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Parkeren

Het is hier fantastisch. Maar het parkeren 
valt in het Kleiwegkwartier soms niet 
mee. Als je geen eigen oprit of garage 
hebt, dan kan het wel eens lang duren 
voor je een plekje hebt gevonden. De 
drukste tijden zijn ’s avonds laat en 
zaterdagmiddag als er veel winkelend 
publiek is. Voor niet-autobezitters is het 
ook een thema; zij storen zich vaak – 
meer dan anderen – aan het ontbreken 
van open ruimte; het straatbeeld 
wordt overheerst door blik en stenen.
De praktijk is dat met grote regelmaat 
auto’s te vinden zijn waar ze eigenlijk niet 
horen; op stoepen en op hoeken van 
de straat. De afspraak met de politie is 
dat dit veelal wordt gedoogd. Bekeurd 
wordt er in principe alleen als er sprake 
is van gevaarlijke of zeer hinderlijke 
situaties. Denk aan brandweerauto’s en 
vuilniswagens die de bochten niet meer 
kunnen nemen of op hoeken van straten 
waarbij (rollator- en kinderwagen-) 
op- en afritjes worden geblokkeerd. 
Met de lopende werkzaamheden op 
het Bergpolderplein (mooier maken) 
en Wilhelminalaan (grondsanering) 
wordt het gebrek aan parkeerplaatsen 
nog eens extra duidelijk. Als er enige 
tientallen parkeerplekken minder zijn, 
dan geeft dit direct merkbare overlast. 

Willen we verbetering brengen in onze 
parkeersituatie? Is het tijd voor actie 
omdat het alleen maar erger gaat 
worden in de toekomst? Grofweg zijn er 
drie opties:
A) Alles laten zoals het nu is: Het 
probleem valt eigenlijk best mee. Je vindt 
altijd wel een plekje op een acceptabele 
afstand van je huis. Zeker in combinatie 
met het huidige milde gedoogbeleid, is 
er niet zoveel aan de hand.
B) Invoeren betaald parkeren of 
parkeren voor vergunninghouders in 
het hele Kleiwegkwartier: Gedeeltelijk 
invoeren is geen optie omdat er dan 
alleen maar verschuivingen plaatsvinden 
naar straten waar dit niet geldt. Het effect 
is dat langparkeerders van buiten het 
Kleiwegkwartier geheel verdwijnen en 
dat van onze eigen bewoners de tweede 
of derde (hobby)auto niet meer op onze 
straat wordt geparkeerd. Grote nadelen 
voor iedereen zijn natuurlijk de kosten 
en het gedoe. Je moet dat wel weer 
aanvragen en wijzigen bij een nieuwe 
auto. De vraag is of er van het parkeer- 
en vergunningengeld iets overblijft om 
bijvoorbeeld een parkeergarage aan te 
leggen. Dit wordt lastig, zeker als je de 
tarieven zo laag mogelijk wilt houden.
C) Uitbreiden van het aantal 
parkeerplekken: En dan niet een paar 
in een enkele straat, maar overal in het 
Kleiwegkwartier. Overal langs plassen 
en water voorzieningen treffen dat aan 2 
kanten kan worden geparkeerd. Aan de 
randen van de wijk (in het zicht van de 
huizen, want anders wordt de boel weer 
bekrast of gestolen) stroken creëren 
waar (dwars) kan worden geparkeerd 
(Melanchtonpark, RET-terreinen, spoor). 
Het kan en zou moeten gaan om een 
paar honderd plekken om het probleem 
echt uit de wereld te helpen. Nadeel is 
dat we weer minder groen en ruimte 
overhouden in de wijk.

Wat is uw voorkeur? Begin november 
houdt de BOK een bewonersavond: 
Parkeren is dan één van de gespreks-
onderwerpen. In onze volgende krant 
komen alle details rondom de bewoners-
avond aan de orde. Op onze website 
houden we vooraf een poll waar iedereen 
zijn stem vast kan laten horen.

Camiel Columnmans
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Mededelingen 
van de BOk

Inloop

De inloop is opnieuw gestart. 

Onze gastvrouwen en -heren staan elke 
woensdagochtend van tien uur tot half 
12 voor u klaar met een kopje koffie of 
thee. U kunt terecht voor een praatje of 
een spelletje of zo maar voor de gezellig-
heid. Iedereen is van harte welkom.

Bewonersavond

Begin november houdt de BOK een be-
wonersavond: Parkeren is dan één van 
de gespreksonderwerpen. In onze vol-
gende krant komen alle details rondom 
de bewonersavond aan de orde. Op 
onze website www.bokrotterdam.nl hou-
den we vooraf een poll waar iedereen zijn 
stem vast kan laten horen. 

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

“Het Kleiwegkwartier is een mooie, 
kansrijke wijk. Dit moet worden ge-
borgd, temeer om te voorkomen dat 
kansen gemist worden en bedreigin-
gen te sterk worden.” Aldus het co-
alitieakkoord waarin VVD, Leefbaar 
Rotterdam, D66 en CDA hun plannen 
voor Hillegersberg-Schiebroek voor 
de komende jaren hebben beschre-
ven. De Buurtkrant was benieuwd 
naar die kansen en bedreigingen 
voor het Kleiwegkwartier én naar de 
concrete plannen. We gingen in ge-
sprek met Adriaan Pieterson (D66) 
en Arian Pleizier (CDA), beiden lid 
van het Dagelijks Bestuur (DB) van 
de deelgemeente en bewoner van 
het Kleiwegkwartier.

kansen en bedreigingen
“Het Kleiwegkwartier is een prettige, vei-
lige en mooie leefomgeving” zegt Arian 
Pleizier. Maar de wijk kent ook de nodige 
problemen, die op de langere termijn 
ernstig kunnen worden. Hij doelt daar-

mee bijvoorbeeld op de parkeerdruk, 
de relatief beperkte aanwezigheid van 
groen en het matige aanbod van oude-
renhuisvesting. Het DB is druk bezig om 
concrete plannen te maken voor de wijk: 
wat moet eerst, wat kan later en vooral: 
hoe bereiken we het maximale met de 
beperkte middelen. In nauwe samen-
werking met bewonersorganisatie en 
belangenorganisaties wordt hier de ko-
mende periode aan gewerkt.

de ‘stad’
Om meteen maar in te gaan op die 
beperkte middelen: ook Hillegersberg-
Schiebroek voelt de financiële krapte 
door de economische crisis. Bovendien 
is de deelgemeente afhankelijk van ‘de 
stad’, ofwel het gemeentebestuur aan 
de Coolsingel, om aanspraak te kun-
nen maken op financiële middelen om 
zwakke plekken in de wijk aan te kun-
nen pakken. Dat betekent dus keuzes 
maken enerzijds, en een goede relatie 
opbouwen met ‘de stad’ anderzijds. 

