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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

Rijksweg A20 
een  dilemmA tussen gezondheid, mobiliteit en politiek belAng

Deze zomer was het opvallend rustig 
in ons mooie Kleiwegkwartier. Buiten 
op straat of in de tuin was het dan ook 
niet vaak prettig toeven. De ene regen-
bui werd afgewisseld door de volgende 
hoosbui. Met regelmaat overstroomden 
ook de beste dakgoten. Als het al even 
droog was, dan begon het stevig te 
waaien of zakte de temperatuur tot tegen 
de tien graden. Een keer hebben wij met 
“buienradar.nl in de aanslag” zitten wor-
stelen met het bepalen van het meest 
ideale tijdstip voor de start van een 
barbecue. Uiteindelijk kozen we voor 
zeven uur ’s avonds. Want volgens Bui-
enradar.nl zou het dan zowaar een paar 
uur droog zijn. Maar wat schetste onze 
verbazing: om zeven uur ’s avonds gaf 
Buienradar.nl inderdaad aan dat het nu 
toch echt droog was, maar helaas… het 
kwam nog steeds met bakken tegelijk uit 
de hemel. Een bekende volkswijsheid uit 
het Kleiwegkwartier luidt dan ook: “Op 
internet vind je vele leugenaars.”

Omdat de veertiendaagse weersvoor-
spellingen in juli al weinig vooruitzichten 
gaven op verbetering, is langzaam ie-
dereen richting zuiden gegaan. Bij ons 
zijn we met vijf buren op een rij min of 
meer tegelijk vertrokken. “Tot over een 
paar weken” zeiden we tegen elkaar. Je 
moest wel een eind rijden, want ook tot 
ver in Frankrijk was er sprake van moes-
sonachtige toestanden. Wij lieten ons 
daarom steeds verder naar het zuiden 
afzakken, tot we echt niet meer verder 
konden. En wie kwamen we daar geheel 
onverwacht tegen: juist, de buren reden 
met dezelfde gedachten door hetzelfde 
zonnige mediterrane toeristenoord!

Klagen over het weer is hier heel gebrui-
kelijk. Er zitten echter ook grote voor-
delen aan een kletsnatte zomer. Om de 
stemming er in te houden bij deze een 
korte opsomming: Je doet bijvoorbeeld 
inspiratie op voor het ontwerp van een 
nieuw familiewapen: dit keer geen schil-
den, lelies, kleurige vlakken of zwaar-
den, maar “twee gekruiste paraplu’s 
voor een regenwolk”. Langs de plassen 
en in het Melanchtonpark is nauwelijks 
sprake geweest van lawaaioverlast door 
verveelde jeugd. Doordat iedereen naar 
het buitenland was vertrokken, kon je je 
auto prima parkeren. Van de door ons 
allen gevreesde paalrot door droogval-
len van de paalkoppen heb je minder 
last, want de grondwaterstand krijgt echt 
geen kans om te dalen. Gras, bomen 
en struiken groeien als gekken. Zelfs de 
zwakste plantjes toonden dit jaar nieuwe 
uitschieters. In het hele Kleiwegkwartier 
is geen bruin blad te bekennen. In veel 
tuinen kwam jaren geleden aangeplant 
spul (dat volledig dood gewaand was), 
weer volledig tot bloei. Van hondendrol-
len heb je geen last; echt alles is deze 
zomer binnen een uur weggespoeld. 
Zelfs het twee weken afsluiten van de 
A20 heeft niet tot een onoverkomelijke 
verkeerschaos geleid. En ik weet niet of 
het aan de regen ligt, maar de veiligheid 
was deze zomer ook geen probleem. 
Want hoewel we dus met 5 buren op 
een rij tegelijk naar het zuiden waren 
vertrokken, is er bij geen van ons allen 
ingebroken.

Als deze krant uitkomt, wordt nu mooi 
weer voorspeld. Gaan we dan terugver-
langen naar nog zo’n mooie plenspartij? 
Ik niet in ieder geval: ik heb liever wat 
minder rust en reinheid.

Camiel Columnmans

Rust, Reinheid, Regen

In Den Haag zwaait een nieuwe regering de 
scepter. En dat merken we ook in het Klei-
wegkwartier. De VVD had als verkiezings-
belofte: ‘hogere maximale snelheid waar 
het kan’.  Dit met als doel een betere door-
stroming van het verkeer. En uitgerekend bij 
onze wijk meent de minister dat het kan.
Tot onze verbazing stond er opeens weer 
100 kilometer op de matrixborden boven 
de snelweg. Daar waar eerst 80 kilometer 
de absolute grens was. Zonder dat hierover 
naar de mening van de omwonenden was 
gevraagd.  Hoe kan dat nu? Tijd om eens 
met de gemeente te bellen. We spraken 
met Arno Bonte, fractievoorzitter van Groen 
Links. Het blijkt dat de gemeente het voor 
het zeggen heeft in heel Rotterdam. Behalve 
die zes stroken asfalt rondom. De provincie 
gaat over de  wegen die beginnen met de 
N.  Het rijk over de wegen die beginnen 
met een A of E.  Vandaar dat de A20 ook 
rijksweg wordt genoemd. De minister van 
Verkeer, Melanie Schultz, heeft de maximum 
snelheid op de ring rond Rotterdam “aan de 

randen” van de spits verhoogd. Er is vanaf 
deze zomer op een aantal stukken sprake 
van flexibele maximum snelheiden. Onder 
de noemer van ‘experiment’ kan de minister 
dit doen zonder inspraakprocedure.  Dat ex-
periment kan maximaal twee jaar duren. Op-
merkelijk! Er is al een experiment geweest 
bij de invoering van de maximum snelheid 
van 80 kilometer. “Het resultaat van dit ex-
periment heeft bewezen dat dit veel voor-
deel heeft voor de omwonenden.” Vertelde 
Arno Bonte. “Verlaging van de snelheid leidt 
tot aantoonbaar minder CO2 uitstoot, fijn-
stof en geluidsoverlast. Er was geen sprake 
van verplaatsing van files naar een paar ki-
lometer verderop, zoals elders in het land 
gebeurde. In tegendeel. Rond Rotterdam 
werd de doorstroming juist beter. Er gebeur-
den minder ongelukken waardoor er minder 
verkeershinder was. Daarom werd toen de 
snelheidsgrens definitief op 80 gezet.  En nu 
moet een vergelijkbaar experiment opnieuw 
het nut bewijzen van deze verkeersmaatre-
gel. De gemeenteraad van Rotterdam was 

