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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Gele Kerst

Hoog in de Kleiwegkwartier-irritatie-top-10
staat al jaren de kruising RozenlaanUitweg-Kleiweg. Het zit ongeveer als
volgt: De RET ziet niets in het verplaatsen
van de tramhalte (hoewel de halte toch
echt de naam ‘Bergpolderplein’ draagt en
niet de naam ‘Rozenlaan’). De apotheek
wil de invalide-parkeerplaats behouden.
Volgens de ‘regels’ moet midden op de
Kleiweg een voetgangers-eilandje liggen,
omdat anders de oversteek te lang is.
De palen van de elektriciteit voor de tram
kunnen slechts tegen zeer hoge kosten
worden verplaatst in verband met het
grote aantal kabels in de grond. Fietsers
op de Kleiweg hebben geen plaats om
auto’s te passeren en gaan dus allemaal
over de stoep (Het is wachten totdat een
Stadstoezichter hier een bekeuring voor
gaat geven: voor zover ik weet is dit nog
niet gebeurd, als iemand dit al wel is
overkomen dan hoor ik het graag). Auto’s
die vanaf de Blokker komen, mogen
niet linksaf, maar doen dit vaak toch of
maken 20 meter verderop een U-bocht
omdat je anders echt nooit op de Uitweg
terecht kunt komen. Op Rozenlaan en
Uitweg en Kleiweg staan met regelmaat
lange rijen auto’s te wachten. De
deelgemeente heeft te weinig geld voor
een grote aanpassing van de kruising. En
de BOK heeft uiteraard helemaal geen
geld. Dit zijn de ingrediënten voor een
onoplosbaar probleem.
Dit kan toch niet waar zijn. Wie heeft de
oplossing? Graag verneemt de BOK
uw suggesties. We hebben al enige
concrete tips van buurtgenoten mogen
ontvangen, maar we zijn er nog niet
helemaal uit. Twee vaak genoemde en
binnen het budget haalbare suggesties
lijken: a) de stoep kan wel wat smaller
voor de apotheek zodat ruimte voor
fietsers ontstaat en b) leg de stopstreep
voor de apotheek 5 meter naar achter
zodat fietsers zich kunnen opstellen vóór
de auto’s en als eerste het kruispunt
oversteken. Bij deze een oproep om uw
suggesties naar ons te mailen (info@
bokrotterdam.nl) of langs te brengen in
de wijkwinkel. Zeer waarschijnlijk zijn we
een aantal eenvoudige of effectievere
mogelijkheden vergeten.
De kerstdagen naderen en dat betekent
dat we natuurlijk allemaal weer hopen op
een witte kerst. De kans hierop is klein.
U kunt uw geld in het Kleiwegkwartier
beter zetten op een gele kerst. Veel
van onze straten zijn en waren met een
prachtige gele deken bedekt. In de
afgelopen maanden zijn de Wilhelmina-,
Heiligerlee-, Elisabeth-, Van Slingelandt-,
Stadhouders- en Johan de Wittlaan
opgebroken (In een later stadium volgen
nog Emma- en Heinsiuslaan). Halverwege
kwam men erachter dat het materiaal op
was en dat men de gasleidingen in de
planning was vergeten. Met dank aan
de dienst Gemeentewerken. Het lijkt er
echter op dat alles nu onder controle is,
dus voor de Kerst moet alles af kunnen
zijn. Volgens planning wordt het dus geen
gele Kerst. Maar als ik moet gokken op
geel of wit, dan zou ik het wel weten.
Tot slot wil ik graag een tweede oproep in
één column plaatsen. Wie houdt van het
Kleiwegkwartier, heeft plezier in schrijven,
neemt geen al te groot blad voor de mond
en is niet bevreesd om met regelmaat wat
(instemmende en afkeurende) kritieken te
ontvangen? Meldt u dan aan bij de BOK
(info@bokrotterdam.nl). Wij zijn op zoek
naar gastcolumnisten.
Camiel Columnmans

De goede voornemens
voor 2011... gelukt?

