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

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

Oh Oh Kleiweg gO!

Onze boodschappen doen we graag 
dicht bij huis. De Kleiweg is wat dat 
betreft een uitkomst, want er is een flink 
aanbod van uiteenlopende winkels. Van 
veel dingen hebben we er zelfs twee. Zie 
hiervoor de column van maart 2008 op 
ons buurtkrantarchief op de website. Je 
kan een hele column vullen als je alle 
winkels gaat opsommen en achteraf 
bleek dan ook nog eens dat ik de juwelier 
vergeten was (en die zit er al heel lang!). 
Alle 7500 Kleiwegkwartierbewoners genie- 
ten van een bovengemiddeld winkel- 
voorzieningenaanbod. Houden zo!

Toch zijn er veel mensen die vinden dat 
het beter kan en zou moeten. Waar denkt 
men dan aan? De afgelopen jaren is een 
vaste reeks van mogelijkheden de revue 
gepasseerd. Het ging dan om: (extra) 
winkels voor groenten, vlees, vis en 
kleding, een extra supermarkt, een Hema 
en zelfs een soort mini-Ikea. Ook vond 
men dat er iets aan het parkeren moest 
gebeuren en beleidsmakers denken 
dat het concentreren van het aanbod 
aan één kant van de Kleiweg (alles in de 
buurt van de hoek met de Straatweg), de 
omzet verder kan opstuwen. Sommigen 
storen zich aan de leegstand van enkele 
panden. Er zou iets moeten gebeuren 
met het soms rommelige aanzicht van de 
Kleiweg. En door ondernemers is ook de 
bereikbaarheid van het Kleiwegkwartier met 
de auto wel genoemd als aandachtspunt. 
Voor een groot en gevarieerd aanbod is het 
noodzaak om ook bezoekers van buiten 
het Kleiwegkwartier te trekken.

Wat de bewoners willen of vinden is niet 
helemaal scherp. Persoonlijk zou ik er 
ook nog best een paar zaken bij willen, 
maar volgens mij is er niet zo heel veel 
mis met de aanbodzijde van de markt op 
de Kleiweg. We hebben veel winkels die 
lopen als een trein. Misschien is het dus 
zelfs wel omgekeerd: En hebben we te 
veel bezoekers in plaats van te weinig. Bij 
de BOK komen al de eerste opmerkingen 
binnen dat het te druk is op de Kleiweg: 
Parkeeroverlast van Action-bezoekers 
(moeten Jokertje en Barbie nou echt hier 
boodschappen komen doen) en te volle 
gangpaden in de AH. Wat willen we nou 
eigenlijk? Meer winkels en meer bezoekers 
of juist minder?
De laatste weken is één kwetsbare plek 
van het Kleiwegkwartier in ieder geval 
weer duidelijk geworden en dat is de 
bereikbaarheid met de auto. Tot 24 
december wordt er gewerkt aan de weg voor 
het Sint Franciscus Ziekenhuis. Gedurende 
de werkzaamheden zal het verkeer 
op de Kleiweg richting Dwarskleiweg 
worden afgesloten. Het verkeer richting 
Bergpolderplein blijft altijd mogelijk. De 
afsluiting in één richting van de Kleiweg 
leidt in de spits tot fors meer drukte op de 
andere uitwegen van het Kleiwegkwartier. 
Ik vraag mij echt af of het niet mogelijk is 
om de weg vaker in twee richtingen open 
te houden, want zo spectaculair groot 
lijken de werkzaamheden aan de weg 
ook weer niet. Wie bepaalt eigenlijk of een 
bepaalde straat mag worden afgesloten? 
Kan de deelgemeente hier iets aan doen? 
Bewoners en ondernemers zouden u 
dankbaar zijn.

Wat zijn uw voorkeuren als het gaat over 
de winkels en het verkeer op de Kleiweg? 
Dinsdag 9 november houdt de BOK een 
bewonersavond: Onder andere winkelen en 
verkeer zijn dan gespreksonderwerpen. Op 
onze website houden we nu een poll waar 
iedereen zijn stem vast kan laten horen.

Camiel Columnmans

geef uw mening Over de wijK 
Op 9 nOvember

Elvin Post, over porno en 
gewone mensen
Wij schrijven met plezier over de 
mensen uit de buurt. Het zijn gewone 
mensen met gewone beroepen die een 
modaal leven leiden. Ze zijn bekend en 
belangrijk in de buurt. En in dat gewone 
leven schuilt altijd wel een opvallend 
aspect waardoor iemand gewoon en 
toch bijzonder is. Bekend en belangrijk 
in het Kleiwegkwartier maar geen 
bekende Nederlanders. Soms toch 
wel. Want ook in het Kleiwegkwartier 
wonen bekende Nederlanders. Elvin 
Post is zo’n bekende Nederlander. Hij is 
schrijver van thrillers en recensent voor 
het Algemeen Dagblad. Won met zijn 
debuutroman in 2004 de Gouden Strop. 
Op 4 november verschijnt zijn nieuwe 

boek “Roomservice”. De buurtkrant was 
nieuwsgierig, las de drukproeven en 
sprak met hem in een plaatselijk café. 

Zodra Elvin binnen is begint hij meteen 
te vertellen. Hij praat vlot en openhartig. 
Doorspekt met humor en zelfspot. 
Heeft ook oprechte belangstelling 
voor de mensen om hem heen. Dit is 
kenmerkend voor zijn stijl. Het boek 
“Roomservice” leest makkelijk en blijft 
boeiend tot de laatste bladzijde. Het 
speelt zich af in de Amerikaanse wereld 
van de pornofilms. 

