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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Crisis

Vorig jaar gingen we nog naar een
vijfsterrenhotel op Ibiza, maar dat zit er
dit jaar niet meer in. De ene crisis wordt
- ondertussen welhaast continu - opgevolgd door de andere. Eerst verloor ik
mijn in IJsland gestalde spaarcentjes.
Toen ging het mis met mijn Alt-A hypotheek. Vervolgens waren de wereldwijde
aandelenmarkten aan de beurt. Daarna
kreeg ik pijn in mijn buik van de grondstoffenmarkten. Nu schieten de voedselprijzen al maandenlang omhoog.
Om nog een beetje te kunnen overleven
stuur ik mijn zoon noodgedwongen al
bedelend de straat op (hij staat bij de
Albert Heijn met puppie-ogen stapels
dierenkaarten bij elkaar ‘te verdienen’).
Waar gaat dit heen? Wat gaat volgen,
is dat mijn vastrentende waarden misschien nog wel een vaste rente opleveren, maar dat de hoofdsom opgaat aan
Griekse ambtenarensalarissen en pensioenen. Ambtenaren-salarissen? Wacht
eens even. Ik vergeet nog een crisis
die dicht bij huis ligt. In het bestuur van
de deelgemeente heeft een wisseling
plaatsgevonden. Er is een nieuwe coalitie gesmeed en dat gaat vast een hoop
veranderen. We gaan vast stoppen met
zaaien, het wordt tijd om te oogsten. Dus
geen plannen meer maken, maar actie.
Al jaren lang weten we precies dat er
iets moet gebeuren met 1) de Christus
Koningkerk (schoollokalen + gymzaal)
2) kruising Rozenlaan-Kleiweg (minder ruimte voor tram, meer voor fietsen
en auto’s) 3) RET-locaties (parkeren
en groen) 4) Potentiële verloedering
in smalle straten (huisjesmelkers weg,
meer parkeren, subsidie voor opknappen door bewoners) 5) Hondenpoep
(overal opruimen en handhaven). Er is
helaas geen enkele echte, zichtbare
voortgang op deze punten te melden.
Met de handelingssnelheid van de afgelopen vijf jaar gaan we er niet komen.
Ik hoop dat het nieuwe dagelijks bestuur
eindelijk kan overgaan tot actie met betrekking tot deze punten. Wij hebben
waarschijnlijk allemaal genoeg van weer
een Integraal Wijkactieprogramma of
een Visie Kleiwegkwartier of een Structuurnota 2040. Griekenland is ten onder
gegaan aan een niet werkend ambtenarenapparaat. Sommigen denken dat als
Griekenland valt, Portugal of Ierland snel
zal volgen. Ik ben echter bang dat het
Kleiwegkwartier binnenkort op de voorpagina’s van het Financiele Dagblad is
te vinden: ‘stroperige besluitvorming –
mooie woonwijk failliet’.
Het zal zo ver vast niet komen. Ik ga de
komende weken met mijn gezin in een
tentje genieten van ‘de adelaars van de
lage landen’ waardoor we hoogstwaarschijnlijk in alle bergetappes van de Tour
de France een Nederlanderse winnaar
gaan krijgen. Eindelijk weer een bolletjestrui zonder dope (of ben ik nu echt
te naief). De thuisblijvers hebben overigens ook van van het wielrennen kunnen
genieten: De Leontien Ladies Ride heeft
het Kleiwegkwartier niet onopgemerkt
gepasseerd. Het verkeer liep vast op
… … de kruising Rozenlaan-Kleiweg.
Als ik terug kom van vakantie zijn alle
probleempjes in het Kleiwegkwartier ongetwijfeld opgelost. Met dank aan onze
nieuwe hardwerkende overheidsdienaren.
Camiel Columnmans

Geslaagd!

Het was weer een vrolijk gezicht in de laatste weken van juni: de wapperende vlaggen met
shooltassen aan de gevels. De BOK zocht geslaagden op en vroeg naar hun plannen.

Wie: Jeffry Banis (16)
Waar: van Enckevoirtlaan
Gedaan: havo op Melanchthon Schiebroek
Nu bezig met: gauw op vakantie gaan.
Plan: een jaar werken en reizen; daarna
bouwkunde of civiele techniek studeren aan
de Hogeschool Rotterdam
Thuis of op kamers: voorlopig thuis
Waardeert in de wijk: het park voor de deur
en de rustige straat.

Wie: Jesse van der Hoeven (15)
Waar: Prins Frederik Hendrikstraat
Gedaan: VMBO Techniek op Melanchthon
Schiebroek
Nu bezig met: uitslapen, chillen, werken
Plan: naar de vakopleiding voor goud- en
zilversmid in in Schoonhoven
Thuis of op kamers: voorlopig thuis
Waardeert in de wijk: het is zijn thuis,
Jesse is geboren en getogen Rotterdamer.

Wie: Renée Vermeulen (18)
Waar: Emmalaan
Gedaan: gymnasium op het Erasmiaans
Nu bezig met: met vrienden afspreken en
naar examenfeesten gaan
Plan: naar de Universiteit van Amsterdam
om Nederlands te studeren
Thuis of op kamers: met een vriendin wonen in een appartement aan de Amstel
Gaat missenin de wijk: familie, vrienden en
de rust.

