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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Feeststemming
Koninginnedag was weer fantastisch.
Voor een groot deel was dit uiteraard
te danken aan het geweldige weer.
Slechts een enkeling had zijn jas meegenomen. Een fles factor 30 zonnebrandcrème en een gekoelde fles rosé
waren geen overbodige luxes. Niet
alleen het weer was goed. Ook leek
het dit jaar drukker dan ooit. Er waren
meer kramen beschikbaar en verhuurd
dan andere jaren. En de opengebleven
gaten waren goed opgevuld met kleedjes. De ondernemers en de BOK hadden dit keer de handen ineen geslagen
voor de organisatie: en dat werkt. Veel
dank speciaal aan alle mensen die al
vroeg aanwezig waren en ook aan de
mensen die achteraf hebben geholpen
bij het opvegen of opruimen van de
achtergebleven spullen. Laten we dit
nog maar eens honderd keer herhalen.
In ieder geval voor mijzelf was het een
stuk drukker dan andere jaren, want ik
was al om acht uur ’s ochtends in de
weer om al onze mooie spullen naar
onze kraam te slepen. En dan hadden we in de weken ervoor natuurlijk
al wat goede gesprekken in huis moeten voeren over het selecteren van alle
spullen die weg mochten. De spullen
werden dan wel niet meer gebruikt,
maar de kinderen hadden er zo leuk
mee gespeeld. Of dat ene babyjurkje
stond zo schattig. Of zou mijn moeder ook langskomen, want ik kan echt
niet iets verkopen dat ik van haar heb
gekregen. Of weten we echt zeker dat
er niet nog een broertje of zusje aan zit
te komen (er is nog plaats in de auto).
Kun je dit echt wel verpatsen of weggooien?
Zelf heb ik nooit zo’n moeite om afscheid te nemen van ‘materiële zaken’. Alles wat kleiner is dan een vuist
of een jaar niet gebruikt is, laat ik met
veel plezier in een afvalzak of container
glijden. Less is More! Maar dat ligt bij
mijn vrouw en een deel van mijn kinderen wel anders. Liefst bewaren ze alles
wat ze één maal in hun leven hebben
aangeraakt in de kelder, op zolder of
achter in een kast. De hoeveelheden
stof die ik de afgelopen weken heb
mogen happen zijn werkelijk onvoorstelbaar. Een Limburgse mijnwerker is
echt beter af dan iemand die zijn huis
een keer wil opruimen. En dan heb je
natuurlijk nog het mooie moment als
zich eindelijk een koper aandient voor
het poppenhuis (we hebben er nog zeker 3 over). Toevallig zag mijn dochter
van 2 het pronkstuk verdwijnen en dat
was dus niet de bedoeling! Van het gehuil zou ieder moederhart zijn gebroken. Maar moeder hield zich gelukkig
kranig. Het was immers al bijna weer
Moederdag en dat is altijd weer een
garantie voor het in huis binnenkomen
van nieuwe hoeveelheden meuk.
Graag had ik deze column besteed aan
de noodzaak om hondenpoep ook op
te ruimen in losloopgebieden, of aan
de nieuwe uitrit bij het Sint Franciscus
Gasthuis. De uitrit is mooi opgeknapt
en het is hierdoor een stuk overzichtelijker en veiliger geworden. Maar de afgelopen maand was het opruimen van
mijn huis een stuk aangrijpender dat
het opruimen van het Kleiwegkwartier.
Dit ga ik niet snel vergeten.
Camiel Columnmans

Koninginnedag op de Kleiweg.
Wat een feest!

Koninginnedag was weer ouderwets
gezellig en vooral druk. Het mooie
weer was natuurlijk het toefje slagroom
waar allen van genoten.
Het nieuwe Koninginnedagcomité, dat
gevormd is door leden van de Ondernemersvereniging Kleiweg en de BOK
heeft alles in het werk gesteld om Koninginnedag tot een feest te maken. Voor het
eerst stonden er ook kraampjes in de
Antony Duyklaan en konden bezoekers
en kinderen doorlopen naar de vuurtoren,
de kraampjes van de scouts en het terras
bij de BOK.

Vrijwilliger Hennie van den Berghe van de
BOK snijdt de oranje taart

Al heel vroeg waren de 150 kramen
bezet en waren de eerste verkopen een
feit.Het geweldige weer, de muzikanten
die niet van ophouden wisten, de pony’s,
het schminken,het springkussen op het
Bergpolderplein, de bungeejump en niet
te vergeten de vuurtoren, maakten het
feest compleet. De gratis poffertjes, pannenkoeken en limonade waren niet aan te
slepen. Ook de scouts hadden het druk.
Vooral het gooien naar serviesgoed was
bij de jeugd in trek.

Verrassend was dat ook mensen uit
andere wijken op het feest kwamen.
Blijdorp, Schiebroek, Overschie en Noord
waren in ieder geval vertegenwoordigd.
Ze vonden het hier gezelliger! En dat is
een extra pluim voor alle vrijwilligers die
op deze dag actief waren op en rond de
Kleiweg. Constance Akkermans meldt
nog dat iemand zijn lichtroze brillenkoker
(merk Shiseido) op haar kraam heeft laten
liggen. Zij heeft hem afgegeven bij Corry’s
dierenwinkel.