“Ik kies de onderwerpen van mijn 
boeken meestal toevallig. Raak 
geïnteresseerd door zijdelingse op-
merkingen of bijzondere ontmoetingen. 

elvin pOst, gewOOn een bijzOnder verhaal
Schrijven is werken! 

Bent u tevreden over de winkel-
mogelijkheden in het Kleiwegkwartier? 
En over de parkeerruimte? Wat vindt 
u van de verkeersveiligheid en van de 
buitenruimte? De BOK hoort het graag 
van u. En is vooral benieuwd naar uw 
suggesties voor de wijk.

Daarom organiseert de BOK op dinsdag 
9 november een wijkavond in buurthuis de 
Duikelaar. Van 20:00 uur tot 22:00 uur kunt 
u discussiëren met wijkgenoten, BOK-
bestuur, een vertegenwoordiging van het 

dagelijks bestuur van de deelgemeente en 
deelraadsleden. En natuurlijk is er ruimte 
om uw ideeën voor de wijk kenbaar te 
maken. De discussies vinden plaats in een 
ronde-tafel-setting; er wordt regelmatig 
gerouleerd zodat u over meerdere thema’s 
kunt meepraten. Van het dagelijks bestuur 
van de deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek zijn Jan Cees van Duin en 
Arian Pleizier aanwezig.

Hoort zegt het voort en discussieer mee 
op 9 november! De BOK heeft uw mening 
en ideeën hard nodig om ook in 2011 
namens de wijk als gesprekspartner 
voor de deelgemeente op te treden. Op 
www.bokrotterdam.nl vindt u alvast een 
opwarmertje: een poll met vragen over 
de wijk. Ook handig voor wie niet bij 
de discussie-avond kan zijn, maar wel 
zijn mening wil geven. In een volgende 
Buurtkrant leest u over de resultaten van 
de avond en over wat de BOK met die 
resultaten doet.

NB Het nieuwe jaarverslag 
van de BOK is 

verkrijgbaar op 9 november!
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Gewoon op straat, of in een café. De 
pornowereld was voor mij helemaal 
nieuw. Heb diverse mensen gesproken, 
veel gelezen en zelfs een film gekregen 
van een Nederlandse pornoster die ik 
heb geïnterviewd… Hoewel porno een 
onderwerp is dat de aandacht trekt zijn 
het de personages die het boek echt 
leuk maken. Zij dragen het verhaal.“

“Schrijver zijn klinkt romantisch maar 
is gewoon werken. Ik moet een 
verhaal maken en dat in hoofdstukken 
geloofwaardig tot leven brengen. Bij 
elk hoofdstuk begin ik met een begin 
en eindpunt. Daartussen moet een 
verhaallijn komen die de lezer logisch 
van het begin naar het eind brengt. In 
Roomservice komt een personage voor 
die simpel van geest is. Hij moet zonder 
dat hij het beseft belangrijke informatie 
prijsgeven. Het lukte pas dit te schrijven 
toen ik me helemaal verplaatste in zijn 
interesse en denkwereld. Dit hoofdstuk 
kostte al 4 weken tijd. Schrijven is 
schrappen. Veel overdenken en 
argumenteren. Ik ben gevoelig ben 
voor de ups en downs. In de periode 
van het overlijden van mijn oma kwam 
er van schrijven weinig terecht. Ik werk 
thuis waar het gewone leven doorgaat. 
Kinderen naar school, hond uitlaten. 
Een ochtend is dan zo om. Structuur 
in het oog houden is belangrijk. Tijd 
reserveren en goed gebruiken. Het plot 
bewaken. Op een moment hing mijn 
halve kamer vol met memobriefjes. 
Dat ging niet goed, dus weg ermee! 
Mijn dochter had een keer de papieren 
in een andere volgorde gelegd. Het 
duurde even voor ik dat merkte. Ik 
snapte mijn eigen verhaal niet meer… 
Ik heb een belabberd handschrift. Dat 
weet mijn dochter ook. Ze riep laatst in 
de klas dat ze nu beter schrijft dan haar 
pappa. Dat klopt dus..” 

Na al die geïnvesteerde uren is het 
altijd geweldig om dan een vers gedrukt 
boek echt in mijn hand te hebben. 
Een bijzonder moment. Behalve 
in Nederland worden mijn boeken 
verkocht in Duitsland, Frankrijk, Spanje, 
Turkije, Indonesië en Israël. Bij de 
laatste drie hoef ik niet te proberen om 
de vertaling te lezen… Mijn boeken 
spelen zich allemaal af in de Verenigde 
staten. Daar heb ik ruim een jaar 
gewoond. Miste mijn Hollandse roots 
dus ik kwam weer terug naar de wijk 
waar ik ben opgegroeid. En hier blijf ik. 
Al zal dat niet leiden tot een boek wat 
zich afspeelt in het Kleiwegkwartier…”

Ciska Evers 

Elvin Post signeert op zaterdag 
20 november om 14.00 uur bij 

boekhandel Coelers op de Peppelweg 
en op donderdag 25 november van 

20.00 – 22.00 uur bij boekhandel 
Molenaar op de Bergse Dorpstraat. 

Voor meer informatie zie www.elvinpost.nl

wijKavOnd bewOners-
vereniging KleiwegKwartier

DATUM:  9 NOVEMBER 2010

TIJD:  20:00 uur - 22:00 uur

PLEK:  Buurthuis De Duikelaar, Anthony Duiklaan 9

BELANG: HEEL GROOT!