Wie: Douwe Dulfer (17)
Waar: Juliana van Stolberglaan
Gedaan: VMBO op Scheepvaart- en Transportcollege (Rotterdam)
Nu bezig met: werk: verhuisklus voor het
Legermuseum in Delft
Plan: MBO-opleiding tot maritiem officier
aan het Scheepvaart- en Transportcollege
Thuis of op kamers: voorlopig thuis
Waardeert in de wijk: mountainbiken in het
Melanchtonpark.

Wie: Willem Jan van Soeren (17)
Waar: Stadhouderslaan
Gedaan: havo op Melanchthon Schiebroek
Nu bezig met: varen op de plas en naar
examenfeesten gaan
Plan: Hogere Hotelschool in Breda; de
eersteselectie is hij inmiddels doorgekomen
en een tweede volgt met een slagingskans
van 50%
Thuis of op kamers: kamer zoeken
Gaat missen in de wijk: de gezelligheid
(iedereen kent elkaar).

Wie: Maarten Vonk (17)
Waar: Schiebroeksesingel
Gedaan: gymnasium op het Erasmiaans
Nu bezig met: niet te veel, maar wel tennis,
examenfeesten en regelwerk voor zijn verblijf in Illinois
Plan: Een jaar studeren aan de Liberal Arts
School in Illinois (VS) én veel tennisen want
Maarten gaat erheen met een tennisbeurs
Thuis of op kamers: tsja...
Gaat missen in de wijk: familie, vrienden,
de tennisbaan en het voetbalveldje.

Wie: Leo Thijssen (16)
Waar: Juliana van Stolberglaan
Gedaan: VMBO op Toorop
Nu bezig met: werken als vakkenvuller
Plan: de opleiding scheeps- en interieurbouw volgen aan het Hout- en Meubileringscollege
Thuis of op kamers: thuis
Waardeert in de wijk: gezelligheid, zijn
grote huis en de rustige straat.

Wie: Saskia Hoekveen (17)
Waar: van Enckevoirtlaan
Gedaan: havo op Melanchthon Schiebroek
Plan: HALO sportopleiding in Den Haag
Thuis of op kamers: het eerste jaar in ieder
geval thuis
Waardeert in de wijk: winkels zijn lekker
dichtbij en ze heeft er veel bekenden.

Wie: Monique van den Ouden (17)
Waar: Statenlaan
Gedaan: havo op het Wolfert Dalton
Nu bezig met: werken aan de kassa bij Albert Heijn
Plan: communicatie aan de Hogeschool
Rotterdam
Thuis of op kamers: voorlopig thuis
Waardeert in de wijk: het ie er gezellig en
lekker rustig.

Wie: Chantal Posthoorn (17)
Waar: Bergpolderplein
Gedaan: atheneum op het Wolfert Dalton
Nu bezig met: niet zo veel, beetje werken
en bij mooi weer met vrienden naar het
Vroesenpark.
Plan: technische wiskunde studeren aan de
Tecnhinische Universiteit Delft
Thuis of op kamers: het eerste jaar in ieder
geval thuis.
Waardeert in de wijk: dat alles dichtbij is
en het stadse van Rotterdam.

De BOK feliciteert deze jongeren en alle andere geslaagden in de wijk met hun diploma
en wenst ze succes met de toekomstplannen!
Annemarie de Visser
Wie: Else Meulman (17)
Waar: Juliana van Stolberglaan
Gedaan: Marnix Gymnasium
Nu bezig met: uitslapen en
vakantiewerk zoeken
Plan: psychobiologie studeren aan de
Universiteit van Amsterdam
Thuis of op kamers: ziet wel hoe het loopt
Waardeert in de wijk: gezelligheid, kids in
de buurt (Else past vaak op).

Redactieleden gezocht
Weet jij de laatste nieuwtjes in de wijk?
Kun je goed schrijven of wil je het
graag leren? We zoeken enthousiaste
mensen die een neus hebben voor het
nieuws uit de wijk en dit graag aan de
grote klok hangen.
De buurtkrant is
een mooi medium om wijkbewoners te
informeren. We verschijnen 7x per jaar en
worden gewaardeerd door onze lezers.

Wij willen de kwaliteit van onze krant in de
toekomst graag hoog houden en daarom
zoeken we enthousiaste mensen die als
vrijwilliger hun bijdragen willen leveren.
Lijkt het je leuk om bij te dragen aan de
krant? Neem dan contact met ons op per
mail: buurtkrantbok@gmail.com of bel 0613199587
Ciska Evers

ZOEKPLAATJE
Op de foto zien we een tuin op een zonnige zomerdag met daarin een wagentje
waar je een paard voor kunt spannen (hoe
heet dat eigenlijk)? Het wagentje heeft daar
jaren in de tuin gestaan; u bent daar vast
weleens langs gekomen. Verder zien we op
straat een autootje waarvan nog net twee
raampjes zichtbaar zijn en twee markiezen
die uithangen. Weet u van welke winkel de
achterste markies is? Gaat er bij u een licht
op bij het zien van deze foto?