De ouders (en ouderen) konden heerlijk
uitrusten op het terras bij de BOK. Ze waren verrast dat ze daarbij ook nog getrakteerd werden op gratis koffie met taart en
oranje soep.

Dat de leden van het Oranjecomité aan
het eind van de dag de hele Kleiweg
moesten aanvegen hebben ze dan ook
maar op de koop toegenomen. De dag
kon niet meer stuk.

4 Mei doden-herdenking op het Spinbolplein
Vooraf aan de plechtigheid aan het
Spinbolplein vertrok een stoet vanaf de

Kootsekade. Aan de herdenking werd
o.a. medewerking verleend door het
Hillegersbergs Mannenkoor, het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest en
Vocalgroup “We”.
Gewoontegetrouw werd er weer een
prachtig gedicht voorgedragen door
een leerling van het Melanchthon
College. Voorzitter van de deelgemeente, Jan Cees van Duin, hield na de twee
minuten stilte een toespraak. Daarna
werden kransen gelegd door particulieren
en namens een aantal organisaties.

Herdenkingssteentjes
Op woensdag 27 april zijn in Rotterdam
op 14 adressen 34 herdenkingssteentjes
“Stolpersteine” geplaatst.
Dit zijn steentjes ter nagedachtenis aan
gedeporteerde en vermoorde joodse inwoners. In de deelgemeente ging het om vier
adressen voor met negen steentjes (Berglustlaan 7, Jan van Ghestellaan 28, Le Fèvre
de Montignylaan 26 en Juliana van
Stolberglaan 71).

“Stolpersteine” op Juliana van Stolberglaan 71
Kleine metalen keitjes
Stolpersteine (letterlijk struikelstenen) zijn
kleine metalen keitjes in de stoep voor de
voordeur van een huis. Ze worden “Stolpersteine” genoemd: struikelstenen. De
bedoeling is, dat je even naar beneden kijkt,
je hoofd buigt en leest wat erop staat: naam,

geboorteplaats en datum, gedeporteerd
in 1942 en datum en plaats wanneer de
bewoners van het betreffende pand zijn
vermoord. Auschwitz, Sobibor. Niets opvallends, maar het geeft toch een kort moment
van bezinning over wat er tussen 1942 en
1945 is gebeurd.
Stichting Loods 24
De Stichting Loods 24 zet zich in voor het
plaatsen van Stolpersteine in Rotterdam.
De stichting is genoemd naar de loods van
waaruit de in Rotterdam opgepakte Joden
(meestal februari 1942) naar de vernietigingskampen werden afgevoerd. Vanuit
deze loods werden vrijwel net zoveel Joden
gedeporteerd als uit de schouwburg in Amsterdam.
Gunter Demnig
Het project Stolpersteine is bedacht door
de kunstenaar Gunter Demnig. Voor de
oorlog woonden er, vooral in Hillegersberg
maar ook in Schiebroek, een aanzienlijk
aantal Joden (ca 150 zijn er afgevoerd en
vermoord ). De negen geplaatste steentjes
zijn dus maar een kleine afspiegeling van
wat hier heeft plaatsgevonden.

Seniorendag
25 mei 2011
Op woensdag 25 mei a.s. vindt er weer
een Seniorendag plaats. Deze dag
wordt georganiseerd door het W.M.O.
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Platform Hillegersberg/Schiebroek.
Voorheen was dit het Platform voor Ouderen, maar sinds 1 januari j.l. is de naam
veranderd. Zoals altijd zal deze dag voor
het ochtendgedeelte plaatsvinden in restaurant Lommerrijk aan de Straatweg.
Aanvang 10.00 uur. Zaal open om 09.30
uur. Er is weer een interessant onderwerp
voor de ochtend. Het gaat over de babbeltruc aan de voordeur of aan de telefoon.
Veel mensen hebben hiermee te maken
gehad of krijgen hier nog mee te maken.
Na de lunch vertrekt de bus naar een (voor
u) onbekende bestemming. De verwachting is dat de bus om ca. 17.00 uur weer
terug is bij Lommerrijk.
Het WMO platform kan deze dag nog steeds
aanbieden voor E 2,50 p.p. De kaartverkoop zal starten op dinsdag 10 mei a.s.

De kaarten zijn verkrijgbaar bij:
bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier, Antony Duylaan 9.
De Wilgenkoepel, Wilgenlei 790.
Bewonersorganisatie 110-Morgen,
Minervaplein 96.

Het aantal kaarten is beperkt, dus op = op.
Het bestuur van het WMO-Platform hoopt u
te mogen begroeten op 25 mei a.s.