AANMELDEN: info@bokrotterdam.nl, maar niet verplicht

MAGNEET

<<	 Om	uit	te	knippen	en	op	
	 de	koelkast	te	hangen

mededelingen 
van de bOK

Inloop op woensdagochtend

spOrt/ en spelinstuif 
in hillegersberg/schiebrOeK 

gratis spOrten 
in je wijK!

In opdracht van de Deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek organiseert 
Sport en Recreatie gratis sportlessen 
in het Kleiwegkwartier. 

Elke week wordt onder leiding van een 
professionele en enthousiaste sportdocent 
een andere sport naar keuze beoefend 
met kinderen van 8 t/m 12 jaar. Kinde-
ren wonende in Kleiwegkwartier zijn elke 
maandagmiddag van 16.00 - 17.30 uur 
van harte welkom op het trapveldje bij vi-
aduct Rozenlaan. De lessen zijn vrij toe-
gankelijk en lol maken en bewegen staan 
centraal!



zOeKplaatje

Mevr. Van Boven meldt ons dat dit 
duidelijk het Bergpolderplein is tij-
dens een eerdere opknapbeurt. “Het 
lijken wel soldaten die daar bezig zijn 
bij die enorme buis.

En wat een heerlijk speelterrein voor 
die kinderen. Vanuit de Juliana van 
Stolberglaan kon je toen nog recht-
door.

Naast de zaak waar “Boon” op staat 
zat vroeger de Spaarbank Rotter-
dam en in het hoekpandje zat een 
schoenmaker. Hij zat vaak op het 
muurtje, dat er toen stond, van het 
zonnetje te genieten.
De wijkwinkel van de BOK heeft er 
ook nog een poosje gezeten. Later 
kwam er een tweedehands winkeltje 
dat “Via-Via” heette.

Na sluiting van nog een tweede-
hands winkeltje “Impiegt” (Italiaans 
voor gebruikt) staat het pand nu te 
koop.” Het is een leuke foto en Mevr. 
Van Boven is benieuwd in welk jaar 
hij genomen is.

Omdat Mevr. Van Boven als enige 
heeft gereageerd kan zij de cadeau-
bon ophalen in de wijkwinkel.

Hanna
Als ik ziek ben dan lig ik op bed en 
kijk ik het liefst tv. Meestal ga ik naar 
Frankrijk op vakantie maar soms ook 
naar een ander land bijvoorbeeld 
Griekenland of Portugal. 

Als ik op een onbewoond eiland zou 
belanden dan neem ik mee: mijn 
ouders, mijn zus en de DS.

Femke
Mijn huisdieren heten Boef, Poeske, 
Witje, Bruintje, Zwartje en Amme. 
Ze zijn allemaal heel lief maar met 
Boef de kat speel ik het liefst; hij is 
een echte kroelkater. Ik vind school 
heel leuk, vooral taal, rekenen en 
topo. Mijn hobby’s zijn waveboarden, 
zwemmen en buitenspelen. En mijn 
lievelingseten? Pizza’s, hamburgers, 
donuts en patat natuurlijk!

Joëlla 
Ik heb maar twee hobby’s; met mijn 
hamster spelen en buitenspelen. 
Mijn hamster is lief, klein en vettig en 
ik hoef niet naar buiten te gaan om 
met hem te spelen. Maar als het mooi 
weer is dan ga ik naar buiten. Ik ben 
dan lekker actief en dat is goed voor 
mij. 

Zomaar een doordeweekse rustige 
septembermiddag.. opeens wordt 
alles afgezet door politieauto’s 
en een EOD wagen. Mannen die 
in speciale pakken je achtertuin 
onderzoeken. Want daar zijn zojuist 
twee granaten gevonden. Mogelijk 
restanten uit de 2e Wereldoorlog. 
Het zal je maar overkomen!

Het overkwam Frans van Eekelen, al 
twintig jaar bewoner van de Schiebroek-
seweg. 

Wij zochten hem op en luisterden naar 
zijn spannende relaas.
“Men is momenteel in deze buurt bezig 
met het saneren van de bodem en dan 
wordt er een meter grond afgegraven. 
Maar omdat hier, op deze plek, in het 
verleden een metaalfabriek heeft ge-
staan is de bodem licht verontreinigd. 
Dus besloot men hier net wat dieper te 
gaan graven. Met als gevolg deze twee 
bijzondere exemplaren”. 

Het blijkt dat Frans ook een mooie 
fotoreportage heeft gemaakt van deze 
operatie. Terwijl hij de foto’s laat zien 
vertelt hij verder. ”De werklui ontdek-
ten het als eerste en omdat ik het niet 
vertrouwde adviseerde ik contact op te 
nemen met de plaatselijke politie. Die 
was snel ter plekke.

In mum van tijd werden hier alle straten 
afgezet zodat de EOD (Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie) zijn werk 
grondig kon doen. Uiteraard wemelde 
het van de nieuwsgierige buurtbewo-
ners die vol spanning het onderzoek 
afwachtten. Het bleken granaten te zijn 
die niet met explosieven gevuld waren. 
Er werd ook geen ontstekingsmecha-
nisme gevonden. De EOD medewerkers 
hebben uiteindelijk geconstateerd dat 
er sprake was van zgn. massieve pant-
sergranaten zonder explosieve lading. 
Deze ongevaarlijke voorwerpen zijn 
vervolgens door de EOD meegenomen. 

