jaargang 36
no. 7
December 2010

Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Kooiwegkwartier

Deelgemeente, graag daadkracht en duidelijkheid!

Het verschil tussen Kleiwegkwartier en
Kooiwegkwartier is slechts twee letters.
En het lijkt erop dat we voortaan door
het leven kunnen gaan onder deze
nieuwe licht gewijzigde naam. Speelt
de slechts beperkte letterwijziging
een doorslaggevende rol in de
recente besluitvorming rondom onze
voetbalkooi aan de Johan de Wittlaan?
De laatste tussenstand is (zie ook elders
een kort bericht in deze krant), dat het
dagelijks bestuur van de deelgemeente
de hoge hekken van de kooi zo spoedig
mogelijk wil gaan afbreken. Het plan is
dat de lage hekken, het veld zelf en het
basketveld later volgen. Dat is jammer.
Al vele jaren wordt rond de plaats
van de kooi aan de plas met veel
plezier gespeeld. De gebruikers zijn
de kinderen van de Tarcisiusschool,
na school alle buurtkinderen en soms
zelfs ook kinderen van buiten de buurt.
Het afbreken van de kooi betekent dat
onze kinderen een plek minder hebben
om te spelen. We moeten nog maar zien
wat er later eventueel voor terugkomt.
Op de korte termijn betekent het dat
ik waarschijnlijk met regelmaat een
wat blubberige vieze natte achtjarige
jongeman over de vloer krijg: “Wat heb
je gedaan zoon?” “Pap, de bal kwam in
het water en toen moest ik hem gaan
halen en nu heb ik honger en wil ik droge
sokken en andere schoenen en ga ik zo
binnen nintendo-en en daarna gaan
we fietsen.” Dat is normaal niet zo erg
(tegenwoordig zit er schone blubber in
de plas), maar met dit koudere weer ga
je je dan toch wat meer zorgen maken.
Verder is het natuurlijk jammer van
de in de kooi geïnvesteerde honderdduizend euro: Daar hadden we wellicht
het elektriciteitshuisje op het Bergpolderplein mee kunnen verplaatsen of
wat extra parkeerplekken mee kunnen
maken op het dak van de Action.
Persoonlijk zie ik meer in aanpakken van
de kleine groep nachtelijke overlastveroorzakers of ’s nachts afsluiten
van het gebied rondom de kooi. Maar
voor dit soort ideeën is het nu te laat.
Ik denk dat het huidige dagelijks
bestuur van deelgemeente verstrikt is
geraakt in te snel gemaakte afspraken
in een coalitieakkoord. Niemand
begrijpt ondertussen nog iets van de
onduidelijke politieke standpunten,
de bezwaren tegen bezwaren, de niet
ontvankelijk verklaringen en onjuiste
stukken in grote kranten. Het gaat
hier over iets heel simpels en dat zijn
spelende kinderen en een hele kleine
groep overlastgevers.
Begin mei van dit jaar stond er in deze
column al een standpunt van de BOK
over de kooi (en eigenlijk is hier niets aan
veranderd): “Het standpunt van de BOK is
dat wij niet verwachten dat de nachtelijke
overlast gaat afnemen door het afbreken
van de kooi. Hooguit verwachten wij een
verplaatsing van de overlast naar andere
locaties. Voorzieningen voor jongeren
in het Kleiwegkwartier zijn dun gezaaid
en vanuit dat oogpunt zouden wij de
kooi liever willen laten staan. Het kan en
mag echter niet zo zijn dat mensen die
er direct naast wonen permanent hinder
ondervinden. Onze voorkeur gaat daarom
uit naar laten staan en een blijvende en
harde aanpak van de overlast. Over de
harde aanpak lijkt iedereen het gelukkig
eens. Afbreken zou kapitaalsvernietiging
zijn. Maar laten staan als er blijvende
overlast is, is geen optie.”

