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Mededelingen 
van de BOK

Inloop

Met uitzondering van 9 juni (de dag van de 
verkiezingen), wordt er op de woensdagen 
in de maanden mei en juni een INLOOP 
gehouden. 

Bewoners kunnen vanaf 10.00 uur tot half 
twaalf terecht voor een praatje en een kopje 
koffie of thee. Iedereen is van harte welkom.

Wijkwinkel

De wijkwinkel is geopend van dinsdag t/m 
donderdag van 9.30 – 11.30 uur. 

U kunt in de wijkwinkel terecht voor:
- Informatie over de wijk
- Klachten over onderhoud in de buurt
- Helpen bij het invullen van formulieren
-  Helpen bij het opstellen van eenvoudige 

brieven
- Het maken van kopieën
-  Het bellen en/of doorverwijzen naar de 

juiste instanties
-  Hulp bij het schrijven van 

bezwaarschriften
-  Informatie en hulp bij aanvragen 

Opzoomeren
-  Het helpen bij aanvragen voor 

huurtoeslag

Alle informatie is ook 
te vinden op onze
website www.bokrotterdam.nl

BetrOKKen Buurt

Het Kleiwegkwartier is weer vooruit 
gegaan. Een eerste stap vooruit 
was de recente vaststelling van de 
monumentstatus van het Christus 
Koning complex. De weg is hiermee 
vrijgemaakt voor het uitbreiden van 
de Tarcisiusschool. De verwachting 
is dat er meer leslokalen komen en 
dat de broodnodige voorzieningen 
voor buitenschoolse opvang worden 
verbeterd. Bovendien wordt er hard 
nagedacht over een grote sportzaal, die 
door alle scholen in het Kleiwegkwartier 
kan worden gebruikt. Wellicht gaat 
het ook nog lukken om een deel van 
het complex te gaan gebruiken voor 
niet direct aan de school gerelateerde 
zaken. Super.

Dan was en is er het tumult rondom 
de voetbalkooi aan de Johan de 
Wittlaan. Er is al veel over gezegd en 
geschreven, maar er lijkt nu toch echt 
bereidheid te zijn om over te gaan tot 
actie. De twee voor de hand liggende 
opties zijn afbreken of laten staan. Het 
standpunt van de BOK is dat wij niet 
verwachten dat de nachtelijke overlast 
gaat afnemen door het afbreken van 
de kooi. Hooguit verwachten wij een 
verplaatsing van de overlast naar 
andere locaties. Voorzieningen voor 
jongeren in het Kleiwegkwartier zijn 
dun gezaaid en vanuit dat oogpunt 
zouden wij de kooi liever willen laten 
staan. Het kan en mag echter niet zo 
zijn dat mensen die er direct naast 
wonen permanent hinder ondervinden. 
Onze voorkeur gaat daarom uit naar 
laten staan en een blijvende en harde 
aanpak van de overlast. Over de harde 
aanpak lijkt iedereen het gelukkig eens. 
Afbreken zou kapitaalsvernietiging 
zijn. Maar laten staan als er blijvende 
overlast is, is geen optie.

In het “Coalitieakkoord VVD-LR-D66-CDA 
Hillegersberg-Schiebroek 2010-2014” 
valt te lezen: “Het Kleiwegkwartier is een 
mooie kansrijke wijk. Dit moet worden 
geborgd, temeer om te voorkomen dat 
kansen gemist worden en bedreigingen 
te sterk worden. In het verlengde van 
de iWAP en de gebiedsvisie, wordt 
een langetermijnvisie op dit gebied 
ontwikkeld in nauwe samenspraak 
met de bewoners(organisatie). Ingezet 
zal worden op het verkrijgen van 
stedelijke middelen voor toekomstige 
ontwikkelingen.”

Dit is goed nieuws en schept 
verwachtingen. Onze hoop is dat er 
binnen 1 à 2 jaar een voorziening 
wordt getroffen voor het stimuleren van 
onderhoud aan particuliere woningen. 
Verder hopen wij dat de herbestrating van 
de laatste nog niet aangepakte straten 
versneld wordt opgepakt. Een derde 
punt is dat wij hopen dat de vrijkomende 
RET-terreinen niet worden volgebouwd, 
maar worden gebruikt om meer groen en 
parkeergelegenheid te creëren.

Ten slotte was er Koninginnedag. 
Ondanks het ’s ochtends matige weer, 
was het een groot succes. Opvallend 
dit jaar was het grote aantal actieve 
buurtbewoners bij de BOK of met een 
kraam op de Kleiweg. Allen erg bedankt 
voor deze mooie dag. Hopelijk kunnen 
we ook rekenen op actieve inbreng van 
alle buurtgenoten bij het vaststellen en 
mee uitvoeren van de langetermijnvisie 
voor het Kleiwegkwartier. Dan kunnen 
we nog verder vooruit.

Camiel Columnmans

eXaMeneXPOSitie & JuBileuMeXPOSitie 
HMC MBO vaKSCHOOl 

Vakmanschap en creativiteit van nu en vroeger

Op donderdag 10 juni om 13.00 uur 
vindt de feestelijke opening plaats van 
de kunstroute in de Torteltuin. Wie de 
kunstroute officieel opent is nog een 
verrassing! 

De kinderen hebben de afgelopen maanden 
hard gewerkt aan hun helden kunstwerken. 
In maart 2010 startte Hieke Pars, beeldend 
kunstenares, met 12 leerlingen van de 
Bergse Zonnebloem om hun helden te 
verbeelden. De buren van de Pameijer 
Stichting sloten zich gelijk hierbij aan. 
De kunstenaars denken na over wie hun 
helden zijn en wat dit voor hen betekent. 
De kinderen hebben samen met Hieke 
Pars de winkeliers bezocht die hun etalage 
beschikbaar stellen. Daarbij hebben ze ook 
de kunstenaar Leo de Jongh ontmoet. 