In de Kerstsfeer komen?
Dat doe je....

Begin dit jaar vroegen we verschillende Kleiwegkwartierders naar hun goede voornemen
voor 2011. Niet vrijblijvend natuurlijk, want in december stonden we bij enkelen weer op
de stoep. Of het gelukt is...? Een steekproefje geeft een gemengd beeld.

gewoon op onze eigen Kleiweg!
Visie Kleiwegkwartier klaar? 
Arian Pleizier, lid Dagelijks Bestuur
deelgemeente namens CDA
Het voornemen van Arian was: “Eind dit jaar
is de visie voor het Kleiwegkwartier voor de
langere termijn (15 tot 20 jaar) klaar!”
Arian in december: “De visie Kleiweg-kwartier
is eind 2011 gereed. Met brede steun en in
een goede samenwerking met verschillende
partners in de wijk, zoals bewoners- en
ondernemersorganisatie, politie, scholen en
ontwikkelaars is de visie een voldragen stuk
geworden. Nu volgt het politiek bestuurlijke
proces. Ik ben (opnieuw) geweldig onder
de indruk van de betrokkenheid van deze
partners in hun wijk.”

Minder werken? 
Camiel Coremans, voorzitter BOK
Het voornemen van Camiel was: “Allereerst wil
ik in 2011 gelukkig zijn. En ik neem me voor
iets minder te werken dan in 2010. Alhoewel,
dat heb ik al eerder geprobeerd maar
toen is het mislukt. Kennelijk tuin ik er dan
toch weer in.”
Camiel in december: “Mijn wens om in
2011 gelukkig te zijn, is buitengewoon goed
gelukt! Meer dan heel erg goed gelukt, boven
verwachting! En uhhh... het werk. Ahum. Ik ben
ongeveer de helft meer gaan werken in 2011.”

Aardig zijn? 
Daniëlle, bakker Klootwijk aan de Kleiweg
Het voornemen van Daniëlle was: “We
willen graag dat mensen aardig zijn voor
elkaar en dat er saamhorigheid is. Om dat
te verbeteren, moet je bij jezelf beginnen.
Dat is ons goede voornemen: aardig zijn
voor de mensen om ons heen.”
Daniëlle in december: “Aardig zijn, dat
is geloof ik wel gelukt. Tegenwoordig
runnen mijn moeder en ik samen de
winkel, en we proberen onze passie voor
het vak en het product over te brengen
naar de klanten. De saamhorigheid
in de wijk, die merk je echt, dat vind ik
belangrijk.”

Minder snoepen? 
Meester René, conciërge van de
Tarcisiusschool
Het voornemen van René was: “Minder
snoepen, dat lijkt me een goed voornemen.
En ik wil me dit jaar weer lekker inzetten voor
de school. Ik loop hier nu twee jaar; het is hard
werken maar ’t is gewoon léúk!”
René in december: “Het is gedeeltelijk gelukt
met mijn goede voornemen. Minder snoepen
heb ik een tijd volgehouden, daarna kwam
helaas het verval... Maar mij inzetten voor de
school is wel degelijk iets wat blijvend is!”

Foto Joost Moes

Sloop panden Kootsekade/Willem
van Hillegaersbergstraat gestart
Een zucht van verlichting voor de
bewoners in deze buurt. Het Dagelijks
Bestuur heeft op 25 januari 2011 jl. een last
onder dwangsom opgelegd aan Lometi
B.V. voor de panden aan de Kootsekade
(nr. 16, 18, 20) & Willem van Hillegaersbergstraat (nr. 54, 56). Dit wegens overtreding van een groot aantal voorschriften
uit het Bouwbesluit, Bouwverordening en
Woningwet. Aan de last kon worden voldaan door herstel van de panden aan de
hand van de gebreken- en maatregelenlijst
óf door sloop van de panden. Lometi B.V.
heeft gekozen voor sloop van de panden.

