpraten.”

De Bokkensprong
kinderredactie de BokkensProng oP excursie

kinderen interviewen Politici

kinderredactie 
“de Bokkensprong” 

wordt gevormd door:

Luc Beijleveldt
Max Escalante
Jet Groeneveld
Sam Mirck
Martijn Vermeulen
Kiki Verschuren

Begeleiding: 
jongerenwerker Ramona Stook

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.
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Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en 
planten zowel binnen als 

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze 
website !!

Bergpolderplein

Midden in het Kleiwegkwartier 
gelegen, maar niet een plein waar 
iedereen geregeld of graag komt. 
Toch gaat het voor de zoveelste keer 
op de schop. Daar wil ik dit stukje aan 
wijden.

Niet zo heel lang geleden is het 
Bergpolderplein grondig opgeknapt 
en eigenlijk was iedereen het er over 
eens dat het er leuk en gezellig uitzag. 
Winkeliers en omwonenden, ook de 
deelraad. Prunusbomen, bankjes om 
op te zitten, gekleurde straatklinkers 
en het urinoir (tegenwoordig aan-
geduid als Travohuisje) kreeg een 
verfje.

Nu is het echter zo dat enige vorm 
van handhaven niet besteed is aan 
het bestuur van deze deelgemeente 
(behalve op fietsenschuurtjes in de 
voortuin). Vandaar dat het plein al 
gauw kuilen begon te vertonen van 
zware vrachtwagens, die er vrij op 
mogen parkeren. Ook de horeca werd 
ongemoeid gelaten. Eén ondernemer 
liet een jaar lang bouwafval op zijn 
terras staan, niemand die er iets aan 
wilde doen. En al vrij snel komt dan de 
conclusie dat het plein er wat troosteloos 
uit ziet en op de schop moet.

Gek genoeg wordt er niet gekozen 
voor aanpakken, voor Schoon, Heel 
en Veilig, maar voor het rooien van 
alle bomen, het vernieuwen van de 
bestrating en het straatmeubilair en 
het verwijderen van de ondergrondse 
vuilnisbakken, de telefooncel en de 
fietstrommel. Het scheefgezakte 
“travohuisje” krijgt zijn zoveelste 
opknapbeurt. 

Het mag wat kosten en het gaat 
natuurlijk nog meer kosten want de 
vuilnisbakken moeten toch ergens 
heen, zo ook de fietstrommel. Het 
is zeer moeilijk om een trommel 
geplaatst te krijgen, daarom moet je 
terughoudend zijn om ze weer weg te 
willen halen. 

Al met al een hele dure oplossing, die 
niet de kern van het verval raakt. Want 
al blijf je tonnen steken in het plein, het 
moment moet toch een keer komen 
dat er handhavend wordt opgetreden 
tegen foutparkeerders en de rommel 
van de enkele horecaondernemers en 
hun klanten. Zonder dat blijft het water 
naar de zee dragen.

Een parkeergarage onder het plein 
is niet mogelijk, en het slopen van 
het “travohuisje” (oude urinoir) was 
onbespreekbaar. 

Dit beleid, of juist dit gebrek aan 
beleid is typerend voor het hele 
Kleiwegkwartier. Het is nog steeds een 
fijne buurt om te wonen ook al heb je 
voortdurend alle soorten verkeer om 
je heen, maar er is momenteel geen 
(deel)gemeentelijk bestuur dat voor 
deze wijk willen knokken. Het is vooral 
pappen en nathouden. 

Aad Dulfer
fractie Leefbaar Rotterdam

De feestdagen staan weer voor de deur en 
daarom werpen veel mensen een blik in 
hun garderobe. Kan ik hiermee nog voor 
de dag komen? Mag ik iets nieuws kopen? 
Moet ik (weer) de stad in? Een mooie aan-
leiding om de kledingzaken in het Kleiweg-
kwartier nader te bekijken en te vergelijken.

Wat biedt het Kleiwegkwartier aan kleding-
zaken? Waar zijn ze te vinden? Bij wie kan 
ik waarvoor terecht? De Buurtkrant vond 
dit een interessante vraag. We wilden ook 
graag weten wat speciaal is aan de winkel 
en of ze veel last hebben van de recessie. 