verdeeld over de nieuwe maatregel. De VVD 
was voor, maar dankzij de meerderheid 
van vier partijen kon de gemeenteraad het 
standpunt “Tegen” innemen. De wethou-
der van Verkeer in Rotterdam, Jeannette 
Baljeu ging bezwaar maken in Den Haag. 
Minister Schultz trok zich weinig aan van 
de lobby door mevrouw Baljeu en zette het 
experiment door. Op deze wijze voorziet de 
minister de VVD kiezers in hun belofte: ho-
gere snelheden op de weg. En ze kan dit 
doen omdat  het allemaal binnen de kaders 
van de wet is. De omwonenden hebben het 
nakijken. Er wordt geen rekening gehouden 
met het feit dat die seconden snelheids-
winst voor de automobilisten ten koste gaan 
van de gezondheid en welbevinden van de 
omwonenden. De verkiezingsbelofte was al 
ingelost door de snelheid te verhogen op 
de Afsluitdijk en een deel van de A16.  Die 
wegen liggen niet pal naast een woonwijk. 
En misschien komen er nog andere stukken 
asfalt ver buiten de bebouwde kom in aan-
merking. De redactie vraagt zich af waarom 
het nou uitgerekend hier moest. Het  is 
wrang voor de bewoners van onze wijk dat 
ze twee jaar lang extra gezondheidsrisico 
moeten accepteren. En kon de gemeente 
hier echt niet meer doen dan een wethou-
der erop af sturen wiens partij zelf vóór deze 
snelheidsverhoging is? Groen links pakt de 
handschoen op en is al de straat op gegaan 
met de bewoners van het Oude Noorden. 
Er is ook een website www.max80.nl waar-
op iedereen die wil, bezwaar kan maken.  
Laten we ervoor waken dat over twee jaar 
deze tijdelijke  maatregel niet stilzwijgend 
wordt verlengd. De bewoners van het Oude 
Noorden is een geluidsscherm beloofd. Aan 
onze kant staat die er al. Gelukkig is de BOK 
betrokken bij het plaatsen van de geluids-
schermen aan de andere kant van de weg. 
Zij wil voorkomen dat ze niet zó ontworpen 
worden dat ze het geluid weerkaatsen in de 
richting van het Kleiwegkwartier. Dan zou 
onze wijk dubbel in de prijzen vallen. 

Ciska Evers

Maak met je buren het  
Kleiwegkwartier Zomer- 
zot in het Buurtatelier 
van 30 augustus t/m 18 
september.

In de eerste drie weken van september 
wordt Kleiweg 45 omgetoverd tot een 
Buurtatelier. Dé plek voor en door crea-
tieve buurtgenoten. Je kunt er terecht voor 
allerhande activiteiten gegeven door kun-
stenaars en artiesten uit de wijk. 
Leer schilderen met zelfgemaakte verf 
van Hella De Boo, ga aan de slag met Art 
Group MAASKUNST, voorheen Art Group 
Holanda. Art Group MAASKUNST maak 
collages van verpakkingsmateriaal . Of 
kom luisteren naar Ruud Bergamin en 
kom alles te weten over jazzmuziek. Geef 
je op en maak een animatie met eco-gra-
fitti met Viviane Strik, schrijf mee aan de 
zomerzotte hit van het Kleiwegkwartier of 
brei samen met Mira Wiersma jouw vakan-
tieherinnering. 
Ankie Wessels wil laten zien dat het uitda-
gend en inspirerend kan zijn om creatief 
te werk te gaan met het hergebruiken van 
materialen en onderdelen. 
Hieke Pars brengt als beeldend kunste-
naar complexe maatschappelijke proces-
sen op beeldende wijze terug naar een 
menselijk niveau. Op zondag 18 septem-
ber sluit Live Tango Muziek het buurtatelier 
swingend af:

Live Tango muziek wordt gespeeld 
door het duo Wim Warman (piano) en  
Ruud Bergamin (sopraansax, altsax).
Wil je weten wat er allemaal te doen is? 
Kijk dan in de agenda van het Buurtate-
lier op www.culturelekaartrotterdam.nl/
agendaof volg ons op www.twitter.com/
kunstclubk. Om je in te schrijven voor  
een activiteit, stuur een mail naar  
kunstclubkleiweg@gmail.com. Niet digi-
taal? Kom dan langs bij het Buurtatelier. 
Je vindt het Buurtatelier op Kleiweg 45, 
naast Albert Heijn de Wolf.
Alle eindresultaten zijn te bewonderen 
tijdens de open atelierroute op zaterdag 
17 september. Kunstclub Kleiweg is een 
initiatief van de basisscholen de Bergse 
Zonnebloem, Goede Herderschool en 
Tarcisius, Bewonersorganisatie Kleiweg, 
Thermiek welzijn en de Cultuurscout. De 
Kunstclub Kleiweg stimuleert ontmoetin-
gen tussen buurtbewoners, ondernemers 
en instellingen uit het Kleiwegkwartier 
met het uitgangspunt de wijk leuker en 
socialer te maken. Het Buurtatelier wordt 
mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn 
de Wolf, Basis Ontwerp, Deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek en dienst Kunst 
en Cultuur.

Mirjam Fondse

Heb jij hart voor dit Kleiwegkwartier? Ben 
jij bereid minimaal 1 avond per maand te 
investeren?
Wat krijg je daarvoor terug: contact met 
de (deel)gemeente, lokale ondernemers,  
politieke partijen, andere bewonersorgani-
saties, en natuurlijk: met de bewoners. Je 
krijgt de mogelijkheid om mee te denken en 
de taak om mee te beslissen over het nog 
beter maken van onze wijk. Iets voor jou? 
Mail naar coremans@cs.com.

Camiel Coremans

Op woensdag 7 september houdt Edward 
Sterenborg, lid van het Dagelijks Bestuur 
van de Deelgemeente,  een spreekuur in 
het Kleiwegkwartier. Iedereen die vragen 
heeft over de wijk kan terecht tussen 10.00 
en 11.30 uur bij het kantoor van de BOK, 
Antony Duyklaan 9.

Op dezelfde tijd wordt bij de BOK ook de 
INLOOP gehouden. 

bok zoekt  
bestuuRsleden

wijkspReekuuR

De sloop van de spoorbrug maakte een langere oprit mogelijk. 
Deze maatregel had positief effect op de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. 

Hier was geen experiment voor nodig.

InformatIeavond 
Bouw mee aan de toekomst 
van het kleIwegkwartIer!

Het Kleiwegkwartier is een mooie, levendige 
en gevarieerde wijk. De deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek wil deze wijk 
aantrekkelijk houden voor bewoners 
en  ondernemers. Daarom wordt in 
samenwerking met een aantal partners uit 
wijk een gebiedsvisie vastgesteld. Wij willen 
u graag informeren over deze visie tijdens 
een informatieavond op: 
Datum: donderdag 15  september 2011
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: De Duykelaar, Anthony Duyklaan 9

Tijdens deze avond kunt u ideeën, 
voorstellen en  verbeterpunten over de wijk 
aandragen. Met uw inbreng kunnen wij een 
gebiedsvisie maken  voor de wijk, waarin 
een goed en prettig  woon- en leefklimaat 
voor de komende 30 jaar centraal staat voor 
bewoners en ondernemers.