Het doel van de kunstroute is bewoners, 
kinderen, scholen en winkeliers nader tot 
elkaar te brengen. Uitgangspunt was het 
iWAP-rapport over het Kleiwegkwartier 
(verkrijgbaar bij de BOK en de deel gemeente). 
Hieruit blijkt dat participatie en betrokkenheid 
bij de buurt verbeterd kan worden. Kunst is 
hier een geschikt middel voor. 

Waarom de Kleiweg? De Kleiweg is een 
druk bezochte lange winkelstraat en biedt 
een fraaie mogelijkheid om als kunstroute te 
dienen. Zie het kaartje met de deelnemende 
winkeliers. De kunstwerken zijn ook te 
vinden in de vensterbanken van bewoners. 
De werken zullen allemaal op dezelfde 
manier worden gepresenteerd waardoor ze 
goed herkenbaar zijn. Aan de kunstroute is 
voor de kinderen een prijsvraag verbonden. 
De opening vindt plaats op 10 juni maar de 
kunstwerken zullen tijdens de zomervakantie 
blijven hangen en staan. Het kaartje met 
de kunstroute kan iedereen ophalen bij de 
winkeliers, op school of bij de BOK. 

De kunstroute is als pilotproject opgezet 
vanuit diverse organisaties als de Bergse 
Zonnebloem, Thermiek, en de BOK: de 
kunstclub. Nu het project een grotere vorm 
krijgt, sluiten steeds meer organisaties zich 
aan. Deze zomer doen ook de kinderen van 
de Goede Herderschool, Tarcisiusschool en 
van Thermiek kinderwerk uit de Duikelaar 
mee. Ook de ondernemersvereniging van de 
Kleiweg heeft zich inmiddels aangesloten. 

De opening vindt plaats in de Torteltuin. 
De Torteltuin bevindt zich achter Kleyburg. 
Vanaf de Kleiweg volg je de Uitweg. Bij de 
kruising met Kleyburg naar links achter de 
Kleyburg langs. Aan je linkerhand vind je 
speeltuin Torteltuin. De Torteltuin is recent 
helemaal opgeknapt en heeft zich ontpopt 
tot een bijzondere speeltuin in de wijk. Een 
mooie plek om de kunstroute te starten! 
Volgend jaar zal er weer een kunstroute 
plaatsvinden. Het doel is om de hele 
Kleiweg te voorzien van deze kunstuitingen 
van de kinderen uit de wijk. 

Mirjam Fondse

dOnderdag 10 Juni feeSteliJKe OPening KunStrOute

De kinderen bereiden zich voor.

Onthulling bank en opening expositie 
door Burgemeester Aboutaleb

Binnenkort verlaten weer veel leerlingen de 
school aan het Erasmuspad in Schiebroek-
Hillegersberg als vakmensen, maar niet 
voordat ze hun creaties hebben getoond 
waarmee ze de opleiding afronden. Dit doen 
ze tijdens de jaarlijkse examenexpositie van 
29 juni t/m 1 juli. Tijdens de examenexpositie 
staat het HMC ook uitgebreid stil bij 
het 80-jarig bestaan van haar locatie in 

Amsterdam en het 50-jarig bestaan van 
HMC Rotterdam. 

De opening van de examen- & jubileum-
expositie vindt plaats op 28 juni om 12.00 uur 
door de Rotterdamse Burgemeester Ahmed 
Aboutaleb. Tijdens deze officiële opening 
zal hij ook een blijvend examenwerkstuk 
onthullen in het Melanchthonpark dat grenst 
aan de school. Het gaat om een bank 
van 6 meter ontworpen door een leerling 
meubelmaken, die het HMC schenkt aan 
de deelgemeente en de omwonenden ter 
voltooiing van het geheel vernieuwde park. 

HMC mbo vakschool voor hout, meubel 
en interieur
Het HMC (Hout- en Meubileringscollege) 
in Rotterdam bestaat dit jaar 50 jaar! 
Al een halve eeuw leidt het college als 
gespecialiseerde mbo vakschool, leerlingen 
op voor de branches hout, meubel en 
interieur. In 1960 op de Polslandstraat in 
Rotterdam gestart en na een lange tijd 
in scholencomplex Technikon aan de 
Benthemstraat (1970-1995) vandaag de 
dag gevestigd aan het Erasmuspad in 
Rotterdam Schiebroek-Hillegersberg.

Examenexpositie
Al vele jaren organiseert het HMC met 
veel succes jaarlijks een examenexpositie. 
Tijdens deze expositie zijn van alle 
opleidingsrichtingen de eindexamen-
werkstukken te bewonderen. De leerlingen 

tonen vol trots zelf hun unieke boot, 
(restauratie)meubel-, muziekinstrument- en 
interieurontwerpen en geven uitleg over de 
constructie, het materiaal en alles wat er 
aan de totstandkoming is voorafgegaan. 
www.hmcollege.nl 

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen bij de 
officiële onthulling van de bank en de 
opening van de expositie op 28 juni van 
13.00-17.00 uur of tijdens de expositie 
van 29 juni t/m 1 juli.
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Wij zien u graag tijdens de feestelijke 
opening op 10 juni 2010 om 13.00 uur  

in de Torteltuin! 

HELDEN IN HET 
KLEIWEGKWARTIER

Donderdag 10 juni a.s.
13.00 uur in de Torteltuin!

Met een hapje en een drankje en 
aansluitend de kunstroute langs  

de deelnemende etalages.



Woordzoeker 

S X C C P E N R Q Z C A N V O G  
M E S J S C H R I J V E N R R C  
M F X E E C F O T O G R A A F S  
P F A J I N C A P G I P Y G M D  
O O A Z K R N B E Z O R G E R O  
H M K D L E V L S M K R A N T K  
A H P Z V D R U K K E R I J T L  
P N T E F E E I T O X E W S B A  
R R S T V V R S T E Q E I K I D  
E E I O G T O T L S I L C O N B  
C R E D A C T I E V A H J A T L  
L B F U L Q V E R N H N H S Z O  
A E O E C L L E R I T S I Y T K  
M G E W E P T U A P A I H D Z N  
E L E Z E N O G Y X R H E G L P  
S C H R I J V E R S Q I D A S G  

Zoek de volgende woorden: 
krant, redactie, schrijven, kladblok, interview, vragen, overleggen, journalist, drukkerij, 

fotograaf, reclames, schrijvers, lezen, bezorger, advertentie. 
	  