Mogelijk heeft de ijzerfabriek uit vroege-
re tijden deze erfenis achtergelaten. In 
de oorlog werden dit soort granaten op 
scheepswanden gericht om zo schade 
te maken en het schip te laten zinken. 
In ieder geval zijn ze nu verwijderd maar 
wij hebben wel een klein avontuurtje 
meegemaakt” vertelt Frans.

Uiteindelijk is de locatie weer vrijgegeven 
aan de saneringsaannemer.
Een van de buurtbewoners, Aad, heeft 
hierover een geweldig klein verslagje 
gemaakt wat wij u niet willen onthouden!

Marjolein Tan

granaten in je achtertuin..

trOuwplannen?
WWW.WEDDINGPLANIT.NL

antwOOrd Op zOeKplaatje september

Bewoners spreken mij op straat wel 
eens aan dat het zoekplaatje veelal 
over een foto uit het verleden gaat, 
waardoor bewoners die nu in de wijk 
wonen niet mee kunnen doen. Welnu 
dit keer een kiekje uit het verleden, 
maar van een plek die nog geheel in 
tact is. Toch maak ik het u niet gemak-
kelijk, want de woningen zijn goed 
verstopt in het groen, maar toch echt 
herkenbaar! Let op de moeder voor 
de kinderwagen met het dekje er op, 
weet u het model van de kinderwa-
gen? De tuinen zijn aan de straatkant 
nog afgesloten met een ijzeren hek-
werk; dat was vroeger kenmerkend 

in onze wijk. De woning op de hoek 
staat nog leeg en daarnaast zit een 
sticker op het raam. Waarschijnlijk 
is de foto gemaakt nadat de huizen 
zijn opgeleverd. Herkent u de plek 
of de moeder voor de kinderwagen? 
Als u goed kijkt ziet u ook nog een 
klein kind naast de wagen staan. Mijn 
vraag is weet u welke straat dit is en 
hoe het is om daar te wonen? 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

Moet er beter op loslopende dieren 
gelet worden? Femke en Imke van 
de kinderredactie hebben hierover 
enkele mensen op straat geïnter-
viewd.

De eerste man die werd geïnterviewd 
woont niet in het Kleiwegkwartier 
maar zei wel dat het belangrijk is om 
op loslopende dieren letten. Hij vond 
dat op sommige plekken borden 
geplaatst moeten worden met daarop 
een waarschuwing voor loslopende 
dieren. 
Een mevrouw die in Rotterdam Noord 
woont, was het met de man eens. 

Ook zij vond dat er op loslopende 
dieren gelet moet worden. Er moeten 
meer vaste uitlaatplekken komen, 
vertelde zij. Maar er hoeft niet op 
alle dieren gelet te worden zei een 
bewoonster van het Latyrusplein. 
Katten zijn meer vrije dieren en hoe-
ven niet aan de lijn omdat ze los kun-
nen lopen. Niet zoals honden vertelde 
zij. Honden moeten aan de lijn en er 
moet gelet worden dat de honden-
eigenaren dat ook doen.

Femke en Imke 

Dieren op straat

Het pleintje bij de Rozenlaan wordt 
veel gebruikt. Het is een leuk 
pleintje met een groot en een mini 
voetbalveldje. Helaas wordt het 
Pannaplein vaak vernield waardoor 
de kinderen er niet lekker op kun-
nen spelen. 

Wij gingen de straat op om enkele 
bewoners te vragen wat ze van het 
pleintje vinden. 

Een paar mensen hadden gezien dat 
er veel rare dingen gebeuren. Er was 

bijvoorbeeld een tijdje geleden een 
politiewagen die een man kwam op-
halen omdat hij iets ergs had gezien. 
Wij weten niet wat. De mensen vinden 
dat het plein beter beveiligd moet 
worden. Het komt vaak voor dat jon-
gens van ongeveer 12 jaar het plein 
vernielen. Wat natuurlijk doodzonde 
is. En daarom moeten die jongens 
strenger worden toegesproken en 
hogere boetes krijgen. 
Wij hopen dat er verbetering komt.

Joëlla en Hanna 

Pannaplein bij de Rozenlaan

hallOween viering 
in het KleiwegKwartier

Vrijdag 22 oktober j.l. is er door S&R 
en Welzijnsorganisatie Thermiek 
een 4-tal activiteiten georganiseerd, 
bedacht door Jongeren Award 2009 
winnares Roos Groeneveld.

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 
8 t/m 14 jaar konden meedoen met 
de Miss Heks verkiezing, Lampionnen 
Pimpen, een lampionnenoptocht en 
Blackminton (badminton in het donker 
met blacklight). 
Helaas was het nog niet donker ten tijde 
van de optocht maar dat mocht de pret 
niet drukken! Als jongeren en kinderen 
zelf ideeën hebben voor activiteiten 
kunnen zij altijd aankloppen bij S&R voor 
sportieve ideeën en voor (re)creatieve 
ideeën bij Thermiek.