Vertel ons welke straat en tuin hier te zien
zijn. Weet u of het er nog zo uit ziet of wat
er veranderd is. Heeft u hier gewerkt of
gewoond, óf heeft u andere herinneringen
aan deze plek. Wij zijn benieuwd. 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

Wilgenhof jubileumfeest!
Zaterdag 2 en zondag 3 juli van 11.00
uur tot 16.00 uur viert de kinderboerderij
de Wilgenhof haar veertigjarige jubileum.
Op zaterdag 2 juli zijn er de mini highland
games voor kinderen tot en met 16 jaar.
Verder is er een kinderkermis, diverse kraampjes en speelt de Saint Andrews Pipeband.
In het lescentrum, tegenover de kinderboerderij, kun je ook van alles bekijken en
beleven; je kunt er kaas maken en er is een
tentoonstelling. In het lescentrum komt een
overzicht met alle lessen. Verder kun je iets
leren over duurzaamheid.
Op zondag 3 juli zijn er highland games voor
professionals met Wout Zijlstra. Dit is voor de
kwalificatie van het Nederlands Kampioenschap.
De kinderboerderij wordt stevig verbouwd.
De geitenhokken en de schapenhokken zijn
al af. Het verblijf voor de koeien is ook al klaar,

Het nieuwe horecagedeelte van Kinderboerderij de Wilgenhof
compleet met zonnepanelen. Het nieuwe horecagedeelte krijgt een prominente plaats.
Verder zitten de konijnen al een tijdje in hun
nieuwe konijnenheuvel en is er een afdak

geplaatst boven de konijnenhokken op het
grote terrein. De Wilgenhof bestaat 40 jaar
en dat mag gevierd worden. Je vindt kinderboerderij de Wilgenhof aan de Ringdijk 76.

Opzoomer mee!
Antwoord op zoekplaatje BK3
Onze trouwe schrijfster Mevrouw van Boven, laat ons weten dat dit stijlvolle huis
aan de Straatweg/hoek Johan de Wittlaan
staat. Achter het statige hek bevindt zich
een grote voortuin met een mooie vijver.
Er ligt ook een anker in de tuin. Zij denkt
dat dit huis er al stond toen de Straatweg
nog een landelijke weg was met sloten en
bruggetjes. In de tuin, naast het hek staat
een prachtige naaldboom, waar elk jaar
grote kegels aan groeien. Als ze rijp zijn
liggen ze voor het grijpen op het trottoir. Al
met al een bijzonder plekje in ons mooie
Hillegersberg.
Gerda van der Panne weet ons te melden
dat dit pandje jarenlang bijna niet te zien
was; een Hans en Grietje huisje waar iedereen wel graag in zou willen wonen.
Tegenwoordig kun je het pand beter zien

omdat er veel nieuwbouw omheen gekomen is...
En ook hier geldt gelukkig dat de sterkste
blijven staan, Zij denkt dat het pand wel
100 jaar zou kunnen zijn.
Na loting heeft Mevr v.d. Panne de cadeaubon gewonnen. Zij kan deze afhalen
bij het kantoor van de BOK.

De kinderredactie is in het leven geroepen
om een brug te slaan tussen volwassenen
en kinderen in de wijk.

Wat speelt er bij de kinderen? Wat vinden de
kinderen belangrijk? En hoe zien de kinderen hun eigen wijk?
Vindt u het leuk om kinderen te begeleiden met het schrijven van stukken
over de eigen woonomgeving en heeft u
ervaring met schrijven? Geef u dan op bij
Amanda Arthur, opbouwwerker bij Theramiek Welzijnsorganisatie. Tel: 06-48837974,
e-mail: aarthur@thermiek.info.

Kinderopvang Zazou
breidt stevig uit
Met het vertrek van Stichting Pameijer van Kleiweg 310, is Kinderopvang
Zazou sinds juni de enige gebruiker
van dit in het groen gelegen pand.
Dit biedt Zazou de mogelijkheid tot
uitbreiding van zowel het kinderdagverblijf als de BSO.
Het pand is hiervoor verdeeld in twee
vleugels, waarvan de ene volledig zal
worden gebruikt voor BSO en de andere voor kinderdagopvang.
Het kinderdagverblijf op Kleiweg 310
is begin juni uitgebreid met een derde
verticale groep en een 3+ groep. Deze
3+ groep is er speciaal voor kinderen
van 3 jaar die toe zijn aan meer uitdaging. In augustus volgt een vierde verticale groep voor kinderen van 0 tot 4
jaar. De nieuwe groepen lopen snel vol,
maar op de 3+ groep is op woensdag
en vrijdag nog plaats.
In de laatste weken van mei is met
man en macht gewerkt om het pand
gebruiksklaar te maken. Er is geschilderd, de plafonds zijn vernieuwd en de

maken. De top 3 bevat uitdagingen die voor
uw buurt van belang zijn en waarvoor u zich
in kunt zetten. De uitdagingen zijn: gezondheid, sociale samenhang en groen & schoon.
De bijdrage aan het plan bedraagt maximaal
€ 250,-. Opzoomer Mee beoordeelt de aanvraag namens de deelgemeente.

De tweede stap is het maken van een
Opzoomerplan. Wat gaat u doen met de Opzoomer Mee partner? U kunt uit een top 3 een
uitdaging kiezen en daar een eigen plan voor

Verder kan er gebruik gemaakt worden van
een keetje, zoals b.v. een terraskeet, dinerkeet, speelkeet, kluskeet of een schaakkeet.
Gaat uw straat of organisatie Opzoome-

Zomerzotheid
Kunst en cultuurliefhebbers kunnen
hun hart ophalen in het Kleiwegkwartier
van woensdag 31 augustus tot en
met zaterdag 17 september. Diverse
kunstenaars en organisaties slaan hun
handen in één om Zomerzotheid te
vieren!

