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Mededelingen 
van de BOK

Inloop

De laatste inloop voor de zomervakantie 
wordt gehouden op 30 juni a.s.

Bewoners kunnen van 10.00 tot half twaalf 
terecht voor een praatje, een spelletje en 
een kopje koffie of thee. Daarna is de 
inloop gesloten tot 1 september. Vanaf 
die datum kunt u weer terecht bij de BOK 
op de Antony Duyklaan 9. 

Wijkwinkel

Vakantiesluiting wijkwinkel
Vanaf maandag 5 juli t/m maandag 16 
augustus a.s. is de wijkwinkel wegens 
vakantie gesloten. Vanaf dinsdag 17 
augustus staan de medewerkers van 
de wijkwinkel wij weer klaar voor al uw 
vragen etc. Het team wenst u allen een 
fijne vakantie toe.

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

vOetBal

Dit stukje tekst had natuurlijk kunnen 
gaan over het vertrek van de Aldi op 
de Kleiweg. Of over de grote behoefte 
aan een Grand Café met exclusieve 
happen in onze wijk: want de nieuwe 
rijken van 30, 40 en 50 uit de buurt 
moeten natuurlijk niet alleen maar 
buiten ons geweldige Kleiwegkwartier 
of op een lounge-boat aan hun 
trekken kunnen komen. Maar nee, 
deze column gaat over wat anders. 

Als voetbalcolumnisten over het Klei- 
wegkwartier schrijven, dan mogen 
Kleiwegkwartiercolumnisten ook wel 
eens over voetbal schrijven Neder-
land staat bijna in de finale.
Nagenoeg alle andere favorieten 
zijn op laffe en dubieuze wijze tot 
de volgende ronde doorgedrongen. 
Waarschijnlijk hebben deze ‘grote 
landen’ slechts met hulp van de 
Chinese goksyndicaten kunnen over- 
leven. Het had de gokmaffia natuurlijk 
veel te veel gekost als alle geijkte 
favorieten er vroegtijdig uit zouden 
zijn gevlogen. Stel je voor dat je 
voor iedere ingelegde euro ineens 
duizend euro moet uitbetalen omdat 
een capabele en wat gelukkige voet-
baldwergennatie (Ghana of Slovenië) 
plotseling succesvol kan zijn. Dan 
maar even ingrijpen en aan een 
willekeurige doelman of verdediger 
een extra miljoentje overmaken op 
zijn Zwitserse bankrekening, om de 
bal zo aan de goede kant in het 
doel te laten rollen. Die Chinezen 
en Italianen zijn natuurlijk niet gek. 
Het wachten is uiteraard tot bij een 
volgend WK de Chinezen ook zelf een 
keer mogen meedoen. Dan valt er 
echt wat te verdienen. Alle Chinezen 
zullen maximaal gaan inzetten op de 
eigen pingpongers. En wat gebeurt er 
dan? Ze halen de achtste finales en 
de kwartfinales en misschien wel de 
halve finales (steeds meer gokkers 
stappen in) en dan verliezen ze ge-
woon omdat anders de gokfamilie 
failliet was gegaan. Er wordt voor dit 
doel gewoon weer even een miljoen 
naar de juiste rekening overgemaakt.

Hugo Borst had het in zijn Column in 
het AD over onze voetbalkooi in het 
Kleiwegkwartier. Hugo, jij durfde het 
natuurlijk niet meer over voetbal op 
het WK te hebben, want daar weet 
je eigenlijk niet zo veel vanaf. Van 
voetbalkooien weet je blijkbaar wel iets: 
“Afbreken is natuurlijk geldverkwisting 
en zielig voor de kinderen”. Je hebt 
eindelijk eens helemaal gelijk.

Bij ons in het Kleiwegkwartier gaat 
het niet over een omkoop-miljoen op 
een Zwitserse bankrekening maar 
over wegspoelen van een ton 
belastinggeld door zo’n grote grijze 
afvoerbuis. Ik weet niet goed welke 
vorm van geldsmijterij het meeste 
afkeuring verdient. Één ding weet 
ik wel: Als ik mocht kiezen tussen 
a) Nederland wereldkampioen of 
b) behoud van onze voetbalkooi 
aan de Johan de Wittlaan dan zou 
ik natuurlijk onmiddellijk gaan voor 
het Wereldkampioenschap. Maar 
ja, zo zal het wel weer niet lopen; 
dus die kooi moet gewoon blijven 
staan. Een geruststellende gedachte 
voor omwonenden van de kooi kan 
zijn dat op avonden dat Nederland 
voetbalt, de jeugd lekker voor de buis 
zit en dan heb je dus geen overlast.

Camiel Columnmans

BURgeMeeSteR aBOUtaleB OntHUlt 
5-MeteR-BanK in veRnieUWd 

MelanCHtHOnPaRK

Het voetbalveldje aan de Johan de 
Wittlaan is een geliefde speelplek 
voor veel kids uit de buurt. Voor 
de jeugd tussen pakweg 8 en 16 
jaar biedt de wijk weinig ander 
speelvertier en van het veldje 
wordt dan ook dankbaar gebruik 
gemaakt. Het veldje is tegelijkertijd 
een populaire hangplek van oudere 
jeugd. Niks mis mee, zolang de 
‘hangers’ het gezellig houden en de 
omwonenden met rust laten. Velen 
doen dat en trappen hier en daar een 
sportief balletje mee. Maar helaas 
zijn er een paar die het verknallen. 
En aldus de gemoederen stevig 
bezighouden.