Het programma voor de avond ziet er als 
volgt uit:

19.30 uur Opening
19.40 uur   Inleiding, portefeuillehouder
 Arian Pleizier
19.50 uur Gebiedsvisie Kleiwegkwartier
20.10 uur Bouwstenen toekomstbeeld 
 Kleiwegkwartier
20.40 uur Bespreken bouwstenen
 toekomstbeeld Kleiwegkwartier
21.15 uur Afsluiting

In verband met de organisatie van de avond 
willen wij graag weten of u aanwezig bent. 
U kunt u uiterlijk tot  9 september aanmelden 
bij m.nandoe@his.rotterdam.nl

U bent van harte welkom deze 
informatieavond bij te wonen!zomeRzot kleiwegkwARtieR

Op woensdag 26 oktober  vindt er weer 
een Seniorendag plaats. Deze dag wordt 
georganiseerd door het W.M.O. (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) Platform Hille-
gersberg/Schiebroek. Voorheen was dit het 
Platform voor Ouderen, maar sinds 1 januari 
j.l. zijn wij van naam veranderd.
Zoals altijd zal deze dag voor het ochtend-
gedeelte plaatsvinden in restaurant Lom-
merrijk aan de Straatweg. Aanvang 10.00 
uur. Zaal open 09.30 uur.
Het thema van deze dag is: “Ouderen mis-
handeling”.
Na de lunch hebben wij een aantrekkelijk 
middagprogramma. Wat dat is houden wij 
nog even geheim. We kunnen u deze dag 
nog steeds aanbieden voor € 2,50 p.p.

De kaartverkoop zal starten op woensdag 
12 oktober 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 maximum aantal kaarten is 4 per  
persoon.

Namens het bestuur van het  
WMO-Platform hopen wij u te mogen 

begroeten op 26 oktober a.s.

senioRendAg 26 oktobeR 2011 



Deze keer een foto van niet zo lang ge-
leden, dus geen excuus om niet mee te 
doen. We zien een brug over water, boot-
jes, aan de overkant een aantal huizen, een 
gebouw en verder veel bomen. Ja, daar 
gaan we dan, welk water is dit en welke 
straat komt op die brug uit? 
Wat stond er in het verleden op de plek 
van waaruit de foto genomen is? Welke  

bedrijven waren daar gevestigd? Waar kij-
ken we in de verte op uit? Dat zijn de vra-
gen om er na de vakantie weer in te komen. 
Deel uw herinneringen met de lezers van 
de Buurtkrant. Voor de winnaar ligt, na lo-
ting, een cadeaubon klaar in de wijkwinkel. 
Schrijf of mail ons!

John Hokke

Het leek zo’n gemakkelijk zoekplaatje 
en we verwachtten er daarom veel re-
acties op. Maar helaas, er kwam er niet 
één! Zelfs response van onze trouwe 
briefschrijvers hebben we deze keer niet 
ontvangen. Toch is het een bekende plek 
aan de Kleiweg nummer 239. Het wagen-
tje heeft vele jaren in de tuin gestaan van 
de familie Hoekstra Banden Service. In 
het verleden was daar de smederij van 
Schilkamp gevestigd. Verderop de beide 
zonneschermen van de fietswinkel van De 

Vries en café Van Eijk. De cadeaubon voor 
dit zoekplaatje blijft liggen bij de BOK

zoekplAAtje

beRgse zonnebloem mAg gRoeien 

sint FRAnciscus ook gAstvRij 
vooR gezonde bezoekeRs  
vAn het kleiwegkwARtieR

AntwooRd op zoekplAAtje bk4

Aan de Ceintuurbaan nummer 213b, 
richting de hoek met de Rozenlaan, vind 
je het pand van Bureau Oudheidkundig 
Onderzoek van Gemeentewerken Rot-
terdam, kortweg BOOR.  De archeologen 
van de gemeente zitten er een behoorlijk 
eind weg van hun collega’s van Gemeen-
tewerken aan het Marconiplein. “Er lopen 
hier regelmatig mensen binnen met sme-
rige schoenen en modderige vondsten”, 
grijnst Marjolein van den Dries, archeo-
loge en communicatieadviseur bij BOOR. 
“Daar kunnen we in de kantoortoren op 
het Marconiplein natuurlijk niet mee aan 
komen zetten.”

“Hier is ruimte voor onze bus, voor tijdelijke 
opslag van vondsten en voor documentatie 
en onderzoek”, vervolgt Marjolein. “En daar-
naast er is voldoende kantoorruimte.  Het  
veldwerk is namelijk maar een onderdeel 
van ons werk. We maken ook het archeolo-
giebeleid van de gemeente en beoordelen 
bouwplannen en andere ruimtelijke plannen 
op archeologische aspecten.”

De onderste verdieping van het pand aan 
de Ceintuurbaan is ingericht voor de opslag 
en verwerking van vondsten. Er zijn kamers 

met rijen kasten, tjokvol dozen met allerhan-
de spullen: dierlijke resten als schedels, bot-
ten en hoorns, werktuigen van vuursteeen 
en metaal, aardewerk  en nog veel meer. 
Er zijn ruimten waar gewerkt wordt met de 
vondsten: schoonmaken,  fotograferen en 
tekenen.  Zelfs de buitenruimte achter het 
gebouw wordt gebruikt om spullen als hout 
en grondmonsters op te slaan. Marjolein: 
“Momenteel zijn we druk bezig met de af-
ronding van het archeologisch onderzoek 
op het Markthal terrein  in de binnenstad. 
Waar binnenkort een enorme overdekte 
markthal verrijst, was in de veertiende eeuw 
een woonwijk met veel ambachtelijke activi-
teit. En eerder, nog voor de aanleg van de 
dam waarmee rond 1270 de Rotte werd af-
gedamd van de Maas, waren er boerderijen 
op terpen. Bij het onderzoek is onder ande-
re een terp met de resten van zo’n boerderij 
uit de 11e eeuw gevonden. Het gevonden 
materiaal wordt hier geanalyseerd en ver-
huist later naar ons vaste depot.”

Het Kleiwegkwartier is dus een mooie huis-
vestingsplaats voor BOOR, maar hoe zit 
het met de archeologische verwachting in 
onze wijk? Marjolein: “Tot nu toe zijn hier 
geen opgravingen gedaan; er zijn nog geen  

archeologische waarden aangetoond. Maar 
we weten dat in het gebied rond de Kleiweg, 
westelijk van de uitweg, lang geleden een 
geul heeft gelopen en dat er rond de 12e 
eeuw een dijk is geweest. Mogelijk treffen 
we daar ooit resten van van vroegere bebou-
wing, wie weet. Overigens hebben we voor-
afgaand aan de aanleg van de tunnel van de 
RandstadRail een 18e-eeuws stoomgemaal 
opgegraven bij Station Blijdorp. De ruim 13 
meter diepe funderingspalen stonden in het 
tracé van de tunnel. En in de boutput van 
het huidige station Blijdorp hebben we een 
boerderij uit de Middeleeuwen (13e-eeuw) 
opgegraven”. 