Camiel Columnmans

Hoezo overlast????
De wijkavond in november was een
groot succes. Op deze avond spraken bewoners, ondernemers en
politici over zaken die voor de leefbaarheid nu en in de toekomst van
de wijk van belang zijn. Precies om
20.00 uur stroomde de zaal vol met
bewoners. De zaal werd verdeeld
over drie groepen aan de hand van
3 gespreksonderwerpen: parkeeroverlast, ondernemen & winkelen en
buitenruimte.
Parkeren
Over parkeren is iedereen het eens. Er
is een grote schaarste aan parkeergelegenheid. En daar moet nu écht wat aan
worden gedaan. De beschikbare ruimte
kan efficiënter worden gebruikt op een
aantal plekken in de wijk. Parkeerplaatsen in plaats van bloembakken en vuilcontainers kunnen opschuiven. Het lijkt
het erop dat veel van de overlast van
buiten de wijk komt. En meer parkeerruimte creëren kan een aanzuigende
werking hebben. De wijk is makkelijk te
bereiken vanuit Noord en vanaf de snelweg. Van `buiten’ weet men onze wijk te
goed te vinden. Er werd die avond dus
veel gesproken over parkeertoerisme.
Mensen die in Noord wonen stallen hier
hun bedrijfsbusje of auto. Of mensen
die gaan winkelen in het centrum of naar
het vliegveld willen, parkeren hier de bolide en reizen per vouwfiets of openbaar
vervoer verder. Ook arbeiders die elk
een eigen auto in de wijk laten staan en
vervolgens met een bedrijfsbusje gezamenlijk verder rijden zijn veel genoemd.
Oost-Europese auto’s blijven maanden
op een plek staan. Sommige straten worden vooral beheerst door knutselauto’s.
Of er is sprake van overlast door een garage of andere ondernemer. Opvallend
was dat de oorzaak van de parkeerdruk
per straat blijkt te verschillen. Advies aan
het dagelijks bestuur is om het probleem
per straat te bepalen en per straat maatregelen te nemen. En daar hoort onnodig verbaliseren niet bij. Auto’s met 1
wiel op de stoep krijgen tegenwoordig
al een prent. Ook auto’s die weliswaar
niet in de weg staan, maar officieel wel
verkeerd, krijgen een verrassing achter
de ruitenwisser. Dat handhaven lost het
probleem niet op, maar vergroot wel
de ergernis. Mensen zijn er niet op uit
om bewust fout te parkeren. Betaald
parkeren op de Kleiweg had tot gevolg
dat de omliggende straten te maken
kregen met meer parkeerdruk. Dus als
betaald parkeren wordt ingevoerd zou
het moeten gaan gelden voor de hele
wijk, zelfs voor heel Hillegersberg en
Schiebroek. En na verloop van tijd moet
deze maatregel, net als alle anderen,
worden geëvalueerd. Als het niet helpt

ligt afschaffing voor de hand. Ook al zijn
de tarieven voor lokale bewoners laag,
veel bewoners vinden het wrang dat ze
mogelijk moeten gaan betalen voor een
vergunning. Men maakt zich ook zorgen
om de sociale gevolgen. Visite blijft misschien weg als ze moeten gaan betalen
voor een parkeerplaats.
Ondernemers
Winkelen & ondernemen zorgde ook
voor levendige discussies. Het gebrek
aan speciaalzaken en kleine middenstand werd veel genoemd. Men mist
ook een tweede supermarkt en winkels
van bekende ketens. Anderzijds staken de bewoners de hand ook in eigen
boezem. De Zeeman vindt men op veel
andere plaatsen in de stad. Heeft een
filiaal in het Kleiwegkwartier echt meerwaarde? En als wij alles bij de Albert
Heijn aanschaffen heeft de slager en
de groenteboer op de hoek geen kans
om zich te handhaven. De wijk kenmerkt
zich doordat veel mensen werk hebben
of zelfstandig ondernemer zijn. De winkelstand moet zich daarop richten. Daghoreca waar ZZP-ers hun gasten kunnen
ontvangen. Kleine vergaderruimtes, faciliteiten voor bezorging en kleine opslag.
Een goed voorbeeld van een succes
is de kleine avondkapper, die voorziet
in een duidelijke behoefte en kan zich
daardoor prima handhaven. De vraag
aan de deelraad is om ondernemers te
helpen met het vinden van de behoeften
van deze wijk en te stimuleren daarin te
voorzien. Samenwerking van winkeliers
met de deelraad is essentieel. Een betere samenwerking tussen verschillende
ondernemers onderling zou aanbod
kunnen opleveren die balans heeft tussen zakelijke dienstverleners en consumentenwinkels.
Leegstand moet worden tegengegaan
door de ruimte tijdelijk anders te benutten. Lege winkelpanden zijn heel geschikt
als etalage voor ZZP-ers, expositieruimte
voor kunstenaars of als ruimte voor het
opstarten van een eigen bedrijf als er
thuis geen ruimte is. Het is droevig dat
het pand van de Aldi nog anderhalf jaar
leeg zal blijven doordat er sprake is van
twee eigenaren. En iedereen weet dat
leegstand achteruitgang van pand en
omgeving in de hand werkt. Aan de deelgemeente de uitdaging om invulling door
soepele regelgeving te bevorderen. Dit
is beter dan een winkelmanager van ver
buiten de wijk die het zoveelste nutteloze
rapport heeft geschreven. De winkelmanager is inmiddels al wegbezuinigd.
Buitenruimte
Bij het onderwerp buitenruimte was men
positiever ingesteld. Er is nu tijdelijk éénrichtings verkeer richting het St. Francis-