Ondertussen, Bij de deelgeMeente…
EEN GESPREK MET ARIAN PLEIZIER EN ADRIAAN PIETERSON

Adriaan Pieterson (links) en Arian Pleizier (rechts), leden van het DB en inwoners van 
het Kleiwegkwartier

Bodemsanering Wilhelminalaan:
Eind augustus is Gemeentewerken gestart 
met de bodemsanering van de Wilhelmi-
nalaan (aan de oneven kant). Tijdens de 
bodemsanering wordt verontreinigde grond 
ontgraven uit tuinen en groenstroken en ver-
volgens weer aangevuld met schone grond. 
De verontreinigde grond wordt direct per 
vrachtauto afgevoerd; andere vrachtauto’s 
zullen de schone grond aanvoeren. Het 
werkverkeer voor deze bodemsanering mag 
uitsluitend gebruik maken van de Wilhelmi-
nalaan als aan- en afvoerroute.

Verkeersvoorzieningen:
Het werkverkeer moet in twee richtingen 
door de Wilhelminalaan kunnen rijden. Hier-
voor zal gedurende de saneringswerkzaam-
heden de verplichte rijrichting (van zuid naar 
noord) worden opgeheven. Om de door-
gang voor het werkverkeer te kunnen garan-

deren is een parkeerverbod ingesteld. Aan-
vankelijk geldt dit parkeerverbod voor de 
gehele Wilhelminalaan, maar zodra de sa-
nering voldoende is gevorderd (van noord 
naar zuid) wordt het parkeerverbod op het 
deel van de Wilhelminalaan ten noorden van 
de inrit naar het pleintje opgeheven. Alter-
natieve parkeerruimte is voorhanden aan de 
Erasmussingel en de Van Enkevoort laan, op 
circa 5 minuten loopafstand. Tijdens de sa-
nering wordt alles in het werk gesteld om de 
overlast voor de bewoners en de omwonen-
den zoveel mogelijk te beperken.

Herinrichting Bergpolderplein:
Half augustus is begonnen met de herin-
richting van het Bergpolderplein. Om be-
woners en ondernemers zo min mogelijk 
overlast te bezorgen streeft de deelge-
meente er naar het plein voor de feest-
maanden, dus half november, gereed te 
hebben.

werkzaaMheden 
wilhelMinalaan en BergPOlderPlein

stand van zaken 
vOetBalkOOi

Het verzoek dat door bewoners van de Jo-
han de Wittlaan aan de rechter werd gedaan 
om een voorlopige voorziening te treffen en 
de voetbalkooi en aanpalende hekwerken te 
verwijderen werd door de rechter op 14 juli 
verworpen. De rechter heeft tevens bepaald 
dat de BOK niet ontvankelijk is in zijn verzoek 
om deelname aan het geding als derde be-
langhebbende. Dit betekent dat de BOK de 
omwonenden die er voor pleiten dat de kooi 
blijft, niet kan ondersteunen. De rechtbank 
is van mening dat het vooronderzoek is vol-
tooid. Op 27 oktober in de ochtend zal de zit-
ting plaatsvinden. Uiterlijk zes weken voor die 
tijd zal de definitieve datum worden bepaald.
De redactie heeft een ingezonden brief ont-
vangen van Mevr. Breugem. Zij is van mening 
dat de BOK zich afzijdig had moeten houden 
en dat de kooi niet past in het bestemmings-
plan Kern en Plassen.

Omdat alle voors- en tegens over de 
voetbalkooi en de meningen van de om-
wonenden al meerdere malen zijn ver-
woord heeft de redactie besloten de brief 
niet in de buurtkrant te plaatsen, maar in 
zijn geheel op de website van de BOK  
www.bokrotterdam.nl

“We zijn natuurlijk nog maar een paar 
maanden op dreef als dagelijks be-
stuur”, zegt Adriaan Pieterson. “Dus we 
zijn nog volop aan het bouwen”. Zijn col-
lega voegt daaraan toe dat Rotterdam 
aan plekken als het Kleiwegkwartier veel 
heeft en er tegelijkertijd maar weinig ván 
heeft. “Rotterdam zou trots moeten zijn 
op zo’n wijk”, vindt hij. Want de stad 
heeft beperkt aanbod aan wijken voor de 
hogere inkomens. Dat is vaak een min-
punt voor bedrijven die overwegen zich 
in Rotterdam te vestigen. Hillegersberg-
Schiebroek voorziet wat dat betreft in 
een behoefte, en daar zou de ‘stad’ best 
wat meer aandacht voor kunnen heb-
ben, vinden beiden. Om de stad mee te 
krijgen is een visie op het Kleiwegkwar-
tier, een verhaal voor de lange termijn 
waarmee je de stad kunt verleiden om te 
investeren, essentieel.

schoon, heel en veilig
Ondertussen wordt er ook gewoon aan 
de weg getimmerd door het DB, steeds 
onder het motto van ‘schoon, heel en 
veilig’. Zo wordt het Bergpolderplein 
opgeknapt, worden onveilige verkeerssi-
tuaties onder de loep genomen en start 
binnenkort een samenwerkingstraject 
met bewoners van het Kleiwegkwartier 
om de parkeerdruk aan te pakken. “We 
kunnen de hulp van de bewoners erg 
goed gebruiken, bij thema’s als parkeer-
problematiek”, vertelt Adriaan Pieterson. 
“Want zij kennen de wijk het best en we-
ten al uit ervaring wat wel en niet werkt. 
Die kennis en ervaring hebben we kei-
hard nodig om een goede en gedragen 
oplossing te vinden. 
Op dit moment is een concept parkeervi-
sie in ontwikkeling ” Via het netwerk van 
de BOK wordt binnenkort een oproep 
gedaan om daarover mee te denken.

kruispunten
Het DB erkent dat een aantal verkeers-
situaties in de wijk niet veilig is en dus 
vraagt om een snelle aanpak. De krui-
sing van de Kleiweg en de Uitweg staat 
wat dat betreft hoog op de verlanglijst. 
Vooral voor fietsers is de situatie gevaar-
lijk. Het kruispunt is aangemeld voor 
deelname aan een proefproject van 
TNO. Het is even afwachten of dat wordt 

gehonoreerd, maar wie weet fietsen we 
straks superveilig en high-tech de krui-
sing over.

winkelen
De Kleiweg als winkelstraat staat ook 
op de politieke agenda van het DB. De 
problemen zijn bekend: verschraling, 
winkels ver uit elkaar, verkeers- en par-
keerdruk. En de oplossing is niet zomaar 
gevonden. Het DB kan hier hoogstens 
faciliteren, door bijvoorbeeld initiatieven 
van winkeliers te steunen en door ook 
hier te zorgen voor een schoon, heel en 
veilig straatbeeld. 