Wie overtuigd is van de aanwezigheid van 
archeologische schatten in onze wijk of in 
zijn eigen achtertuin, mag niet zomaar gaan 
graven. Marjolein: “Bij wet is geregeld dat 
je alleen opgravingen mag doen als arche-
ologische waarden vernietigd dreigen te 
worden, bijvoorbeeld door de aanleg van 
huizen of infrastructuur. En dan alleen door 
bedrijven die daarvoor een vergunning heb-
ben, of gemeentelijke diensten zoals het 
BOOR.” 

Je archeologische nieuwsgierigheid bevre-
digen met een schop in je achtertuin is dus 
feitelijk illegaal. Het nemen van een kijkje op 
de site van BOOR niet! Het adres is www.
rotterdam.nl/boor. Met onder andere een 
filmpje over het werk van BOOR, inclusief 
een kijkje in de keuken van het pand aan de 
Ceintuurbaan.

Annemarie de Visser

Een keuken als klaslokaal? Klinkt lollig, 
maar voor groep acht van Dalton-basis-
school deBergse Zonnebloem was het 
noodgedwongen wáár. Terwijl het leer-
lingenaantal in de afgelopen jaren flink 
steeg, groeide het schoolgebouw  aan 
de Elektroweg niet mee. Het puilde uit en 
iedereen was het meer dan zat. Gelukkig 
gaf  Jeugd, Onderwijs en Samenleving 
(JOS) van de gemeente Rotterdam vorig 
jaar december eindelijk toesteming om 
uit te breiden.  De school betrekt de om-
wonenden graag bij de plannen.

Annemieke Dijkhuizen, directeur van (onder 
meer) de Bergse Zonnebloem: “De school 
is opgekrabbeld uit een diep dal. Lange 
tijd had de school een slechte naam;  als 
buurtbewoner stuuurde je je kinderen er 
niet heen. Consultatiebureaus raadden de 
ouders van peuters zelfs af hun kind hier in 
te schrijven!”. In 1998 verscheen een slecht 
rapport van de onderwijsinspectie en dat 
was aanleiding voor een reeks ingrepen en 
vernieuwingen. Annemieke: “We verbeter-
den het onderwijsprogramma en spijkerden 
de pedagogische kennis en vaardigheden 
van de leerkrachten bij.  Legden contac-
ten met de plaatselijke pers, werkten aan 
naamsbekendheid en imago. Bezochten 
peuterspeelzalen en consultatiebureaus. 
En gingen zeven jaar geleden over op het 
Daltonsysteem, dat nadruk legt op verant-
woordelijkheid, zelfstandigheid en samen-
werken.”

Die inspanningen en veranderingen wier-
pen hun vruchten af: de school groeide. 
Waar in de magerste tijden slechts vier 

groep-achters de school verlieten, zijn dat 
er dit schooljaar vijftien. Annemieke: “We 
wisten al lang dat we een probleem met 
huisvesting zouden krijgen; de instroom van 
kleuters was immers een stuk groter gewor-
den dan de uitstroom naar de middelbare 
school. Helaas krijg je toestemming voor 
uitbreiding niet op basis van prognoses, 
maar alleen op basis van daadwerkelijk 
aantal leerlingen in verhouding tot vierkante 
meters lesruimte. Pas een jaar geleden was 
de nood zo hoog, dat  JOS het verlossende 
woord sprak en onze uitbreidingsaanvraag 
honoreerde.  Ook kregen we tijdelijk extra 
klaslokalen toegewezen in een leegstaand 
schoolgebouw in het Oude Noorden.  Daar 
zitten nu de groepen zes t/m acht en dat 
geeft letterlijk wat meer lucht in het gebouw.”

 Een architect is aan de slag met de uitbrei-
dingsplannen. Ruimte is er alleen de hoogte 
in, dus de bedoeling is om een verdieping 
op het bestaande gebouw te plaatsen. Te-
gelijkertijd wordt de fundering verbeterd, 
omdat er schade is door paalrot. Annemie-
ke: “De toestemming van JOS was de eer-
ste voorwaarde om aan uitbreiding te gaan 
werken, maar er zijn er nog meer. Het ont-
werp moet in het bestemmingsplan passen, 
welstand moet akkoord gaan en we hebben 
een omgevingsvergunning nodig voor de 
bouw. En - zeker zo belangrijk  voor ons - 
we willen dit project  in goed overleg doen 
met omwonenden. Het eerste ontwerp van 
de architect is naar verwachting in septem-
ber klaar en we horen graag wat buurtbewo-
ners ervan vinden. Alhoewel we niet aan de 
wettelijke randvoorwaarden ontkomen, is er 
speelruimte in het ontwerp.”

Als alles vlot verloopt kan de verbouwing in 
januari 2012 beginnen . Alle groepen, be-
halve de kleutergroepen, gaan dan naar de 
tijdelijke huisvesting in het Oude Noorden. 
De voorzichtige planning is dat het werk 
begin 2013 klaar is en dat de school dan 
17 groepen kan huisvesten. Annemieke: 
“En dan is de Bergse Zonnebloem voorlo-
pig uitgegroeid. Volgens onze prognoses 
blijft de instroom voorlopig constant. Ik ben 
blij dat het karakteristieke gebouw behou-
den blijft. Het staat al 82 jaar op deze plek.  

En gelukkig niet alleen meer ín de buurt, 
maar ook vóór de buurt.”

In september of oktober organiseert de 
deelgemeente samen met de school een  
informatiebijeenkomst waarin het con- 
ceptontwerp wordt gepresenteerd. Om-
wonenden ontvangen een uitnodiging. 
Wie op de hoogte wil blijven van de ont-
wikkelingen, kan terecht op de site van 
de school, www.bergsezonnebloem.nl.

Annemarie de Visser

Assisi Plaza is de officiële naam voor het 
gloednieuwe restaurant van het Sint Fran-
ciscus Gasthuis dat op 30 juni geopend 
is door Erik van Loo, chef-kok van restau-
rant Parkheuvel. Het past goed in het mo-
derne concept van een ziekenhuis: open 
en gastvrij voor alle mensen, patiënten, 
bezoekers en mensen uit de wijk. De Bok 
nam de proef op de som en sprak met 
Tessa Bensch-Stolze, adviseur Marketing 
& Communicatie en woordvoerster van het 
Sint Franciscus Gasthuis.