cus. ‘Kan dat niet zo blijven’ vroeg men
zich af? Illustratief voor het feit dat bewoners de Kleiweg als druk ervaren. Het
is een doorgaande route naar de stad
en het liefst wil men die veranderen in
een autoluwe straat. Dat zou ook voor
het winkelgebied aantrekkelijker zijn.
Voor de rest wil men graag de drempels
die beloofd zijn bij het Melanchtonpark.
Er is weinig kritiek op de buitenruimte,
maar des te meer op de daadkracht
van de deelgemeente. De teneur is dat
de deelgemeente niet reageert op vragen en oproepen van de bewoners. De
honorering van een aanvraag van een
fietstrommel duurt lang. Ook met aangedragen oplossingen voor lokale problemen wordt niets gedaan. Bewoners
voelen zich niet serieus genomen. Terwijl
genoemde oplossingen zo simpel zijn:
Extra legen van een vuilcontainer voorkomt stapels zakken bij de container.
Het aansporen van een aannemer om
na gedane arbeid zijn rommel op te ruimen zodat het niet blijft liggen. De restanten van twee slooppanden eindelijk
eens laten opruimen. Het omdraaien van
de rijrichting in de Elisabethlaan zou een
verkeersprobleem kunnen oplossen.

Deelgemeente: Meer daadkracht dus!
En zeker als de bewoners dat ook doen.
Ze bieden problemen met bijpassende
oplossingen op een presenteerblaadje
aan. En als iets niet snel kan worden opgelost dan wil men graag weten waarom
niet en wat dan wel mogelijk is. Als de
vraag de bevoegdheid van de deelgemeente overstijgt dan willen mensen dat
graag weten. En ook hoe ze dit bij de
gemeente kunnen aankaarten. Duidelijkheid naar de bewoners dus.

De Voetbalkooi wordt
toch gesloopt

Mededelingen
van de BOK

De deelgemeente heeft besloten de
voetbalkooi aan de Johan de Wittlaan
alsnog te ontmantelen. Dit nadat de
rechter bepaalde dat de besluitvorming
hierover bij de deelgemeente lag.

uitnodigingen
Inloop

De kooi met hoge hekken is volgens het dagelijks bestuur illegaal en wordt daarom zo
spoedig mogelijk afgebroken. De andere reden voor sloop is dat de deelgemeente heeft
besloten tot herinrichting van het terrein.
Daarom zullen op termijn ook het voetbalveld
en het basketbalveld eraan moeten geloven.
De afbraak vindt dus in etappes plaats.
In overleg met de Tarcisiusschool en direct
omwonenden wordt een herinrichtingsplan
gemaakt. In ieder geval komt er een speelvoorziening die past bij het bestemmingsplan. De BOK is heel benieuwd wat dat
voorziening zal gaan worden.

Dat we meer daadkracht van de deelgemeente verwachten is niet nieuw. Net als
de onderwerpen uit dit stuk. Sterker nog,
de onderwerpen passeerden bij twee
soortgelijke avonden in voorgaande jaren ook al de revue. Nu is deze deelraad
nog vers. We kunnen ze niet afrekenen
op de besluiteloosheid van de vorige.
Maar we geven ze wel de uitdaging om
aan de slag te gaan. En niet voortgaan
op de lijn van eindeloze onderzoeken en
discussies. Daadkracht en duidelijkheid.
Problemen oplossen. Deelgemeente,
laat zien dat je bestaansrecht hebt!
Ciska Evers

Op woensdag 29 december is er ‘oliebollen’ inloop in de Duikelaar aan de Antony Duyklaan. Buurtbewoners zijn van harte
welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur, voor
koffie, thee, oliebollen en gezelligheid.