Kinderredactie de Bokkensprong
is op zoek naar vrijwilligers
Helaas heeft u de afgelopen keren in
de Buurtkrant geen berichten kunnen
lezen van de Kinderredactie ‘de Bokkensprong’. Wij zijn hard op zoek naar
vrijwilligers die deze groep van ongeveer
6 à 7 kinderen in de leeftijd van 11 en 12
jaar kunnen begeleiden met het schrijven
van stukjes over de wijk.

“Op eigen kracht” zo heet de Opzoomer
Mee campagne van 2011. Meedoen kan in
twee stappen. De eerste stap is dat u een
bijzondere Opzoomer Mee partner kiest.
Partners kunnen bij voorbeeld kinderen
van een gezinsvervangend tehuis zijn of
van een ander complex bij u in de buurt.

lokalen zijn peuter- en babyvriendelijk
en veilig gemaakt. Ook de buitenruimte is flink onder handen genomen. De
struiken zijn flink gesnoeid en het grote
speelplein rondom het gebouw is opnieuw bestraat.
Het verbouwen en opknappen gaat
echter nog steeds door. In de BSOvleugel wordt verder gewerkt aan de
verschillende ruimtes. Er is al een grote
gymzaal en er wordt een nieuwe ballenbak gebouwd, er komt een atelier voor
creatieve activiteiten, een internetcafé,
een meidenkamer en ga zo maar door.
Ieder kind zal hier iets van zijn of haar
gading kunnen vinden.
Mocht u interesse hebben in een plaats
op een van de groepen, dan kunt u contact opnemen met hoofdkantoor van
Kinderopvang Zazou aan de Rozenlaan
115. De medewerkers van de plaatsing
zijn van 9.00 uur tot 14.30 uur bereikbaar via 010-4223800.
Mirjam Fondse

Drie weken lang kun je in de ruimte
naast Albert Heijn de Wolf heel veel
leuke activiteiten doen. Van zomerzotte
hoeden maken tot een kunstlezing in het
kunstcafé. De leerlingen van de Bergse
Zonnebloem, de Tarcisius en de Goede
Herderschool gaan onder leiding van
een kunstenaar aan de slag. Zit je niet
meer op één van deze scholen? Er zijn
nog heel veel andere momenten waar
iederéén van harte welkom is. Je kunt
gewoon langs lopen of je van tevoren
aanmelden. Deelname is tegen een
zeer gereduceerd tarief en iedereen,
jong en oud, is van harte welkom.
De agenda voor deze drie weken
wordt geplaatst op de culturele kaart:
http://www.culturelekaartrotterdam.nl/
kaart/providers:kunstclub-kleiweg.
Een van de belangrijkste onderdelen van
zomerzotheid is het zomerzotheid LIED!
Wij zoeken hiervoor nog enthousiaste
muzikanten die mee willen helpen aan
een gezamenlijk lied. Kun je prachtig
zingen, geweldig op een tamboerijn
slaan of heb je een eigen drumstel?
Meld je dan aan bij de kunstclub
en oefen mee voor het grote lied.
Professionals en amateurs, iedereen is
van harte welkom. De enige voorwaarde
is dat je uit het Kleiwegkwartier komt en
enthousiast bent. Aanmelden kan via
kunstclubkleiweg@gmail.com
De kunstclub is een samenwerkingsverband tussen de diverse scholen
in de wijk, de Bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier, Thermiek en de
cultuurscout. De kunstclub werkt
vanuit de Wijkkansenzone. Dit is
een rapport geschreven door de
gemeente. Uit dit rapport blijkt dat de
wijk Kleiwegkwartier heel fijn is om
in te werken en wonen. Maar dat er
nog meer gedaan kan worden om de
bewoners dichter bij elkaar te brengen.
Daaruit is de kunstclub ontstaan met
dit jaar het Buurtatelier met als thema
Zomerzotheid.
Mirjam Fondse

ren? Meld je dan
aan bij Amanda
Arthur of bij de bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier. Amanda
is bereikbaar via aarthur@thermiek.info
of telefonisch onder nr. 010-4223711. Mocht
u geen partner vinden, dan kan de straat
alsnog een Opzoomer Mee bon aanvragen.
Meer informatie kunt u krijgen bij Amanda
Arthur of op de website
www.opzoomermee.nl

Nieuwe compacte operatiekamer
biedt voordelen bij staaroperaties
Het Sint Franciscus Gasthuis biedt patiënten de SurgiCube aan: een compacte Operatiekamer(OK)-unit geplaatst in een speciale ruimte op de polikliniek.
Vooralsnog vinden alleen staaroperaties in deze bijzondere omgeving plaats.