Als je bij de entree van het Sint Franciscus 
Gasthuis doorloopt en dan bij de espres-
sobar naar rechts gaat sta je meteen voor 
het restaurant. Tijdens lunchtijd is een ge-
deelte gereserveerd voor het personeel. De 
rest van de dag kun je gaan zitten waar je 
wilt. Alhoewel het groot is, valt dat door de  
indeling niet op. Er zijn verschillende hoek-
jes en zitjes. Alles in frisse kleuren. Als je een 
keuze hebt gemaakt en afgerekend, kun je 
op hoge krukken plaatsnemen of aan een 
lange of korte tafel. Of rustig in de treincou-
pés aan de achterkant. 

Je kunt er terecht voor een broodje, frisse 
salades en direct bereide warme maaltijden. 
Elke dag staat er wat anders op het menu. 
De prijzen zijn gevarieerd. Het Sint Francis-
cus Gasthuis is trots op dit nieuwe etablis-
sement. Het is de plek waar opgenomen 
patiënten hun bezoek kunnen ontvangen en 
samen genieten van de maaltijd. Zij krijgen 
dan een voucher mee en kunnen kiezen wat 
ze lekker vinden. Personeel krijgt korting met 
de personeelskaart. Sinds de opening is ook 
het aantal bezoekers van buiten toegeno-
men. En niet alleen mensen die komen voor 

de polikliniek. Ook passanten. En dat is niet 
vreemd. Je kunt er rustig zitten en zomaar 
genieten met een kop koffie uit de espres-
sobar. Maar je kunt er ook plaats nemen met 
je klant als je een zakelijk gesprek hebt. Vrij 
internet is beschikbaar en je kunt er in de 
rustige uren ongestoord werken. De reacties 
van de bezoekers zijn heel positief. Assisi 
Plaza past in de moderne uitstraling van het 
ziekenhuis en het tolaal aanbod van voorzie-
ningen in de hal: Espressobar, winkel, bloe-
menwinkel, kapsalon en restaurant.

Het Sint Franciscus Gasthuis heeft op don-
derdag 9 juni 2011 een extra ster ontvan-
gen in de ‘Sterrengids Gastvrijheidszorg in 
Zorginstellingen 2011’ voor zijn service en 
gastvrijheid. Dit is de hoogst haalbare clas-
sificatie. En daar zijn de medewerkers trots 
op vertelt Tessa Bensch-Stolze. Ze hebben 
een luisterend oor voor suggesties. De BOK 
heeft er wel een paar: Het zou mooi zijn als 
het Sint Franciscus op de site het menu van 
de dag plaatst. En ook graag een voucher in 
de krant waarmee de bewoners van het Klei-
wegkwartier tegen reductie kunnen komen 
eten. We zijn benieuwd wanneer het zieken-
huis zijn voordeel doet met deze handreiking 
van de BOK.

De openingstijden van espressobar en 
restaurant zijn maandag tot en met vrijdag 
van 07.00 - 20.30 uur en in het weekend 

van 11.00 - 20.30 uur.  
Warme maaltijden zijn verkrijgbaar van 

maandag tot en met vrijdag  
van 11.30 - 14.00 uur en 16.30 -19.30 uur 

ook in het weekend. 

Ciska Evers

kleiwegkwARtieR tussenstAtion vooR oudheidkundige schAtten

De archeologen voor hun gebouw aan de Ceintuurbaan.

sleutel en stokpaardje  
uit Rotterdamse bodem

✁
In de maand september heeft Assisi Plaza een actie om u 
voordelig kennis te laten maken met het assortiment en de 
sfeervolle ambiance. Deze actie loopt in de maand septem-
ber 2011. Assisi Plaza, Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500, 
Rotterdam. Actie alleen gelding op vertoon van deze bon.

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

Annemiek Dijkhuizen (links) en Merel Zwart 
(rechts, locatie directeur) zijn blij met de 

toestemming voor uitbreiding.



Begin dit voorjaar kwamen de jongens 
enthousiast naar huis gefietst. ”Er is een 
nieuwe winkel met een ontzettende aar-
dige mijnheer die alles,  maar dan ook al-
les, heeft!” Hoewel ze het tegelijkertijd wel 
jammer vonden dat de vuurwerkzaak foetsie 
was! 
Dus besloot ik om halverwege deze zo-
mer  eens een babbeltje te gaan maken. 
Want deze Turkse of Marokkaanse mijnheer 
moest wel heel bijzonder zijn als je daar op 
bestelling een waterpijp kunt kopen!! En zo 
was er onlangs een geanimeerd gesprek 
met de heer Hamza, afkomstig uit Pakistan!
Sinds februari  is deze gezellige buurtsuper 

gevestigd op de hoek Rozenlaan/Kleiweg . 
Voor Hamza is dit in feite een bijbaan. Hij 
studeert nog voor accountant.  In de winkel 
is hij verantwoordelijk voor de administratie,  
het controleren van de voorraden en hij doet 
de inkoop. Voor iedere klant heeft hij een 
vriendelijk woord. En als hij eenmaal begint 
te kletsen wordt het wel heel gezellig! Glun-
derend vertelt hij dat de meeste klanten hier 
de vergeten boodschappen komen halen. 
Met name voor de oudere buurtbewoners  
is dit natuurlijk gemakkelijk. Het bijzondere 
van deze buurtwinkel is eigenlijk dat hij er 
nog steeds zit en druk wordt bezocht!  Het 
is de kracht van de uitermate vriendelijke  

service en het uitgebreide assortiment. 
Want er is veel keus. Of je nu voor een pak 
melk of luiers komt of voor iets geheel an-
ders, het ligt in de schappen of  is de vol-
gende dag  in huis.
Zodra er een vaste klant binnenkomt weet 
Hamza al wat de wensen zijn! Of het nu 5 
puntbroodjes zijn of het dagelijks pak yog-
hurt!  Voordat men zijn wens  kenbaar heeft 
gemaakt ligt het al op de toonbank. Hij ont-
houdt het allemaal. 
En wat ik van de kinderen uit de wijk heb ge-
hoord; je gaat altijd weg met net iets meer 
dan je van plan was te kopen. Soms krijgen 
ze een  leuke sticker of extra snoepje en 
soms kopen ze net die extra zak chips!
Hamza voelt zich inmiddels  prima thuis 
in de buurt en benadrukt dat hij zich veilig 
voelt. Dit komt ook dankzij de wijkagent die 
af en toe binnenloopt en vraagt of alles in 
orde is. Een prettige buurt met dankbare 
buurtgenoten zowel jong als oud!
Dan nog de laatste vraag op nadrukkelijk 
verzoek van mijn zoons:  Hoe zit het nu met 
de vuurwerkzaak??
“Die komt in december weer terug hoor! 
De winkel wordt dan tijdelijk  leeggeruimd.” 
vertelt Hamza. “Dat kost veel tijd maar het 
is niet anders. Misschien dat wij in de toe-
komst wel het hele jaar open kunnen blijven 
maar dat is voorlopig nog niet duidelijk”.
Dan maar een maandje vakantie want na 
een jaar hard werken met lange openings-
tijden (elke dag tot 22.00 uur) is dat ook wel 
aangenaam.
Buurtwinkel, Rozenlaan 4, tel. 06-58970449