Lawaai, troep, agressief gedrag, ingegooi- 
de ruiten, urine tegen de schooldeuren, 
het is zo’n beetje dagelijkse realiteit 
aan de Johan de Wittlaan. De direct 
omwonenden zijn het inmiddels 
spuugzat. Alle ingezette middelen ten 
spijt – politiehandhaving, jongerenwerk, 
hufterproof straatmeubilair – blijft 
de overlast onverminderd duren. In 
hun ergernis en frustratie hebben de 
omwonenden een nieuw strijdmiddel 

aangewend: een juridische procedure 
tegen de voetbalkooi, die in 2005 zonder 
bouwvergunning is geplaatst.

Ongeveer een jaar geleden vroegen 
de omwonenden de deelgemeente om 
‘handhavend’ op te treden, ofwel om het 
illegaal geplaatste hek te verwijderen. 
Het toenmalige dagelijks bestuur van 
de deelgemeente zag meer in een 
combinatie van legaliseren van de kooi 
en bestrijden van de overlast, zodat alle 
belangen gediend zouden worden, en 
verwierp het verzoek om handhaving. 
De omwonenden tekenden bezwaar aan 
bij de bezwaarschriftencommissie van 
de deelgemeente en werden door de 
commissie in het gelijk gesteld. Temeer 
omdat het voetbalveldje volgens de 
commissie moest worden aangemerkt 
als sportvoorziening en aldus niet paste 
in het bestemmingsplan, dat op die 
plek een kleinschalige speelvoorziening 
beschreef. Het inmiddels aangetreden 
nieuwe dagelijks bestuur nam het advies 
van de bezwaarschriftencommissie om 
af te breken over. Dat sloot overigens 
ook aan bij een motie van de deelraad 
van februari dit jaar, namelijk om veldje 

veRdeeldHeid OveR vOetBalKOOi, ReCHteR BeSliSt
BOK steunt bezwaren tegen afbraak

Onder grote belangstelling van leerlin- 
gen, ouders, werknemers, buurtbewoners 
 en de deelgemeente zal de onthulling 
van een zelfontworpen bank met een 
lengte van vijf meter op maandag 
28 juni om 12.00 uur plaatsvinden in 
het Rotterdamse Melanchthonpark. 
De bank, gemaakt van gerecyclede 
kunststof platen in de vorm van een 
ruggengraat, is ontworpen door Daan 
Kempen als afstudeerproject van zijn 
vierjarige opleiding meubelmaken aan 
het Hout- en Meubileringscollege (HMC). 
Het HMC schenkt het blijvende examen-
werkstuk aan de omwonenden van het 
Melanchthonpark ter voltooiing van 
het geheel vernieuwde park, waar de 
school aan grenst. 
 
Burgemeester Aboutaleb zal samen met 
Daan de bank onthullen en daarna de 
eindexamen- & jubileumexpositie van het 
HMC officieel openen. Aansluitend zal 
de Burgemeester een rondgang maken 
over de (jubileum)expositie en wordt hij 
in de gelegenheid gesteld om van alle 

opleidingsrichtingen de eindexamenwerk-
stukken te bewonderen. De leerlingen 
zullen zelf hun unieke boot, meubelstuk of 
interieurontwerp tonen en uitleg geven over 
de constructie, het materiaal en alles wat er 
aan de totstandkoming is voorafgegaan. 
 
Tijdens de eindexamenexpositie staat het 
HMC ook uitgebreid stil bij het 50-jarig 
bestaan van haar locatie in Rotterdam en 
het 80-jarig bestaan van HMC Amster-
dam. In 1960 op de Polslandstraat in 
Rotterdam gestart en na een lange tijd 
in scholencomplex Technikon aan de 
Benthemstraat (1970-1995) is de school 
vandaag de dag gevestigd aan het 
Erasmuspad in Rotterdam Schiebroek-
Hillegersberg. 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen bij de 

onthulling van de bank en de officiële 
opening of tijdens de expositiedagen die 
vanaf de opening ieder dag plaatsvinden 

t/m 1 juli van 13.00-17.00 uur.
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en kooi te verwijderen en het terrein 
opnieuw in te richten.

Eind goed, al goed? Niet voor de 
kinderen uit de buurt, die graag blijven 
voetballen. En waarschijnlijk ook niet 
voor de omwonenden zelf, want met 
het verdwijnen van de kooi hoeft de 
overlast niet te verdwijnen. In de buurt 
is er dan ook een toenemend protest 
tegen het verwijderen van de kooi. 
Een snelle handtekeningenactie tegen 
het afbreken werd door ruim driehonderd 

buurtbewoners gesteund, en dat was  
95% van de mensen die gevraagd 
werden te tekenen. Met de handteke- 
ningen onder de arm en een aantal 
aansprekende spandoeken toog een 
flinke groep buurtbewoners, jong en 
oud, op 16 juni naar de vergadering van 
de commissie Hillegersberg, waar de 
kwestie voetbalkooi op de agenda stond. 
Twee uur werd er gesproken over de kooi, 
maar een gedragen oplossing kwam er 
niet. Het dagelijks bestuur bleef bij het 
standpunt dat zij zich aan de wet moet 
houden en moties van de deelraad moet 
uitvoeren. Wel zei het bestuur toe om met 
belanghebbenden in gesprek te gaan 
over de aanpak van de overlast.

De voorstanders van de voetbalkooi, 
die hun argumenten voor behoud van 
de voetbalkooi zien stuklopen op de 
letters van de wet, rest niets anders dan 
meedoen in het juridische getouwtrek. 
Verschillende buurtbewoners hebben 
inmiddels (hou je vast!) beroep aan-
getekend tegen het besluit van het 
dagelijks bestuur om het bezwaar tegen 
het besluit om niet handhavend op te 
treden tegen de voetbalkooi gegrond 
te verklaren. Zo ingewikkeld is het 
inmiddels geworden, het is niet anders. 

Het bestuur van de BOK heeft zich bij 
de voorstanders van de voetbalkooi 
aangesloten, wetende dat zo’n 95% 
van de buurtbewoners het voetbalveldje 
graag ziet blijven. Het laatste woord is 
nu aan de rechter.