Daarom een speciale reportage waarin 
een aantal ondernemers in de kleding aan 
bod komen. Het is de moeite waard om 
eerst eens in het Kleiwegkwartier te kijken 
alvorens de tram naar de stad of Hillegers-
berg te nemen…

Modewinkels in het (winter)Zonnetje
Galaxy MODe, DaMeSKleDiNG 
Kleiweg 24, tel. 010 - 418 48 47
Galaxy Mode is al vele jaren gevestigd 
aan de Kleiweg. Yvette Cossee, eigena-
resse is er geboren en getogen. Het pand 
waarin haar winkel gevestigd is, is vroeger 
al door haar grootvader aangekocht en 
sindsdien in de familie gebleven. Vandaar 
haar grote affiniteit met het Kleiweg Kwar-
tier. Ze merkt dat er de laatste jaren veel 
jongeren en jonge gezinnen zijn komen 
wonen, die het heel prettig vinden hun 
boodschappen te doen in de buurt. Ze 
ziet dan ook vele nieuwe gezichten in de 
winkel. Vrouwen zijn vaak verrast over het 
assortiment dat Galaxy te bieden heeft. 
“Van belang is er voor te zorgen dat je 
wat anders biedt en je assortiment steeds 
“vernieuwt” aldus Yvette. 

Wekelijks ga ik op inkoop en hebben wij 
nieuwe items in onze collectie. Ook de 
prijs, kwaliteit verhouding is erg belangrijk.
Graag geven wij de mensen een advies 
bij hun aankopen en wij vinden het leuk 
een klant persoonlijk te stylen. Om een 
indruk te krijgen van de winkel en mode 
bezoek de website www.galaxymode.nl

lieDz KleDiNG 
Bergpolderplein 9A 
Liedz kleding is op 1 september 2009 ge-
opend op het Bergpolderplein. Liedia van 
Leeuwen heeft zich met deze zaak in het 
Kleiwegkwartier gevestigd omdat er hier 
nog geen betaalbare dames/herenmode 
zaak wás. (LvL) 
“De Kleiweg is aantrekkelijk omdat de 
huurprijzen in Hillegersberg en in de stad 
(relatief) veel hoger zijn. De collectie biedt 
voor ieder wat wils. Kleding is echt draag-
baar en de prijs-kwaliteitverhouding is 
goed.”

Wat heeft het Kleiwegkwartier te bieden?
“Het Kleiwegkwartier heeft veel te bieden, 
mede gezien het aantal verschillende 
soorten winkels dat zich op de Kleiweg 
heeft gevestigd weet de klant waar hij/zij 
zijn producten kan halen.”

Wat is draagbare kleding?
“Draagbare kleding is iets dat je lekker 
vindt zitten. De één vindt een rok fijn; de 
ander een jurk. En weer een ander zweert 
bij een broek. Het is wat je zelf mooi vindt 
en waar je je goed in voelt.”

Heeft u last van de recessie en verandert 
het aankoopgedrag van de consument?
“Nee, gelukkig heb ik daar nog geen last 
van, maar ik ben natuurlijk nog maar kort 
open. Mensen kijken toch naar de prijs/
kwaliteit verhouding en aangezien ik zelf 
goede kwaliteit kleding verkoop en dan 
ook nog voor ene leuke prijs is verwacht ik 
dat de mensen blijven komen.”

Vertelt u nog iets meer over uw winkel?
“Mijn concept is draagbare en betaalbare 
kleding voor jong en oud. Sinds de ope-
ning 3 maanden geleden krijg ik veel po-
sitieve reacties. Klanten die binnen komen 
vertellen blij te zijn met deze kledingzaak 
en geven aan dat het zeker betaalbaar is.
Vanaf de nieuwe voorjaarscollectie gaan 
wij ook grotere maten verkopen. Zowel 
voor dames en de heren!”