ZOeKPlaatJe

antwOOrd OP ZOeKPlaatJe BK 2

Een zwart-wit kiekje uit de oude doos, 
ondanks de schade staan al deze 
panden er nog en misschien voor u 
herkenbaar. Omdat dit type woningen 
niet overal in onze wijk staan bent u al 
een beetje op weg geholpen. Te zien 
aan de ravage is er wel het een en 
ander gebeurd. De vraag is nu wat is 
hier aan de hand? Welke straat is dit 
en wat doen die twee bakfietsen daar? 

Woont u er nu of weet u wie hebben er 
in die tijd hebben gewoond?

Stel ons niet teleur vertel ons wat u 
weet en 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

Aad Moree uit de Diamantweg meldt 
ons het volgende: Allereerst weet ik uit 
eigen ervaring waar dit is. Op de foto 
ziet u een rijtje garages waar ik als 
jongetje menig balletje tegen heb ge-
schopt. Soms tot ergernis van de men-
sen die in de Saffierstraat woonden, 
want daar is deze foto gemaakt. Het 
moet ergens rond 1960/1961 zijn lijkt 
mij. Naast deze garages was nog een 
winkel met verfspullen. De kinderen kan 
ik niet echt goed onderscheiden. Waar-
schijnlijk heeft er iemand van dit clubje 
een balletje geschopt. Op de foto ziet 
u maar een enkele auto dus ruimte ge-
noeg om heerlijk op straat te spelen.
Een enkele keer moesten we ons voet-
ballen staken omdat mijnheer van der 
Elst met zijn glimmende en zeer goed 
onderhouden Austin A50 de Saffier-
straat kwam ingereden om zijn bolide 
in één van deze garages te plaatsen. 
De auto werd dan midden op de weg 
tot stilstand gebracht, mijnheer van der 
Elst stapte uit, opende de kofferbak, 
haalde er twee stukken hout uit die 
dan voor de stoeprand richting garage 
werden geplaatst. Mijnheer van der 
Elst stapte weer in zijn Austin, tuurde 
dan net over het dashboard en reed 
dan zeer nauwkeurig over de plank-
jes de garage in. Stapte uit, haalde de 
plankjes weer op, legde deze terug in 
de kofferbak, sloot de garage af en liep 
met hoed en als het regende ook met 
paraplu, richting de Juliana van Stol-
berglaan waar hij met zijn gezin woon-
de. Dit was een dagelijkse gang en een 
zuinigheid die men heden ten dage niet 
veel meer tegen zal komen. De erva-
ring van een (nog) oudere generatie is 
wellicht ook nog leuk om te melden. Bij 
ons in de familie gaat het verhaal dat 
nog voor dat de garages daar stonden 
er een boeren bedoeninkje was waar 
Hoeve “Burengenot” een onderdeel 
van was. Mijn vader kan zich nog de 
naam van de boer herinneren, het was 
Piet Hoek. De man slachtte ook regel-
matig en waarschijnlijk alleen maar il-
legaal. Een dood beest op de handkar 
was een veelvuldig voorkomend straat-
beeld. Een spoor van druppels bloed 
op de Kleiweg was dus door de politie 
makkelijk te herleiden naar de Hoeve 

“Burengenot”. Tijdens de oorlog ram-
melde de “sicherheits dienst” een keer 
aan de deur omdat zij “lucht” hadden 
gekregen van ..... Klopte ook want Piet 
had een kalf geslacht en had de boel 
net aan kant, alleen het kalf lag nog wel 
zichtbaar in de keuken. Het blote kalf 
werd naast zijn vrouw, die al in bed lag, 
geschoven en toegedekt. Deur open 
gedaan en de heren van de SD binnen 
gelaten. Niets gevonden natuurlijk. De 
geur van het slachten zal wel algemeen 
geweest zijn in die tijd. Aan het eind 
van de oorlog is er nog een bom van 
de geallieerden in de mestvaalt, die ter 
hoogte van de garages lag, geraakt en 
ontploft. De woning naast de school in 
de Saffierstraat had hier een apart soort 
last van. Door de druk van de bom wer-
den eerst de ruiten uit de woning gebla-
zen en vervolgens werd de stront van 
de mestvaalt er achteraan naar bin-
nen gespetterd, in het bijzonder in de 
keuken van deze woning. Een beetje 
apart als je bedenkt dat de naam van 
de hoeve “Burengenot” was. Door de 
dreun van de bom waren de dakpan-
nen van de school naast deze woning 
van hun plek gewandeld en of gesneu-
veld. De aannemers Moree hebben 
deze dakpannen weer in het gareel ge-
legd. Tegenwoordig staat de straat vol 
met auto’s, als dakpannen recht moe-
ten worden gelegd komt er een hoog-
werker. Vlees wordt legaal geslacht en 
halen we gewoon bij de supermarkt. 
Politie zie je nauwelijks, handkarren al 
helemaal niet meer. Een soort bommen 
nog wel, maar dan met oud en nieuw. 
Gelukkig hebben we sinds korte tijd 
voor de school weer ruimte voor spe-
lende kinderen en zorgt buurvrouw Ali 
voor ouderwetse gezelligheid die we 
een behoorlijke tijd kwijt zijn geweest. 
Aad Moree kan de cadeaubon ophalen 
bij de wijkwinkel.

De Bokkensprong
Straatinterview Over 
KOninginnedag.

Als eerste gingen Sam en Jet Lies inter-
viewen over Koninginnedag. Lies vind 
het goed dat er Koninginnedag gevierd 
word omdat ze het een cadeau vindt dat 
doorgegeven moet worden. Ze kan wel 
eeuwig blijven kopen. En ze vind de hoed 
van de koningin gezellig en het geeft haar 
een thuisgevoel.