Overigens blijkt het winkelgebied niet 
alleen op de politieke agenda te staan, 
maar ook op de persoonlijke agenda 
van beide heren. Ons gesprek is ineens 
dat van Kleiwegkwartierbewoners on-
derling. Met veel van ‘weet je nog dat 
daar vroeger’ en ,zou het niet mooi zijn 
als’. We fantaseren er flink op los, tot de 
ondertunneling van de Kleiweg aan toe. 
Het zal de politieke agenda waarschijn-
lijk niet halen, maar het is goed te weten 
dat het aan persoonlijke betrokkenheid 
niet ontbreekt, daar in het deelgemeen-
tekantoor.

Annemarie de Visser

Adriaan Pieterson zaait wilde bloemen 
tijdens de opening van het vernieuwde 
Melanchtonpark op 1 september.



zOekPlaatje

antwOOrd OP zOekPlaatje juni 

Dit is een mooie opname voor een 
zoekplaatje, want wat zien we hier op 
deze zwart-witte kiek uit het verleden? 
Een enorme grote buis, spelende kin-
deren, een dame op de fiets en op 
de achtergrond huizen en zelfs een 
aantal winkels. De foto is makkelijk te 
plaatsen. Veel is er nog, nee die buis is 
weg! Wij willen uiteraard weten: waar is 
dat, wat werd daar gedaan, heeft u er  

gewinkeld en welke winkels waren 
daar? Heeft u er gewoond of woont u er 
nog en misschien herkent u de kinde-
ren? Stel ons niet teleur nu, vertel ons 
over deze foto. Deel uw herinneringen 
met de lezers van de Buurtkrant, voor 
de winnaar ligt een cadeaubon klaar in 
de wijkwinkel. Schrijf of mail ons!

John Hokke

Dhr. Van Herk meldt ons dat dit huisje 
helaas is afgebroken gelijktijdig met 
de showroom van Engelen-Heere, 
gelegen aan de Straatweg 87, om 
op die plaats 4 kazerneblokken voor 
welgestelden te bouwen. Hij vindt de 
bouwstijl Zwitsers en legt een link met 
Chalet Suisse in het Park. Jammer is 
dat het huisje zo laag stond en daar-
door ook vaak last van regenwater 
had. Meerdere malen is er met groot 
materiaal gepompt. De auto met het 
oude kenteken is waarschijnlijk uit de 
jaren 70. Het grote huis rechts, nr. 89, 
is sinds eind mei niet meer herkenbaar 
aan de mooie heidetuin. De oprit is op-
gebroken geweest, nieuwe riolering is 
aangelegd en er is nog meer bestraat 
om een auto in de voortuin te parkeren 
onder de harslekkende naaldboom. 
Dhr. Van Herk weet dat er een naam op 
stond, zoiets van “White pearl”. Er wa-
ren ook mensen die het ‘Het Engelse 
huis’ noemden.

Ook dhr. Bol weet dat de foto op de 
Straatweg is genomen, maar zijn op-
merking dat men dit huisje het Zwitser-
sehuisje noemde klopt niet. Het Zwit-
sershuis stond op de open plek naast 
DOK 90. Wel is het waar dat er na 
het slopen een pand werd gebouwd 
door Engelen-Heere Koeltechniek en 
dat er nu de nieuwe woningen staan 
waarvan de bewoners klagen over de 
voetbalkooi die er langer staat dan de 
woningen.

Helen Taselaar meldt tenslotte 
nog dat het pand schuin tegen over 
de snackbar stond die toentertijd 
De Koperen Ketel heette en waar nu 
een Thais restaurantje in gevestigd 
is. Zij stond daar elke ochtend aan 
de overkant bij de bushalte te wach-
ten om naar haar werk te gaan. 
Het huisje heette La Perla en zij dacht 
vaak: ‘ ik wilde dat ik zo’n leuk huisje  
had’! Zij kan zich herinneren dat er 
destijds een ouder echtpaar in woon-
de. Zij vertrok altijd op dezelfde tijd als 
Helen, in een sportwagentje en had al-
tijd veel moeite met uitparkeren.
 
Het huisje heeft daarna nog een paar 
keer te koop gestaan en er hebben 
ook nog krakers in gewoond. Zij denkt 
dat de gemeente of een projectontwik-
kelaar het toen heeft gekocht omdat 
op de grond nu peperdure apparte-
menten staan.

Na loting heeft Helen Taselaar de  
cadeaubon gewonnen. Zij kan de bon 
afhalen in de wijkwinkel van de BOK, 
Antony Duyklaan 9.

Kinderredactie “De Bokkensprong” is 
op zoek naar een eindredacteur. Sinds 
twee jaar schrijven kinderen tussen 10 
en 12 jaar grappige, boeiende en infor-
matieve artikelen over de wijk Kleiweg-
kwartier. Binnenkort gaan de vliegende 
reporters van de Bokkensprong weer de 
straat op om meer nieuws uit de wijk te 
verslaan. Zo hebben kinderen ook stem 
in de wijk. De eindredacteur zorgt voor 
de redactievergaderingen en denkt mee 
samen met de kinderen over de artikelen 
die geplaatst worden. Daarnaast zorgt 
de eindredacteur ook dat de artike-
len tijdig bij de BOK worden geleverd.  
Kinderredactie “De Bokkensprong” is altijd 
in ontwikkeling. Dus als eindredacteur zorg 
jij ook dat de kinderen hun journalistieke 
vaardigheden vergroten. Heb jij ervaring 
met journalistiek en eindredactie? Vind jij 
het leuk om met kinderen te werken? En wil 
jij een bijdrage leveren aan een spraakma-
kend en innovatief project? Meld je dan als 
vrijwilliger aan bij Thermiek Welzijnsorgani-
satie via dbodano@thermiek.info of 010-
4223711. Ook voor meer informatie kun je 
gebruik maken van zojuist genoemde con-
tactgegevens. 