BONtHaNDel lya MurriS
Kleiweg 145
Het bedrijf Lya Murris b.v. is al 65 jaar 
gevestigd aan Kleiweg 145 en wordt ge-
rund door Carla en Gerard de Jong.
De winkel is gespecialiseerd in bont, leer 
en lammy. Het heeft als enige een eigen 
atelier. Bijzonder is dat men ook regen-
mantels voor regenmantels terecht kan. 
Op de vraag of de zaak last heeft van 
de recessie zeggen Carla en Gerard 
dat de omzet in de winkel gelijk is aan 
die van de jaren vóór de recessie.
De consument wil, óf heel goedkoop, 
óf juist goede en mooie materialen in 
de wat duurdere klasse. Kortom, kle-
ding met uitstraling waar ze langere tijd 
mee kunnen doen.
Lya Murris biedt een grote eigen col-
lectie kleding. Ook reparaties zijn mo-
gelijk.

Wat heeft de Kleiweg u te bieden?
De Kleiweg is een prettige buurt om te 
winkelen. Er wonen ook mensen met 
een goed bestedingspatroon. Het na-
deel is echter wel dat er weinig echt 

leuke winkels zijn, waardoor er niet zo 
veel lopend winkelpubliek is.
Ook toeristen trekken helaas meer naar 
het centrum van de stad. Een groot 
voordeel is wel dat de Kleiweg vanaf de 
snelweg gemakkelijk bereikbaar is. 

Wat is draagbare kleding?
Draagbare kleding is iets dat mensen 
graag dragen en daarom vaak aantrek-
ken. Dit is natuurlijk voor ieder een an-
dere keuze.

De winkel is geopend van ma t/m vrij van 
09.15 tot 17.00 uur. Een afspraak ma-
ken kan ook tel. 010 - 422 66 72.

Vera excluSief
Kleiweg 176, tel. 010 - 41 84 882
Vera is met haar atelier sinds drie jaar 
actief op de Kleiweg. Zij vindt het een ge-
zellige buurt om te wonen en te werken. 
Ze heeft de nabijheid van andere winkels 
niet echt nodig om aan haar klanten te 
komen. Klanten komen vaak van buiten 
de stad en vinden haar via haar website: 
www.vera-exclusief.nl Vera werkt op af-
spraak. Ze woont zelf ook op de Kleiweg. 
Ze vindt dat aan haar gedeelte van de 
Kleiweg (de kant van het spoor, red.) niet 
veel winkelend publiek komt. 
Het voordeel is dat het een doorgaande 
weg is en makkelijk te bereiken voor men-
sen van elders. En de buurt is ook dicht 
genoeg bij de stad om inkopen te doen. 
Nadelen zijn: hondenpoep, toekomstig 
businessplan, grondwaterproblemen/
mogelijke verzakkingen en vandalisme.

Heb je last van de recessie?
“Ik heb hier best last van gehad dit jaar.
De klanten die feestjes hadden of gingen 

trouwen kwamen wel gewoon voor mooie 
kleding op maat, maar de tussendoortjes 
vielen tegen. Mensen moesten het zuini-
ger aan doen en bezuinigen dan op luxe 
dingen. Daarom kiezen ze op dit moment 
eerder voor massaproductie. Men wil niet 
persé iets anders dan anderen, maar 
heeft meer geld nodig om unieke en bij-
zondere kleding te kunnen kopen. Hope-
lijk is dit volgend jaar weer mogelijk.”

Bij Vera kunnen klanten vrijwel alles op 
maat en naar wens laten maken. Dit is bij-
zonder, want 
er zijn nog 
maar weinig 
kleermakers 
in Rotterdam 
die dit nog 
doen.  

OzeWiezeWOze
Kleiweg 117, tel. 010 - 218 08 69 
Mevr. Lisette van Leeuwen van Wee-
nen eigenaresse van Ozewiezewoze. 
Ze verkoopt baby-, kinder- en positie-
kleding en is sinds 3 jaar gevestigd 
aan de Kleiweg. 
Zij vestigde zich hier vanwege de 
doelgroep ‘jonge gezinnen’ en de 
leuke buurt.