En terwijl de grote mensen ingewikkelde 
brieven over en weer sturen en heel, heel 
veel vergaderen over het voetbalveldje, 
trapt de jeugd zo vaak ze maar kan nog 
een balletje. Want je weet maar nooit of 
het de laatste keer is.

Annemarie de Visser

Voorstandertjes van de voetbalkooi demonstreren bij het deelgemeentekantoor

Stil maar krachtig protest op de publieke tribune



ZOeKPlaatJe
Op de foto ziet u een wit gepleisterd 
huisje met een houten gevelbekle-
ding. Het lijkt er op dat het niet meer in 
originele staat is er zal best wel eens 
een verbouwinkje hebben plaats ge-
vonden. Zoals meerdere woningen in 
onze deelgemeente heeft het huisje 
ook nog een naam. 
Voor de deur staat een auto waarop 
een sticker is geplakt en als ik het goed 
zie staat daar op “Windsurfer”. De auto 
heeft kenteken 53 PX 83. Dat is dan 
toch wel even goed meegenomen om 
tot een antwoord te komen, of niet? Het 

pand er rechts naast staat er nog en is 
herkenbaar aan de mooie heidevoor-
tuin. Nu, kom maar op met wat weet 
u van dit huisje, wát is hier allemaal 
gebeurd wie hebben er gewoond; wat 
was de naam en hoe is het er nu! U 
mag het ons vertellen, wij zijn benieuwd 
naar uw verhaal over dit huisje. Deel uw 
herinneringen met de lezers van onze 
Buurtkrant. Voor de winnaar, ligt na lo-
ting een cadeaubon klaar in de wijkwin-
kel. Schrijf of mail ons!

John Hokke

Inge von Ubisch, ex-secretaris Bewoners-
vereniging Het Schiereiland schrijft ons:
Volgens mij betreft het hier een aantal 
panden aan de Schiebroeksesingel, die 
door een afzwaaier in de Tweede We-
reldoorlog zwaar beschadigd werden.

De reden dat ik dit vermoed is dat bij Rob 
Beek, voorzitter Bewonersvereniging Het 
Schiereiland, wonende aan de Schie-
broeksesingel 30, een aantal soortgelijke 
foto’s in de gang hangen. Dus ik denk 
dat hij misschien meer informatie heeft.
Michiel van Berkel meldt ons dat het 
volgens hem het huis van een van de 
bestuursleden van de BOK. Dat van 
hem wel te verstaan. 
Het huizenblok op de Schiebroekse-
singel 34 - 35 - 36 - 37 is te zien.
Wa is er gebeurd…… mijn buurman 
de heer Goebertus heeft mij dat ooit 
verteld, namelijk dat de bommenwer-
pers hun ballast (bommen) wilden 
lossen in de plas, maar dat ze net te 

vroeg zijn losgelaten (of te laat, hangt 
er vanaf welke kant ze op vlogen).
In plaats van dat ze in de plassen vie-
len, hebben ze de nokken van de da-
ken van de huizen onthoofd. Wat de 
karren voor de huizen daar deden is 
mij niet verteld, maar ongetwijfeld zal 
het iets te maken hebben met de op-
ruimwerkzaamheden? 

John Hokke: het betreft hier de huizen van 
de Schiebroeksesingel nr.’s 30 t/m 33.
Inge van Ubisch kan de cadeaubon 
ophalen in de wijkwinkel

Tijdens het vrijwilligersfeest afgelo-
pen voorjaar in de Wilgenring zijn er 
twee vrijwilligers in het zonnetje ge-
zet. De vrijwilligersprijs voor de jon-
geren ging naar Roos Groeneveld 
met het project Dress it up. Behalve 
een fraaie beker kreeg Roos ook 
een waardecheque van de deelge-
meente. Hiermee kan ze nog meer 
initiatieven ontwikkelen. Reden ge-
noeg om Roos hier aan het woord 
te laten! 

Dress it up heeft plaats gevonden in 
september en oktober 2009. Het project 
Dress it up is georganiseerd door het 
jongerenwerk van Thermiek in het kader 
van Your World. Het Your World project 
is een onderdeel van het jongerenjaar 
2009. Dit project is voor meiden van 15 
tot 18 jaar in de deelgemeente. Ze heb-
ben in dit project kennis gemaakt met 
de verschillende aspecten van fashion 
en styling. In zes weken tijd zijn er ver-
schillende workshops en activiteiten 
gedaan die met dit onderwerp te ma-
ken hebben. Een van de activiteiten is 
de mini fashion shoot waarbij de mei-
den hun eigen gemaakte of gepimpte 
kleding tonen. Aan het einde van het 
project zijn alle gemaakte stukken ge-
presenteerd. 

Een kort interview met Roos:
Wat heb je precies gedaan met de meiden? 
“Ik heb zelf meegedaan aan Dress it up, 
en daar gingen we elke week iets anders 
doen, afwisselend van kleding maken tot 
fotoshoot.”

De deelgemeente neemt de verbete-
ring van de verkeersveiligheid rond-
om scholen in Hillegersberg-Schie-
broek serieus en systematisch ter 
hand. Met de scholen, ouders en om-
wonenden worden knelpunten geïn-
ventariseerd en oplossingen bespro-
ken. Op 3 juni was de Tarcisiusschool 
aan de beurt: met een stuk of vijftien 
betrokkenen besprak de gemeente 
mogelijke oplossingen voor de knel-
punten die in een eerdere sessie wa-
ren genoemd. De Buurtkrant-redactie 
schoof aan.