Op 26 oktober jl. zouden deze zogenoemde
“Rotte Tanden” moeten zijn getrokken, maar
op de dag van verschijnen van deze buurtkrant staat het pand nog altijd in de steigers
door vertragingen in de sloopprocedure. De
gevels bleken te slecht om de steigers aan te
verankeren, zodat de begunstigingstermijn
werd verlengd tot 1 december. Eind november
is besloten de termijn andermaal te verlengen,
omdat er tijdens de sloopwerkzaamheden asbestleidingen zijn aangetroffen. Om een veilige situatie voor omwonenden, weggebruikers
en slopers van de panden te creëren, is de
termijn nu opgeschort tot 22 december.

Al jarenlang stoorden de buurtbewoners zich
aan het achterstallig onderhoud van de bovengenoemde woningen, welke in particulier
bezit zijn. En met de jaren verergerde deze situatie in een snel tempo. Scheefstand, (ernstige) scheurvorming (zowel binnen- als buitenmuren), slechte kwaliteit van het (funderings)
hout waren niet meer op te lossen met een
likje verf. Daarnaast bleek er sprake te zijn van
hennepkwekerijen en illegale (over)bewoning.
Sinds 2006 streven de omwonenden dan ook
met elkaar één doel na: Het aanzien in de
straat (én de wijk) verbeteren. Met behulp van
diverse acties en aandringen bij vele instanties lukte het hen dit probleem op de agenda
te houden en bleef het onderwerp van gesprek. Het is dan ook dankzij deze gezamenlijke inzet en volharding dat de eerste tekenen
van de sloop nu daadwerkelijk te zien zijn op
de hoek van de Kootsekade en de Willem van
Hillegaersbergstraat.

Het is te hopen voor de buurtbewoners dat de
sloopwerkzaamheden nog vóór de kerst zullen zijn afgerond, zodat zij niet meer hoeven
na te denken welke plek ze de 7-meter Opzoomer kerstboom dit jaar zullen geven.
Laura Nugteren

GLR-studenten in aantocht

Tsja, we kunnen wél concluderen dat de voornemens voeldoende uitdagend geformuleerd zijn!
De BOK wenst iedereen alvast succes met de voornemens voor 2012.
Annemarie de Visser

Mededelingen van de BOK
Kerstmarkt 17 december
Bestuursleden, redactie en vrijwilligers
van de BOK zijn aanwezig op de
Kerstmarkt die gehouden wordt op het
Bergpolderplein op 17 december van
11.00 – 17.00 uur. Zij kunnen u meer vertellen over vrijwilligerswerk bij de BOK, zoals het schrijven voor de krant, het bezorgen van de kranten of tasjes voor nieuwe
bewoners.

Oliebollen inloop
Op woensdag 28 december bent u van
10.00 – 11.30 uur van harte welkom voor

een kopje koffie, thee, een praatje en een
oliebol. Onze gastvrouwen en –heren verwelkomen u graag. Neem gerust uw kinderen mee.

Nieuwjaarsreceptie
De BOK nodigt bewoners van het Kleiwegkwartier uit voor de Nieuwjaarsreceptie
die gehouden wordt op vrijdag 6 januari
van 17.00 tot 19.00 uur. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in de Duikelaar,
Antony Duyklaan 9. U kunt dan gelijk het
jaarverslag van de BOK meenemen.

De dames van het Grafisch Lyceum, Van links naar rechts:
Gizem Aktas, Lotte Suijkerbuijk, Madeleine Lemson, Lisa Herben en Eveline Verwater
Vanaf 5 december 2011 zijn op elke
maandag
deze
Grafisch
Lyceum
Rotterdam studenten actief in de straten
van de Kleiweg. Ze zijn tijdelijk de nieuwe
redactieleden van de Buurtkrant en gaan
gezamenlijk helpen om de buurtkrant nog
beter te maken.