Ze interviewden ook Fatimazohra van 24 
jaar. Zij gaat naar Amsterdam om het te 
vieren met vrienden. Zij heeft het jammer 
genoeg nog nooit op de Kleiweg gevierd. 

Door Max Escalante

waarSCHuwing 
dit iS niet vOOr 
vOlwaSSenen!!!
De kinderredactie is op zoek naar nieuwe 
leden. Dus als je in de kinderredactie wilt 
dan meld je je nu aan. Het is voor kin-
deren die nu in groep zes of zeven zit-
ten. Sorry voor de mensen in groep acht 
maar jullie gaan volgend jaar naar de 
middelbare school. We zoeken iemand 
die aardig is, goed kan samenwerken en 
het zou handig zijn als je een typcursus 
gevolgd zou hebben (dan hoeven wij 
minder te doen.) Dus wil je in de kinder-
redactie meld je dan aan via dbodano@
thermiek.info en misschien word je onze 
nieuwe collega.

win een wOrKSHOP! 

Dit is de sleutel van mijn hart.
Mijn hart zit op slot.
Mijn hart gaat pas open
Als de liefde mij vrij laat.

Weet jij een mooier gedicht dan dit 
stuur het dan op naar : buurkrantbok@
gmail.com t.a.v. kinderredactie De Bok-
kensprong en misschien win jij wel een 
workshop van de kinderen van de kinder-
redactie de bokkensprong en een leuke 
sleutelhanger 

Ps: schrijf jouw e-mailadres en tel erbij 
En je moet tussen de 10 en 12 jaar zijn

Vriendelijke groet: de kinderredactie.

wOOrdZOeKer

Zoek de volgende woorden:
krant, redactie, schrijven, kladblok, interview, vragen, overleggen, journalist,  

drukkerij, fotograaf, reclames, schrijvers, lezen, bezorger, advertentie.

Bestuur en vrijwilligers van de BOK had-
den er weer erg naar uitgekeken: Konin-
ginnedag bij de BOK. Want dat betekent 
altijd veel gezelligheid, leuke mensen 
over de vloer, lekker eten en heerlijk weer. 
Dat laatste zat er dit jaar helaas niet in, 
met name ’s ochtends. Maar ondanks (of 
dankzij) het regenachtige weer werd het 
toch een fantastisch feest bij de BOK.

’s Ochtends speelden kinderen naar har-
tenlust in de grote zaal van de Duikelaar, 
waar allerlei spelletjes klaarlagen. Daar 
was het dikke pret. Maar buiten stond de 
prachtige 35 meter lange hindernisbaan 
treurig te verregenen. Menig kind (1 tot 88 
jaar) stond zich eraan te vergapen maar 
besloot toch maar niet op de kletsnatte 
kussens te gaan. Wie nietsvermoedend 
in de opblaasbare ballenbak stapte kreeg 
drijfnatte sokken. Pas na de middag bleef 

het droog en konden - na een stevige 
ontwateringsactie van BOK-voorzitter Ca-
miel - de kinderen naar hartenlust op de 
baan spelen. 

Intussen was pannenkoekenbakker Ton 
continu bezig met pannenkoeken bak-
ken. De pannenkoeken waren niet aan 
te slepen, maar Ton was onvermoeibaar. 
Zelfs toen na de middag de tent boven 
zijn hoofd werd afgebroken, bleef Ton 
pannenkoeken bakken. Ook de popcorn-
machine maakte overuren. De ‘zakgeld-
jongens’, jongeren uit de buurt die een 
zakcentje verdienen door mee te helpen, 
maakten steeds nieuwe zakjes en brach-
ten die naar de kinderen op de hindernis-
baan.

Terwijl het grut zich op de hindernisbaan 
vermaakte, deden de papa’s, mama’s 

en andere volwassen zich te goed aan 
koffie, taart, sandwiches en andere door 
vrijwilligers gemaakte hapjes. Muziek-
school-leerling Ruben speelde - omhan-
gen met sandwichborden om reclame te 
maken voor de BOK - ook dit jaar weer 
op zijn saxofoon. En Amanda reed in de 
bakfiets van Thermiek met zoon Ruben in 
haar kielzog over de Kleiweg om te mel-
den wat er allemaal te beleven was in de 
Antony Duyklaan.

Over aanloop dus niet te klagen, en ie-
dereen had het erg naar zijn zin. De BOK 
kreeg veel complimenten over de orga-
nisatie (“en dat allemaal gratis” voegde 
menigeen eraan toe). Leuk om te horen 
en voor de BOK meer dan genoeg reden 
om volgend jaar weer van de partij te zijn!

Annemarie de Visser

KOninginnedag BiJ de BOK



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 

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

fluiSterend Over de PlaS…Het KleiwegKwartier:  
OnderneMend!

Het nieuwe fleXleven….

Sinds half april vaart er een loungevlot 
over de Bergse Plassen. Een heus vlot, 
uitgerust met een fluistermotor, dat ge-
noeg ruimte biedt voor 10 à 12 personen. 
Een feestelijk gedekte tafel en comfor-
tabel zittende loungebanken. Het vlot is 
sfeer vol ingericht in terrasstijl.

Het is prachtig weer en nagenoeg wind-
stil. Het loungevlot dobbert in de zon aan 
de Bergse Achterplas, achter Lommerrijk 
op de Straatweg. Vlakbij deze opstap-
plaats is het gratis parkeren.

Nu is het tijd voor een tochtje over de plas. 
Twee medewerkers van Radio Rijnmond 
zijn al aan boord en de rest van het  
gezelschap stapt in. Zodra het vlot ge-
ruisloos wegvaart steekt initiatiefneem-
ster en tevens onze kapitein, Martine 
Slothouwer, van wal.