De inzet van de SurgiCube heeft veel
voordelen. De patiënt wordt ontvangen in dezelfde omgeving als waar de
polikliniekafspraken plaatsvinden. Hij
hoeft zich niet om te kleden en kan zijn
eigen kleding blijven dragen. Tijdens
de operatie ziet de patiënt de specialist en doktersassistent die hij al eerder
ontmoette tijdens het spreekuur op de
polikliniek. Een belangrijk voordeel is
dat het oog slechts met druppels wordt
verdoofd waardoor de behandelde patiënt zich na de operatie snel weer prettig voelt.
Steriele omgeving
Tot op heden hebben alleen oogartsen
hun operaties uitgevoerd in de SurgiCube. Oogarts drs. I.M. Gan: ‘De patiënt
krijgt voorafgaand aan de behandeling
druppels in het oog om het oog te verdoven en de pupil te verwijden. Dit is voldoende om de operatie pijnloos te laten
verlopen. Er wordt geen prik gegeven
voor een narcose. Het Sint Franciscus
Gasthuis streeft naar patiëntgerichte en
gastvrije zorgverlening en heeft daarom
het proces van staaroperaties vereenvoudigd. Door de Surgicube creëren wij
een veilige en patiëntvriendelijke omgeving om te opereren.’
Ervaringen
‘Wij hebben patiënten die hun eerste
staaroperatie hebben ondergaan in de
oude situatie, in de gewone operatiekamer, en de operatie aan het andere oog
in de SurgiCube.

Hun positieve ervaringen over de kortdurende operatie en de vertrouwde
omgeving zeggen voldoende’.
Publieksprijs
Bij het werken met de SurgiCube, wordt
het proces van staaroperatie (cataractzorg) vereenvoudigd door doktersassistenten meer taken te geven. Voor
deze taakverbreding van de doktersassistenten en de daardoor verhoogde
klantgerichtheid ontving de polikliniek
Oogheelkunde de publieksprijs 2010.
Naast deze prijs komt de polikliniek in
2011 als koploper uit de bus in een onderzoek door de Consumentenbond.
Bent u geïnteresseerd in hoe de Surgicube werkt? Bezoekt u dan onze website voor een film van een staaroperatie
op www.sfg.nl

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.

Een ontmoeting met Bas..
een veelzijdige en bevlogen man

Veel Kleiwegkwartier bewoners kennen
Bas Hoogstad als een fervent wijnliefhebber. Bas heeft een eigen webwinkel
waar je de heerlijkste kwaliteitswijnen uit
Italië kunt bestellen. Daarbij organiseert
hij twee keer per jaar een wijnproeverij
in onze wijk. Bas is ZZP-er. Maar hij doet
nog veel meer. Dus willen wij deze veelzijdige man eens wat vragen stellen. Bovendien is het met Bas gezellig praten,
met of zonder glas wijn.
Wat doe je nou nog meer?
Ik heb twee eenmanszaken. Basis Ontwerp
,eigenlijk ben ik grafisch ontwerper, en dan
heb ik mijn webwinkel Basis-wijn.nl. Daarnaast ben ik sinds maart 2011 voorzitter
geworden van de Ondernemersvereniging
Kleiweg Hillegersberg Zuid. In 2010 ben ik

als algemeen lid bij het bestuur gekomen.
Toen er wat mensen vertrokken ben ik
benaderd voor de rol als voorzitter.
Dat kwam ook voort uit het feit dat ik als
ZZP-er een goed netwerk heb in de wijk.
Via het sociale netwerk Linkedin houden
wij, ZZP-ers, goed contact met elkaar en
van het een kwam het ander.

nieuwe kerstverlichting op de Kleiweg. Dat
was hard nodig en zal zeker dit jaar nog
gebeuren. Verder kan ik nog niet zoveel
vertellen. Wij zijn nog druk aan het brainstormen, maar in het najaar zal het allemaal meer vorm aannemen en wil ik de
bewoners hierover graag via de Buurtkrant
informeren.

Wat is je rol en doel als voorzitter?
(lachend) Nou, alle vaste wijkactiviteiten
moeten natuurlijk elk jaar weer goed worden georganiseerd. Denk maar aan de
kerstmarkt en het inhalen van Sinterklaas
in het Kleiwegkwartier. Overigens werken
wij goed samen met de BOK en hebben
wij met elkaar het Oranjecomité opgericht.
Een goed bewijs daarvan is de zeer geslaagde Koninginnedag van dit jaar. Voor
de ondernemersvereniging is daarbij het
maken van een goed en overzichtelijk jaarplan belangrijk. Wij willen als nieuw bestuur
voortborduren op de resultaten die het vorige bestuur heeft bereikt. Daarnaast willen wij graag een eigen visie ontwikkelen.
Voorlopig zitten wij dikwijls om de tafel
en hebben wij regelmatig contact met de
deelgemeente. En als voorzitter zal ik natuurlijk de kar moeten trekken. Al met al
kost mij deze nieuwe rol toch nog zo’n zes
uur per week, maar ik vind het leuk om zo
betrokken te zijn bij deze wijk!

Wil je nog wat kwijt over je wijnwinkel? Hoe
ben je daar ooit aan begonnen?
Vrienden van mij vroegen altijd al of ik nog
lekker wijntjes had. En na een heerlijke vakantie in Italië ontdekte ik mijn passie voor
Italiaanse wijn. In 2008 ben ik begonnen
met het opzetten van de website. Ik heb
wijnen uit bijna alle regio’s die mensen
kunnen bestellen. Het leuke is dat Pizzeria
San Marco en Cafe ‘t Halve Maatje inmiddels ook mijn wijnen schenken.