De studenten komen in verband met een
schoolopdracht een tijdje bij de redactie; ze
gaan op pad om onderzoek te doen naar
nieuwe en leuke onderwerpen voor in de
Buurtkrant. Wellicht loopt u er eentje tegen
het lijf!
Gizem Aktas

ZOEKPLAATJE
Het is december, dus heb ik maar een winters
zoekplaatje opgezocht. Maar voor mijn gevoel is
het nu ik dit schrijf nog geen winter. Onderweg
zag ik opeens een ‘kerst’engel. ‘Ja’, dacht ik,
‘dat is echt iets voor een zoekplaatje in de maand
december’. Het is uiteindelijk toch kersttijd als
de Buurtkrant uitkomt. Dus dit is het geworden
en velen van u zullen zeggen, oh ja, ja, dat
ken ik. Dus aan u maar weer de vraag waar dit
prachtige pand staat en waar dit een detail van
is? Wie weet hierover wat te vertellen, werkt u er
of heeft u er gewerkt? Stel ons niet teleur, vertel
ons wat u weet over de geschiedenis van dit
pand. 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!

De Bokkensprong
Woensdag 7 december was het zover:
we zijn met de kinderredactie van start
gegaan. Kinderen uit groep 7 en 8
kunnen hier aan meedoen.
In elke buurtkrant zijn voortaan op
pagina 2 artikelen te vinden, die
gevuld wordt door onze redactie.

Hieronder stellen we alvast twee
redactieleden voor. Ze hebben elkaar
geinterviewd en een stukje geschreven over Sinterklaas en Kerst.

We hebben alvast bedacht waar we
over willen schrijven, en wie we gaan
interviewen.
Er worden nog kinderen gezocht!
We gaan in januari weer verder. Vind
jij het leuk om te schrijven, ben je
nieuwsgierig en wil je meewerken aan

hier op de kinderredactie omdat ze het
leuk vindt om te doen. Zij wil het in de
krant hebben over: boeven en de politie. Als Hanna naar een onbewoond
eiland zou gaan, neemt zij een boot
en vooral veel benzine mee, om weer
weg te kunnen.

John Hokke

Antwoord op zoekplaatje BK6
John Happel schreef ons: het is in de
Topaasstraat no. 13 c. Ik vind dit heel slim
bedacht zo’n terrasje boven de garage.
Ik kijk er onwillekeurig naar als ik er
langs fiets.
Koos v.d. Keur voegt toe dat het pand aan
het begin van de Topaasstraat en hoek
Kleiweg ligt en dat het gebruik van deze
panden de laatste jaren nogal wisselt.
Onze eerste reactie was “het was toen
erg zonnig en met een hoge zonnestand
voor zo’n scherpe schaduw” schreven
C.P. en M.E. van Herk. Daarna verder
geredeneerd zou het in een straat moeten
zijn die Noord-Zuid moest zijn, dus
kwamen de straten tussen Kleiweg en
Erasmussingel in beeld. De eerste straat,
de Topaasstraat, was meteen raak, onder
die houten tussenwand nr. 13C, bevindt
zich een garage. We hebben de locatie
gevonden, maar weten verder niets te
melden.

Onder het terras bevindt zich een garage.
Helaas weet ik niet veel van de historie
van het pand. Het enige dat ik mij heb
laten vertellen toen wij hier in 2003
kwamen wonen, is dat er heel vroeger
een groentenwinkel ingezeten heeft.
Waarschijnlijk heeft de ruimte daarom ook
nog steeds een eigen huisnummer, zoals
nog net op de foto te zien is. Nathalie is
erg benieuwd of er mensen zijn die nog
iets meer over de geschiedenis van het
pand weten. Helaas! De Buurtkrant heeft
geen reacties gekregen van mensen die
meer over het pand weten dan hierboven
vermeld. Na loting, heeft Nathalie
Thielebeule, de cadeaubon gewonnen. Zij
kan deze afhalen bij het kantoor van de
BOK.