Na 34 jaar neemt Lia Brienne afscheid 
van het vak Sociale Raadsvrouw.  
Ze gaat genieten van haar pensioen. 
De laatste jaren van haar carrière is Lia 
actief geweest in het Kleiwegkwartier. 
Eigenlijk is het een vrij onbekende vorm 
van dienstverlening. Maatschappelijk 
Werk, daar kunnen de meeste mensen 
zich wel iets bij voorstellen. Maar wat 
doet een sociaal raadsvrouw of – man 
precies? 

Een sociaal raadsvrouw staat mensen 
bij die te maken krijgen met praktische 
en juridische problemen zoals schulden, 
belasting en toeslagen, ontslag, uit-
keringen en sociale dienst. De soci-
ale Raadsvrouw helpt als ze moeite 
hebben hun weg te vinden in onze 
bureaucratische samenleving. In prak-
tijk zijn vaak kwetsbare mensen zoals 
laaggeletterden of mensen met di-
verse problemen op gebied van werk 
en financiën die een steun in de rug 
nodig hebben met het verkrijgen van 
waar ze recht op hebben. De Sociale 
Raadsvrouw staat deze mensen bij. 
En helpt ze op weg zodat ze daarna 
zelfstandig verder kunnen. Lia kwam 
altijd op voor de rechten van de gewo-
ne burger. Die raken in de praktijk van 
de ambtelijke molens en procedures 
nogal eens in het gedrang. En juist 
mensen die het nodig hebben weten 
hun weg niet of lopen vast in de stroom 
formulieren en regels.

In tegenstelling tot een maatschappe-
lijk werker houdt de sociale raadsvrouw 
zich niet bezig met problematiek op  
relationeel gebied. De hulp is in prin-
cipe kortdurend. Ze neemt haar klanten 
niets uit handen, maar helpt ze naar 
zelfredzaamheid.

“Eens per twee weken was ik een dag 
beschikbaar voor het Kleiwegkwartier. 
Voor de continuïteit was dit gewoon 
te weinig. Hierdoor weten mensen me 
ook niet goed te vinden. Vaak hadden 
mensen vragen die eigenlijk geen twee 
weken konden blijven liggen. Dan wa-
ren termijnen verstreken of kostbare tijd 
verloren waardoor mensen meer pro-
blemen kregen. “Er is geen geld” kreeg 
ik te horen als ik om meer uren vroeg. Ik 
kreeg 20 minuten per persoon voor een 
gesprek. Meestal was dat te weinig, 
dus het was meestal laat als ik vertrok. 
Het was niet bepaald een 9 tot 5 baan.

Het Kleiwegkwartier is over het alge-
meen een wijk waar het prettig wonen 
is. Dat zie je ook aan de mensen.  
Ze zitten goed in hun vel, vergeleken bij  
andere wijken waar ik heb gewerkt.  
Ze zijn vriendelijk en sociaal. Agressie is 

hier niet. Maar ook hier zijn mensen die 
mijn hulp kunnen gebruiken: 10% van 
de bevolking van Rotterdam is laagge-
letterd. Het percentage in het Kleiweg-
kwartier zal wat lager liggen, maar ook 
hier wonen mensen die moeite hebben 
met lezen en schrijven. Die mensen 
hebben dan ook een laag inkomen en 
moeten voor toeslagen allerlei formulie-
ren invullen. Of ze weten niet eens waar 
ze recht op hebben. 

Mijn opvolger wordt Andreas Prins.  
Andreas heeft gelukkig dezelfde in-
steek als ik. Hij zet de burger, de klant 
centraal daar gaat het uiteindelijk ook 
om!” We hopen snel kennis met hem 
te maken! De Bok dankt Lia voor haar 
jarenlange inzet voor onze bewoners 
en wenst haar veel geluk voor de toe-
komst. 

Een nieuw gezicht met nieuwe 
energie in de wijk
Andreas Prins van Wijngaarden neemt 
als Sociaal Raadsman het stokje over 
van Lia Brienne. De buurtkrant wil graag 
nader kennis maken. Waar kan dat be-
ter als op een Zonnig terrasje midden 
in de wijk? 

“Ik ken Lia goed. Enkele jaren gele-
den heeft ze me ingewerkt bij de so-
ciale raadslieden in Rotterdam. Haar 
manier van werken en haar omgang 
met de mensen vond ik inspirerend. 
Een betere start kon ik me niet wensen. 
Daarna ben ik aan de slag gegaan in 
verschillende wijken van Rotterdam. 
Centrum en Delfshaven ken ik erg goed.  
Er wonen daar veel mensen die in het 
leven en de ambtelijke molens in de ver-
drukking komen. Gelukkig weten ze de 
weg naar ons. Mond-tot-mondreclame 
doet de rest. Elke week staat er een rij 
mensen die allemaal graag aan de beurt 
willen komen. Helaas lukt dat door de 
drukte lang niet altijd. De problematiek 
is er heel breed. Veel armoede, veel ver-
schillende bevolkingsgroepen, sociale 

klassen. Ieder met zijn eigen vraag. 
Sociaal Raadslid is een prachtig vak.  
Ik zie vaak mensen weggaan met  
opgeheven hoofd, terwijl ze eerder aan-
geslagen binnen kwamen. En dat geeft 
mij energie.

Passie
Andreas heeft een passie voor muziek. 
Daar is hij na de middelbare school in 
verder gegaan. Na een aantal jaren gaf 
dat niet langer voldoening en begon hij 
een studie Rechten. Na enkele jaren bij 
het CWI gewerkt te hebben kwam er 
een plek vrij bij de Sociale Raadslieden. 
Hier voel ik me echt op mijn plek. Hier 
kan ik de individuele mensen helpen. 
Ik kan hun problemen niet allemaal op-
lossen. Ik help ze op weg, zodat ze het 
daarna weer zelf kunnen. Dat opstap-
je is zó belangrijk. Mensen die in de  
problemen komen en geen oplossing 
weten worden soms passief. Dat is jam-
mer. Als je het probleem op tijd aanpakt 
is er vaak nog veel mogelijk.