trouwplannen?
www.weddingplanit.nl

Verandering
bestuurssamenstelling OV Kleiweg
Hillegersberg Zuid.
In maart was het dan zover. Drie leden
van het bestuur (Olivia de Wolf, Corry
Toxopeus en Joost Moes) vertrokken
als bestuursleden van de OV Kleiweg
Hillegersberg Zuid.
Een hele aderlating, maar niet onverwacht.
Het vertrek was reeds lang van te voren
aangekondigd en begrijpelijk. Na vele jaren
enthousiaste inzet, zat de termijn voor deze
bestuursleden er op. Als bestuur hebben ze
de afgelopen jaren veel bereikt en daar dankt
de OV ze hartelijk voor. Gelukkig zijn een aantal mensen bereid gevonden het stokje over
te nemen, Renate Paalman blijft in functie en
Bas Hoogstad is benoemd als ad interm voorzitter. Daarnaast is het bestuur versterkt met
Yolanda Verlaat en Rob Hilz en is het bestuur
voor 99% rond met de invulling van de functie
van penningmeester. Het nieuwe (ad interim)
bestuur zal zich blijven inzetten voor de lopende zaken, zoals Koninginnedag en het Sinterklaasfeest. De afgelopen Koninginnedag was
daar al een prachtig voorbeeld van.
Het bestuur zal zich ook gaan buigen over
hoe zij nu verder vorm willen gaan geven aan
de vereniging. Zodra de eerste plannen op
tafel liggen worden de bewoners daar natuurlijk over geinformeerd. Bewoners die in
contact willen komen met het bestuur, kunnen mailen naar Bas Hoogstad, ad interim
voorzitter ovkleiweg@upcmail.nl

Kleiw egK wartier
gewoon speciaal

OV Kleiweg Hillegersberg Zuid Postbus 35088 - 3005 DB Rotterdam ovkleiweg@upcmail.nl www.kleiwegkwartier.ning.com 06 51143005

Mededelingen
van de BOK

Vrijwilligers gevraagd
De BOK vraagt vrijwilligers die zeven keer
per jaar de Buurtkrant willen bezorgen.
Wilt u iets doen voor de buurt of zoekt u
een doel voor uw wandelingetje (voor de
noodzakelijke beweging, uw gezondheid,
om af te vallen, of tijdens het uitlaten van
uw hond), meld u dan als BEZORGER van
de BOK.
Telefoon 4224445 of 4222590
(Joke Snelleman, coördinator bezorging)
Bezoek de inloop van de BOK
elke woensdagochtend
van 10.00 – 11.30 uur

ZOEKPLAATJE
Dit alleraardigst pandje ziet er zo rustiek
uit. U waant u terug in de 19e eeuw. Maar
schijn bedriegt. Het pand lijkt in een rustig
deel van onze wijk te zijn gelegen, doch
vandaag de dag valt het daar goed tegen. Niet alleen de Molenlaan heeft veel
verkeer te verwerken! Het is ook niet zo
dat u het pandje op dit moment zo kunt
zien. Er is daar in de omgeving het een
en ander sterk veranderd. Zelf zou ik het
geen bezwaar vinden als het in deze hoe-

danigheid weer te zien zou zijn. Rechts
van dit pandje zien we nog net een deel
van een dak met rode pannen. Gaat er bij
het zien van deze foto een lichtje bij u op?
Vertel ons wat u weet, over het pandje, de
straat en wat u nog meer te binnen schiet
bij deze foto.
Deel uw herinneringen met de lezers van
de Buurtkrant. Na loting, ligt voor de winnaar een cadeaubon klaar in de wijkwinkel. Schrijf of mail ons! John Hokke

Waar laat ik mijn fiets?
Dat het soms lastig is om een parkeerplek voor de auto in de wijk te vinden, is
een bekend fenomeen. Dat het stimuleren van het fietsgebruik één van de oplossingsrichtingen van de parkeerproblematiek is, klinkt logisch. Maar waar
laat je je fiets als je geen flinke achtertuin met een achterom hebt? Een paar
mogelijkheden.
Fietsenberging in de voortuin
Wie een voortuin heeft met voldoende ruimte, kan een fietsenberging (laten) bouwen.
Er is genoeg inspiratie op te doen in de wijk:
fiets eens rond en bekijk het bestaande
bonte palet aan mogelijkheden. Met of zonder planten op het dak, open of gesloten
constructie, verzonken of helemaal bovengronds, vrijstaand of tegen de gevel. Ook
gespot: een klein houten bouwseltje tegen
de gevel, met een klep die de (verdiepte)
kruipruimte onder het huis ontsluit.
Fietstrommel
De deelgemeente stelt daarnaast als voorwaarden:
• de woning is niet gelegen in een aaneengesloten bouwblok met de mogelijkheid van een achterom;
• per woning is slechts één berging toegestaan;
• de oppervlakte van de berging is maximaal 5 m2;
• de hoogte van de berging is maximaal
1,5 meter;
• de hemelwaterafvoer van de berging is
voldoende verzekerd;
• de berging is goed ingegroend middels
beplanting.

Antwoord op zoekplaatje BK1
Mevr. Van Boven schrijft ons dat dit mooie
huisje aan de Kleiweg 161 staat. Volgens
haar staan er zes van die oude pandjes
naast elkaar, steeds twee onder een kap.
Het ziet er gezellig uit met dat glas in lood.
Met Koninginnedag wordt de rommelmarkt hier voortgezet op het tuinpad.

Met altijd mooie spulletjes. Vroeger woonde hier melkboer Bijl met zijn gezin. Mevr.
Van Boven meldt dat het pandje te koop
staat, maar dat klopt niet. Het pand achter
dit pand staat te koop.
Mevr. Wil van den Berghe vindt het leuk
dat ze het deze keer eens raden kan.
Zonder twijfel is dit het huisje van Jeanette
aan de Kleiweg. Gelegen tegenover de
Elektroweg en het Bergpolderplein. Ze
weet eigenlijk niet eens haar huisnummer, maar het is het eerste huisje tussen
de Wilhelminalaan en de apotheek aan de
Uitweg. Wil van den Berghe heeft na loting
de cadeaubon gewonnen. Ze kan deze
afhalen bij de BOK.