“Ik heb zowel in Spanje als op Aruba  
gewoond. Daarna heb ik met veel plezier 
vier jaar bij de Velthuis Kliniek gewerkt als 
medisch consulente. Ik was toe aan een 
nieuwe uitdaging. Omdat ik een liefhebber 
ben van varen en kokkerellen is Lounge-
vlot voor mij de perfecte combinatie. Is 
het niet heerlijk om op een zonnige dag 
te varen door zo’n mooi natuurgebied, 
nippend aan een wijntje en met heer-
lijke zelfgemaakte hapjes aan boord?”  
Martine heeft gelijk. Dit is een totale rust-
beleving want je hoort echt helemaal 
niets. Alleen het zachte klotsen van het 
water, het gekwaak van talloze eenden 
families en soms een blaffende (waak)
hond als we tussen de talloze eilandjes in 

de Bergse Plas varen.
Onderweg hebben wij veel bekijks van 
belangstellenden en een paar jongens op 
een speedboot vragen of de loungeboot 
nog te boeken is voor Koninginnedag! 
Wij glijden geruisloos door het water en 
daardoor kun je rustig een gesprekje 
voeren met je medegasten . Het vlot is 
voor twee uur te huur en vaart flexibele 
routes. Er zijn talloze arrangementen te 
boeken.Het vlot is uitermate geschikt 
voor het houden van een vergadering, 
een vrijgezellenparty, een reünie of een 
verjaardagsfeestje. Voor kleine kinde-
ren zijn er zwemvestjes aan boord. Wie 
wel nieuwsgierig is maar geen zin heeft 
om het hele vlot af te huren kan elke 1e 
woensdag van de maand voor 25 euro 
pp. opstappen.Alleen of met een partner! 
Een leuke manier om andere mensen te 
leren kennen. 
“Uiteraard zijn wij afhankelijk van het 
weer. Maar mogelijk varen wij in de win-
ter ook. Een snert of glühweinparty sluit 
ik niet uit.” aldus Martine. Na een tijdje 
meren we weer aan bij Lommerrijk. Een 
tochtje op het loungevlot is zeker de 
moeite waard! Nu nog hopen op een 
mooie zomer.

Voor onze lezers heeft Loungevlot een 
leuke aanbieding. Indien u vóór 15 juni 
een arrangement boekt en op vertoon 
van deze krant krijgt u 25 euro korting 
op de huurprijs van het vlot (normaal 100 
euro). Voor boekingen: 06-29353851. 
Info@loungevlot.nl, www.loungevlot.nl

Marjolein Tan

Bent u goed met hamer en schroeven-
draaier of kunt u toveren met de naai-
machine? Gaan alle kapotte apparaten 
spontaan weer draaien als u ze in uw 
handen heeft? Vindt u het leuk om uw 
kennis te delen met mensen uit uw buurt? 

De BOK zoekt mensen met twee rechter 
handen die tegen kleine vergoeding 
buurtbewoners willen helpen handiger 
te worden aan de hand van hun eigen  
kapotte apparaten, kleding of inventaris.

Het is de bedoeling dat u samen repareert 
en zo mensen op weg helpt. U laat zien 
hoe eenvoudig een oplossing kan zijn en 
dat weggooien lang niet altijd nodig is.  
U krijgt van uw buur een klein bedrag en 
uw buur is een werkend apparaat en een 
dosis kennis en zelfvertrouwen rijker.

Zo kunnen buurtgenoten op een leuke 
manier kennis met u maken!

Geef u op bij de buurtkrant

Tel: 010 4 22 44 45 of per e-mail:
buurtkrantbok@gmail.com

Ciska Evers

Handige Harry’S en 
HarriëtteS geZOCHt

Stel: je bent een vrouwelijke ondernemer 
en je zoekt een stimulerende werkplek 
waar je nieuwe en inspirerende vrou-
wen ontmoet en ideeën ontstaan voor 
je eigen bedrijf. Want thuiswerken lijkt in 
eerste ideaal maar eigenlijk heb je geen 
geschikte ruimte om klanten te ontvan-
gen. En het is ook ongezellig want je hebt 
geen collega’s om mee te praten. Boven-
dien is het moeilijk netwerken! Wat nu?

Noëlla de Jager heeft daar een uitste-
kende oplossing voor. Begin 2010 is zij 
als ZZP’er een nieuwe onderneming ge-
start onder de naam Good Place 2 Work. 
Op de tweede verdieping van het Elektro 
Business Center aan de Elektroweg heeft 
zij een prachtig kantoor met 12 flexibele 
werkplekken tot haar beschikking. Er is 
een grote vergaderruimte, drie spreek-
kamers, een open kantoor en een huis-
kamer annex relaxlounge. Alle ruimtes 
zijn op praktische en sfeervolle wijze in-
gericht. Tijdens de rondleiding zie ik twee 
dames rustig achter hun laptop werken. 
Het betreft een nieuwe klant en een stagi-
aire van Noëlla die hier tot de zomer aan 
de slag is.

Wat is precies de doelgroep waarop  
Noëlla zich richt? Zijn dat enkel vrouwe-
lijke ondernemers? Mannen niet welkom?

Noëlla legt uit dat zij zich juist richt op 
startende- en ervaren vrouwelijke onder-
nemers die behoefte hebben om buitens-
huis hun eigen onderneming te runnen. 
Zo vaak of zo weinig als zij zelf willen. 
Thuis heb je weliswaar geen last van reis-
tijd en kantoorhuur maar je zit wel hele-
maal alleen en dat is soms ongezellig. Bij 
Good Place2 Work ontmoet je andere ge-
lijkgestemden, kun je even ontspannen 
door samen een kopje koffie drinken of te 
lunchen en met elkaar van gedachten te 
wisselen. Maar het is ook een uitermate 
geschikte werkplek voor herintreedsters. 
Of denk maar aan coaching op maat. Het 
is eigenlijk een broedplaats voor kruis-
bestuiving. Je kunt je kennis en netwerk 
verder laten groeien en problemen met 
andere onderneemsters bespreken. Er 
zullen in de toekomst maandelijks acti-
viteiten worden georganiseerd. Daarvan 
wordt je op de hoogte gehouden door 
mededelingen op zowel het memoboard 
als op de website. Natuurlijk mogen er 
ook mannen over de vloer komen! Zij zijn 
bijvoorbeeld de klanten en zakenrelaties 
van de vrouwelijke ondernemers. 