Nieuwjaarsreceptie
De BOK nodigt de bewoners van het Kleiwegkwartier van harte uit om samen met
bestuur, redactie en vrijwilligers het glas
te heffen op het nieuwe jaar.
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden
op vrijdag 7 januari van 16.30 tot 19.00
uur in de Duikelaar.

Wijkwinkel

Hiermee komt een eind aan het maandenlange getouwtrek tussen diverse belanghebbenden.

De wijkwinkel is gesloten van maandag 20
december tot maandag 3 januari 2011.
Op dinsdag 4 januari zijn wij weer geopend.

Voor meer informatie zie:
http://www.rotterdam.nl/terrein_voetbalkooi_aan_de_johan_de_wittlaan_
wordt_heringericht_

Wij wensen u heel goede kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar toe.
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Ciska Evers

Alle informatie is
ook te vinden op onze
website www.bokrotterdam.nl
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Schilderen met plezier…
Henk Hammendorp (84) geeft elke
vrijdagmiddag tekenles in De Duikelaar. En dat doet hij al jaren met heel
veel plezier. In 1988 was er een tentoonstelling in cultureel centrum Castagnet in Schiebroek.
Daar vroegen een paar mensen in een rolstoel om schilderles. Henk, zelf van kinds
af aan een enthousiast tekenaar, vond
het direct een goed idee. Alleen was er
toen geen geschikte ruimte beschikbaar.
Een kennis van Henk wist wel een plek in
110-Morgen. Het groepje groeide aanzienlijk en de tekenclub 110-Morgen was daarmee een feit. Met als voornaamste doel: teken- en schilderles voor die groep mensen
die niet zo snel naar een doorsnee tekenles
zouden gaan. De club is ook bedoeld voor
mensen met een lichte beperking die het
prettig vinden om sociaal bezig te zijn in
een ontspannen sfeer. Maar die er tegelijkertijd ook wat van willen opsteken.
Inmiddels is men verhuisd naar het Kleiwegkwartier. In de grote ruimte in de Duikelaar laat Henk de club kennismaken met
sjablonen. Op die manier wordt een tekening vanaf het begin opgebouwd. Maar
ook stillevens, portretten en abstracte tekeningen worden gemaakt .
Vanmiddag is er een opdracht over vogels. De groep (gemiddelde leeftijd 55+ )
is druk bezig met schetsen en kleuren. Op
een grote tafel liggen stapels, door de cursisten gemaakte tekeningen. Tijdens ons
gesprek laat Henk een prachtig plakboek
zien van alle activiteiten die de club afgelopen jaren heeft ondernomen.
Het was niet alleen zitten en tekenen. De

De deelgemeente heeft onderzoek gedaan naar de visie van de bewoners
op hun leefomgeving.
Het doel van het onderzoek was “Inzicht
krijgen in de waardering van de inwoners
van de deelgemeente HillegersbergSchiebroek over hun leefomgeving”.
Het onderzoek is uitgevoerd via een online
enquête. Alle leden van het Burgerpanel
zijn per e-mail benaderd met het verzoek
om (vrijwillig) deel te nemen.
In totaal hebben 322 leden uit de wijk Hillegersberg-Zuid de vragenlijst ingevuld.
De onderwerpen waren uitgebreider als
die van de bewonersavond. Het grote
club maakte regelmatig leuke en interessante uitstapjes. Zoals naar Gouda,
Schoonhoven en Museum Het Paleis in
Den Haag. Meestal met een lekker etentje
als afsluiting. In 1998 is het 10-jarig bestaan feestelijk gevierd met een uitje naar
de Schouwburg.
Af en toe vertelt Henk iets over de achtergrond van bepaalde kunstenaars en laat
hij dia’s zien. En soms is er een kleine
expositie. Maar helaas wordt de club de
laatste tijd steeds kleiner. Het is momenteel nog maar een groepje van zeven
personen. Mensen verhuizen, of moeten
noodgedwongen stoppen. De groep kan
daarom enige uitbreiding goed gebruiken.
Want als het zo doorgaat is Henk gedwongen om eind december met de club te

stoppen. De kosten worden te hoog. En
Henk zelf is ook niet meer de jongste. Het
kost veel tijd en voorbereiding. Het zou
fijn zijn om straks een opvolger te hebben.
Henk benadrukt nog eens dat meedoen
belangrijker is dan het resultaat. Loop of
rol eens binnen en bedenk vooral: ook
een handicap hoeft geen belemmering te
zijn om mooie kunstwerkjes te maken.
De tekenles is elke vrijdagmiddag van
13.30 - 15.30 uur in de Duikelaar. Kosten:
3 euro per les.
Voor meer info:
Henk Hammendorp 010-4569139
Marjolein Tan