Vijf vragen over bomen
in het Kleiwegkwartier
Ze staan stilletjes in onze wijk; groen in
de zomer, kaal in de winter en sommige
fraai bloeiend in het voorjaar: de bomen.
Af en toe moet er een ouwetje weg, om
plaats te maken voor een jonkie. Dan
wordt er met groot materieel gezaagd,
gegraven en aangeplant. En sta je er
even bij stil: oja, die bomen, fijn dat ze
er zijn maar wat weet ik er eigenlijk van?
De BOK vroeg de gemeente om de feiten,
in vijf vragen.
1. Wat voor bomen zijn er in het Kleiwegkwartier?
Er staan in het Kleiwegkwartier 916 bomen.
O.a. esdoorn, kastanje, populier, berk, es,
sierappel, sierpeer, meidoorn, plataan, acacia, wilg, lijsterbes, iep.
2. Zijn er bijzondere bomen, of heel oude?
De bomen zijn standaard voor de Rotterdamse Stijl. Aan de Statenlaan staan bijzondere
grote bomen, o.a. een Populus Genorosa
“Barn” met een stamdikte van 1,05 m, die is
aangeplant in 1960. Bij de parkeerplaats van
het Sint Franciscus Gasthuis zijn afgelopen
winter oude populeren verwijderd en vervangen door eiken. Aan de Prins Bernhardkade
staan oude moerascypressen.

Populieren langs de Statenlaan

Na de renovatie van het Bergpolderplein zijn
grote platanen geplant met als doel op deze
plaats bijzonder te worden.
3. Wie zorgt voor de bomen?
Gemeentewerken in opdracht van de deelgemeente en ‘de stad’.
4. Wat moet je doen om de bomen gezond
te houden?
Bomen hebben een groot volume nodig voor
de wortels (doorwortelbare ruimte). Dit staat
in het stedelijke erg onder druk omdat velen
de ondergrond willen gebruiken ( kabels
en leidingen, riool, parkeerplaatsen, ondergrondse containers e.d.).Boomverzorging
bestaat uit regelmatig snoeien (eens per tien
jaar voor volwassen bomen en eens per zes
jaar voor jonge bomen) en controleren van
de bomen op veiligheid (jaarlijks). Bij (straat)
renovatie wordt de afweging gemaakt over
handhaven van de bomen en maatregelen
nemen om de groeiplaats ondergronds te
verbeteren.
5. Zijn er nog bomen-plannen voor de nabije
toekomst?
Nee, al zullen op termijn (15-20 jaar) de
populieren aan de Statenlaan vervangen
moeten worden.
Annemarie de Visser

De kosten van een fietsenberging hangen
natuurlijk af van ontwerp en materiaalkeuze,
maar een gangbare prijs is ca. 800 euro.

‘Ingegroende’ fietsenberging
De mogelijkheden zijn legio, maar behalve
met je eigen financiële beperkingen heb
je ook te maken met bouwvoorschriften en
met beleid van de deelgemeente.
Op www.omgevingsloket.nl kun je nagaan
of voor de bouw van je beoogde fietsenberging een omgevingsvergunning nodig
is. Dat is o.a. het geval als de hoogte meer
dan één meter is en het oppervlak meer dan
twee vierkante meter.

SMOS fietsen

Abbonnement fietsenstalling
In de fietsenstallingen aan de Prins Frederik Hendrikstraat (voormalige brandweerkazerne) en aan de Margrietstraat / hoek
Lisbloemstraat komen af en toe plekken
beschikbaar. De kosten zijn 5,5 euro per
maand. Je krijgt een sleutel van de stalling
mee, zodat je altijd bij je fiets kunt.
Je kunt je op de wachtlijst laten plaatsen,
die beheerd wordt door de BOK. Op dinsdag-, woensdag en donderdagochtend kun
je daarvoor langskomen in de wijkwinkel

Wij spelen daar namelijk Jeu de Boules.
Tijdens het spel stappen, gooien en graaien

Informatie bij Natascha van Velzen,
tel 06-34168727

Fietstrommel
Wanneer in een straat drie tot vijf huishoudens gebruik willen maken van een
fietstrommel, kan er een fietstrommel worden aangevraagd bij Stadstoezicht (de
voorwaarden staan op de site www.stadstoezicht.rotterdam.nl). Vervolgens vraagt
Stadstoezicht advies aan de deelgemeente
en wanneer de deelgemeente instemt met
de locatie wordt door Stadstoezicht aan
de dienst Gemeentewerken gevraagd een
technisch onderzoek uit te voeren. In dit
onderzoek wordt gekeken of er leidingen/
kabels onder de grond liggen die een belemmering zijn. Wanneer het in orde is wordt
een fietstrommel bij DS+V aangevraagd.
Wat de wachttijden zijn en hoe kansrijk de
aanvraag van een fietstrommel is, is de
BOK niet bekend. Schrijfster van dit artikel
heeft in januari 2010 een aanvraag gedaan,
maar wacht nog altijd op een antwoord. En
maakt zolang het wachten duurt gebruik
van optie vier: fietsen in de (smalle) gang en
goed de adem inhouden bij het naar binnen
en naar buiten gaan!
Annemarie de Visser

Over honden, ballen en plezier
Bewoners van de Kleyburg hebben een
dringend verzoek aan de eigenaren van
honden: “U wordt verzocht uw hond niet
te laten poepen op het grasveldje voor
de Kleyburg.”