Kort gezegd zijn er drie problemen met 
de verkeersveiligheid bij de Tarcisius-
school. Ten eerste de vele autobewe-
gingen aan het begin en het eind van 
de schooldag. Ten tweede het scoote-
rend, brommend en fietsend verkeer 
tussen de spelende kinderen tijdens de 
schoolpauzes. En tot slot de gevaarlijke 
oversteekplekken op de Straatweg en 
de Kleiweg in de routes tussen huis en 
school. 

Toevallig zijn er ook drie soorten oplos-
singsrichtingen: die van communicatie 
en educatie, die van fysieke maatrege-
len en de categorie overig. Een rechtlij-
nige denker (zoals ik) zou verwachten 
dat er dus negen setjes van oplossingen 
te bedenken zijn, waarmee verkeersvei-
ligheid in no time binnen handbereik is, 
maar zo eenvoudig is het helaas niet. 
De verkeersveiligheidsexperts van de 
gemeente legden uit dat gedrag het 
moeilijkst te veranderen is en dat mo-
gelijke maatregelen daarvoor voor 90% 
gezocht moeten worden in communica-
tie en educatie. Weg visioenen van slag-
bomen, venijnige drempels, genadeloze 
verbodsborden en ander auto-onvrien-
delijk technisch vernuft! 

Een groot deel van de avond hielden we 
ons dus bezig met de vraag: hoe bewe-
gen we ouders om hun auto’s uit de buurt 
van de school te houden? Wetende dat 
81% van de kinderen binnen een straal 
van één kilometer van de school woont 
- voor de dependance is dat zelfs 89% 
- moet al dat autoverkeer toch minder 
kunnen? 

Dat de school mee kan doen aan een lan-
delijke verkeersweek, waardoor kinderen 
gaan nadenken over ´veilig en gezond 
naar school´ en hun ouders daarop at-
tenderen, leek iedereen een goed idee. 
Een leuk en sympathiek idee ook. Maar 
in hoeverre het blijvend effect zou heb-
ben: we hadden er weinig vertrouwen in. 
Wat dan wel? Aanspreken, vonden we in 
koor: de omwonenden, de experts van 
de gemeente, de schooldirecteur en de 
ouders. Zelfs de mevrouw van de Buurt-
krant zweeg instemmend. En vervolgens 
keken we elkaar aan: ga jij dat doen, dat 
aanspreken?

“Kijk nou niet meteen naar de overheid”, 
zei een expert van de gemeente. “Wij 
kunnen wel ondersteunen, maar jullie 
moeten het zelf doen.” 
“Ik zou wel willen”, zei de schooldirecteur, 
“en ik doe het ook regelmatig, maar als ík 
ouders aanspreek, komt de boodschap 
niet over, dan is het al gauw de schooljuf 
die met het vingertje wijst.” 
En de ouders en buurtbewoners en de 
mevrouw van de krant keken bedenke-
lijk. Ze kraakten hun hersens om onver-
moede creatieve oplossingen de ruimte 
te geven. Oplossingen die hun (als soort 
van slachtoffer, nota bene) niet de on-
dankbare taak oplegden om ochtend aan 
ochtend de mede-ouders die met hun 
auto´s over de stoep schuiven (zeg maar 
de daders) aan te spreken op minder ver-

keersveilig gedrag. Juist ook nog op die 
momenten dat ze eigenlijk al op kantoor 
hadden willen zijn. Maar de creatieve op-
lossingen kwamen niet. En de slagboom 
mocht niet.

Gelukkig was er wel een redelijk eenvou-
dige en hoopgevende oplossing voor het 
probleem van het verkeer tussen de spe-
lende kinderen. De gemeente zegde toe 
een voorziening te treffen om de ruimte 
voor de school tijdens speeltijden af-
sluitbaar te maken. Verder worden bij de 
belangrijkste oversteekplaatsen ‘atten-
tieverhogende maatregelen’ genomen, 
zoals het plaatsen van displays die met 
smileys de rijsnelheid aangeven. En ten 
derde komen er op de meest veilige route 
tussen de twee schoolvestigingen speci-
ale tegels om de route te markeren.

Tot slot (het is de laffe weg, ik weet het, 
maar toch) wil ik graag, niet zozeer als 
mevrouw van de Buurtkrant maar vooral 
als ouder en buurtbewoner, de ouders 
aanspreken die hun kinderen met de 
auto naar school brengen en van school 
halen:
“Joehoe, wil je alsjeblieft verderop parke-
ren of met de fiets komen?? Dankjewel, 
hoor!”

Nu hopen dat het helpt.

Annemarie de Visser

veRKeeRSveiligHeid ROndOM 
de taRCiSiUSSCHOOl
Geen slagboom, wel aanspreken

vRiJWilligeRSPRiJS vOOR ROOS gROeneveld
Waar kwamen jullie samen?
“We kwamen elke woensdag samen in 
het buurthuis op de Teldersweg.” 

Hoeveel meisjes deden hier aan mee?
“Aan de activiteit Dress it up deden acht 
meiden mee, inclusief mijzelf.”

Hoe heb je je elke keer voorbereid?
Ik hoefde thuis niets voor te bereiden. 

Wat ga je doen met de prijs?
“Ik weet nog niet helemaal zeker wat ik wil 
doen met de prijs. De beker staat mooi in 
de woonkamer en de kinderchampagne 
heb ik lekker opgedronken. De € 100,-

heb ik nog niet gebruikt. Ik hoop dat ik op 
een leuk idee kom voor de jeugd in deze 
buurt. Ik zit te denken aan weer iets voor 
meiden of iets met sport.”

Hoe ben je op het idee gekomen?
“Weet ik niet precies.”

Heb je nog meer ideeën voor de toekomst?
“Na de middelbare school een leuke op-
leiding doen.”

Wat vond je zelf het leukste moment in 
dat jaar?
“De fotoshoot doen!”

Heb je nog contact met iedereen?
“Nee eigenlijk met niemand meer, alleen 
met mijn vriendin die elke keer met me 
mee ging.” 