Nieuwsgierig
Deze wijk is heel anders dan de ande-
re, mij bekende, wijken van Rotterdam.  
Ik ben heel nieuwsgierig naar de men-
sen. Ook al is dit een van de betere 
wijken, ook hier zijn mensen met pro-
blemen op gebied van recht uitkerings-
instanties en/of schulden. Achter de 
voordeuren kan veel stil leed verborgen 
gehouden worden. Mijn ervaring is dat 
cliënten mij als heel toegankelijk erva-
ren. Ik verwacht dat bewoners ook hier 
me snel zullen weten te vinden. Ze zijn 
van harte welkom. Hun achtergrond 
en hun vraag zijn mijn uitgangspunt.  
Ik werk me in door met hen aan de slag 
te gaan. Ik start op 7 september en heb 
er zin in om te beginnen!

Sociale Raadsman Andreas Prins van 
Wijngaarden is een dag per twee we-
ken in het Kleiweg kwartier. Voor meer 
informatie en/ of het maken van een 
afspraak bel naar de wijkwinkel van de 
BOK. (tel. 4 22 44 45)

Ciska Evers

interview Met lia Brienne en andreas Prins 
Sociaal Raadsvrouw Lia Brienne draagt het stokje over aan Andreas Prins

Iedereen wil graag in een buurt wonen 
die schoon, heel en veilig is. Ook voor 
de deelgemeente is dit belangrijk. 
Daarom houdt de deelgemeente sa-
men met Gemeentewerken, Bewoners-
organisatie, Stadstoezicht, Roteb en de  
Politie vier keer per jaar een wijkschouw. 
U bent daarbij van harte welkom. 

Waar wordt op gelet? Er wordt gelet 
op de buitenruimte op twee gebieden: 
Schoon en Heel. Onder schoon wordt 
verstaan hondenpoep, graffiti, vuilnisbak-
ken, onkruid en zwerfvuil. Bij heel wordt 
gekeken naar de kwaliteit van het straat-
meubilair, bestrating en openbaar groen. 

Tijdens de schouw wordt alleen gekeken 
op de van te voren vastgestelde schouw-
punten. Per punt wordt er een cijfer  
gegeven, waarbij 1 zeer slecht is en 5 zeer 
goed. Omdat voor elk meetpunt dezelfde 
criteria gelden, geven de schouwen 
een goed beeld van de kwaliteit van de 
buiten ruimte in de gehele deel gemeente. 

Waarom zou u meegaan? U helpt 
mee om uw wijk schoon en heel te krij-
gen. Daarnaast krijgt u ook de kans om 
door de bril van de diverse gemeentelijke 
diensten te kijken naar de buitenruimte. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te 
schouwen. De schouw gebeurt per fiets. 
De volgende wijkschouw is op maandag 
25 oktober a.s., aanvang 10.00 uur. Vertrek 
vanaf de BOK/Duikelaar, Antony Duyklaan 9. 
U hoeft zich niet van te voren aan te melden. 
Voor meer informatie, kunt u contact  
opnemen met de wijkwinkel van de BOK, 
telefoon 010-42244445, of 
info@bokrotterdam.nl

gezOcht: eindredacteur 
BOkkensPrOng

gaat u Mee schOuwen in 
het kleiwegkwartier?

De Bokkensprong
De redactieleden zijn nu aan het 
woord en mogen alles roepen,  
zeggen en schrijven wat ze willen. 

de zOMer is weer vOOrBij
Ja hoor, de zomer is weer voorbij en het 
gewone leventje is weer begonnen. Het is 
natuurlijk weer even wennen maar ik vind 
het zelf wel weer leuk om naar school te 
gaan. Ik vind ook wel dat het hard werken 
is maar dat is ook wel weer leuk.

Door Max

Mijn  “zOgenaaMde”   
vakantieverslag in 
POlen.....
Oké, dit is wat ik in ieder geval niet wou 
tegenkomen deze zomervakantie: Fiet-
sen, ik heb echt een ontzettende he-
kel aan fietsen (aaarg). En nog iets ik 
haaaaaaaaaat spinnen en andere   enge 
beestjes. En niet te veel geblablabla en 
gezeur van mijn ouders. Mijn vakantie 
moest gewoon simpel weg bestaan uit: 
Heeeeeeeeeel veel paardrijden. Leuke 

kleding kopen. En..... 
Nou dat was het wel 
zo’n beetje. Gewoon 
een gezellige vakantie 
zoals altijd... En wat 
was het eerste wat we 
gingen doen? Fietsen! 
Maar goed ik heb ook 
leuke dingen gedaan. 
Ik heb bv. op een 
paard/pony gereden 
die 5e is geworden 
bij het Pools kampi-
oenschap springen! 
Met andere woorden: 
een doodnormale, 
geen doodsaaie  
dodelijk leuke vakantie.

Door Basia

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.

trOuwPlannen?
WWW.WEDDINGPLANIT.NL



De musical Mama Mia was afgelopen 
zomer in Nederland een groot succes. 
Uitverkochte zalen en lovende recensies. 
Een topcast met Nederlands geschoolde 
sterren die het publiek urenlang wisten 
te boeien met een adembenemende 
voorstelling. En laat nu Rosie, een van 
de hoofdrolspeelsters uit Mamma Mia, 
hier in ons eigen Kleiwegkwartier wonen.  
Natuurlijk verklappen wij niet het 
adres van Mylène d’Anjou want deze  
bescheiden dame wil helemaal niet in de 
schijnwerpers staan. Althans niet in haar 
schaarse vrije tijd. Daarbij heeft ze een 
vriend en een dochter van 4 waar ze graag 
in alle rust aandacht aan wil besteden. 
Voor de buurtkrant maakte ze echter een 
uitzondering en mocht ik in haar gezel-
lige huis op theebezoek, ergens in de 
wijk. Een mooie gelegenheid om haar het 
hemd van het lijf te vragen. Tijdens het 
interview blijkt al snel dat Mylène een bij-
zonder mooie en krachtige stem heeft. En 
dat is alleen al prettig om naar te luisteren. 
Eerst wil ik graag weten hoe ze toch aan 
die prachtige Franse namen komt.

“Anjou is een streek in Frankrijk waar 
mijn voorvaderen vandaan komen. Mijn 
ouders vonden dat daar wel een mooie 
Franse voornaam bij zou passen.” 

veelzijdig
“Mylène, ik heb jou even gegoogeld en 
je hebt een indrukwekkende cv. Je bent 
enorm veelzijdig. Musical, theater, film 
en televisie en ook nog cd’s opgeno-
men. Is dat niet de droom van een hoop 
jonge meisjes? In de musical Mama Mia 
speelde je Rosie; je was Jans in Ciske de 
Rat. Moet je eigenlijk niet in Amsterdam  
wonen in plaats van het Kleiwegkwar-
tier?“ 

“Ik ben geboren en getogen in Hoogvliet 
maar pas op latere leeftijd weer naar  
Rotterdam gekomen. Na de Havo heb ik 
zanglessen gevolgd bij o.a. Karin Bloe-
men. Na ook nog zanglessen te hebben  
genomen in New York ben ik naar Londen 
vertrokken voor het volgen van acteerles-
sen. Eenmaal terug in Nederland speelde 
ik o.a. bij het RO theater en het Noord-
Nederlands toneel. Ook maakte ik eigen 
cabaret voorstellingen.
 