SMOS betekent Speel Mee Op Straat. Een
SMOS fiets is een bakfiets die vol zit met
buitenspel materiaal zoals ballen, hockeysticks, springtouwen, basketballen en nog
veel meer. Elke donderdagmiddag van
15.30 tot 17.00 uur staat het kinderwerk
van Thermiek Welzijnsorganisatie op het
“koeienveld” aan de Baroniestraat met de
bakfiets. Kom ook eens langs!

aan de Anthony Duyklaan. Of bellen met
de BOK: (010) 4224445.Ook We love Bikes
bij Janus, in de Smaragdstraat, biedt stallingsruimte voor fietsen en bovendien voert
eigenaar Janus fietsreparaties uit. Bel voor
inlichtingen (06) 55831908.

we geregeld in de hondenpoep. Wees
geen spelbreker en wandel met uw hond
naar de uitlaatzone van het nabijgelegen
Melanchthonpark. Het voordeel is dat de
door uw hond gewaardeerde wandeling
verlengt. En u krijgt nog een extra stukje
beweging!”
En zo hebben we allemaal plezier.

New Babadoe Store Onderlinge Watersport Vereniging
In- en verkoop van 2de handskleding

Ondanks dat Anneke van der Blom zelf
in Kralingen woont, heeft ze elf jaar
geleden een prima plek voor haar 2de
handskledingwinkel in het Kleiwegkwartier gevonden. Haar New Babadoe
Store is gevestigd in een authentiek herenhuis, een beetje verstopt tussen enkele cafés, op de Kootsekade. Vroeger
stond op deze plek een papierhandel.
Eigenaresse Anneke heeft jarenlang gewerkt bij de marine. Ze is een gastvrije dame
die haar klanten graag ontvangt met een
kopje koffie. De winkel is redelijk groot en
heeft een klein terrasje. Voor de toonbank
staat een strijkplank en haar hondje Sam,
een kleine Labradoodle, houdt ondertussen
de boel in de gaten en komt geregeld even
een kijkje nemen.
Anneke koopt en verkoopt gebruikte kleding. De rekken hangen nu vol met zomerspullen. Nieuwsgierig snuffel ik wat rond en
zie dat er ook schoenen en sieraden te koop
zijn. De verkoop gaat goed. De collectie bestaat zowel uit dames- als herenkleding en
er is een ruime keuze in merkkleding. Van
maat 36 tot en met maat 50 hangt hier volop
in de winkel. Maar ook voor geschikte galakleding ben je hier op het juiste adres. New

gediplomeerd pianostemmer & technicus

Frank Bergman
de pianostemmer
Lathyrusplein 3a 3051 TL Rotterdam

010 - 2653510

f.bergman@planet.nl
Uw instrument vakkundig gestemd!
Ook voor alle reparaties en onderhoud.

Informatie over de Bok
vindt u op onze website

www.bokrotterdam.nl

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

Babadoe heeft ook een strijkservice. Daar
wordt druk gebruik van gemaakt. Het is
zelfs mogelijk om je strijkgoed thuis te laten
brengen. De vaste klantenkring komt uit Hillegersberg en Kralingen.
Het werken in ons Kleiwegkwartier bevalt
Anneke prima. Zij voelt zich veilig in de
buurt. Alleen de doorloop van de Kleiweg
naar de Kootsekade zou volgens haar beter
kunnen. Als voorbeeld noemt Anneke, Koninginnedag. Daar zou ze graag aan meedoen met haar winkel. Maar elk jaar stoppen de festiviteiten bij de kruising Kleiweg/
Straatweg.
Aan het eind van ons gesprekje nodigt ze
de lezers van de Buurtkrant uit om de nieuwe collectie te komen bewonderen. Ook
voor het inbrengen van schone, gebruikte
kleding en (het liefst) nieuwe schoenen is
iedereen altijd van harte welkom!
The New Babadoe Store
Kootsekade 3a
Tel: 010-4226833
www.newbabadoestore.nl

Marjolein Tan

GEZOCHT:

KUNSTENAARS
EN MUZIKANTEN
Dit jaar neemt de Kunstclub Kleiweg het
initiatief om in september een aantal weken
een buurtatelier te openen. Daarvoor zijn
ze op zoek naar enthousiaste kunstenaars
en muzikanten die samen met kinderen en
andere bewoners uit de wijk met het thema
‘Zomerzotheid’ aan de slag gaan.
Heb jij een leuk idee en zin om met bewoners de Kleiweg zomerzot te maken, of
schud je zo een leuke workshop uit je mouw
voor jong en oud, sluit je aan bij de Kunstclub en neem even contact op met cultuurscouthis@sbaw.nl.
De kunstclub is ontstaan uit de WKZ (Wijk
Kansen Zone Jeugd) in het Kleiwegkwartier,
vanuit BOK, Goede Herderschool, Tarciciusschool, Bergse Zonnebloemschool en
kinderwerk Thermiek zijn er mensen vertegenwoordigd in de Kunstclub. Thermiek
opbouwwerk zorgt voor de coördinatie en
de Cultuurscout Hillegersberg-Schiebroek
geeft ondersteuning.
Vorig jaar zette de kunstclub een kunstroute
op, waarbij kunstobjecten die door de kinderen van de scholen waren gemaakt geëxposeerd werden in etalages van verschillende ondernemers op de Kleiweg.