(LvL)”De Kleiweg moet wel een aan-
trekkelijke winkelstraat worden. Helaas 
verdwijnen leuke winkels steeds weer. 
Voor kleding hoeven mensen echt 
niet naar de stad of naar Hillegers-
berg! Ozewiezewoze heeft een grote 
sortering draagbare kleding voor de 
kinderen. De zwangerschapsmode is 
momenteel veel jeans . Ozewiezewoze 
verkoopt hippe casual kleding in ver-
schillende prijsklassen.”

Heeft u last van de recessie?
“Niet echt. Alleen komen veel klanten die 
normaal duurdere merken kopen nu voor 
goedkopere merken.”

Hebt u nog iets te vertellen aan onze 
lezers?
“Ja! Maak eens kennis met onze leuke 
collectie, ook voor grappige accessoi-
res en speelgoed kan men hier terecht. 
Op zaterdag is er ook een kinderkapper 
aanwezig.” 

BlauWe BallON
Kleiweg 178A, tel. 010 - 422 36 14
Mevrouw Tonny Kempen is eigenares-
se van de Blauwe Ballon, een tweede 
hands kindermodezaak, sinds 11 jaar 
gevestigd aan de Kleiweg. Zij heeft 
voor die plek gekozen vanwege de 
goede bereikbaarheid. Er is een vol-
doende parkeergelegenheid aan de 
kant van de Kleiweg waar haar zaak 
zich bevindt. Verder is ze tevreden over 
de diversiteit is in winkels en de prettige 
leefomgeving.

Recessie
Op de vraag of zij last heeft van de re-
cessie antwoordt zij dat het meevalt. 
“Enigszins zoals ieder kledingzaak 
dat heeft op dit moment”. Zij ziet ook 
geen veranderingen in het gedrag van 
de consument. Die wil nog steeds het-
zelfde als anders.

Men zoekt vooral draagbare kleding 
die niet specifiek voor één gelegenheid 
wordt gekocht. Naast kinderkleding ver-
koopt ze ook mode voor volwassenen.

Ook vindt zij dat het Kleiwegkwartier 
voldoende keuzemogelijkheden aan 
winkels biedt. Genoeg mogelijkheid tot 
‘funshoppen’. 

cOcKy VaN HerWaarDeN
BOutique ‘eVerytHiNG’
Straatweg 48B, tel. 010 - 432 09 56
Cocky van Herwaarden is met “Eve-
rything” al zeven jaar gevestigd aan 
de Straatweg. Daarvoor had ze zes 
jaar een zaak in Rotterdam-Zuid. Ook 
heeft zij een zeer luxe lingeriezaak en 
een kapsalon gehad aan de Lijnbaan. 
Cocky heeft het prima naar de zin in 
het Kleiwegkwartier en is zeer tevreden 
met deze locatie. Ze heeft veel vaste 
klanten en ook nieuwe mensen weten 
de weg naar haar winkel te vinden. Eve-
rything is een goed gevulde, sfeervolle 
en vooral gezellige winkel.

Zij verkoopt er betaalbare kleding en 
dure merkkleding tegen lage prijzen. 
Nieuw en tweede hands.
Cocky adviseert ook voor kleding bij 
trouwerijen voor andere gelegenheden 
waar je goed voor de dag wilt komen. 
Zoals voor sollicitaties. 

Met goede kleding die je zelf niet meer 
draagt en die je graag nog een tweede 

leven gunt kan je ook bij Cocky terecht. 
Zij heeft veel succes met haar luxe 
tweedehandskleding. Deze kleding-
stukken moeten wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Natuurlijk moet 
het schoon en heel zijn. Netjes gestre-
ken en niet ouder dan twee jaar. Indien 
in orde bevonden wordt het op basis 
van consignatie drie maanden in de 
winkel gehangen. Dat wil zeggen dat je 
er pas wat voor krijgt als het is verkocht. 
Niet verkochte kleding kan worden af-
gehaald door de eigenaar of worden 
geschonken aan een goed doel.

www.cockyvanherwaarden.nl

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



Kerst staat wederom voor de deur en dat 
betekent dat velen zich gaan opmaken voor 
de koudste maar ook gezelligste dagen van 
het jaar. Ga daarom samen met uw straat 
de uitdaging aan om mee te dingen met de 
Kerstboomverkiezing 2009
Deze verkiezing wordt georganiseerd door 
Thermiek Welzijnsorganisatie.