S&R: Jens Voskamp 
j.voskamp@senr.rotterdam.nl of 

rstook@thermiek.info

Spannende	middag
Werk na middagpauze niet hervat

Ineens overal politie
Overal rood/witte linten

Groot deel achter verboden 
voor iedereen

Politieagent van speciale eenheid 
in groen vest bestudeert twee 

“verdachte voorwerpen”
Moet beslissen of de EOD 

moet worden ingeschakeld.
Dat moest

Grote legertruck achter mannen 
in “pakken”

Verdwenen voor mij 
achter de garages

Na een half uur of zo 
weer tevoorschijn

Kregen de kraanmachinist zover 
dat hij ter plekke reed

Hij kwam even later terug 
met een bom in zijn bak

Deze achter in de EOD auto gelegd
Idem 2e bom

Auto weg
Politielinten weg

Politie weg
Alles weer dicht

Afgelopen
 

De Bokkensprong



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 

het KleiwegKwartier zOnder 
gOede winKels is OndenKbaar

De kaalslag rondom de Albert Heijn 
op de Kleiweg is een opvallende 
blikvanger, centraal gelegen in de 
wijk. Sommige bewoners vragen 
zich af van wat dat allemaal moet 
gaan worden. Tegelijker tijd is er 
zorg om de toenemende leegstand 
in de winkelpanden. Komen en gaan 
van kleine ondernemers. De Aldi is 
ook al weg. Net als de vertrouwde 
Lingerieshop. En was dat toevallig 
een slager die in enkele maanden 
geleden geopend is en inmiddels 
al weer gesloten? Waar gaat het 
naartoe? Blijft er wel wat over? Het 
Kleiwegkwartier voelt deze aderla-
ting. Tijd voor een gesprek met de 
Voorzitster van de Winkeliersvereni-
ging en eigenaar van de Albert Heijn 
Olivia de Wolf.

“Onze Albert Heijn bestaat in november 
10 jaar. In die periode is er veel gebeurd 
in de winkelstraat. Het vertrek van de 
Aldi was een keuze van het concern 
Aldi. Wij betreuren het dat de winkel is 
gesloten. Weer een gesloten deur. Het 
kost ons ook omzet. Veel mensen com-
bineerden een bezoek aan de Aldi met 
een aan Albert Heijn. De winkelstand is 
ook de winkeliers een zorg. Een goede 
winkelstraat hoort bij het Kleiweg-
kwartier. Brengt sociale contacten en 
levendigheid. De winkeliersvereniging 
zet zich in voor een gevarieerd winkel-
aanbod. Door zich te verenigen helpen 
winkeliers elkaar. Geven adviezen, 
verwijzen door naar de juiste instanties. 
Bovendien is de winkeliersvereniging 
een gemeenschappelijke gesprekspart-
ner voor de deelgemeente. Daarom is 
het zo belangrijk dat zo veel mogelijk 
detaillisten lid zijn. En dat we in gesprek 
blijven en elkaar steunen. Na enkele 
jaren de kar getrokken te hebben als 
voorzitter wil ik het stokje nu overdragen 
aan een opvolger. Dit omdat ik het druk 
heb met gezin en de winkeluitbreiding. 
Maar ook omdat het goed is dat een 
kleinere winkelier het nu gaat doen. He-

laas heeft zich nog niemand voor deze 
belangrijke functie gemeld. “ 

Bouwput
“De bouwput naast onze winkel is 
tijdelijk. We willen graag de winkel 
uitbreiden. Hij moet de helft groter wor-
den dan nu. Dit omdat we die ruimte 
nodig hebben om te voorzien in de 
wensen van de klant. Doordat we nu 
beperkte ruimte hebben zijn de schap-
pen sneller leeg en is de sortering 
beperkter dan we willen. De bouwte-
keningen voor de nieuwbouw hangen 
in de winkel. We zijn ook de grootste 
winkel aan de Kleiweg en ons bewust 
van onze sociale taak. Er werken veel 
mensen uit de buurt in de winkel. Met 
de uitbreiding willen we ook kleinere 
winkels een plek geven bij het pand en 
de woningen er boven. Er werken ook 
mensen in de winkel vanuit een sociaal 
begeleid project. Die mensen willen 
we woonruimte boven het nieuwe pand 
bieden. Hoewel nog niet alles rond is 
hebben we goede hoop dat het goed 
komt en mooi gaat worden.” 

“De bewoners van Kleiwegkwartier zijn 
de klanten van de winkeliers. Als die 
geen boodschappen halen in de wijk 
maar elders gaan shoppen dan is dat 
nadelig voor het lokale winkelbestand. 
Ze kunnen ook laten blijken wat ze van 
Albert Heijn vinden. Op www.ah.nl is 
anoniem een enquête in te vullen. We 
zijn blij met de gegevens die eruit komen 
en gaan ermee aan de slag. 

We zijn blij met de mensen die in de 
afgelopen tien jaar trouwe klanten zijn 
geworden en gebleven. Daarom laten 
we ze meedelen in het feestje dat we 
gaan vieren. In november geven we een 
boekje uit met acties rondom het 10 jarig 
bestaan van onze Albert Heijn. Ook aan 
de kinderen is gedacht. De winkeliers-
vereniging organiseert een heel leuk 
Sinterklaasfeest. Kortom, houdt uw 
brievenbus in de gaten en de berichtge-
ving in november. En kom vooral naar 
de Kleiweg om het mee te vieren en te 
profiteren van datgene wat de plaatse-
lijke middenstand u biedt!”

Ciska Evers

KabOul vermijs 
Cultuurscout van de deelgemeente

Iedereen die iets te maken heeft met 
kunst en cultuur in het Kleiwegkwartier - 
amateurs én professionals, organisaties 
én bewoners - is te vinden op 
www.culturelekaartrotterdam.nl.
Ben	jezelf	actief	op	het	gebied	van	
kunst	en	cultuur,	meld	je	aan!
De site www.culturelekaartrotterdam.nl 
wordt gevuld door jou! Als enthousiaste 
buurtbewoner, culturele ondernemer of 
betrokken instelling kun je jezelf letterlijk 
op de kaart zetten. 

Schrijf je nu in op de Culturele Kaart Rot-
terdam en mensen kunnen jou vinden 
voor een opdracht, samenwerking, 
aankoop van je werken, etc. Inschrijven 
is gratis en kost je nog geen 5 minuten!