Yoga, bezinning en Kerst….
nen en vrouwen bij elkaar te krijgen voor
een twee uur durende yogasessie met als
motto: ontspannen de Kerst in. Iedereen
is tegenwoordig maar druk, druk, druk.
En juist Kerst is een tijd voor bezinning,
rust en ontspanning.
De workshop op 18 december zal in principe van 15.00 tot 17.00 uur duren maar dat
is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Chantal rekent op zo’n 50 sportievelingen.
De kosten voor deze middag zijn minimaal
15 euro maar meer geven mag altijd! De
opbrengst gaat immers naar dream4kids.
Iedereen is dus van harte welkom!
Voor deze bijzondere workshop kunt u
zich opgeven bij www.djoj.nl

Wie van yoga houdt kan zich opgeven
voor een bijzondere workshop in Centrum Djoj. Op zaterdag 18 december
a.s. zal Chantal Tuinier daar een workshop geven. Sinds een jaar is Chantal
actief bij Djoj als yogadocent. Zij houdt
zich bezig met Easyflow-yoga en Poweryoga. Dit laatste is een krachtige
vorm van yoga die bestaat uit afwisselende houdingen achter elkaar. Je volgt
de houdingen op het ritme van je adem.
Dit geeft een ontspannend effect.
Chantal vindt het fijn om mensen te leren
waar hun onrust zit en hoe ze zich het
beste kunnen ontspannen. Zij vertelt dat
juist de drukke 30plusser en de wat oudere mensen Poweryoga heel fijn vinden.
De cursisten die haar yogalessen bezoeken wonen allemaal in de buurt. Chantal
ervaart het werken in het Kleiwegkwartier
als prettig en veilig.
Dit jaar geeft zij een speciale kerstworkshop waarvan de opbrengst bestemd zal

zijn voor dream4kids, een organisatie die
ervoor zorgt dat een droomwens van een
kind met een traumatische ervaring in vervulling gaat. Chantal heeft hier bewust voor
gekozen omdat ze dan zeker weet dat de
opbrengst naar een goed doel gaat.
De bedoeling is om zoveel mogelijk man-

Voor meer info over de yogalessen:
www.yo-jo.nl
NB. Bezitters van een Rotterdampas kunnen
in 2011 bij Chantal een gratis proefles krijgen!

Marjolein Tan

Voor jongens met ideeën!
Het nieuwe schooljaar is inmiddels
alweer een tijdje begonnen! Iedereen
zit weer braaf in de schoolbanken en
besteed weer veel tijd aan huiswerk.

nodig. Het Jongerenwerk van Thermiek is
op zoek naar jongens die wat te zeggen
hebben of die boordevol ideeën zitten met
en voor allerlei activiteiten!

Maar….Er is natuurlijk ook nog wat vrije
tijd! Speciaal voor Jongens vanaf 11 jaar
zijn wij hard bezig om op elke donderdagmiddag en -avond van 16.00 t/m 20.00 uur
activiteiten en ideeënuurtjes in te plannen.
Hier kun je met vrienden lekker zitten, kletsen, thee drinken, ideeën bespreken en
geplande activiteiten uitvoeren etc. Hier
hebben we wel jongeren en ideeën voor

Ben jij zo’n actieve jongen? Heb jij ideeën
over wat je allemaal tijdens een activiteit
kunt doen? Kom dan eens langs!
Omdat we niet zomaar ergens aan willen
beginnen, maar een goed programma
willen neer zetten, stelt het Jongerenwerk
ruimte beschikbaar voor jongens van 11
tot en met 18 jaar afkomstig uit Duikelaar.