Hoe ben je aan iedereen gekomen, via 
via/mail/ msn?
“Ik ben aan het idee gekomen via de Pos-
tiljon, mijn moeder zag het er in staan.”

Wat waren de reacties van de meiden op 
jouw voorstel?
“Vonden ze heel leuk.”

Natuurlijk houden we Roos in de gaten. 
Zodra ze een nieuw project heeft ontwik-
keld, zullen we hierover verslag doen. Als 
er andere jongeren zijn die leuke initiatieven 
hebben, kunnen ze zich altijd melden bij de 
(jongeren) redactie en vermelden we hun 
plannen in de buurtkrant en op de website 
van de BOK. 

Mirjam Fondse

SPiRitgaMeS
22 juli zullen er op het ‘koeienveldje’ 
bij de Elektroweg weer spiritgames 
plaatsvinden. 

Georganiseerd door het kinderwerk van 
welzijnsorganisatie Thermiek. Kinderen, 
jongeren en natuurlijk ouders zijn wel-
kom van 13.00 - 18.00 uur. 

De gehele dag zullen er verschillende 
sport en spel activiteiten zijn. We hopen 
alle bewoners van het Kleiwegkwartier 
deze dag te mogen verwelkomen.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 

het kinderwerk van Welzijns-
organisatie Thermiek.

Ayse Cosar
T 010 - 422 37 11

E acosar@thermiek.info

SPORt- en SPeldag 
Sportstimulering Hillegersberg-Schie- 
broek organiseert in de zomervakan-
tie een Sport- en Speldag. 
Deze wordt gehouden op dinsdag 6 juli 
van 14.00 – 16.00 uur op het veldje bij het 
Rozenlaan viaduct.
De activiteit is bedoeld voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar en belooft een middag 
te worden bomvol met verrassende en 
spetterende activiteiten. Kinderen kun-
nen gewoon meedoen. Zij hoeven zich 
niet aan te melden.

Informatie over de Bok  
vindt u op onze website

WWW.BOKROtteRdaM.nl

antWOORd OP ZOeKPlaatJe Mei 



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

de geMeente Heeft Het 
liCHt geZien?

Bel de BelBUS

KUnStROUte 2010 SUCCeS

14 010 is het telefoonnummer van de ge-
meente Rotterdam. Het is 7 dagen per 
week 24 uur per dag bereikbaar. U kunt 
bij dit nummer met al uw vragen aan de 
gemeente terecht op het moment dat het 
u uitkomt. Hiermee is Rotterdam aange-
sloten op het landelijke Antwoord© voor 
burgers, een  manier  om landelijk de 
dienstverlening van de overheid naar 
burgers te verbeteren. Voor elke ge-
meente geldt dat telefoonnummer,  dat  
begint met 14 en daarachter het netnum-
mer van de gemeente. Voor Rotterdam 
is dat dus 14010. 

Nog niet zo lang geleden viel de straatverlich-
ting uit in een deel van het Kleiwegkwartier. 
Niet zo maar een enkel lampje, nee, een heel 
blok van ongeveer 10 straten was aardedon-
ker. Dit is niet goed voor mensen die slecht 
ter been zijn en voor het  veiligheidsgevoel. 
Een goede reden om 14010 eens te probe-
ren. Ik werd vriendelijk te woord gestaan. Me-
vrouw van de gemeente vroeg wat en waar 
precies. Voor de zekerheid liet ik mijn gege-
vens achter; ik wilde graag op de hoogte blij-
ven van de oplossing. Ter afsluiting vertelde 
ze dat ik deze klacht ook per internet  had 
kunnen melden. Ze beloofde de klacht door 
te geven aan de betreffende dienst.
De avond erna ging ik laat nog een straatje 
om en het was opnieuw aardedonker. Weer 
gebeld en tot mijn verbazing kon ik het hele 
verhaal opnieuw vertellen. Incluis het noe-
men van de straatnamen die ik uit mijn hoofd 
wist. En nog enkele straten van wie ik de 
naam niet paraat had, en niet kon noemen, 
want de straatnaambordjes waren niet lees-
baar in het donker. De collega van de dame 
van gisteren wikkelde precies dezelfde rij 
vragen af met als afsluiting dat ik de klacht 
ook per internet kon melden. 
De avonden erna werd bovengenoemde 
elke keer herhaald. Ik voegde er een nieuwe 
vraag aan toe: Hoe kwam het dat mijn vraag 
ogenschijnlijk bij de gemeente in een zwart 
gat verdween? Daar was geen antwoord op 
en er werd iets gemompeld over een systeem 
dat iets niet kon.  Met “ja ik weet dat ik ook via 
internet deze vraag kan indienen en tot mor-
gen dan maar weer”  sloot ik af, tot verbazing 
van de dame of heer van de gemeente. Na 8 
dagen voelde mijn burgerinitiatief als tamelijk 
zinloos en vroeg ik waar ik een klacht over de 
gemeente kwijt kon. Opnieuw het rijtje straat-
namen opdreunen leek me geen optie. “Had 
u al eerder gebeld dan?” Mijn klacht kon ik 
kwijt bij hetzelfde 14010 nummer. “En wat ge-
beurt er dan mee?” “Dan zet ik uw klacht in 
het systeem, sprak de opgewekte dame. “Bij 
al die andere van de afgelopen week, die ook 
niet meer terug te vinden zijn? Dat schiet lek-
ker op!”  Mevrouw wilde ook nog graag ver-
tellen dat ik mijn klacht ook per internet had 
kunnen indienen. Ik meldde dat ik inmiddels 
het e-mailadres van de ombudsman van de 
gemeente had gevonden. En dat ik wel eens 
voor de krant schrijf. Met “tot morgen dan 