Kun je een tipje van de sluier voor ons oplichten omtrent de lopende/komende projecten voor het Kleiwegkwartier?
Een van de projecten is het realiseren van

ZZP’ers ontmoeten elkaar
De kamer van Koophandel en de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek
hebben de handen in elkaar geslagen.
Het resultaat hiervan was een eerste
kick-off voor zzp’ers in de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek. Deze werd
gehouden op 11 mei in het Melanchthon
college. In de deelgemeente en dus
ook in het Kleiwegkwartier zijn heel veel
mensen die voor zichzelf werken.

Op 40.000 inwoners zijn er 3800 ondernemers werkzaam, waarvan 2200 mensen als
zzp’er (zelfstandige zonder personeel). Dit
kan zijn van schilder, aannemer tot mensen
die gespecialiseerd zijn in allerlei vormen
van dienstverlening. Onder de zzp’ers is
een online enquête uitgevoerd. Hieruit
blijkt dat de dienstverlening er met kop en
schouders bovenuit steekt. 75% van alle
mensen werkt thuis. De ondernemers willen ook graag binnen de deelgemeente en
binnen hun eigen wijk werken. Het werken
thuis is praktisch maar ook noodzakelijk
doordat er geen geschikte panden beschikbaar zijn en vanwege de hoge huurkosten. Uit de enquête blijkt ook dat er wel
behoefte is aan contact met mede-ondernemers. Verder is er behoefte aan meer
kennis over het internet, wil men meer mogelijkheden tot netwerken en meer informatie over ondernemen in de deelgemeente.
Na de presentatie van de enquête gaat
iedereen zelf aan het werk. Er werden een
aantal werkgroepen gevormd waarin werd
gebrainstormd over: hoe pak je de huisvesting aan, de communicatie etc. Na een
korte presentatie van de diverse werkgroepen volgde de netwerkborrel. Hier werden de eerste nieuwe contacten gelegd.
Inmiddels zijn er taskforce groepen
samengesteld. De eerste meeting heeft op
22 juni plaatsgevonden.
Ben je nu zelf zzp’er en heb je deze bijeenkomst gemist? Je kunt altijd nog aansluiten
bij een taskforce. Verder zijn er leuke bijeenkomsten in de deelgemeente/wijk:

de LinkedIn groep Hillegersberg-Schiebroek waarbij je je kunt aansluiten.
•	
zzp café Hillegersberg-Schiebroek.
7 à 8 keer per jaar worden bijeenkomsten gehouden in de diverse horeca
gelegenheden in de deelgemeente.
Aanmelden via Gudrun Feldkamp
(gudrun@100procentfeldkamp.nl)
•	
Noëlla de Jager heeft Good Place 2
Work, je kunt hier een spreekkamer
en vergaderruimte huren. Vrouwelijke
ondernemers kunnen tegen een geringe betaling gebruik maken van een
werkplek in het open kantoor. Good
Place 2 Work bevindt zich in het verzamelgebouw aan de Electroweg
11-Z, tegenover de Bergse Zonnebloem
(info@goodplace2work.com)
• Elke vrijdagochtend (behoudens de
vakantieperiode) van 10.00 tot 13.00
uur kun je terecht bij ondernemers
ontmoeten ondernemers, het business
to business netwerk van Centrum Djoj
en Djoj in Business. Hier kun je als
zelfstandig ondernemer je behoefte
aan contact met andere professionals
delen. De toegang is gratis, het verdient voorkeur om je van tevoren aan
te melden. Djoj bevindt zich aan de
Antony Duyklaan 5-7

Hiernaast vindt u het gedicht dat Rob Hilz,
onze wijkdichter, speciaal heeft gemaakt
ter gelegenheid van de voorjaarsproeverij
van Basis-wijn.nl.
Info over de Ondernemersvereniging en
de activiteiten van Bas vindt u op:
www.ovkleiweg.nl
www.basisontwerp.nl
www.basis-wijn.nl
Marjolein Tan

Wat is je wijntip voor deze zomerperiode?
De absolute zomerhit in Italië is de Spritzz.
Deze bestaat uit 2 delen Prosecco en 1
deel Aperol. Kijk maar op mijn website voor
de juiste bereiding.
Heb je nog een toekomstige droom die je
graag (in de wijk) in vervulling wilt laten gaan?
Jazeker, mijn wens is om een keer in november de opening van het nieuwe Italiaanse wijnjaar groots te vieren. In navolging van het jaarlijkse feest in Verona. Een
feestvierende grote groep mensen op de
Kleiweg, dat zou wel heel bijzonder zijn!
Goed idee Bas, wij zullen dat zeker in
gedachten houden!