Ik hou juist van dat veelzijdige. Musical, 
toneel, film. Het is elke keer weer span-
nend om auditie te doen maar ook erg 
leuk! En  hoe ik hier terecht ben geko-
men? Ik heb vroeger wel in Amsterdam 
gewoond maar mijn huidige partner komt 
hier vandaan en zodoende ben ik terug-
gekeerd naar Rotterdam. Wij wonen nu 
inmiddels 4 jaar in het Kleiwegkwartier en 
dat bevalt ons prima. Het is een prettige 
wijk om tot rust te komen en buiten de 

schijnwerpers te kunnen leven. Wij missen 
alleen wat leuke winkeltjes en vooral wat 
horeca betreft kan het een stuk gezelliger. 
Op een enkele uitzondering na zijn er hier 
maar weinig leuke terrasjes.”

toekomstplannen
Wat zijn je toekomstplannen? Kun je voor 
de buurtkrant alvast een tipje van de sluier 
oplichten?

“Op 21 november a.s. mag ik een eigen 
voorstelling spelen op de SS Rotterdam, 
dat prachtige cruiseschip bij Katen-
drecht. Kom zeker kijken want dat 
wordt heel bijzonder. Voor kaartjes:  
www.opderotterdam.nl/theater 

In december beginnen de repetities 
voor de musical ”Herinnert u zich deze 
nog”. Deze musical gaat over de laatste  
dagen van het legendarische zendschip 
Veronica . In deze voorstelling zal veel 
Nederlandse popmuziek te horen zijn 
uit de periode van 1960-1974. (première  
februari 2011). In haar beperkte vrije tijd 
luistert Mylène graag naar country muziek. 
Ook houdt ze veel van lezen. En als zij 
zelf niet op de planken staat bezoekt ze 
veel theatervoorstellingen. Het is duidelijk 
dat wij in de toekomst nog veel van deze 
veelzijdige artieste zullen zien en horen! 

Marjolein Tan

Mylène d’ anjOu, een veelzijdig artieste..

Alternatief Kledingreparatie

Uit welk land ben je afkomstig en hoe lang woon je al in 
Nederland?
Ik kom uit Turkije, Istanbul om precies te zijn. Maar ik woon al 
12 jaar in Nederland.
Waarom ben je juist hier op de Kleiweg gekomen met je 
winkel?
Mijn vader en ik wilden graag een eigen winkel beginnen. 
Onze voorkeur ging uit naar een fijne en vooral nette buurt. Wij 
hebben bijna een jaar naar een goed winkelpand gezocht en 
zijn zodoende uiteindelijk in het Kleiwegkwartier terechtgekomen. 
Wat is jullie specialisatie? 
Wij doen alles wat met kleding te maken heeft. Wij maken 
kleding op maat. Wij werken veel met leer en suède. Maar 
men kan ook voor gordijnenbij ons terecht. Kussens en bank 
bekleden wij ook.
Geef een reden waarom we juist naar jullie winkel  
moeten komen? (er zijn toch nog meer kledingreparatie-
winkels op de Kleiweg?)
De mensen kunnen vertrouwen op onze werkervaring! Wij maken 
gebruik van speciale machines. Bij ons is klantvriendelijk heid 
erg belangrijk en de klant krijgt goed en snel advies.
Wat zijn jullie toekomstplannen?
Wij willen graag uitbreiden en hopen een tweede vestiging te 
openen. 
Wat vind je leuk en wat vind je minder leuk aan het  
werken in het Kleiwegkwartier?
Werken in het Kleiwegkwartier is vooral leuk omdat het een 
warme buurt is. De mensen zijn heel vriendelijk en wij voelen 
ons hier welkom. Minder leuk is het parkeerprobleem. De 
klanten hebben vaak moeite om een parkeerplaats te vinden. 

Alternatief is te vinden op Kleiweg 110. Telefoon 010-4614988

Stel dat je plotseling uit je broek scheurt , of je past je jurk niet meer vanwege een pondje extra….waar kun je dan zo snel 
mogelijk naar toe? Wie kan je helpen? Voor ons Kleiwegkwartierbewoners hoeft dat geen probleem te zijn! Wij kunnen dan 
kiezen uit tenminste 3 naaiateliers. Maar welke winkel voor wat? Onze redactrice Marjolein nam een kijkje in twee van de 
drie winkels, Naaiatelier Tatiana en Kleding Alternatief Reparatie. Zij sprak daar met twee dames die met alle plezier de 
onderstaande vragen wilden beantwoorden. (Bij de 3e winkel, Arda, was de eigenaresse helaas niet aanwezig). 

Naaiatelier Tatiana

Uit welk land ben je afkomstig en hoe lang woon je al in 
Nederland?
Ik kom uit de Oekraine (Kiev)en ik woon nu 3,5 jaar in  
Nederland.
Waarom ben je juist hier op de Kleiweg gekomen met je 
winkel?
Deze winkel bestaat al 15 jaar en toen ik naar Nederland 
kwam heb ik de zaak overgenomen.
Wat is jullie specialisatie? 
Wij zijn er voor alle reparaties aan en veranderingen van 
dames-heren- en kinderkleding
Geef een reden waarom we juist naar jullie winkel  
moeten komen? (er zijn toch nog meer kledingreparatie-
winkels op de Kleiweg?)
Klantvriendelijkheid en service is voor mij heel belangrijk.  
U krijgt advies van een hoogopgeleide coupeuse.
Wat zijn jullie toekomstplannen?
Het uitbreiden van de klantenkring. Een topatelier worden en 
blijven. 
Wat vind je leuk en wat vind je minder leuk aan het  
werken in het Kleiwegkwartier?
Het is een goeie buurt met vriendelijke klanten. Ook is er  
een prettige sfeer tussen de winkeliers onderling. Wat  
helemaal niet leuk is dat er al aardig wat fietsen zijn  
gestolen .Gewoon op klaarlichte dag voor de winkel.  
Dat is echt jammer!