Noëlla heeft zelf ruim 18 jaar met veel 
plezier bij Unilever in diverse functies ge-
werkt. Een boeiende tijd waarin zij veel 
heeft gereisd, maar op een gegeven mo-

ment kreeg ze toch de kriebels om voor 
zichzelf iets geheel nieuws te beginnen. 
En dan het liefst niet te ver van huis, ge-
woon in haar eigen wijk.

“Thuiswerken was voor mij geen optie. 
Ik vind het contact met collega’s erg be-
langrijk. Ik ben mij toen gaan oriënteren 
en heb mijn idee verder ontwikkeld door 
veel te praten met enthousiaste vrouwe-
lijke ondernemers en initiatiefnemers van 
vergelijkbare flexwerk concepten.

Nog een voordeel is dat je hier niet vast-
zit aan een langlopend huurcontract. Je 
kunt gebruikmaken van een zogenaamde 
werkbundel (strippenkaart). Je huurt je 
werkplek net zo lang als jij dat wilt. En je 
maakt gratis gebruik van Wifi, printer en 
kopieerapparaat, koffie/thee en van de 
receptie. Op mijn site kun je daar alles 
over lezen”.

Noëlla is natuurlijk nog maar net gestart in 
het Kleiwegkwartier maar heeft wel al als 
streven meerdere vestigingen van Good 
Place 2 Work te creëren. Maar waar dan? 
Daar waar de vrouwelijke ondernemer 
behoefte heeft aan een flexibele werkom-
geving met gelijkgestemden.

Dat zal deze doortastende en enthousi-
aste dame zeker gaan lukken!

Nieuwsgierig geworden? Kijk op de websi-
te voor een leuke aanbieding van Noëlla… 

Good Place 2 Work is vijf dagen per week 
geopend van 08.45 tot 18.00 uur

Good Place 2 Work, Elektroweg 11-Z

info@goodplace2work.com
www.goodplace2work.com

Marjolein Tan

Het Kleiwegkwartier telt een relatief groot 
aantal ZZP’ers, zelfstandigen zonder 
personeel. Cijfers hebben we niet op 
buurtniveau, maar wie regelmatig praat-
jes aanknoopt op het schoolplein, bij de 
bakker of op straat weet hoe onderne-
mend de Kleiwegkwartierders zijn. We 
spraken drie zelfstandige ondernemende 
buurtgenoten, en vroegen hen naar de 
ondernemersvriendelijkheid van het Klei-
wegkwartier en naar hun aanpak om in tij-
den van recessie het hoofd boven water 
te houden.

Bas Hoogstad is 13 jaar geleden  
begonnen met zijn eigen grafisch bedrijf 
Basis Ontwerp. Vanuit zijn woning in de 
Amethiststraat verzorgt en begeleidt hij 
grafische ontwerpen van concept tot en 
met druk. Persoonlijke begeleiding van 
begin tot eind is de kracht van zijn een-
manszaak. Sinds twee jaar heeft Bas er 
een tweede bedrijf bij: Basis-wijn.nl, een 
webwinkel met bijzondere wijnen uit Italië. 

Mirjam Fondse runt sinds begin dit 
jaar haar eigen bedrijf Wedding Plan It,  
gericht op de organisatie van bruiloften 
en huwelijks jubilea. Terwijl aanstaande 
bruidsparen zich verkneuteren op hun 
grote dag en de grote lijn uitzetten, doet 
Mirjam het praktische regelwerk, zoals 
het schrijven van draaiboek en het maken 
van afspraken met de trouwlocatie.

Arnold Berghout heeft een eenmanszaak 
als loodgieter. Zijn vader was loodgieter 
en op zijn zestiende besloot Arnold 
om in zijn vaders voetsporen te treden.  
Inmiddels zit hij 36 jaar in het vak, heeft 
13 jaar avondschool gevolgd om al zijn 
diploma’s te halen en doet nu alle voor-
komende loodgieterwerkzaamheden, 
van het dak tot in de kruipruimte: gas,  
water, sanitair en dakbedekking. Zijn eigen 
zoon is inmiddels ook loodgieter.

Drie zelfstandige ondernemers, drie heel 
verschillende bedrijven. Hoe bevalt hen 
het Kleiwegkwartier?

Unaniem zijn de drie over het gegeven 
dat het Kleiwegkwartier een prettige buurt 
is, zowel om te wonen als om te werken. 
Dicht bij de stad, goed bereikbaar, fijne 
sfeer en prima voorzieningen. Arnold, die 
met zijn loodgietersbedrijf veel klanten 
in het Kleiwegkwartier heeft, vertelt dat 
de mensen altijd blij zijn als hij komt en 
dat hij vrijwel nooit te maken heeft met  
wanbetalers. Bas heeft zijn klanten vooral 
buiten de wijk, maar de paar klanten uit 
de buurt vinden het prettig om heerlijke 
Italiaanse wijnen of grafische dienstver-
lening ‘om de hoek’ te vinden. Mirjam 
is blij met de laagdrempeligheid: omdat 
het Kleiwegkwartier haar eigen woon-
omgeving is, kent ze locaties en legt ze 
makkelijk contacten. Voor de prille onder-
neemster is het nog moeilijk om klanten 
te vinden, maar ze is ervan overtuigd dat 
het Kleiwegkwartier rijk is aan potentiële 
klanten: ongetrouwde tweeverdieners 
met of zonder kinderen. En, hoe wrang 
ook, er wordt veel gescheiden dus ook 
dat betekent marktpotentie.