maar weer” wenste ik mevrouw een goede 
nacht.
Toeval of niet, de volgende  dag werd ik ge-
beld door een meneer van de gemeente.  
De klacht was inmiddels bekend  maar  de 
gemeente kon er  niets aan doen omdat het 
de taak van Stedin was, de toeleverancier 
van de gemeente. En die bepaalt zelf welke 
prioriteit een klacht als deze heeft. Ik kon een 
kaart tegemoet zien waarmee de gemeente 
de ontvangst van mijn melding bevestigde.
Had ik dan Stedin moeten bellen? 14010 is 
toch het nummer voor alle vragen aan de ge-
meente? En ik meen dat de gemeente gaat 
over de openbare verlichting. Ik begrijp dat 
de gemeente niet zelf ergens een nieuwe 
stop in draait. En als zo’n taak wordt uitbe-
steed dan verwacht ik  dat de gemeente 
goede afspraken maakt over oplostijden 
en daarbij het belang van de burger voorop 
stelt.  Als het werkelijk zo is dat Stedin mag 
bepalen hoe lang ze erover doet om een 
klacht op te lossen dan kun je verwachten 
dat men  andere prioriteiten heeft dan de be-
langen  van de buurtbewoners. 
Twee dagen later brandde ongeveer de helft 
van de verlichting. Hier en daar een plukje 
lantaarnpalen die vrolijk licht straalden. Ik 
belde 14010 met de felicitatie van het be-
halen van de eerste helft. En informeerde  
wanneer de tweede helft begon. De vrien-
delijke dame wist niets van een klacht over 
straatverlichting. En ik kon mijn vraag ook 
per internet doen…. Het lijkt er op dat men er 
alles aan doet om klachten via de computer 
te krijgen. Dat roept bij mij de vraag op of de 
medewerker ook wordt vervangen……
Prachtig zo’n initiatief als 14010 waarmee 
burgers 24 uur per dag bij de gemeente te-
recht kunnen met vragen en klachten. Als je 
als burger de indruk krijgt dat de gemeente 
niets doet of niets kan doen om het op te los-
sen dan heb je er nog niets aan en haak je 
af. Rinus Michels zei het al: “Het gaat niet om 
mooi voetbal,  het gaat om het resultaat!”
Inmiddels doen alle lantaarns het weer in het 
blok en kan ik kwartetten met de kaarten van 
de gemeente: “Bedankt voor uw melding”…

Ciska Evers

Volgend jaar nog meer scholen, kunst-
werken en kinderen die meedoen! Zo 
sloten we het succesvolle pilotproject 
af van de kunstroute 2010. 
Omdat het een eerste keer is, hebben voor-
namelijk de kinderen van de Bergse Zon-
nebloem kunstwerken gemaakt die in de 
etalages tentoongesteld worden. Behalve 
de Bergse Zonnebloem hebben ook twee 
bewoners van de Pameijer meegewerkt. 
Sinds maart 2010 zijn ze onder leiding van 
Hieke Pars bezig met het thema helden. 
Het thema is niet toevallig gekozen. Het 
boekje van Anton Stapelkamp is de aanzet 
geweest. Er zijn veel helden. De kinderen 
hebben hun eigen helden. Ian’s held is de 
dokter omdat die zijn broertje beter maakt. 
Ook een eigen verzonnen heldin kan veel 
heldendaden verrichten. Jeanne D’Arc is 
een heldin die allang niet meer leeft en dit 
geldt ook voor Anne Frank. Maar de inter-
pretatie is dan weer heel eigenwijs. Het zijn 
geen tranen op het kunstwerk maar zweet 
want ze had het snikheet tijdens het bezoek 
aan het Anne Frank huis! Ook is de dok-
ter voor haar  een held. Wie nog nooit van 
Banksi heeft gehoord kan in de etalage van 
Cor Wessel kijken. Dit is een grafittiheld. 
Voor de kinderen, die het optreden verzorg-
den tijdens de opening van de kunstroute 
op 10 juni, was de held Michael Jackson. 
Van hem hebben ze dan ook twee num-
mers gezongen. De kinderen van de an-
dere groep hadden een eigen lied. Kortom 
achter elk kunstwerk en elke kunstuiting zit 
een eigen verhaal. 

De leerlingen van de Goede Herderschool 
zijn aan de slag gegaan met het thema 
“zachte kunst” dat tot de zomervakantie 
te zien is. De leerlingen van de Tarcis-
siusschool en van Thermiek hebben hun 
kunstwerken geëxposeerd in de Torteltuin.

De voorzitter van de deelgemeente de 
heer van Duin opende samen met me-
vrouw de Coninck de kunstroute met 
het doorknippen van de lintjes van de 
ballonnen. Daarna gingen alle kinderen 
van de Bergse Zonnebloem en de kin-
deren van de Goede Herderschool op 
pad om alles te bekijken. Na de ope-
ning hebben we nog even gepolst bij 
de deelnemers. De winkeliers krijgen 
allemaal positieve en leuke reacties 
van hun klanten. Volgend jaar willen we 
meerdere scholen in het Kleiwegkwar-
tier uitnodigen om een gezamenlijke 
kunstroute te maken. 
Hierbij denken we aan een route over de 
hele Kleiweg, de leegstaande etalages 
(makelaars roepen we nu alvast op om 
mee te werken) en de vensterbanken van 
bewoners aan de Kleiweg. We kwamen 
nu kunstwerken tekort om bij alle enthou-
siaste mensen iets te kunnen plaatsen! 

 Met veel plezier hebben Hieke Pars 
(kunstenares) Saskia de Bruijne (Bergse 
Zonnebloem), Fatima Koote  (de Goede 
Herderschool), Ron van den Bovenkamp 
(Thermiek), Mirjam Fondse (BOK) en Ka-
boul Vermijs (cultuurscout deelgemeen-
te) samengewerkt aan dit project. 