Naaiatelier Tatiana is te vinden op Kleiweg 183b. 
Telefoon 010-4185044

alternatieF kledingreParatie en naaiatelier tatiana

Op zaterdag 18 en zondag 19 sep-
tember vindt de derde editie plaats 
van de Huiskamerroute Schiebroek-
Hillegersberg. Wat is er nu leuker 
dan bij de buurvrouw of buurman 
op bezoek gaan voor een middagje 
KLEINKUNST?

Ook in het Kleiwegkwartier zijn er klein-
kunstenaars actief. Hieronder  een over-
zicht van de deelnemende artiesten, tijd-
stip en locatie:

Schiebroekseweg 8. Op zondag 19 
september om 13.00, 14.00, 15.00 en 
16.00 uur  treedt het Kleinkoor Klaas op. 
Dit koor wordt gevormd door Marjolijn  
Kofflard, Helmine Hello, Irene Lausberg, 
Ronald Borremans, Arnold van der Linden 
en Herman Kofflard. Zij zingen stukken 
van overal, van Bulgarije tot Engeland, 
van Haïti tot Afrika. De zes zangers en 
zangeressen hebben een eigen inbreng 
en de rolverdeling lijkt vast maar ook dit 
wordt weer losgelaten. 

Buitenzorg 25. Op zondag 19 septem-
ber om 14.30, 15.30 en 16.30 uur treedt  
Chapeau op. Chapeau is een enthou-
siaste groep dames met Ben als  
begeleider op de piano. Het repertoire is 
vierstemmig en loopt uiteen van blues, 
jazz, pop tot lullaby’s. De dirigente is  
Annemarie van der Wijk. Op de grotere 
podia is er nog een uitgebreide choreo-
grafie maar tijdens de huiskamerroute 
blijft het lekker informeel. De dames  
repeteren wekelijks op woensdagavond. 

Zaterdag 18 september om 14.00 en 
16.00 uur kunt u luisteren naar Von Solo 
aan de Elisabethlaan 6. Ze geeft een 
kijkje in de zelfkant van de poëzie. Een 

waarschuwing niet geschikt voor zwakke 
magen en zenuwen.

Vlakbij het Kleiwegkwartier aan het Cleve-
ringahof 15 vindt een optreden plaats van 
shantykoor de scheepskakkerlakken. Dit 
koor treedt zondag 19 september op om 
11.00, 12.00 en 13.00 uur. Een shantykoor 
zingt vooral de traditionele liederen die 
gezongen werden op de grote zeilvaart. 
Behalve het in Rotterdamse hebben de 
scheepskakkerlakken ook opgetreden in 
Frankrijk, Engeland en België. 

Naast alle koren en de poëzie treedt er 
zondag om 12.00, 13.30 en 15.30 uur in 
de Koraalstraat 11A ook het klassieke 

trio ‘Het TerremotoTrio’ op. Dit trio speelt 
prachtige strijktrio’s van Ludwig von 
Beethoven op viool, cello en altviool. 

Kortom er is op zaterdag 18 septem-
ber en vooral op zondag 19 september 
een ruim aanbod van diverse soorten  
muziek en kleinkunst te bewonderen in het  
Kleiwegkwartier. De route is nog veel uit-
gebreider en wordt georganiseerd door 
de stichting kunstfestival Schiebroek. 

Er is in september een heel ruim aanbod 
van activiteiten. Voor meer informatie kunt 
u terecht op de website 
www.kunstfestival.nl

Mirjam Fondse

huiskaMerrOute 2010

Op zaterdag 18 september wordt van 
10.00-15.30 uur  in de gerenoveerde 
Oranjekerk aan de Rozenlaan 20, weer de 
jaarlijkse bazar gehouden. Vanwege een 
zeer groot aanbod van artikelen zijn wij 
gedwongen deze bazar eerder te houden 
dan voorgaande jaren. Volgens kenners is 
het een gezellige en sfeervolle bazar, waar 
voor iedereen iets van zijn/haar  gading te 
vinden is. Er is een zeer ruim aanbod van 
curiosa, snuisterijen, boeken, grammo-
foonplaten, aardewerk, glaswerk, speel-
goed et. etc. Alles voor zeer billijke prijzen. 
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om 
hapjes en drankjes in onze horeca afde-
ling te gebruiken. De bazar is ook een 
ontmoetingspunt voor oude en nieuwe 
wijkbewoners die onder het genot van een 
drankje met elkaar bijkletsen. Wij hopen 
weer vele bekende en nieuwe gezichten 
te ontmoeten. De opbrengst is voor de  
renovatie van het orgel, jeugdwerk en aan-
vulling van het begrotingstekort. Info bij 
Andries van Bale, tel. 4224363

Bazar in de Oranjekerk

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

Verfmengservice
Sleutelservice

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



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. inFOrMatie
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GALAXY MODE
Kleiweg 24  Telefoon 010 4 18 48 47

NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE NU IN DE WINKEL

BETAALBARE MODE IN HILLEGERSBERG

BEKIJK ONZE COLLECTIE OP DE WEBSITE

WWW.GALAXYMODE.NL
OOK VOOR DE OPENINGSTIJDEN

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

-

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

Zaterdag 18 september is er van 12.00 tot 16.00 
uur een spectaculaire open dag bij scouting  
Hillegersberg aan de Molenwerf 26. Tijdens deze 
middag leer je scouting kennen en kun je meedoen 
aan verschillende leuke activiteiten. Wat dacht je 
van een broodje bakken op een kampvuur, een ei-
gen sleutelhanger knopen, abseilen van een zelf-
gemaakte tokkelbaan en meedoen aan een span-
nend kussengevecht? Scouting is voor iedereen 
van 5 tot en met 18 jaar. 

Wil je meer weten over deze groep die vlakbij het 
Kleiwegkwartier zit? Volg de Straatweg (vanaf de 
Kleiweg linksaf). Ter hoogte van huisnummer 155 
(aan de linker kant) vind je een klein straatje: De 
Molenwerf. Aan de linkerkant staat het clubhuis. 
Kijk op de site www.scoutinghillegersberg.nl voor 
meer info. Iedereen die de open dag heeft bezocht, 
mag twee keer gratis meedoen bij de volgende op-
komsten. Verder zul je de scouts en welpen nog 
vaker tegen komen deze maand. Zo gaan ze op 
11 september de deuren langs voor de verkoop 
van de loten van de grote clubactie. Verder was 
scouting Hillegersberg aanwezig bij Camping Hil-
legersberg op het Bergpolderplein. 