Piemonte Rotterdam
Aan de voet van Hillegersberg,
loop ik over de Kleiweg naar boven
en kijk uit over de asfaltrivier van de A20.
De woeste metalen rivier die geeft en neemt.
De berg is trots.
De zuidflank is zonnig.
De Rotterdamse wijnranken rijpen gestaag.
Ik loop verder omhoog en kom uit bij de
Bergsche Plas.
Iets weggestopt, maar een oase van rust.
Het panoramische uitzicht is hier
overweldigend.
De rivier hoor je hier niet meer.
De geluidsdijken houden het
wassende blik op afstand.
In de verte zie je de reizende pieken van
de Rotterdamse Alpen.
Monte d´Euromast, Alpe de Nation
Neerlandaise.
Ik kijk tussen de wijnranken
door naar beneden.
Het dorp beneden aan de berg
is klein geworden.
De zeven buurten markeren zich
duidelijk van bovenaf.
Ik word door melancholie bevangen
en besluit weer af te dalen,
terug naar het dorp.
Bij het café op de hoek bestel ik een
witte Piemonte Rotterdam.
Een ijzeren tram rijdt langs.
Op het terras in de zon
ben ik even volmaakt gelukkig.
Rob Hilz, ‘De Wijkdichter’

Wilt u ook mooie nagels……

Het laatste stukje van de Kleiweg richting de spoorovergang ligt nogal in een
vergeethoekje. En dat is jammer! Want
sinds september 2010 heeft nagelstyliste
Hannie Peeters daar haar “Beautysalon”.
Hannie komt van oorsprong uit Den Haag
en is al vanaf 16-jarige leeftijd werkzaam in
de nagelbranche.
Haar opleiding en ervaring deed ze op in
een nagelstudio/opleidingsinstituut in Den
Haag. Vervolgens is ze naar Rotterdam
gekomen en heeft na het volgen van een
professionele opleiding de benodigde certificaten gehaald. Via het opleidingsinstituut
ontmoette zij zo’n 8 jaar geleden een nagelstyliste onder wie ze kwam te werken in
de nagelstudio op de Rozenlaan. Dat was

een hele drukke tijd.
Daarna heeft Hannie nog les gegeven bij
datzelfde opleidingsinstituut . Ook reed zij
in die tijd van hot naar her. Ze had een uitgebreide klantenkring, wonende in Rotterdam, Den Haag en Spijkenisse. Nu heeft ze
haar eigen salon aan de Kleiweg.
De behandelingen in haar salon bestaan
niet alleen uit het opzetten van kunstnagels.
Er is een spa, pedicure, French pedicure
acryl, de mogelijkheid van het lakken van
nagels en een manicure. Ook verkoopt
Hannie de verzorgingsproducten O.P.I.
Een keer per maand is er een cosmetischen esthetisch arts aanwezig voor Botox en
Fillers. Zelf werkt ze het liefst met grote
merken zoals Creative Naildesign en het
eerder genoemde O.P.I.
Hannie vind het Kleiwegkwartier gezellig.
Het voelt dorpsachtig aan, iedereen
kent en groet elkaar. Mensen stappen vaak
naar binnen om even een kijkje te nemen
en maken complimentjes over de mooi
opgeknapte zaak. Zo leert ze meteen de
buurtbewoners kennen en krijgt ze naamsbekendheid in de buurt. Op deze wijze is
de drempel om eens een afspraak te maken niet hoog. En dat is nou precies de

bedoeling, want de
Beautysalon wil toegankelijk zijn voor iedereen! Kwaliteit en service staan hoog in het
vaandel en het is altijd weer fijn om te constateren dat iedere klant met een prettig en
tevreden gevoel de deur uitgaat!

Neem ook eens kijkje in de Beautysalon en
verwen u zelf met een nagelverlenging of
voetbehandeling!
Hannie Peeters, nagelstyliste
De Beautysalon
Kleiweg 269a
010-4189013/06-11520302

Marjolein Tan

Kapsalon Chantal
Sinds 3 jaar zit naast de Beautysalon
ook de dames-en herenkapsalon Chantal. Eigenaresse Chantal Wiltschut had
vroeger al een kapsalon in het Hilton Hotel. Toen het hotel aan een verbouwing
begon is Chantal met haar zaak uitgeweken naar het Kleiwegkwartier.

Wil je meer weten over de taskforce? Je
kunt via mirjam.buurtkrant@gmail.com
meer informatie krijgen of adressen van
andere zzp’ers in de deelgemeente.
Wil je meer weten over ondernemen in de
deelgemeente, neem dan contact op met
Annemiek van der Valk, gebiedsadviseur
Economie, a.valk@his.rotterdam.nl.
Ook kun je de website van de deelgemeente bezoeken: www.rotterdam.nl/his
Hierop vind je onder beleid van de deelgemeente, veel informatie op het gebied
van economie binnen de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek
Mirjam Fondse

Vanaf het prille begin liep het storm. Buurtbewoners belden dan voor een afspraak
maar kregen te horen dat er geen plek
was. Men was verbaasd. Net open en dan
al zoveel klanten? Maar de klanten uit het
Hilton hotel waren allemaal meeverhuisd.
Juist die mix van oude en nieuwe klanten is

zo leuk. Onder het genot van een hapje en
een drankje is er altijd een gezellige sfeer.
Ook bij collega kapster Paula kun je alles
bespreken op kapgebied. Ze knipt, kleurt
en föhnt dat het een lieve lust is.
Zij heeft weliswaar ook de benodigde papieren voor een eigen kapsalon maar geeft
er de voorkeur aan om met Chantal te blijven werken. In november werken ze alweer
10 jaar samen!
Chantal heeft zich gespecialiseerd in haarextensions en werkt met vele merken maar
bij voorkeur met Hairdreams en Greatlenghts. En een à twee keer per maand
geeft zij les aan andere kappers in het zetten van hairextensions.
Chantal en haar partner Cees wonen zelf
boven hun zaak en hebben het prima naar
hun zin in de wijk. Chantal vertelt ook nog
dat het gunstig is dat het vliegveld zo dichtbij is want dat is wel zo makkelijk als je in
de toekomst wat vaker naar Spanje wilt….
Voor de klanten is het (nog) gratis parkeren
voor de deur!
Ook deze salon is zeker een bezoekje waard.