Mirjam Fondse

De Belbus is een service van de Stich-
ting Wijkvervoer Hillegersberg-Schie-
broek. De drie gele busjes rijden dage-
lijks door onze deelgemeente. Mensen 
die slecht ter been zijn en aangepast 
vervoer nodig hebben worden opge-
haald en weer thuisgebracht. Behalve 
een chauffeur rijdt er ook een begelei-
der mee. Veel mensen maken er al ja-
renlang gebruik van. Bijvoorbeeld als 
er een doktersbezoek gepland staat, of 
als iemand naar het ziekenhuis moet. 
Maar het is ook handig als je even 
naar de kapper wilt of vrienden wilt 
bezoeken. De bus rijdt naar alle be-
stemmingen binnen de deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek en een en-
kel bijzonder adres daarbuiten.

In het kleine kantoor in Schiebroek verwel-
komt Alex Commandeur mij met koffie. In 
vroegere tijden was hij raadslid in de Deel-
gemeente. Tegenwoordig is hij voorzitter 
bestuur van Stichting Wijkvervoer Hille-
gersberg-Schiebroek. Een van zijn taken 
is het onderhouden van de externe con-
tacten en hij verzorgt ook alle public rela-
tions voor de Belbus. Alex vertelt dat de 
Stichting Belbus helemaal wordt gerund 
door zo’n 70 vrijwilligers. Daarvan rijden 
er 40 als chauffeurs en begeleiders mee 
op de bus. De overige vrijwilligers werken 
in dagdelen op kantoor en houden door 
middel van mobilofoons contact met de 
chauffeurs. Tijdens dit gesprek zijn twee 
coördinatoren druk bezig met het ontvan-
gen van alle aanvragen en het voorberei-
den van de weekplanning. Elk dagdeel 
moet immers bezet zijn. Het is een flinke 
organisatorische klus. Een rit moet maxi-
maal veertien en minimaal twee dagen 
van tevoren worden aangevraagd zodat 
alles goed ingepland kan worden. 

De belbus heeft vorig jaar zijn 20-jarig 
jubileum gevierd en er zijn momenteel 
zo’n 1100 mensen ingeschreven als 
deelnemer.

Maken die allemaal gebruik van de Bel-
bus? “Niet allemaal maar sommigen heb-
ben zich wel vast ingeschreven met oog 
op de toekomst. Voor als ze echt hulpbe-
hoevend worden. De meeste passagiers 
laten zich ergens in de wijk afzetten. Soms 
gebeuren er grappige dingen. Zoals die 
keer dat twee dames elk op verschillende 
locatie’s instapten en elkaar na 50 jaar 
weer terug zagen. Zij kenden elkaar nog 
van de lagere school en hebben nu weer 
contact. Verder worden enkele keren per 
jaar recreatieritten voor de deelnemers 
georganiseerd. Soms een stadsrond-
rit door Rotterdam of een bezoekje aan 
Scheveningen. Dit jaar brengen wij een 
bezoekje aan de SS Rotterdam”.

Tenslotte maakt Alex van de gelegenheid 
gebruik om een dringende oproep te 

 
 
 
 
doen. Want de Belbus kan nog altijd 
nieuwe vrijwilligers gebruiken! Denk 
maar aan chauffeurs, begeleiders of te-
lefonist/planners. De vrijwilligers worden 
goed ingewerkt. Ervaring is niet belang-
rijk maar het is wel fijn als iemand com-
municatief en stressbestendig is. Voor 
chauffeurs is het handig om over enig 
stratenkennis te beschikken en er wordt 
een rijstijltraining gegeven. 

Als u hier belangstelling voor heeft dan 
graag even een telefoontje. Ook dona-
teurs zijn van harte welkom.

Belbus
Hamakerstraat 2
T 010 - 418 81 21

E f2hbelbus@hetnet.nl 

Marjolein Tan 

tROUWPlannen?
WWW.WEDDINGplANIT.Nl

Deze maand neemt Mevr. lia Briënne 
afscheid van Sociaal Raadslieden 
Rotterdam. Mevrouw Briënne heeft 
ruim 4 jaar gewerkt voor het Kleiweg-
kwartier.

De opvolger van Mevr. Briënne is vanaf 
september te bereiken bij de BOK. U kunt 
na de vakantie van de wijkwinkel tele- 
fonisch een afspraak met haar maken via 
tel. 010 - 422 44 45.

In de krant van september komt Mevr. 
Briënne, samen met haar opvolger, uit-
gebreid aan het woord.

afSCHeid SOCiaal 
RaadSvROUW lia BRiënne

De Aldi winkel aan de Kleiweg was 
de eerste Aldi winkel die gevestigd 
werd in Nederland.

Op zaterdag 26 juni valt het doek voor 
deze vestiging. Dit om reden dat de 
winkel niet meer voldoet aan de nor-
mering van het winkelmodel dat Aldi 
voorstaat.

Aldi klanten kunnen voortaan voor hun 
boodschappen naar de dichtstbijzijnde 
Aldi winkels aan de  Argonautenweg, 
het Eudokiaplein of de Linker Rotte-
kade.

aldi SlUit 
ZateRdag 26 JUni



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

SALE

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

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.

Zondag 27 juni is er in plaswijckpark tussen 
11.00 en 15.00 uur een muzikaal spektakel 
te bewonderen. Studentenorkest MajEUR en  
muziekschool Jay’s place uit Bergschenhoek 
zullen zorgen dat het een dag wordt die je oren 
nooit meer zullen vergeten. 

Met hun blaasinstrumenten en slagwerk zal Studen-
tenorkest MajEUR een breed repertoire aan coole kin-
derliedjes en wk-hits verzorgen. Ieder jaar sluiten zij 
het collegejaar af met een concert. Dit jaar willen zij 
niet alleen de volwassenen enthousiast maken, maar 
ook dé doelgroep Plaswijckpark: namelijk kinderen!