Al vele jaren genieten wij van het uitzicht
op de prachtige Bergse Achterplas. En dan
heb je ook nog een watersportvereniging
(OWV) voor de deur. Dus wat doe je na de
aankoop van een bootje? Lid worden van
deze, al 45 jaar bestaande, vereniging. En
bij zo’n lidmaatschap horen niet alleen de
lusten maar ook de lasten. Dus worden wij
begin van het jaar gebeld door havenmeester Ronald. Wanneer wij de werkbeurt kunnen doen? De werkbeurt??
Wat wordt er dan van je verwacht? Omdat
het nu toch eens tijd wordt voor een kennismaking, besluit ik voor deze keer mijn
man te ontzien en de werkbeurt op mij te
nemen. “Maar liever geen boten schuren of
zoiets dergelijks”, vraag ik aan onze havenmeester. Gelukkig stelt hij mij gerust en zegt
hij dat ik het clubhuis mag komen schoonmaken, niet in mij eentje natuurlijk, maar
met een klein groepje dames. Op een zonnige zaterdagochtend loop ik naar OWV om
daar mijn plicht te gaan vervullen. En omdat ik wat meer te weten wil komen over de
geschiedenis van de club. Ik heb van tevoren een afspraak gemaakt met Eveline van
Rosmalen en Jan Peter den Braber. Eveline
is van de kennismakingcommissie en Jan
Peter is samen met Nelleke Willemsen actief
als redactielid van het clubblad “De Thuishaven”. Dit blad komt 3 keer per jaar uit en
wordt verzonden aan alle 116 leden (inclusief ondersteunende leden en donateurs)
Nadat de dames het clubhuis weer als nieuw
hebben achtergelaten en de aanwezige
heren de boten van het nabijgelegen werkeiland gaan afhellen, is het tijd voor een
kopje koffie. Op het zonovergoten terras
vertelt Eveline over de geschiedenis van de
vereniging.

tige boten en sloepen in de haven. Evelien
vertelt dat je in principe vanaf hier in 6 uur
naar De Kaag kunt varen…
Het valt mij op dat Eveline met veel plezier over
de watersportvereniging praat. Ze is opgegroeid met een boot en heeft een passie
voor water en natuur. Ze woont ze in het
Kleiwegkwartier, al vanaf haar 12e jaar. De
meeste buurtbewoners kennen haar vanwege haar parttime werkzaamheden in
de speelgoedwinkel op de Kleiweg. Jan
Peter is als vrijwilliger al zeven jaar enthousiast betrokken bij de club en afkomstig uit
Rotterdam. Hij werkt in Zoetermeer bij een
grote supermarkt.
Allebei zijn zij het erover eens dat de maatschappij aan het veranderen is. Er zijn nog
maar weinig handige mensen. Het is altijd
maar hetzelfde groepje mensen dat de handen uit de mouwen steekt.
Hoe gaat de samenwerking met de overburen? In de zomer is het natuurlijk qua parkeren best moeilijk voor zowel laanbewoners
als OWV bezoekers. Evelien vertelt dat de
huidige relatie met de buurtbewoners prima
is. “Maar wat de gehele omgeving betreft;
die is helaas wel aan het veranderen. Het
dorpse en het landelijke verdwijnt langzaam.
In de wijk zie je overal vuilnis staan en ook

van de hondenpoep en het soms agressieve gedrag van mensen word je niet vrolijk. Aan de andere kant worden de plassen
steeds schoner en hebben de huisjes op de
eilandjes in de plas rioleringen gekregen. In
het natuurgebied rondom Kinderboerderij
Wilgenhof is een snoekvijver gerealiseerd”.
Aan het eind van ons prettige gesprek wil
Evelien als wijkbewoonster nog kwijt dat
het prettig zou zijn om in het Kleiwegkwartier een kleine groentemarkt of kaaswinkel
te hebben. Maar voorlopig gaat ze zich nu
eerst verheugen op een lang en, hopelijk
mooi, vaarseizoen! Nadat ik afscheid heb
genomen van Evelien en Jan Peter geniet ik
op het terras nog even na van het prachtige uitzicht over onze Bergse Achterplas.
De eerste sloep vaart uit, een groep eenden
met jong kroost zwemt voorbij…Dat doet je
toch wel intens verlangen naar een mooie
en lange zomer…

Onderlinge Watersport Vereniging
Correspondentieadres en Haven:
Emmalaan 60
3051 JH Rotterdam
010-4224494
www.owv-rotterdam.nl
Marjolein Tan