De cultuurscout is sinds 2007 actief 
in de wijk en deelgemeente. Ook de 
culturele agenda in de Postiljon is van 
de hand van de cultuurscout. De cul-
tuurscout is niet politiek gebonden en 
zijn diensten zijn gratis. De cultuurscout 
is in dienst van SBAW. SBAW adviseert, 
ondersteunt en begeleidt mensen 
en organisaties bij het opzetten en 
versterken van maatschappelijke en 
sociaal-culturele projecten in de regio 
Rotterdam. Daarnaast ontwikkelt SBAW 
zelf projecten. Dat doen ze in opdracht 
voor fondsen, en voor drie gemeente-
lijke diensten: Kunst en Cultuur (dKC), 
Jeugd Onderwijs en Samenleving 
(JOS) en Sociale Zaken en Werkgele-
genheid (SoZaWe).

Kunst en cultuur, een ver van mijn bed 
show of gewoon heel erg leuk in de 
wijk? Kaboul Vermijs kan er alles over 
vertellen. Hij is de Cultuurscout van 
deze deelgemeente. Samen met nog 
10 andere collega’s vertegenwoordi-
gen ze heel Rotterdam. 

Maar Kaboul richt zich vooral op onze deel-
gemeente. Wat doet een Cultuurscout nu 
precies? Hij stimuleert bewoners en kunste-
naars om grote en kleine ideeën op het ge-
bied van kunst of cultuur in de buurt waar te 
maken. Kaboul kun je dus tijdens heel veel 
kunstactiviteiten in deze wijk tegenkomen. 
Hij heeft meegeholpen bij de kunstroute van 
de Bergse Zonnebloem, de Fatimaschool 
en de BOK. Verder denkt hij ook mee met 
de open atelierroute of de huiskamerroute 
en het kunstfestival Schiebroek. Ook orga-
niseert hij twee keer per jaar de Kunstborrel 
op diverse interessante locaties in de wij-
ken. De laatste Kunstborrel is gehouden in 
Castagnet, dit ter afsluiting van de Huiska-
merroute. Het was een groot succes.

De Culturele Kaart ,een boekje waarin je 
een overzicht vindt van het kunst- en cul-
tuuraanbod in de wijk, is van de hand van 
de Cultuurscout. Ook stuurt hij maande-
lijks een Culturele Nieuwsbrief rond met 
een alle leuke activiteiten die plaatsvinden 
in de buurt.

De Cultuurscout is zelf geen initiatiefnemer 
van projecten, maar jaagt initiatieven aan 
en ondersteunt wijkbewoners bij hun pro-
ject. Dit ondersteunen bestaat bijvoorbeeld 
uit het samenbrengen van de bewoners en 
een geschikte kunstenaar, en/of het vinden 
van een leuke locatie en/of het helpen met 
de aanvraag van subsidies en vergunnin-
gen of het doorgeven van een leuk adres 
of contactpersoon voor het maken van een 
poster voor de activiteit. Kaboul zorgt er 

dus vooral voor dat mensen met elkaar in 
contact komen en op deze manier van hun 
ideeën een echt plan kunnen maken en dit 
ook tot uitvoering kunnen laten komen. Op 
deze manier wordt de samenwerking mak-
kelijker en kunnen mensen elkaar eerder 
vinden. Een ander voordeel is dat het ge-

zellige Kleiwegkwartier nog gezelliger wordt 
en steeds meer mensen elkaar ontmoeten 
en initiatieven ontwikkelen om de wijk nog 
leuker en socialer te maken. 

Wil je ook iets organiseren in de wijk of 
meedoen met een bestaand initiatief? Ben 
je als amateur of professional betrokken bij 
de kunst en cultuur in het Kleiwegkwartier? 
Wil je de Culturele Nieuwsbrief ontvangen 
of heb jezelf een leuke tip? Dan kun je bij 
de Cultuurscout terecht voor een oriën-
terend gesprek. Kaboul kun je vinden bij 
de deelgemeente Hillegersberg aan de 
Melanchthonweg 100 of natuurlijk bij de 
activiteiten in de wijk. 

Contactgegevens:
Mail: cultuurscouthis@sbaw.l

Telefoon: 06 34 777 154

Mirjam Fondse

een nieuw gezicht!
Het Kleiwegkwartier heeft het tijde-
lijk zonder buurtagent moeten stel-
len. Deze werd node gemist. Ook in 
een rustige wijk zoals het Kleiweg-
kwartier is toezicht en handhaving 
noodzakelijk.

Will Stolzenbach is bekend in de wijk 
doch nieuw in de functie van (waarne-
mend) buurtagent. Hiervoor zat hij in 
het noodhulpteam. Het noodhulpteam 
lost bij een probleem als eerste het 
probleem op en gaat weer verder. De 
buurtagent werkt aan de achterlig-
gende oorzaken. In deze wijk ligt de 
aandacht vooral bij de parkeerdruk, 
slooproute en jongerenoverlast. 
“De parkeerdruk is hier groot. De 
onderliggende oorzaak is natuurlijk 
dat er veel auto’s zijn. Gezinnen met 
grote kinderen hebben vaak meer dan 
twee auto’s. En dat past niet alle-
maal. Mensen denken minder na dan 
vroeger. Moet ik ook alles maar doen 
wat wettelijk gezien mag? Maatschap-
pelijke visie is omgeslagen naar meer 
individueel belang”. 