Marjolein Tan

Op vrijdag 26 augustus jl., een jaar nadat 
wethouder Korrie Louwes de opening ver-
richtte,  vierde Good Place 2 Work, de flexi-
bele werkomgeving met de female touch, 
haar 1-jarig bestaan. De Open Dag voor 
ondernemers trok een groot aantal, voor 
het merendeel vrouwelijke ondernemers. Zij 
hadden zich ingeschreven voor een van de 
vele inspirerende workshops, zoals onder 
andere over stemgebruik, wervend schrij-
ven, professioneel organiseren, besluitvor-
ming en social media. Op deze feestelijke 

dag waren ook de Kamer van Koophan-
del en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam 
(OBR) aanwezig om (startende) onderne-
mers van advies te voorzien. Tussen de be-
drijven door kon er even worden bijgepraat  
onder het genot van een kopje soep. Op 
de foto  Noella de Jager, eigenaresse van 
Good Place 2 Work  in een geanimeerd ge-
sprek met een van haar gasten. 

Meer informatie over Good Place 2 Work is 
te vinden op www.goodplace2work.com 

Op 8 oktober a.s. verschijnt het fotoboekjes 
‘Hillegersberg in de 2e eeuw’.  Het boekje 
omvat 220 foto’s en geeft een beeld van 
o.a. Straatweg, Bergse Dorpsstraat, Hille-
gondakerk, Plaswijck Park, Bergseplassen, 
Weissenbruchlaan, Kleiweg, Rozenlaan, 
Statenlaan, Electroweg, scholen, openbaar 
vervoer en winkels in die periode.
Op 8 oktober 201 ontvangt Burgemeester 
Aboutaleb het eerste exemplaar uit han-
den van de samenstellers, Bep en Tinus de 
Does. Met de ontvangst van het boek geeft 
de burgemeester tevens het startsein voor 
de foto-expositie.

Plaats van handeling is de Hillegonda-
kerk aan de Kerkdreef in Rotterdam.  
Aanvang 14.00 uur
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd 
om bij deze overhandiging aanwezig te zijn.

De foto-expositie in de Hillegondakerk 
wordt gehouden van  

10 tot 14 oktober a.s. en is geopend  
van 10.00 en 16.00 uur

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij  
Bep en Tinus de Does,  

tel 4855318 of 06 178 21 606

Ben je sportief en vind je het leuk om 
lekker buiten bezig te zijn? Dan ben je 
van harte welkom op de grote open dag 
van scouting op zaterdag 8 oktober van 
13.00 uur tot 16.00 uur in Plaswijckpark!

Op zaterdag 8 oktober presenteren de 
Cornelis Tromp, scouting Hillegersberg, 
de Impeesa, de Klaas Kittengroep, de 
Argonauten en Oranje Blauw zich op het 
terrein van Plaswijckpark. Iedereen kan 
meedoen met de diverse activiteiten. Er is 
voor alle leeftijden wat te beleven. Kleine 
kinderen kunnen geschminkt worden.  

Om je behendigheid te testen is er mini 
pionieren, dit is leuk als je tussen de 7 en 
12 jaar bent. Pionieren is met stokjes en 
touw een mooi bouwwerk in elkaar zetten. 
Je kunt zelf broodjes bakken boven een 
houtvuur. Verder kun je gaan kano varen of 
op de Bergse plas of in het meertje van de 
zwanen. Op de Bergse Plas kun je vlot varen 
en zeilen. Tot slot is er nog een avontuurlijke 
kabelbaan of touwbrug. Bij alle activiteiten 
is begeleiding aanwezig vanuit de scouting 
groepen. Zij hebben veel ervaring met 
het begeleiden van kinderen tijdens de 
gebruikelijke opkomsten op zaterdag. 

Wat is scouting?
Scouting is een wereldwijde jeugd-
organisatie voor zowel jongens als meisjes. 
Uiteraard is scouting ook in Nederland 
vertegenwoordigd. Scouting Nederland 
is met zo’n 120.000 leden een van de 
grootste jeugdorganisaties. Vanaf vijf 
jaar kan iedereen die geïnteresseerd is 
terecht voor allerlei activiteiten. Binnen 
Scouting Nederland zijn er verschillende 
interessegebieden. Zo zijn er naast 
de landgroepen ook waterscouts en 
luchtscouts. Scoutinggroep Hillegersberg 
is één van de landgroepen in de regio 
Rotterdam en maakt onderdeel uit van 
de regio Rond de Rotte. De verschillende 
groepen uit de regio zijn terug te vinden via 
de Scouting Rotterdam Ring. 

Dit evenement is in samenwerking met 
Plaswijckpark tot stand gekomen. Zij 
stellen hun terrein beschikbaar om de 
kinderen een leuke dag te bezorgen. Naast 
alle scoutingactiviteiten kun je daarom 
Plaswijckpark bezoeken. De entree is  

€ 9,50 p.p. tot en met 64 jaar. En ben je boven 
de 65 betaal je nog maar € 6,20 p.p. Kinderen 
tot en met één jaar mogen gratis naar binnen. 
Heb je een abonnement, dan mag je natuurlijk 
op je abonnement naar binnen en betaal je 
niets extra’s voor al deze leuke activiteiten!!
Waar vindt je Plaswijckpark? Aan de Ringdijk 
20. De informatie over de scoutinggroepen 
vindt je op de websites en natuurlijk tijdens 
de open dag. 