Onlangs nog in het centrum van Hillegersberg  
geweest? Hillegonda heeft diverse versieringen 
gehad. Wellicht komt de tekst proud to be scout 

je al bekend voor? Dit bord hing bij Hillegonda  
tijdens het Jazzfestival.  

Wat is scouting?
Scouting is een wereldwijde jeugdorganisatie 
voor zowel jongens als meisjes, uiteraard ook in 
Nederland vertegenwoordigd. Scouting Nederland 
is met zo’n 120.000 leden een van de grootste 
jeugdorganisaties. Vanaf vijf jaar kan iedereen die 
geïnteresseerd is er terecht. Er zijn verschillende 
interessegebieden. Zo zijn er naast de landgroe-
pen ook waterscouts en luchtscouts. Scouting-
groep Hillegersberg is één van de landgroepen en 
maakt deel uit van de regio Rond de Rotte. De ver-
schillende groepen uit de regio zijn terug te vinden 
via de Scouting Rotterdam Ring. 

Scoutinggroep Hillegersberg
Scoutinggroep Hillegersberg bestaat sinds 1930 
en is in tegenstelling tot veel andere scoutinggroe-
pen een gemengde groep. Iedereen tussen de 
vijf en achttien jaar welkom. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen vier leeftijd categorieën, zoals 
Bevers (5-6 jaar),  Welpen (7-10 jaar), Scouts (11-
15 jaar) en Explorers (16-18 jaar). Elke zaterdag 
is er “opkomst”, maar er zijn ook vaak weekend-
kampjes. In de grote vakantie is er elk jaar een zo-
merkamp, die een week duurt.

Startdag van de voorbereiding
Op 3 oktober vindt in Rotterdam een ontmoeting 
plaats die het startsein is voor een nieuwe etappe 
in de voorbereidingen voor de Europese jongeren-
ontmoeting. Iedereen die zich betrokken weet bij de 
‘pelgrimage van vertrouwen’, wordt uitgenodigd voor 
de gebedsviering om 15.00 uur in de Elisabeth- en 
Laurentiuskathedraal, Mathenesserlaan 307, Rotterdam. 

Dagelijkse gebedsviering
Vanaf 4 oktober wordt er dagelijks (behalve zon-
dags) een gebedsviering gehouden met broeders 
van Taizé, zusters van Sint-Andreas en een interna-
tionale groep jonge vrijwilligers die in Rotterdam zul-
len zijn om de Europese jongerenontmoeting voor te 
bereiden. De vieringen vinden plaats in de Paradijs-
kerk, Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Centrum. 
Aanvang: maandag tot vrijdag om 17.30 uur en op 
zaterdag om 16.00 uur (het gebed duurt ongeveer 
een half uur). Het gehele artikel over Taizé  is te vin-
den op de website van de BOK www.bokrotterdam.nl

nieuws van taizÉ 
rOtterdaM 2010

Vanaf donderdag 7 oktober zullen er streetdance 
lessen gegeven worden door het Kinder- en Jonge-
renwerk van Thermiek. Er zullen in totaal 8 lessen te 
volgen zijn voor kinderen en jongeren in de leeftijd 
van 10 t/m 14 jaar. Deze lessen beginnen bij een mi-
nimum aantal deelnemers van 10 en een maximum 
van 15. Dus wees snel met aanmelden want de 
plaatsen zijn beperkt!

De lessen vinden plaats op de volgende data: 
donderdag 7-14-28 oktober, 4-11-18-25 novem-
ber en 2 december. In de herfstvakantie vindt er 
geen les plaats. De les start om 16.30 uur en ein-
digt om 17.30 uur. Alles vindt plaats in buurthuis 
De Duikelaar (Antony Duyklaan 9).

Kosten zijn A40,- voor 8 lessen (dit dient bij de eer-
ste les contant te worden betaald), je dient dan wel 
iedere les aanwezig te zijn. Mocht uw kind onver-
hoopt niet kunnen deelnemen aan dit traject, laat dit 
dan tijdig weten. 

Je moet je wel van tevoren inschrijven! Dit kan 
zowel per email als telefonisch: Natascha Post-
hoorn (Kinderwerk) 06 - 34 16 87 27 nposthoorn@
thermiek.info of Ramona Stook (Jongerenwerk)  
06 - 14 69 71 37 rstook@thermiek.info Sluitings-
datum voor het inschrijven is 30 september 2010.

streetdance in 
de duikelaar

Op woensdag 20 oktober 2010 zal er weer een 
Seniorendag plaatsvinden. Zoals altijd zal deze voor 
het  ochtendgedeelte plaatsvinden in restaurant 
Lommerrijk aan de Straatweg. Aanvang om 10.00 uur. 
De zaal is geopend vanaf 09.30 uur.Ondanks de kre-
dietcrisis en het feit dat we allemaal moeten inleve-
ren kunnen we de dag nog steeds verzorgen voor de 
prijs van a 2.50. Het ochtendprogramma zal deze 
keer bestaan uit informatie over de geschiedenis 
van Rotterdam;  met name van Hillegersberg-Schie-
broek. Na de lunch, zo rond 13.30 uur, staan er twee 
bussen tot onze beschikking voor een bezoek aan 
….. Dit wordt een verrassing. We zullen wel verklap-
pen dat we twee bezoekjes afleggen en onderweg 
een lekker kopje koffie met appeltaart gaan nuttigen. 
We zijn rond 17.45 uur terug bij Lommerrijk. Dit is 
iets later dan gebruikelijk, maar er is rekening ge-
houden met het verkeer in de spits. De kaartverkoop 
zal starten op woensdag 29 september. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij:

Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier, Antony Duy-
klaan 9. De Wilgenkoepel, Wilgenlei 790 Bewoners-
organisatie 110-Morgen, Orionstraat 10. Er zijn een 
beperkt aantal kaarten, dus op=op.

Namens het bestuur van het Ouderen Platform  
hopen wij u te mogen begroeten op 20 oktober.

seniOrendag PrOud tO Be scOut

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 

VEILIG OVER STRAAT? JE ZEKERDER VOELEN?

Jong en oud, doe mee met:

BODY & MIND WEERBAARHEIDSTRAINING

Tijd :   maandag van 19:30 tot 20:30 uur

Locatie :   DJOJ (Anthony Duyklaan 5-7), Hillegersberg

Bel gerust :   06-43081688 (Stephan van IJperen)

Website :   www.djoj.nl