Win een prijs voor uw straat!
Naast het winnen van de inmiddels ver-
maarde titel ‘Kerstboom Van Het Jaar’, zijn 
er voor de winnende straten geldprijzen 
beschikbaar gesteld. Deze prijzen worden 
mogelijk gemaakt door OpzoomerMee, 
Vestia Rotterdam Noord en Thermiek Wel-
zijnsorganisatie. Zo is er een prijs voor de 
mooiste boom, de leukste kinderboom en 
de aanmoedigingsprijs. 
Met deze prijs kunt u bijvoorbeeld een 
klein feestje vieren, materialen kopen voor 
straatactiviteiten of uw volgende straatactie 
bekostigen.

Wie kan er meedoen?
Straten in de Deelgemeente Hillegersberg/
Schiebroek die een kerstboom van Opzoo-
merMee in hun straat hebben staan of een 
eigen boom hebben versierd in hun straat. 
De boom moet dus buiten in de straat 
staan.

Wat moet u doen?
Tuig uw kerstboom zo creatief en origineel 
mogelijk op. Stuur vervolgens twee foto’s van 
uw kerstboom naar aarthur@thermiek.info. 
Eén foto van de boom bij daglicht en één 
foto in het donker. Inzenden kan uiterlijk tot 
4 januari 2010.

Een vakkundige jury kiest uit alle zendin-
gen de mooiste bomen.
Op woensdag 6 januari 2010 is de prijs-
uitreiking in wijkcentrum Schiebroek,  
Teldersweg 80. 
tijdstip: 19.30 – 20.30 uur. 

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

KANTOOR BOK, 
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA R’dam
tel: 422 44 45
 
Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag  
van 9.30-12.30 uur. 
e-mail: info@bokrotterdam.nl

De wijkwinkel is gesloten van 
maandag 21 december t/m 
maandag 4 januari 2010.

Redactie
Ciska Evers, Mirjam Fondse, 
Marjolein Tan, Annemarie de Visser 
en John Hokke (foto’s),
Geer Meershoek (coördinator)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 
2 februari 2010

e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Ruud Visser & 
Saskia de Vreugd
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel

Overige informatie is te vinden 
op de website van de BOK

Tabac &
Gifts

Kleiweg

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

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 9.00 tot 17.00

tevens kunt u bij ons terecht voor 
het trimmen van uw hond

-

Volgend jaar start de 010-tarief actie. 
Het 010-tarief houdt in dat men op de 
Nieuwe Binnenweg, de Kleiweg, de Bou-
levard Zuid en in het Oude Noorden, 10 
cent betaalt voor een half uur parkeren. 

Deze actie is bedoeld om snel een 
boodschap te doen, zonder het volle ta-
rief te moeten betalen. Zo is het voor ie-
dereen weer betaalbaar om boodschap-
pen te doen. Het 010-tarief veroorzaakt 
minder spanning en stress in de winkels. 
Nu zetten mensen vaak even snel hun 
auto neer zonder te betalen en dringen 
dan voor in de winkels. Het is tevens een 
enorme stimulans voor winkeliers die 
het van de snelle boodschappen moe-
ten hebben, zoals de groenteboer en de 
bakker.”

Bron: Nieuwsbrief Samenwerkende 
Bewonersorganisaties Rotterdam 

Op zaterdag 12 december wordt in de  
gerenoveerde Oranjekerk aan de Rozen-
laan 20, weer een echt Hollandse kerst-
markt gehouden van 10.00- 16.00 uur. Net 
als vorige jaren wordt dit weer een leuk en 
gezellig wijkgebeuren. 

Er is een groot aanbod van goed gevulde 
kerstkramen, met kerstkaarten, kerstarti-
kelen, curiosa, snuisterijen, bloemstukjes, 
boeken, speelgoed, kleding etc. Natuurlijk 
is er ook een ruime keuze aan hapjes en 
drankjes in de horeca afdeling. De op-
brengst is voor de helft voor een kinderte-
huis in Ghana en voor instandhouding van 
de Oranjekerk.