Dit zal zijn in Buurthuis de Duikelaar elke
dinsdag 16.00 t/m 18.00 uur
(Kleiwegkwartier Antony Duyklaan 9).
We willen dan graag met jullie brainstormen over hoe we de locatie iedere donderdag van 16.00 -20.00 uur kunnen vullen met vette, leuke, gezellige maar vooral
door jullie bedachte activiteiten!
Wij zorgen er voor dat wij aanwezig zijn en
jullie dan maar voor jullie aanwezigheid en
voor de ideeën?
Aanmelden + info: Jerrol Best
jbest@thermiek.info of 06 - 14 80 35 31

VVE-010
In het Kleiwegkwartier zijn veel panden eigendom van particulieren. Er
zijn maar zeer weinig vrijstaande huizen in de wijk. Daarom zijn bijna alle
huiseigenaren automatisch lid van een
Vereniging van Eigenaren. Dit is in de
wet zo vastgelegd. Als de eigenaren in
praktijk weinig tot niets doen aan de
VVE, dan is er sprake van een slapende vereniging.
VVE-010 is in het leven geroepen om Rotterdamse Verenigingen van Eigenaren te
helpen een goed functionerende vereni-

Eerste resultaten raadpleging
Digitaal Burgerpanel bekend

ging op te zetten. VVE-010 doet dit als serviceorganisatie, met een unieke aanpak.
Zij richt zich niet alleen op het wegwerken van onderhoudsachterstanden, maar
vooral ook op het duurzaam waarborgen
van gemeenschappelijk onderhoud van
appartementen voor nu en in de toekomst.
Zo is VVE-010 dé partner als het gaat om
het informeren, stimuleren en faciliteren
van Verenigingen van Eigenaren in de gemeente Rotterdam.
Voor deelgemeenten die te maken hebben
met veel panden die kampen met achter-

verschil was dat deze vragenlijsten individueel zijn ingevuld en dat geen discussie
en interactie met medebewoners of politici
mogelijk was.
Ook in dit onderzoek kwam de parkeerdruk als probleem naar voren. Over het
winkelaanbod is een vergelijkbare visie
terug te vinden als die op de bewonersavond. Interessant is dat op de laatste
bladzijde een groot aantal herkenbare uitspraken van bewoners is terug te vinden.
Voor meer informatie zie:
http://www.rotterdam.nl/his
Deelgemeente, doe hier uw voordeel mee
en ga aan de slag!

Feestelijke opening Bergpolderplein
Zaterdag 11 december om 12.00 uur
wordt het vernieuwde Bergpolderplein
feestelijk geopend door de heer Adriaan Pieterson, lid van het dagelijks bestuur van de Deelgemeente.
Er wordt er een Kerstmarkt gehouden met
aantrekkelijke kramen waar van alles te
koop is, o.a. mooie kerststukjes. Ook is er
een levende kerststal met een ezel, geiten,
kippen en andere dieren.
Het Kerstmannenkoor zingt van 12.00
- 16.00 uur. Voor de kinderen is er een
springkussen in winterse sfeer.
De Kerstman komt en deelt kleine kadootjes uit aan de kinderen.
Er zijn ook oliebollen, glühwein, koek en

zopie en er is heerlijke warme erwtensoep.
Een prachtige opzomer kerstboom verhoogt de sfeer en zorgt voor feestelijke
verlichting van het plein.

Een plaats in de herberg???
Voor de 33ste Europese Jongerenontmoeting van Taizé, voor het eerst
in Nederland, worden 25.000 deelnemers verwacht uit heel Europa. Op 28
december arriveren de jongeren en
ze vertrekken weer op 1 januari. Voor
velen is al onderdak gevonden via de
meer dan 150 deelnemende gastkerken, waaronder onze eigen Oranjekerk. De Oranjekerk moet zo’n 125150 jongeren onderbrengen, begin
december zitten we al op 75 plekken,
bij kerkleden en niet-kerkleden. Maar
er zijn nog duizenden gastadressen
nodig, bij ons en in de stad.

een eenvoudig ontbijt. En wellicht kunt u
de gasten uitnodigen voor het avondeten
op 31 december. Zo kunt u laten zien hoe
in Nederland Oud&Nieuw wordt gevierd!
In de loop van 28 december arriveren ze,
tegen de avond start het programma in
Ahoy. 29 december gaan de jongeren
van hun logeeradres naar de Oranjekerk
waar zij het plaatselijk programma volgen.
Dat begint met een gebed, gevolgd door
gespreksgroepen. Om 11.00 uur vertrekken de jongeren naar Ahoy. Daar vinden
de centrale activiteiten plaats en eet men
twee keer. Tegen 22.00 uur komen ze weer
terug bij de gastadressen.