Mirjam Fondse

Begin dit voorjaar kwamen de jongens 
enthousiast naar huis gefietst. ”Er is een 
nieuwe winkel met een ontzettende aar-
dige mijnheer die alles,  maar dan ook al-
les, heeft!” Hoewel ze het tegelijkertijd wel 
jammer vonden dat de vuurwerkzaak foetsie 
was! 
Dus besloot ik om halverwege deze zo-
mer  eens een babbeltje te gaan maken. 
Want deze Turkse of Marokkaanse mijnheer 
moest wel heel bijzonder zijn als je daar op 
bestelling een waterpijp kunt kopen!! En zo 
was er onlangs een geanimeerd gesprek 
met de heer Hamza, afkomstig uit Pakistan!
Sinds februari  is deze gezellige buurtsuper 
gevestigd op de hoek Rozenlaan/Kleiweg . 
Voor Hamza is dit in feite een bijbaan. Hij 
studeert nog voor accountant.  In de winkel 
is hij verantwoordelijk voor de administratie,  

het controleren van de voorraden en hij doet 
de inkoop. Voor iedere klant heeft hij een 
vriendelijk woord. En als hij eenmaal begint 
te kletsen wordt het wel heel gezellig! Glun-
derend vertelt hij dat de meeste klanten hier 
de vergeten boodschappen komen halen. 
Met name voor de oudere buurtbewoners  
is dit natuurlijk gemakkelijk. Het bijzondere 
van deze buurtwinkel is eigenlijk dat hij er 
nog steeds zit en druk wordt bezocht!  Het 
is de kracht van de uitermate vriendelijke  
service en het uitgebreide assortiment. 
Want er is veel keus. Of je nu voor een pak 
melk of luiers komt of voor iets geheel an-
ders, het ligt in de schappen of  is de vol-
gende dag  in huis.
Zodra er een vaste klant binnenkomt weet 
Hamza al wat de wensen zijn! Of het nu 
5 puntbroodjes zijn of het dagelijks pak  

yoghurt! Voordat men zijn wens kenbaar 
heeft gemaakt ligt het al op de toonbank. Hij 
onthoudt het allemaal. 
En wat ik van de kinderen uit de wijk heb ge-
hoord; je gaat altijd weg met net iets meer 
dan je van plan was te kopen. Soms krijgen 
ze een  leuke sticker of extra snoepje en 
soms kopen ze net die extra zak chips!
Hamza voelt zich inmiddels  prima thuis 
in de buurt en benadrukt dat hij zich veilig 
voelt. Dit komt ook dankzij de wijkagent die 
af en toe binnenloopt en vraagt of alles in 
orde is. Een prettige buurt met dankbare 
buurtgenoten zowel jong als oud!
Dan nog de laatste vraag op nadrukkelijk 
verzoek van mijn zoons:  Hoe zit het nu met 
de vuurwerkzaak??
“Die komt in december weer terug hoor! 
De winkel wordt dan tijdelijk  leeggeruimd.” 
vertelt Hamza. “Dat kost veel tijd maar het 
is niet anders. Misschien dat wij in de toe-
komst wel het hele jaar open kunnen blijven 
maar dat is voorlopig nog niet duidelijk”.
Dan maar een maandje vakantie want na 
een jaar hard werken met lange openings-
tijden (elke dag tot 22.00 uur) is dat ook wel 
aangenaam.
Buurtwinkel, Rozenlaan 4, tel. 06-58970449

Marjolein Tan

een buuRtwinkel vooR jong en oud

hondenpARAdijs AAn de Rotte..

Fotoboekje “hillegeRsbeRg in de 20e eeuw

open dAg scouting

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

Rijwielstalling
In de Smaragdstraat is een rijwielstalling 

beschikbaar voor bewoners uit 
de Edelstenenbuurt. 

Iedereen uit het Kleiwegkwartier die 
zijn fiets optimaal in goede conditie wil 

houden kan deze laten repareren.

Wilt u meer weten over deze aanwinst in 
de wijk neem dan contact op met Janus 

Somers, telefoon 0655831908 

Kleiweg Tweewielers de enige echte  
fietsen maker in het Kleiweg kwartier.

Dealer van:  
Gazelle  

Trek  
Batavus  
Sparta

Natuurlijk ook voor reparatie.
Tot ziens in onze winkel!

Tweewielercentrum Kleiweg
info@kleiwegtweewielers.nl

Kleiweg 167
3051 GP ROTTERDAM

www.kleiwegtweewielers.nl

-

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.



verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen

Wij maken alles in eigen
machinale werkplaats. 24-uurs serviceVoor al uw timmerwerkzaamheden 

binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al

uw kastenwanden op maat !!

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

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, 
Geer Meershoek (coördinator)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 
17 oktober 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

Op 20 augustus organiseerde Scoutinggroep 
Oranje Blauw voor de tweede keer een Zomer-
avond: een middag en avond waarin kinderen 
kennis konden maken met Scouting. Maar ja, 
het is een beetje lastig, omdat Scouting zo veel-
zijdig is.

Dus wat doe je dan? 
Nou ja, je doet spelletjes. Als het kan buiten natuur-
lijk. Spellen waarbij je snel moet zijn, of behendig, 
of slim, of samen moet werken, of alles tegelijk. Of, 
als je elkaars namen nog niet zo goed kent, een 
simpel potje krantenmeppertje. 
Maar wat doe je nog meer? Outdoor-activiteiten, 
zoals een survivalbaan, om te oefenen hoe goed 
je over hindernissen kunt komen. En zelf broodjes 

bakken boven het kampvuur. Dat broodjes bakken 
klinkt best gemakkelijk: een beetje deeg om een 
stok wikkelen en boven het vuur ronddraaien tot 
het gaar is. Maar in de praktijk is het iets lastiger... 
er moesten zo nu en dan wat zwarte plekjes van 
het brood afgeschraapt worden. Maar de meesten 
hadden het snel onder de knie. En als je het brood-
je van je stok afhaalt, zit er een gat in het broodje, 
waar precies een knakworst in past. Maar je kunt er 
ook wat suiker in doen. Of allebei!

Maar... Oranje Blauw is toch een waterscouting 
groep? Dat klopt, dus daarom gaan we ook het 
water op! Meestal gaan we kanoën, maar soms 
gaan we ook met de vletten varen. Omdat we met 
zoveel waren, hebben we drie boten aan elkaar 
gebonden, zodat het samen een groot vlot werd 
dat door onze sleepboot werd gesleept. Zo voeren 
we een rondje op de plas. Toen we terugkwamen 
stonden de ouders van alle kinderen al te wachten. 
We gingen nog even bij het kampvuur zitten, lek-
ker marshmallows eten. Daarna was het toch echt 
tijd om naar huis te gaan. Maar het was een mooie 
middag en avond. 

Als scouting misschien ook iets voor jou is, kijk dan 
op www.oranje-blauw-17.nl, of kom op een zater-
dag langs bij ons clubhuis aan de Bergse plas. 

Dankzij de inzet van de vrijwilligers van de Stichting 
Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg, de fi nanci-
ele steun van de Gemeente Rotterdam, dienst Kunst 
en Cultuur, de Rotterdamse cultuurscouts en de 
vrienden van de Stichting is de vijfde editie van de 
Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg gerealiseerd. 
Wij hopen dat u volop geniet van het prachtige werk 
van de kunstenaars die deze route bepalen:

Fréderique van Vulpen - Hanneke de Jager - Henk 
van Arkel - Jolanda Linssen - Dorien Verwaaijen - 
Elles van der Veer - Fotoclub Schiebroek - 
Vrouwenstudio Bella Donna - Diet van Velzel - 
Wil Jansen - Hella de Boo - Marina Radius - Vivi-
ane Strik - Anna Marie Hazenberg - Buurtatelier 
Kleiweg - Judina Bruinsma - Sabira Manek - Dick 
Carlier - Ankie Wessels - Giselheid Schultz - Rosa 
Boekhorst - Clara Froger - Rita Spaan-Klauss - 
Herman Koffl ard - Trudi Windau - Maribert Rijken - 

Marianne Schuuring - Mieke Hartwig en Annette 
Boere - Felicia ter Poorten - Diane Timmer - Woon-
groep Grindhorst - Cornelie Paul - Betty van Schen-
del - Liesbeth de Jonge - Lex Schilperoord - Flip Ko-
let stellen op zaterdag 17 en zondag 18 september 
hun atelier open. 