Kapsalon Chantal
Kleiweg 271
010-4116169
www.hairextensionsbychantal.nl
Marjolein Tan

oPen huis BiJ JuBilerende roeivereeniGinG nautilus
ROEIVERENIGING NODIGT BUURT UIT
EEN KIJKJE TE KOMEN NEMEN OP ZATERDAG 2 JULI
Roeivereeniging Nautilus bestaat dit jaar 125 jaar.
Dat wordt voor de leden gevierd met diverse activiteiten door het jaar heen, maar er is ook een activiteit voor de ‘buren’ van de locatie aan de Rotte.
Zij zien de bedrijvigheid, de boten op de Rotte en
kunnen misschien af en toe hun auto niet kwijt door
de drukte. Nautilus wil graag een goede verstandhouding met de buurt. Daarom organiseert de roeivereniging voor de buurtbewoners een Open Huis
zaterdag 2 juli 2011
11:00 – 13:00 uur
Prinsemolenpad 5
(bij het sluisje naar de Bergse Voorplas)
Bezoekers krijgen een rondleiding door de botenloods, maar kunnen ook proeven wat roeien

Even later ontdek je waar het geluid vandaan komt.
Op het pleintje van de Antony Duyklaan staat de
vrolijke keuken van Oranje Blauw. Om de beurt proberen kinderen met tennisballen servies van een
keukenplank af te gooien. En als dat lukt, klinkt er
gejuich en wordt er nieuw servies neergezet. Rare
jongens die scouts... maar ‘t is toch wel leuk eigenlijk... En dat is nou typisch Oranje Blauw. Beetje
gek, maar wel heel leuk.
Maar wat is Oranje Blauw dan? Een scoutinggroep,
waar kinderen elke zaterdag allerlei leuke spellen
doen. We doen echt van alles: sportief, creatief,
buiten, binnen, op het land, op het water (of erin).
En elk jaar gaan we ook een paar keer op kamp!
Ben je benieuwd? Kom kijken en meedoen bij onze
Dolfijnen!

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

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.

www.andrestapijthuis.nl

Bezoek voor meer informatie de website:
www.rvnautilus.nl

Te oud voor de dolfijnen? Dan hebben we natuurlijk
ook verkenners. Daar leer je zeilen, roeien en ga je
met een schip op kamp!
Interesse? Kijk op www.oranje-blauw-17.nl
en kom langs!

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

-

En heeft u trouwens nog een kano die u niet meer
gebruikt? Wij kunnen hem wel goed gebruiken!
Hiervoor kunt u mailen naar
jonatan@oranje-blauw-17.nl

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.

telefoon 010 4223095

Roeivereeniging Nautilus is opgericht in 1886 in het
centrum van de stad. Geroeid werd er op de Nieuwe Maas. Vanaf de 20-er jaren van de vorige eeuw
ontstond ook een wedstrijdafdeling aan de Rotte
op de plek waar nu nog steeds een van de locaties
van Nautilus gevestigd is. Ook op de Nieuwe Maas
wordt nog steeds geroeid, vanaf de locatie aan de
Plantagelaan, vlakbij de Watertoren.

oranJe Blauw – wat is dat nou?
Koninginnedag rommelmarkt op de Kleiweg. Er
waren kraampjes met speelgoed, cd’s, kleding,
nog meer speelgoed en allerlei andere spulletjes. Je wandelt rustig rond, kijkt of er nog iets
interessants tussen zit, en dan... Rinkeldekinkel!!! een paar geschrokken gezichten, een paar
lachende mensen. Wat was dat? Rinkeldekinkeldekinkel!!!

Kleiweg 26N, 3052 GR Rotterdam

inhoudt door zelf op de roeimachine te gaan zitten,
in de roeibak ‘droog’ te roeien of misschien zelfs
wel in een roeiboot op het water het echte roeien te
oefenen. Dat dat moeilijker is dan je denkt, kun je
dan aan den lijve ondervinden!

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
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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

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

trouwPlannen?
WWW.WEDDINGPLANIT.NL
wiJKwinKel weGens
vaKantie Gesloten
De Wijkwinkel Kleiwegkwartier is met vakantie
vanaf maandag 4 juli t/m maandag 15 augustus
a.s. Vanaf dinsdag 16 augustus zijn wij weer open.
De sociale raadsman heeft vakantie van 1 t/m 22
augustus. Op maandag 23 augustus is hij weer
bereikbaar.
Het winkelteam wenst u allen een heel fijne
vakantietijd toe.

inlooP

ooK in de zomervaKantie
In tegenstelling tot vorig jaar blijft de
inloop gedurende de vakantieperiode open. Onze gastheren/vrouwen
zijn aanwezig voor een praatje en
het schenken van een kopje kofﬁe
of thee. U bent van harte welkom bij
de BOK op woensdagochtend van
10.00 – 11.30 uur

informatie
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
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:
22 augustus 2011
e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl
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