“OWV is opgericht op 10 januari 1966, dus
wij bestaan inmiddels 45 jaar. Een van de
medeoprichters, de heer Schlosser, is zelfs
nog steeds lid. De jachthaven biedt plaats
aan 80 schepen en in principe kan iedereen
zich bij ons als lid aanmelden. Maar er is wel
een wachtlijst, dus wij hebben niet meteen
een vaste plek voor je boot beschikbaar.
Een kennismakinggesprek is verplicht. Wij
willen wel weten wie en wat wij in de haven
krijgen. De onderlinge sfeer is hier goed
en dat willen wij graag zo houden” lacht
Evelien. De leden komen van heinde en ver.
De vereniging vind het belangrijk dat de
leden niet alleen voor het varen komen maar
ook betrokken zijn bij het wel en wee van het
verenigingsleven. Als je het clubblad doorleest zie je dat er veel activiteiten worden
georganiseerd. En niet alleen mossel- en
barbecueavonden. Zo zijn onlangs een
aantal leden met elkaar naar Winterberg geweest. De vele foto’s zijn het bewijs dat het
ontzettend geslaagd was. Eind mei is er een
Spaanse avond. Er liggen een aantal prach-

Opnieuw verdwijnt een vertrouwd gezicht
uit het Kleiwegkwartier
Per 1 juni heeft meneer Klein zijn
naaimachinehandel gesloten. Daarmee
is een vertrouwd gezicht uit de buurt
verdwenen. Of toch niet?

komen voor fournituren, stomerij en misschien ook wat stoffen. Naaimachines gaan
ze niet verkopen en reparaties doen ze ook
niet. Dat blijf ik zelf doen. “

Of je nou klant bent of niet, iedereen die
wel eens op de Kleiweg komt kent meneer
Klein. Hij verkocht naaimachines en fournituren. Leerde zijn klanten de nieuwste
handigheidjes en repareerde machines.
Bovendien kon je er terecht voor de stomerij.
En als er geen klanten waren dan stond hij
in de deuropening van zijn winkel. Daardoor
was hij voor velen een vertrouwd gezicht.

“Dus u blijft toch nog aanwezig in het
Kleiwegkwartier?”

De laatste jaren liep de omzet achteruit. “De
mensen naaien geen kleding meer zelf, zoals vroeger. Dat kon ik zien aan de teruggelopen vraag naar vlieseline en voering.
Van voering had ik vroeger alle kleuren in de
winkel. De laatste jaren was er alleen vraag
naar wit of zwart. Tegenwoordig kopen mensen voor een paar euro een goedkoop shirt.
Die gaat niet zo lang mee, maar dan kopen
ze weer nieuw. De naaimachine wordt alleen
nog gebruikt voor eenvoudig verstelwerk of
het naaien van een klein gordijntje. Voor
grotere klussen gaat men naar de kleermaker. Daar zijn er nu twee van op de Kleiweg.
“Het is nu een mooi moment om te stoppen. De winkel wordt voortgezet door een
kleermaker die ook al aan de overkant
van de Kleiweg zit. Je kunt hier dus blijven

“Ik blijf naaimachines repareren. Dat doe ik
dan bij de mensen thuis. Ik woon in Gouda.
Dus kan zo even langsrijden voor een reparatie. Of de machine ophalen en weer terugbrengen. Mensen kunnen me gewoon
bellen op 06-2765 7775. Dus ik ben af en
toe nog in het Kleiwegkwartier!”
Ciska Evers

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
we love Bikes bij Janus
Smaragdstraat 21 - 3051 VP - Rotterdam

Nieuw seizoen voor Plaswijckpark
Met de officiële opening door de voorzitter , dhr. Ot Ciolina, is het seizoen voor Plaswijckpark op 1 april weer
begonnen. Dit jaar ligt de focus van het bestuur en het
team van Plaswijckpark op de voorbereidingen voor de
bouw van de binnentuin. Hiermee hangt de herinrichting van het park samen. De nieuwe binnenspeeltuin
wordt een fraai vormgegeven gebouw. Hierdoor wordt
het ook in de winter en bij slecht weer aantrekkelijk voor

bezoekers. De maquette gaf al een goed beeld van de
opzet van deze locatie. Hierdoor wordt het restaurant
verplaatst en gaat de inrichting van het voorste gedeelte
van het park op de schop. Dit alles gaat plaats vinden
in het jaar 2011 en zal in de winter van 2012 klaar zijn.
Gelukkig zijn er ook dit jaar al nieuwe attracties. Het vernieuwde kabouterpad is klaar en toegankelijk voor de
kleine (en grote) ontdekkers. De havenspeeltuin heeft
een nieuwe speelboot en het takkenhuis is klaar voor
bezoek. Plaswijckpark gaat met haar tijd mee en je kunt
nu ook online tickets kopen. Behalve de nieuwe binnenspeeltuin komen er nog andere en aantrekkelijke dieren,
wordt het park interactiever en komt er een heus klauterwoud. Dit is een pad boven de grond. Maar dit zijn nog
toekomstplannen.
Plaswijckpark profileert zich als een park met veel verschillende dingen. Beroemd is natuurlijk de verkeerstuin.
Maar ook oudere bezoekers kunnen zich vermaken in de
rozentuin en met een rondvaart aan boord van de rondvaartboot de MS. Piet Hein. Het is de bedoeling dat het
park vanaf 2012 alle dagen geopend is. Dit is ook nodig
omdat de subsidiekraan volledig dicht gedraaid wordt.
Met alle nieuwe attracties als de binnenspeeltuin, hoopt
het bestuur het nodige aantal bezoekers te behouden en
te verhogen. Een van de problemen van het park is de
parkeergelegenheid. Recent zijn er afspraken gemaakt
met Rijndam Revalidatie. In het weekend kunnen bezoekers hier hun auto parkeren. Hierdoor hoopt het team
van Plaswijck de parkeerdruk in de wijk te verminderen.