“Ik doe veel aan handhaven en aan de 
bekende bedrijfswagens, campers en 
aanhangers. Deze laatste twee mogen 
niet langer dan drie dagen in de wijk 
staan. Dus om de twee dagen een 
stukje verder parkeren is ook niet toe-
gestaan. Mensen moeten het voertuig 
dan toch echt buiten de wijk stallen. 
Doordat ik de eigenaren aanspreek en 
eventueel een bon uitschrijf verdwijnen 
deze bolides steeds meer. Toch lost 
dat het probleem niet op. Er zijn ook 
mensen van de Gordelweg die hier 
het betaald parkeren ontlopen. En dat 
is gewoon legaal. Voor invoering van 
betaald parkeren hier beveel ik mensen 
aan om dit kenbaar te maken bij de 
deelgemeente.

De Straatweg stond bekend als sloop-
route. Mensen die terugkeerden van 
het uitgaansleven in de stad vernielden 
auto’s en straatmeubilair op weg naar 
huis. Dat is een stuk minder geworden. 
Ik heb gezorgd voor een campagne 
waarin jongeren door middel van grote 
borden werden gewezen op de gevol-
gen: een strafblad is slecht voor je toe-
komst. Maar ook mensen geattendeerd 
op wat ze zelf kunnen doen ter voor-
koming: spiegels inklappen en niets 
van waarde in de auto achterlaten. Dat 
laatste is ook belangrijk ter voorkoming 
van inbraken. Het is verbijsterend dat 
mensen aangifte komen doen van 
auto-inbraak en dan doodleuk melden 
dat ze tal van waardevolle spullen in 
de auto hadden liggen. Ook al zijn die 

uit het zicht, met ontvangers kan het 
dieventuig achterhalen of tom-toms in 
de auto liggen. Raampje intikken en de 
buit is binnen.
De jongerenoverlast op de bekende 
plekken bij de Johan de Wittlaan en de 
Adriaan Paauwlaan is afgenomen. Veel 
surveilleren, ook door stadstoezicht, 
en vooral met jongeren en bewoners 
in gesprek gaan. Ik ben van de warme 
contacten. Kennismaken, een band 
opbouwen en meedenken aan een 
oplossing. De jongeren hebben ook 
een plek nodig. Alles verbieden lost 
niets op. Met wederzijds begrip en 
respect komen we verder. Inzicht ge-
ven en mensen met elkaar in gesprek 
brengen. Grenzen stellen voor verschil-
lende partijen. 

Ik ben een echte motorliefhebber. De 
motor komt me tijdens mijn werk goed 
van pas. Tegen een agent op een 
motor wordt toch anders aangekeken 
dan een in de straat. Als we met een 
auto aankomen, willen groepjes nogal 
eens de benen nemen. Kom ik op de 
motor, dan proberen ze het niet eens. 
Ze zien ook wel dat het zinloos is. Met 
een motor kunnen we overal komen! 
Voor de leefbaarheid is betrokkenheid 
van de bewoners nodig. Mensen moe-
ten het vooral melden als dingen niet 
in de haak zijn. Als ik niets weet kan 
ik er ook niet mee aan de slag. Ik ben 
bereikbaar via het bekende nummer 
0900 8844”.

Ciska Evers

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



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
OPENINGSTIJDEN DI T/M VR VAN 10.30 – 17.30 UUR

ZATERDAG TOT 17.00 UUR

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.

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.

Voor het reizen met het openbaar vervoer heeft 
iedereen een ov chipkaart nodig. Dit is een for-
maat bankpas waarmee de reis betaald wordt. 
Het voordeel van de ov chipkaart is dat u maar 
één kaart nodig heeft en niet èn een strippen-
kaart èn een treinkaartje. Er zijn verschillende 
manieren om een ov chipkaart aan te schaffen. 
Via het internet of bij de RET op het centraal 
Station. 

Er zijn twee soorten kaarten; een persoonlijke en 
een anonieme kaart. De anonieme kaart is makke-
lijk als u minder vaak reist met het openbaar vervoer. 
Deze anonieme kaart is verkrijgbaar bij de RET en de 
verkooppunten, u krijgt de kaart meteen mee. Ou-
deren vanaf 65 jaar kunnen alleen met een persoon-
lijke kaart korting krijgen. De persoonlijke kaart kost  
€ 7,50 als u deze kaart aanschaft. De kaarten kun-
nen opgeladen worden via internet maar ook bij de 
automaat. Dit zijn de automaten in bijvoorbeeld alle 
metrostations maar ook bij de AH de Wolf en Tabak & 
Gifts aan de Kleiweg. De heer Jansen helpt ook mee 
als er onduidelijkheden zijn en hij geeft uitleg hoe het 
precies werkt. Het is wel aan te raden om altijd saldo 
op de ov chipkaart te hebben voor het geval u voor 
9.00 uur op een doordeweekse dag moet reizen, 
want dan is het niet gratis. 

Zodra u gaat reizen, moet u altijd in- en uitchecken. 
U betaalt dan een basistarief en een bedrag per ki-
lometer. Reizigers van 4 t/m 11 jaar en 65 jaar en 
ouder, hebben recht op reductietarief. Zij krijgen een 
korting van 34% op zowel het basistarief als het kilo-
metertarief. Om met korting te kunnen reizen is een 
persoonlijke ov-chipkaart nodig. 