Er wordt op deze dag niet alleen maar geluisterd. Tij-
dens de workshops moet er natuurlijk ook meegedaan 
worden! Altijd al eens willen weten of jij ook al die mu-
ziekinstrumenten kan bespelen? Josef Nitsch van Mu-
ziekschool Jay’s Place komt het allemaal uitleggen! 

Aan dit evenement zijn geen extra kosten verbon-
den. Familiepark Plaswijckpark is dagelijks geopend 
van 09.00 tot 18.00 uur. Kijk voor meer informatie op 
www.plaswijckpark.nl of bel 010 - 418 18 36. 

MUZiKaal SPeKtaKel in 
PlaSWiJCKPaRK!

De ongeveer 30 enthousiaste mensen van  55 + bad-
mintongroep spelen elke donderdagmiddag met veel 
plezier in sportcentrum de Wilgenring. De speeltijden 
zijn van 14.30 - 16.30 uur.

Bel  voor meer informatie 
naar Joke Snelleman, T 010 - 422 25 90 

55 + BadMintOngROeP 
kan nog spelers  gebruiken

Daar zijn in ieder geval de buurvrouwen van het 
“Schiereiland” het roerend mee eens. Half juni 
vertrokken zo’n 32 dames, allemaal wonend in 
het Kleiwegkwartier, voor een lang weekend naar 
Castricum, Noord-Holland. 

Eens in de twee jaar gaan de dames met z’n al-
len op pad.  Het zowel sportieve als culinaire festijn 
werd ditmaal georganiseerd door twee enthousi-
aste buurvrouwen van de Schiebroekseweg. Mede 
dankzij de perfect uitgezochte locatie en het mooie 
weer werd ook dit 5e buurvrouwenweekend weer 
een groot succes!
  

BeteR een gOeie BUUR 
dan een veRRe vRiend

Hotclub 88 is een oude swingende jazzclub, 
bestaand vanaf 1983. 

De jazzclub zoekt een bassist en een violist. De 
band speelt alleen oude stijl jazz en doet dit mo-
menteel alleen voor de gezelligheid.
Er zijn geen kosten aan verbonden. De band heeft 
een eigen oefenruimte, onder het huis aan Baro-
niestraat 20a. Er wordt gespeeld op woensdag van 
13.00 - 16.30 uur.

Als u zich bij de band wilt aansluiten 
kunt u zich melden bij: 

Ted Farinaux, T 010 - 418 44 65
 

HOtClUB 88 
zoekt muzikanten

Houdt u van fietsen? Grijp dan deze kans om sa-
men te gaan fietsen met een vrouw uit de buurt.
Thermiek Welzijnsorganisatie organiseert al jaren 
fietslessen in de Deelgemeente Hillegersberg-Schie-
broek. Ervaring is dat na 12 lessen niet iedere vrouw 
zelfverzekerd genoeg is om zelfstandig in het verkeer 
te gaan fietsen. Daarom is het project Fietsvriendin-
nen in het leven geroepen. Thermiek zorgt deze vrou-
wen gekoppeld worden met vrouwen uit de buurt die 
graag fietsen. Hiervoor zijn vrijwilligsters nodig. 

Inmiddels zijn er in de Deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek drie koppels aan het fietsen. Ze beslis-
sen zelf wanneer, hoelang, hoe vaak ze fietsen en 
waar ze naartoe gaan.

‘De tweede keer wou ze op de fiets van het Wijkcen-
trum Schiebroek naar de Peppelweg, dat vond ze 
veel te eng om alleen te doen, maar samen zijn we 
er rustig naartoe gefietst. Tussen het fietsen door 
gaan we vaak ergens zitten en gezellig kletsen, zo 
leren we elkaar ook beter kennen, ze wil zó graag 
zelf in het verkeer kunnen fietsen en ik vind het fan-
tastisch om haar daar bij te kunnen helpen’

Wilt u ook Fietsvriendin worden? Omdat u graag fietst 
en daar een ander bij wilt helpen? Of hebt u zelf een 
Fietsvriendin nodig om te gaan fietsen in het verkeer? 

Geef u dan op bij Amanda Arthur, 
E  aarthur@thermiek.info 

T  06 - 488 37 974
Zij helpt u bij het vinden van een Fietsvriendin. 

Het project Fietsvriendinnen is onderdeel van de 
Buurtacademie van Thermiek Welzijnsorganisatie 
en wordt mede mogelijk gemaakt door de Deelge-
meente Hillegersberg- Schiebroek.
Dit project wordt al op verschillende plekken in het 
land uitgevoerd en Thermiek is de eerste organisa-
tie in Rotterdam die Fietsvriendinnen uitvoert.

vROUWen fietSen SaMen
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Bent u in het bezit van oude persoonlijke fo-
to’s, voorwerpen of verhalen van/over Hille-
gersberg tussen 1920 en 1970? 

Thermiek Welzijnsorganisatie neemt ze graag in ont-
vangst. Uw voorwerpen worden tentoongesteld tij-
dens de expositie Sentimental Journey in ’t Dorpshuis. 
U kunt uw voorwerpen iedere dinsdag van 09:00 uur 
tot 11:30 uur en donderdag van 13:00 tot 15:00 uur in 
’t Dorpshuis aan de Kerkstraat 12 inleveren. 

Uw donaties worden met zorg behandeld. Stelt u 
eens voor dat u uw dierbare spullen in een echte 
expositie aan de bewoners van Hillegersberg kunt 
laten zien. Sentimental Journey maakt dit voor u 
mogelijk. 

Voor vragen of meer informatie 
kunt u contact opnemen met Dennis Bodano 

via T 06 - 819 53 391 of 
E dbodano@thermiek.info  

HillegeRSBeRg 

-