Als er onvoldoende slaapplaatsen gevonden worden dan zullen de gasten opgevangen moeten worden in scholen en
sportgebouwen. Ongezellig, niet comfortabel en ook weinig gastvrij. Daarom ook
aan u de vraag: Werkt u mee om deze
unieke ervaring voor al die jongeren mogelijk te maken? Durft u het in de kersttijd
aan om uw huis en dus uw hart te openen
voor jongeren? U krijgt er zelf een onvergetelijke ervaring voor terug!

De belangstelling voor het evenement
is groter dan verwacht en dat is goed
nieuws, JongerenHoofdstad Rotterdam is
populair. Het betekent ook dat er veel meer
slaapplaatsen nodig zijn dan gedacht.
Daarom deze oproep: stel uw huis open
voor twee of meer zin-zoekende jongeren.
Hebt u enkele dagen 2x2m2 en wat boterhammen beschikbaar? Neem dan contact op met het voorbereidingsteam van
de Oranjekerk: Taize@pkn-oranjekerk.nl,
of 4611679. Meteen inschrijven als gastgezin kan op www.taize.fr/welkom. Of kijk
voor meer informatie op www.taize-rdam.
nl. En op zondag 19 december is er in
de Oranjekerk nog een informatiebijeenkomst voor mogelijke gastgezinnen, van
12.00 tot 13.15 uur.
Anton Stapelkamp

2x2m2
Het enige wat ze nodig hebben is enkele
vierkante meters bij een gastgezin om te
kunnen overnachten. Een kamer of bed is
niet eens nodig, wat stoelen ’s-avonds aan
de kant en u hebt al een prima slaapplek .
Ze brengen namelijk zelf slaapzak en -mat
mee en vragen alleen maar wat ruimte en

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

Verfmengservice
Sleutelservice

stallig onderhoud, biedt VVE extra ondersteuning. Voor de overige wijken, zoals het
Kleiwegkwartier, heeft VVE-010 vooral een
informerende functie.
Informatie
Als u nog geen actieve VVE heeft is de
website www.vve010.nl een goede start.
Hier vind u informatie over wat een VVE is,
welke documenten nodig zijn en hoe een
slapende VVE te activeren. Ook vindt u er
voorbeelddocumenten en antwoorden op
veel gestelde vragen.
Ciska Evers

verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen
Voor al uw timmerwerkzaamheden
binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al
uw kastenwanden op maat !!

Wij maken alles in eigen
machinale werkplaats.

24-uurs service

Bergse Linker Rottekade 59 - 3056 LB Rotterdam
Tel. 010 - 4127043 - Mobiel: 06 - 53403616
Fax 010 - 2143522

Anton Stapelkamp
de nieuwe Burgemeester van Kapelle?
De gemeenteraad van Kapelle heeft op 7 december 2010 besloten de heer mr. A. (Anton) B. Stapelkamp (1961) bij de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen als
nieuwe burgemeester van de gemeente Kapelle.
Na 16 jaar als docent en coördinator in het bestuurlijk-juridische beroepsonderwijs gewerkt te hebben
maakte Anton Stapelkamp in 2001 de overstap naar
het openbaar bestuur. Tot april 2010 was hij met heel

veel plezier dagelijks bestuurder (=wethouder) in
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, met vooral
de sociale portefeuille.
Anton heeft aangegeven zo snel als mogelijk met zijn
vrouw te willen verhuizen naar Zeeland om in te kunnen inburgeren en een plek in de Kapelse gemeenschap te vinden. Dat zal vast lukken want de nuchtere
Zeeuwse volksaard heeft wel wat weg van het minstens zo nuchtere geen woorden maar daden.

Wijkspreekuur in het Kleiwegkwartier

Nieuwe en veilige tramhalte
bij het SFG aan de Kleiweg
Vanaf 18 december 2010 kunnen bezoekers en
medewerkers van het Sint Franciscus Gasthuis
gebruikmaken van de nieuwe en veilige tramhalte aan de Kleiweg.
Op maandag 13 september begonnen de werkzaamheden om niet alleen de nieuwe tramhalte te
realiseren maar ook om een verbeterde verkeerssituatie aan de Kleiweg ter hoogte van het ziekenhuis te
creëren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd
in opdracht van de RET, in samenwerking met de
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en het Sint
Franciscus Gasthuis.

De leden van het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente houden in 2011 weer een wijkspreekuur
bij de BOK. Deze spreekuren worden in de eerste helft van volgend jaar gehouden van 9.30 - 11.00 uur
op de volgende data: 18 januari - 15 maart - 10 mei. Mevr. D.E. de Coninck en de heren J.C. van
Duin, A. Pieterson en G.A. Plezier zijn bij toerbeurt aanwezig.