Maquette van de nieuwe binnenspeeltuin

Mirjam Fondse

Opa & oma weekend in Plaswijckpark
Neem in het weekend van 14 en 15 mei opa en oma mee
naar Plaswijckpark. Dit weekend gaan we terug in
grootmoeders tijd met uitdagende Oud Hollandse
spellen.

spiraalspel en het gatenkaasspel. En probeer zoveel
mogelijk punten te halen bij het ringwerpen, blikgooien
en kaasdragen. Kortom er valt weer genoeg te beleven!

Er kan op kracht worden getest bij spellen als de
Kop van Jut en zandzak gooien. Of zwier mee tijdens
een ritje in een heuse zweefmolen! Het concentratievermogen kan getest worden bij het stokvangen,

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

Speeltuin de torteltuin

Speeltuin de torteltuin aan de van Enckevoirtlaan 6,
heeft zaterdag weer een klusdag. Zoals iedereen inmiddels kan zien, zit de speeltuin weer helemaal in de lift.
Zaterdag, 14 mei, zijn weer vrijwilligers nodig die komen
helpen met allerlei klussen, zoals snoeien, verven, gras
maaien etc. Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom om de handen uit de mouwen te steken en onze
jeugd een leuke en mooie speeltuin aan te bieden. Op
de website www.de-torteltuin.nl is alle informatie te vinden over workshops, kaarten, bloemschikken en kinderactiviteiten op de woensdagmiddag. Let op de speciale
kindermiddag op 1 juni 2011. Op woensdagavond 18
mei is er weer een zeepkettingen workshop.

Kleiweg 26N, 3052 GR Rotterdam

telefoon 010 4223095

www.andrestapijthuis.nl

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

Hollanders gebruiken de fiets veel. Bij Kleiweg
Tweewielers in Rotterdam, een fietsenwinkel, ga je
langs voor een fijne fiets. Kleiweg Tweewielers is het
goede adres voor als je nu kinderfietsen, mountainbikes
of fietsen zoekt of een fiets voor woon-werk verkeer wilt
kopen in Rotterdam. Je vindt bij Kleiweg Tweewielers
in Rotterdam ook moederfietsen, herenfietsen en
elektrische fietsen voor het dagelijks gebruik. Denk
onder andere aan bekende fietsmerken zoals Gazelle,
Sparta, Trek en Batavus bij het assortiment van
Kleiweg Tweewielers in Rotterdam. Ook vind je bij
Kleiweg Tweewielers fietsonderdelen en accessoires,
bijvoorbeeld fietsverlichting en kinderzitjes. Kom
langs in Rotterdam, bij Kleiweg Tweewielers,
op adres Kleiweg 167.

Humanitas zoekt gezinsmaatjes, moeders met tijd!

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

Kleiweg Tweewielers
info@kleiwegtweewielers.nl
Kleiweg 167, tel 010 4183964
3051 GP ROTTERDAM
www.kleiwegtweewielers.nl

Basis Zdrave

Humanitas zoekt voor Home-Start vrijwilligers die zich
in willen zetten als maatje in gezinnen waar het even
niet lekker loopt en tenminste1 kind 6 jaar of jonger
is. Heeft u een paar uur per week tijd over en bent u
positief ingesteld en weet u dat opvoeden best
pittig kan zijn? Bent u moeder of vader, oma of opa of
iemand die het gezinsleven goed kent en een steuntje in
de rug wil zijn? Vindt u het leuk om iets voor een ander
gezin te betekenen? Bel dan voor informatie naar R’dam
Noordelijke Maasoever: 010-265 39 30 of R’dam Zuid:
010-4196193 of kijk op www.humanitasjeugdhulpverlening.nl of www.home-start.nl . U krijgt een training vooraf en reiskosten worden vergoed. Mei/juni 2011 start er
weer een training er zijn nog plaatsen vrij.

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
BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter),
John Hokke, Michiel van Berkel en
Geer Meershoek

Aanmelding via djenda@hotmail.com

ELKE WEEK NIEUWE ZOMER ITEMS
Angels Jeans • Bandolera • Blaf
Marsh • Nick • Rinascimento

GALAXY MODE
Kleiweg 24 Telefoon 010 4 18 48 47
BEKIJK ONZE COLLECTIE OP

WWW.GALAXYMODE.NL

OPENINGSTIJDEN DI T/M VR VAN 10.30 – 17.30 UUR
ZATERDAG TOT 17.00 UUR

KANTOOR BOK,
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA R’dam
tel: 422 44 45
Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur
(m.u.v. de vakantieperiodes)
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:
20 juni 2011
e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl

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

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Sander Kruit
Druk: Drukkerij Goos,
Ouderkerk aan den IJssel
Overige informatie is te vinden op de
website van de BOK
www.bokrotterdam.nl