Men hoopt weer veel bekende en minder 
bekende gezichten welkom te heten op 
deze kerstmarkt.

Wilt u weten hoe hoog uw bloeddruk, bloed-
glucose en vetgehalte is? Kom dan naar de 
gratis nieuwjaarscheck. In januari 2010 staat 
een team verpleegkundigen van Thuiszorg 
Rotterdam klaar om in alle wijken van Rot-
terdam gratis de nieuwjaarscheck uit te 
voeren. 

Wanneer en waar 
De nieuwjaarschecks is een preventieve 
gezondheidscontrole en duurt ongeveer 
tien minuten. Wanneer en waar in uw wijk 
deze controle plaatsvindt, kunt u eind de-
cember lezen in de huis-aan-huisbladen die 
in uw wijk verschijnen. Houd de berichtge-
ving hierover in de gaten of kijk eind decem-
ber op de website www.thuiszorgrotterdam.
nl voor data, tijdstippen en plaats. 

tijdig signaleren 
‘Gezond het nieuwe jaar in’ is het uitgangs-
punt van de nieuwjaarschecks. Zo laat 
Thuiszorg Rotterdam zien dat ze niet alleen 
zorg bieden wanneer er daadwerkelijk zorg 
nodig is, maar dat ze ook preventief naar 
zorg kijken. De nieuwjaarscheck is namelijk 
gericht op het vroegtijdig signaleren van ge-
zondheidsproblemen. 

advies
Op basis van de bevindingen wordt zono-
dig advies gegeven. Eventueel kan de cliënt 
worden doorverwezen naar de huisarts of 
worden uitgenodigd voor het Gezond en 
Fit Spreekuur van Thuiszorg Rotterdam, 
waarin de gezondheid van de cliënt nog 
uitgebreider gecontroleerd wordt. 

010 tarieF voor 

parkeren
kerstMarkt in 
de oranjekerk

geZond het nieuwe jaar in 
Met thuisZorg rotterdaM!
koM naar de gratis nieuwjaarscheck

kerstBooM van het jaar 2010 
hillegersBerg/schieBroek

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.

CoCky van Herwaarden Boutique everytHing

- Topmerken kleding voor betaalbare prijzen
- Uitgebreide collectie sieraden, tassen, schoenen  
 en shawls
- Gratis advies voor kleding bij trouwenrijen en sol 
 licitaties
- Ook second hand kleding te koop
- Inkoop van kleding

Openingstijden woensdag t/m zaterdag 
  van 11:00 tot 16:00 uur
Straatweg 48b, Rotterdam tel 010-4320956
Website: www.cockyvanherwaarden.nl
e-mail: info@cockyvanherwaarden.nl

GALAXY MODE
 BetaalBare MODe iN HilleGerSBerG-zuiD

Kleiweg 24  Telefoon 010 4 18 48 47

elKe WeeK KOMeN NOG NieuWe 
aaNVulliNGeN BiNNeN

zie VOOr OpeNiNGStiJDeN: WWW.GalaxyMODe.Nl

Heel De MaaND DeceMBer 
ONze NuMatic StOfzuiGer 

(HeNry Of Hetty) 
VaN 219 eurO VOOr 169 eurO. 

Incl: 5 stofzakken  en een mini stof-
zuiger voor de kinderen op batterijen. 
profiteer nu, in 2010 kost hij weer 
gewoon 199 Euro. Veel aparte kerst-
artikelen, niet te verkrijgen bij de 
normale winkels. Profiteer van onze 
retro sterren (zie etalage) bij ons  
€ 6,95 zonder verlichting op advies 
wel te verkrijgen, kost bij de Bijenkorf 
€ 15,95. Velen zijn u voorgegaan. 
Kwaliteit kaarsen tot 180 brand-
uren incl: glazen onderzetter. Jarco  
standaard hondenvoer 15 kilo 26,50.  
Kattenvoer vanaf € 12,95, 2,5 kilo en 
voor katten met blaas en nier proble-
men 2,5 kilo voor € 15,95. Alle voer 
is zonder bijvoegingen. Voor allen die 
dit lezen, 

Heel fijne feestdagen 
en een goed begin.

You & Be
Kleiweg 48b