In 2007 is het definitieve ontwerp van het Inrichtingsplan Tramplushalte-SFG vastgesteld. Behalve de
bouw van een nieuwe halte met lift en hellingbaan,
werden ook de kruising en de voet- en fietspaden
opnieuw aangelegd. Deze maatregelen zorgen voor
een verbeterde bereikbaarheid van het SFG maar
ook een grotere verkeersveiligheid ter hoogte van de
tramhalte aan de Kleiweg. Met de nieuwe halte komt
de ‘oude tramhalte’ te vervallen. Deze zal worden gesloopt. De groenvoorzieningen zullen opnieuw worden aangelegd. Bezoekers en medewerkers van het
ziekenhuis kunnen door deze ingreep geen gebruik
meer maken van de voetgangersloopbrug over de
G.K. van Hoogendorpweg.

NSGK voor het
gehandicapte kind

Uw vertrouwde computer speciaalzaak voor:
- Verkoop van nieuwe en occasion computers en laptops
- Alle randapparatuur supplies voor uw pc en printer
- Reparaties van alle soorten merken computers en laptops
- Verzorgen internet aansluitingen & installeren aan hus
- Zes dagen in de week open en eigen technische dienst
- Altijd een eerlijk en gedegen advies op maat
- Service aan huis en kantoor

In het artikel over de Nederlandse Stichting voor
het Gehandicapte Kind (NSGK) in de vorige buurtkrant is helaas het gironummer weggevallen.
De NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met
een handicap. Door donateur van de stichting te
worden helpt u kinderen met een handicap om gewoon te kunnen leven.

Openingstijden: maandag 13:00 - 18:00
dinsdag t/m zaterdag 10:00 - 18:00
Kleiweg 108-B 3051 GW Rotterdam
TEL: 010 - 2141086 - FAX: 010 - 2141087

Voor meer info:
www.nsgk.nl of maak uw bijdrage over
op girorekening 552000

Dé webwinkel in het Kleiwegkwartier voor
heerlijke en bijzondere wijnen uit Italië.
Nu mooie wijnen voor de KERST
bubbels - wit - rood - dessert
Ga naar: www.basis-wijn.nl
voor meer informatie en/of bestellingen.

Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
Tel.: 010 422 61 44
www.kolpa.nl
info@kolpa.nl

Opening
Oestercompagnie
Groot oesterliefhebber Minister van Veiligheid
en Justitie Ivo Opstelten verrichte de feestelijke
opening op 12 november jl van “Depot Noord”.
De Oestercompagnie, voorheen gevestigd in het
Kleiwegkwartier, heeft de voormalige broodbakkerij van Van der Meer en Schoep aangekocht
en na 10 jaar leegstand gerenoveerd. De oude
fabriek heeft een indrukwekkende metamorfose
ondergaan. De Oestercompagnie is hier zelf ook
gezeteld. Voor het bestellen van uw (kerst)oesters bent u uiteraard van harte welkom op www.
oestercompagnie.nl . De oesters zijn af te halen
op Depot Noord.
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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

WINTER 2010
INFORMATIE

Op werkdagen zijn wij geopend
van 08.30 uur tot 17.30 uur.
Bezichtigingen op
zaterdag mogelijk

BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter),
John Hokke, Michiel van Berkel en
Geer Meershoek
KANTOOR BOK,
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA R’dam
tel: 422 44 45

Uw makelaar en financieel adviseur!
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BETAALBARE MODE IN HILLEGERSBERG

GALAXY MODE
NIEUWE FEESTCOLLECTIE

Kleiweg 24 Telefoon 010 4 18 48 47
BEKIJK ONZE COLLECTIE OP DE WEBSITE

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

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

WWW.GALAXYMODE.NL
OOK VOOR DE OPENINGSTIJDEN

Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur
(m.u.v. de vakantieperiode)
e-mail: info@bokrotterdam.nl
Redactie
Ciska Evers, Mirjam Fondse, Marjolein Tan,
Annemarie de Visser en John Hokke (foto’s),
Geer Meershoek (coördinator)
Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk:
17 januari 2011
e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl
Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Saskia de Vreugd
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel
Overige informatie is te vinden op de
website van de BOK
www.bokrotterdam.nl