In Rotterdam kunnen inwoners van 65 jaar en ouder 
gratis reizen met trams, metro’s en bussen van de 
RET en de buslijn 183 van Qbuzz (uitgezonderd me-
trolijn E / RandstadRail Erasmuslijn, in het gedeelte 
buiten Rotterdam, dus tussen het traject Berkel 
Westpolder - Den Haag CS v.v., BOB-bus en Fast 

Ferry). Het gratis reizen geldt op doordeweekse da-
gen vanaf 09:00 uur ’s ochtends. In het weekend en 
op feestdagen mag ook vóór 09:00 uur ’s ochtends 
gratis gereisd worden. 
Indien u met de trein reist, moet u betalen (met kor-
ting) maar het is niet gratis.
 
Om gratis te kunnen reizen moet u zelf wel iets doen. 
Iedereen die tussen 1 januari en 31 december 65 
jaar of ouder is en in de gemeente Rotterdam woont, 
krijgt een brief thuis gestuurd. U kunt met deze brief 
naar de RET servicewinkel aan de Coolsingel 141 of 
één van de andere verkoop- en informatiepunten. De 
Coolsingel is de meest dichtstbijzijnde punt vanaf 
het Kleiwegkwartier. Het gratis reizen wordt dan ge-
activeerd tegen inlevering van de brief. Dit kan als u 
al een ov chipkaart heeft. Bent u nog niet in het bezit 
van de ov chipkaart, dan kan dit bij één van deze 
punten geregeld worden en wordt het gratis reizen 
geactiveerd. 

Wat als u wilt reizen met de RandstadRail, de 
BOB bus of de Fast Ferry?
U kunt in de RandstadRail wel gebruik maken van de 
ov chipkaart. Hiervoor heeft u dus geen apart kaartje 
nodig, u reist alleen niet gratis maar met korting.

De Bob bus rijdt ’s nachts om de mensen die 
zijn gaan stappen veilig thuis te brengen. 

De passagiers kopen een kaartje in de bus 
à € 4,50.

De Fast Ferry is de bootverbinding tussen 
o.a. Rotterdam en Dordrecht. U koopt aan 
boord een kaartje bij de steward. Voor 65+ 
geldt een gereduceerd tarief op vertoon van 

uw pas. 

reizen met de Ov chipKaart

Kinderen en jongeren met een handicap zullen 
altijd te maken hebben met hun beperking. Maar 
dat wil niet zeggen dat zij niet een volwaardig 
leven kunnen leiden. NSGK zet zich in voor deze 
kinderen en jongeren met een handicap. 

Om de projecten hiervoor te realiseren heeft NSGK 
hulp nodig. Uw hulp! Denk maar eens aan het 
realiseren van speelplaatsen, toegankelijk voor 
kinderen met een handicap. En ook deze kinde-
ren vinden het leuk om in aanraking te komen met 
kunst en cultuur. Daar zijn speciale toneel- en mu-
ziekworkshops voor ontwikkeld. En zelfstandig wo-
nen moet kunnen. Vakantieprojecten, aangepaste 
sportaccommodaties en natuurlijk het krijgen van 
een volwaardige baan. NSGK zet zich graag in 
voor deze kinderen. Met kennis en goede raad 
maar ook financieel. Alleen zo maken wij deze pro-
jecten mogelijk.

NSGK is onafhankelijk en 
ontvangt GEEN overheidssubsidie.

Wat kunt u doen?
Word	donateur!	

Met uw donatie helpt u kinderen met 
een handicap om gewoon te kunnen leven. 

Word	collectant!

NSGK houdt elk jaar in november een landelijke col-
lecteweek. Dit jaar wordt de collecte gehouden van 
15 tot en met 20 november. Dus als er bij u aan de 
deur wordt gebeld…bedenk dat u samen met NSGK 
het mogelijk maakt voor het gehandicapte kind.

NSGK	helpt…met	uw	steun!

Voor meer info: 
www.nsgk.nl of maak uw bijdrage over 

nsgK vOOr het 
gehandicapte Kind

Wat is uw initiatief?
• Een klusdag in de straat, een kinderatelier, een  
 een sprookjestuin, boomverlichting, een fietsen- 
 dokter, een buurtbioscoop, een Rotterdam 
 Schaakspel, een straathuiskamer, 
 Rotterdammers bedenken van alles om hun 
 straat of buurt te verbeteren en steken daarvoor 
 graag de handen uit de mouwen. 

Kijk voor voorbeelden op de website: 
www.rotterdamidee.nl

Wat is een bewonersinitiatief?
• Een idee van één of meer Rotterdammers. 
• Een idee dat bewoners -soms met wat steun 
 zelf uitvoeren. 
• Een idee dat Rotterdammers met elkaar verbindt 
• Een idee zonder winstoogmerk of commercieel 
 belang. 

Voorbeelden van starthulp
• Ik wil graag overleggen of brainstormen met  
 andere buurtbewoners over mijn idee. 
 Hoe pak ik dat aan? 
• Ik ben op zoek naar geld voor mijn idee. 
 Van welke mogelijkheden kan ik gebruik maken? 
 Ik zoek hulp voor het invullen van een aanvraag-
 formulier. Wie kan mij helpen? 
• Hoe kom ik aan een vergunning of medewerking 
 van een dienst? 

Heeft u een idee voor uw straat of buurt. 
Neem contact op met de wijkwinkel van de 
Bewonersorganisatie in het Kleiwegkwartier of in 
110-Morgen. 

Rotterdam Idee is een project van de stichting 
Opzoomer Mee in samenwerking met de 
deelgemeente en de bewonersorganisaties.

rOtterdam idee: 
voor Rotterdammers 
die initiatief tonen!
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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

Informatie over de Bok  
vindt u op onze website

www.bOKrOtterdam.nl