Het boekje met de route langs alle ateliers is af te 
halen bij de bibliotheken, de wijkgebouwen en het 
deelgemeentekantoor. U kunt het ook downloaden 
vanaf onze site: www.kunstfestival.nl/atelierroute.

Vanaf 6 september wordt een LCC Castagnet een 
overzichtstentoonstelling gehouden en op 16 sep-
tember is er een veiling waarin de aangeboden 
kunstwerken worden geveild. De inloop is om 19.00 
uur. De veiling begint om 20.00 uur. Veilingmeester 
is Kees Vrijdag, adviseur van de Kamer van Koop-
handel. 

Vanaf zaterdag 20 augustus komen onze welpen 
niet meer bijeen in de gymzaal aan de van Vloos-
wijktraat, maar in hun eigen groepshuis aan de 
Noorderkanaalweg 26. Wij hebben hier meer veel 
mogelijkheden voor leuke scoutingactiviteiten! 

Wij organiseren activiteiten voor 2 doelgroepen:
- De welpen (7 tot 12 jaar). Op iedere zaterdag van 10 
tot 12 uur. Zij hebben dan iedere week een leuk pro-
gramma waarop we er regelmatig op uit gaan en veel 
spelletjes spelen. Twee keer per jaar gaan zij op kamp.
De eerste 4 weken zijn gratis, daarna bedraagt de con-
tributie €6,- per maand.

- De zeeverkenners (11 tot 15 jaar). Zij vertrekken ie-
dere zaterdag om 12:00 uur met hun eigen 24 meter 
lange schip (Odysseus) vanaf het groepshuis naar 
de Bergse Plas, waar de zeilboten liggen te wachten. 
De activiteiten duren tot 17:30 uur. De zeeverkenners 
zullen naast zeilen en varen met motorboten ook veel 
andere leuke activiteiten op het water, maar ook op 
het land doen. Denk hierbij aan GPS tochten ,diverse 
sportactiviteiten en andere spelen. Ook de zeeverken-
ners gaan met regelmaat op kamp. Ook hierbij is de 
contributie de eerste 4 weken gratis, daarna bedraagt 
de contributie €10,- per maand. Ons groepshuis ligt 
tussen het Lischkwartier, Bergpolder en het Kleiweg-

kwartier in en is bereikbaar via de inrit bij de patatzaak 
het Paviljoen (naast de Bergwegbrug) of via de trap 
naast het Rozenlaanviaduct. 

Lijkt het je leuk om eens kennis te maken? 
Kom gerust langs en doe een keer mee!

Voor meer informatie: Neem contact op met 
Peter van Eijnsbergen 06 – 22509082

Of neem alvast een kijkje op onze website: 
www.calandtroep.nl 

Zeil jij mee met de Calandtroep ?

Dick Carlier, bewoner van het Kleiwegkwartier nodigt 
de bewoners van het Kleiwegkwartier uit bij de ATE-
LIER ROUTE van de kunstenaars in Hillegersberg en 
Schiebroek. Op zaterdag en zondag 17 en 18 septem-
ber a.s. van 11.00 tot 17.00 u. In zijn tuin aan de Rot-
te, aan het einde van de Hillegondastraat op Bergse 
Rechter Rottekade 24. Er staat een grote tent en zijn 
KUNSTBLIK is ook weer gevuld met door hem overal 
vervaardigd werk. De dichter Martin Lusse leest voor 
uit zijn nieuwe bundel MAYANAISE. En natuurlijk zorgt 
Dick’s vrouw Diny, voor een lekker glaasje. Dick heeft 
een vernieuwde website, die via de oude is te bereiken: 
www.holland-aquarel.nl. 

In Hillegersberg ligt een school die het karakter van 
een dorpsschool. De sfeer is gemoedelijk en rus-
tig. Op deze school blijven alle kinderen tussen de 
middag over. Dit gebeurt in twee groepen, eerst de 
onderbouw en dan de bovenbouw. De kinderen eten 
hun boterhammen in de klas op en gaan vervolgens 
op het schoolplein buitenspelen. De school is op 
zoek naar vrijwilligers die samen met een aantal 
ouders het overblijven begeleiden. Het gaat om 
begeleiding van het eten in de klas ( de groepen 1 
en 2) en toezicht op het plein. 

Ook wordt een vrijwilliger gezocht die het leuk vindt 
om de overblijf in goede banen te leiden als plan-
ner/ coördinator. Vind je het leuk om met kinderen 
te werken en met collega-vrijwilligers binnen een ba-
sisschool reageer dan.
Vrijwilligers die belangstelling hebben, kunnen via 
www.thermiek.info de totale vacaturetekst inzien. 
Voor verdere informatie en/of aanmelding kan er van 
maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 
uur contact worden opgenomen met Marie-José 
Eldering, tel.: 010 – 4 37 99 33. 

zAteRdAg 24 septembeR 2011
Pluk de Honddag in de torteltuin
Aanvang: 10.00 uur Aanmelden bij de speeltuin 
Kosten: €2,00 per duo in de voorverkoop Aanmelding op de dag zelf €4,00 
Iedereen is welkom met hun hond om deel te nemen aan allerlei spelletjes 
met en door hun hond. Er zijn shows en demonstraties, Jacht, show en behendigheid.

lAnd, wAteR, vuuR, scouting!

AtelieRRoute op 17 en 18 septembeR

scouting cAlAndtRoep veRhuisd

vRijwilligeRs gezocht oveRblijF bAsisschool

Kleiweg 26N, 3052 GR Rotterdam          telefoon 010 4223095          www.andrestapijthuis.nl

GALAXY MODE
Kleiweg 24 ROTTERDAM Tel 010 4 18 48 47

Angels Jeans • Bandolera • Blaf
Marsh • Nick • Rinascimento

Poools • Transmission • Zi-Zo
Zo-Zo • Sophia Perla

WWW.GALAXYMODE.NL
OPENINGSTIJDEN DI T/M VR VAN 10.30 – 17.30 UUR

ZATERDAG VAN 10.00 – 17.00 UUR

ONZE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN!

WEKELIJKS NIEUWE MODELLEN 

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.

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