Wensen voor het Kleiwegkwartier hebben 
ze ook. Bas ziet graag wat meer kwali-
teitswinkels op de Kleiweg, vooral goede 
‘verswinkels’. Mirjam mist een zaak met 
lekkere koffie waar ze in alle rust kan  
afspreken met klanten. En Arnold zou 
graag de loodsanering grootscheeps 
aanpakken, want het Kleiwegkwartier 
heeft nog veel loden leidingen en water 
uit loden leidingen is nou eenmaal niet 
gezond. Ideeën voor investeringen in de 
wijk hebben de drie dus volop. Vooral 
Mirjam: die ziet in gedachten de Christus 
Koningkerk omgetoverd tot prachtige 
trouwlocatie in een wijk vol bomen en 
volop speelplekken voor kinderen.

Maar voordat die plannen waarheid  
kunnen worden moeten de drie zich 
door de recessie zien te slaan. Arnold 
en Bas, die al lang ondernemer zijn, 
merken de recessie volop. Huiseigena-
ren stellen grote renovaties uit, dus dat 
betekent minder loodgieterswerk voor 
Arnold. In de praktijk betekent dat, dat hij 

ook werk aanneemt dat strikt genomen 
geen loodgieterswerk is. Iets dat hij voor 
de recessie nooit deed. Ook Bas merkt 
dat zijn klanten zuiniger zijn. Mensen 
laten bijoorbeeld niet een heel nieuwe 
reclame campagne maken, maar doen 
aanpassingen aan een bestaande. Op 
wijngebied hetzelfde verhaal: mensen 
maken de voorraad op voordat ze nieuwe 
gaan proberen. Bas speelt er nuchter op 
in: meedenken met de klanten van zijn 
grafisch bedrijf en ze alternatieven bieden. 
En in zijn wijnassortiment heeft hij een 
‘basis-wijn’ opgenomen: een speciaal 
geselecteerde kwaliteitswijn voor een 
zeer aantrekkelijke prijs.

Goede hoop dus dat deze zelfstandige 
ondernemers zich door de recessie heen 
weten te slaan en hun diensten kunnen 
blijven aanbieden in het Kleiwegkwartier 
en daarbuiten. De BOK steekt hen en 
andere zzp’ers graag een hart onder de 
riem, want ze hebben de buurt veel te 
bieden en dragen bij aan de veelzijdig-
heid en de ondernemersgeest van het 
Kleiwegkwartier. Daarom vindt u op de 
internetsite van de BOK (bokrotterdam.
nl) binnenkort een pagina met een over-
zicht van zelfstandige ondernemers in 
de buurt. Bij deze dan ook een oproep 
aan de zelfstandigen zonder personeel: 
meldt u aan bij buurtkrantbok@gmail.
com en wij zorgen voor vermelding op 
onze website.

Het bedrijf Wedding Plan It van Mirjam 
Fondse is te vinden op www.wedding-
planit.nl. De bedrijven van Bas Hoogstad 
vindt u op www.basisontwerp.nl en www.
basis-wijn.nl. Bas organiseert overigens 
op 22 mei, van 14.00 – 18.00 uur een 
wijnproeverij in ‘Aha, Zo Smaakt Het!’, 
Kleiweg 45 (naast Albert Hein). Hij nodigt 
buurtbewoners van harte uit om kennis te 
maken met 15 heerlijke wijnen uit Italië, 
vergezeld van lekkere hapjes. Meer infor-
matie en inschrijven voor deze proeverij 
kan via www.basis-wijn.nl/Proeverij

Annemarie de Visser
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trOuwPlannen?
WWW.WEDDINGpLANIT.NL

GALAXY MODE
Kleiweg 24  Telefoon 010 4 18 48 47

WEKELIJKS NIEUWE COLLECTIE

BETAALBARE MODE IN HILLEGERSBERG

BEKIJK ONZE COLLECTIE OP DE WEBSITE

WWW.GALAXYMODE.NL
OOK VOOR DE OPENINGSTIJDEN

SUMMER 2010

Cor Wessel IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN
Kleiweg 100b 3051 GW Rotterdam,. tel:415 73 31

Verfmengservice
Sleutelservice

Basis Zdrave
Praktijk voor 

Fysiotherapie Mw.P.N.Leone
Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage

Medische Fitness Training

Begoniastraat 6, 3051 LC Rotterdam, 
010-4180758 

Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.nl
Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,

contracten met de grotere zorgverzekeraars.

-

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

www.kolpa.nl
info@kolpa.nl

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

Bezichtigingen op 
zaterdag mogelijk

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

6 mei jl. heeft er op het veld naast de  
Rozenlaan de eerste Wijkkansenzone 
(WKZ) activiteit plaatsgevonden. Vanuit de 
WKZ worden er door verschillende part-
ners in de wijk mogelijkheden geboden 
om de wijk voor de jeugd nog leuker 
te maken. 6 Mei stond in het teken van 
buitenspelen. Kinderen en jongeren kon-
den hun lol op met de verschillenende 
speelmaterialen die mee werden geno-
men in de SMOS-fiets van het kinderwerk 
vanThermiek. Daarnaast kwamen de 
sportmaterialen van Sport en recreatie. 
Er werd gespeeld, gesport, geschminkt, 
limonade gedronken en er konden zelfs 
Henna-tattoos worden gezet. Hoewel er 

veel publiciteit is geweest op 
scholen en in de buurt, was 
het rustig. Misschien omdat er 
veel mensen genoten van de 
vakantie of omdat de Rozen-
laan een onontdekt plekje is 
waar jeugd zich goed kan ver-
maken. Desondanks was het 
een gezellige dag en zullen 
er vaker dit soort dagen aan-
komen. De buitenspeeldag 
was een samenwerking van 
Thermiek Welzijnsorganisatie, 
Sportstimulering HIS, de BOK 
en de basisscholen.

De tweede ronde van de Opzoomer-
campagne verschilt van deelgemeente 
tot deelgemeente.

In elke deelgemeente zijn samen met (een 
panel van) Opzoomeraars uitdagingen 
gekozen die voor de deelgemeente  
belangrijk zijn.

In de deelgemeente Hillegersberg/Schie-
broek is de keuze gevallen op de volgen-
de twee uitdagingen: 
Ouderen en Geschiedenis

Uitdaging 1: ouderen
Geef ouderen in uw straat extra aan-
dacht. Elk idee is goed, zolang ouderen 
(of anderen die zorg nodig hebben) in uw 
straat extra aandacht krijgen.

Uitdaging 2: Geschiedenis
Besteed extra aandacht aan de geschie-
denis van uw straat. Maak bijvoorbeeld een 
‘smoelenboek’ van alle bewoners en hun 
geschiedenis of een fototentoonstelling. 
Elk idee is goed, zolang uw activiteit in 
het teken staat van de geschiedenis van 
de straat en bewoners elkaar kunnen  
ontmoeten.

Wat krijgt uw straat?
•  Een waardebon van 200 euro om de 

onkosten te dekken.
•  Straten met bijzondere plannetjes  

komen in aanmerking voor een extraatje.
•  U wordt eind 2010 door de deel

gemeente Hillegersberg/Schiebroek 
uit genodigd om ervaringen uit te  
wisselen.

Wat moet u hiervoor doen?
Ga naar www.opzoomermee.nl en down-
load de aanmeldbon of bel met Opzoomer 
Mee (213 10 55).

Rotterdam telt 2.018 Opzoomerstraten. 
Straten in de deelgemeente Hillegers-
berg/Schiebroek doen hier volop aan 
mee, met 166 straten, waarvan 41 in het 
Kleiwegkwartier.

PERSBERICHT THUISZORG ROTTERDAM
Rotterdam, 07-05-2010

‘Thuis in de buurt’ maakt 
de zorg zichtbaar

Thuiszorg Rotterdam start thuiszorg-
campagne

Onder de titel ‘Thuis in de buurt’ is 
Thuiszorg Rotterdam een reclame-
campagne gestart. Deze vraagt de 
aandacht voor de nieuwe werkwijze: 
het bieden van kleinschalige thuis-
zorg aan al haar cliënten in Rotter-
dam en Schiedam. De zichtbaarheid 
van Thuiszorg Rotterdam in de buurt 
wordt in de campagne benadrukt. 
Het bekende Rotterdamse fotogra-
fenduo Ari Versluis en Ellie Uytten-
broek maakten de foto’s voor deze  

campagne. De foto’s zijn geschoten 
in de buurten, met een medewerker 
en cliëntvan Thuiszorg Rotterdam. 

Thuis in Hillegersberg-Schiebroek
In de deelgemeente Hillegersberg-Schie-
broek vond de fotoshoot plaats aan het 
water bij de Weissenbruchlaan. Daar  
fotografeerde Ari en Ellie de cliënt en de 
zorgverlener op authentieke wijze. De  
opnamen vonden plaats in de open-
lucht op een karakteristieke wijklocatie. 
Ter plaatse werd een ‘huiskamer’  
opgebouwd met kenmerkende huisraad-
artikelen van de cliënt. De beelden  
worden gebruikt voor billboards, abri’s en 
advertenties. 

Buurtteams 
Met de campagne wil Thuiszorg Rotter-
dam de zorg meer zichtbaar maken en 
tegelijkertijd het werken in buurtteams 
onder de aandacht brengen. Een buurt-

team van twaalf tot vijftien zorgverleners 
verleent alle zorg die wijkbewoners nodig 
hebben. Met elkaar plannen ze de zorg 
en houden contact met de huisarts en  
andere zorg- en dienstverleners in de 
buurt. Het grote voordeel is dat een cliënt 
met minder zorgverleners te maken krijgt. 
Door deze kleinschalige thuiszorg wil 
Thuiszorg Rotterdam de zorg persoonlijker 
en vertrouwder maken.

Het eindresultaat

BuitenSPeeldag 
KleiwegKwartier

Kinderprogramma

Vrijdag 21 mei
Roos en het Rengras (3+)
Opera Tralala
Een sprankelende opera voor de aller-
jongsten op muziek van Mozart. 
Aanvang: 16:00 uur
Entree: € 2,50 / Rotterdampas € 1,90

Algemene programmering

Zaterdag 15 mei
Hafla! Marokkaans festival
Een gezellige middag met Marokkaanse 
muziek, workshops & heerlijke hapjes en 
drankjes.
Aanvang: 14:00 uur 
Entree: € 3,00 / Rotterdampas € 2,25

Zondag 16 mei
Zondagmiddaglounge 
Hillegersbergs Mannenkoor
Het Hillegersbergs Mannenkoor geeft 
deze zondag onder leiding van George 
Overmeire een uitvoering van het indruk-
wekkende Berliner Requiem van Kurt 
Weill. Dit stuk blijft boeien door zijn wis-
selende stijlen, Weill maakte deze muziek 
op tekst van Berthold Brecht. Het man-
nenkoor wordt begeleid door het Rotter-
damse Studentenharmonie MajEUR. 
Aanvang: 14:30 uur
Entree: € 6,00 / Rotterdampas & dona-
teurs van het koor € 4,50

Donderdag 27 mei
55plusmiddag 
Muzikale middag met “Rotterdams Tuig”
Een heerlijke 55plusmiddag met Rotter-
damse liedjes die u allemaal zult herkennen!
Aanvang: 14:30 uur
Entree: € 3,00 / Rotterdampas € 2, 25

PrOgraMMa Mei 
lCC CaStagnet

de tweede rOnde 
OPZOOMeren:  
Ouderen en 
geSCHiedeniS

gediplomeerd pianostemmer & technicus

Frank Bergman
de pianostemmer

Lathyrusplein 3a 3051 TL Rotterdam

010 - 2653510
f.bergman@planet.nl

Uw instrument vakkundig gestemd! 

Ook voor alle reparaties en onderhoud.

Informatie over de Bok  
vindt u op onze website

www.BOKrOtterdaM.nl