Hoi,
Dit is Hanna! Zij is negen en dol op
turnen. Ze is heel lief en ze doet ook
aan buitenspelen. (Goed!) En ze komt

Hoi!
Dit is Naomi! Zij is elf jaar oud en
houdt van paardrijden en theater. Ze
vindt dat er iets in de krant moet komen over de dingen die worden verkocht bij Albert Heijn. En iets over
dieren, omdat ze dat leuk vindt. Als
Naomi naar een onbewoond eiland
zou gaan, zou ze haar familie, haar
poezen en een boot meenemen.
Sinterklaas, door Hanna
Het gedicht van mijn vader was heel

de buurtkrant? Meld je dan aan bij
Harm de Oude van welzijnsorganisatie
Thermiek:
hdeoude@thermiek.info,
telefoon 06-43414992. De kinderredactie wordt begeleid door Gwen
Haslinghuis, SchrijfPaleis en Katinka
Buters, journalist. Er zijn geen kosten
aan verbonden.

ouderwets. Ik heb op school een surprise gekregen wat met turnen te maken heeft. Het was een brug.
Kerst, door Naomi
Wij gaan altijd bij Kerst de boom opzetten met zijn allen. En lekker dansen en zingen. En dan gaan we eten.
Lekker eten want dat hoort erbij. Dat
vind ik wel zielig voor kinderen in arme
landen want die doen dat volgens mij
niet. Ik heb liever dat ze wel Kerst
vieren.
Kerstlijstje:
1. boom opzetten
2. Kerstballen uit de opslag halen
3. Versieren
4. All I want for Xmas is you
5. Chocola

www.weddingplanit.nl

-

Toen ik de foto zag herkende ik het
meteen liet Nathalie Thielebeule ons
weten. De balustrade van ons heerlijke
dakterras. Gelegen aan de Topaasstraat.

Spreekuur Sociale Raadslieden
Bij de Wijkwinkel Kleiwegkwartier van de
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier, is
er om de 14 dagen een spreekuur van
Sociaal Raadslieden Rotterdam. U kunt
bij de sociaal raadsman terecht als u
informatie en advies wilt. Bijvoorbeeld over
uitkeringen, belastingen, wonen, werken,
onderwijs, consumentenzaken of uw
rechten ten opzichte van de overheid. Ook
kan de sociaal raadsman u helpen met het
opstellen van een brief of het schrijven van
een bezwaarschrift.
Als dat nodig is, verwijst de raadsman u
naar een andere instelling, die uw probleem
beter kan oplossen. Verder kan de sociaal
raadsman bemiddelen als u er zelf met
een instantie, bijvoorbeeld het UWV of de
Belastingdienst niet uitkomt.
De afgelopen jaren hebben steeds
meer bewoners een beroep gedaan op
het spreekuur van Sociaal Raadslieden
Rotterdam om hun belastingaangifte
te laten invullen of een kwijtschelding
van de aanslag Gemeentebelastingen /
Waterschapbelasting aan te vragen. Dit
heeft tot gevolg gehad dat in de maanden
maart en april – de zgn. “belastingperiode”lange
wachttijden
ontstonden
voor
bewoners die geen hulp nodig hadden
bij het invullen van de belastingaangifte,
maar de sociaal raadsman met een andere
hulpvraag wilden benaderen.
In verband met bezuinigingen heeft Sociaal

Raadslieden Rotterdam besloten, dat
het helaas niet meer mogelijk zal zijn dat
de sociaal raadsman bij u in de wijk de
belastingaangifte voor u invult en/of de
kwijtschelding voor u aanvraagt. Voor alle
overige vragen blijft u natuurlijk van harte
welkom op het spreekuur van de sociaal
raadsman.
Om de bewoners van het Kleiwegkwartier
toch behulpzaam te blijven, zoeken
wij vrijwilligers, die met een computer
kunnen omgaan om andere bewoners
ondersteuning te verlenen bij het invullen
van de aangifte of het aanvragen van een
kwijtschelding. Heeft u enkele uurtjes per
maand vrij om mensen te helpen met het
invullen van de belastingformulieren of het
aanvragen van een kwijtschelding? Meld
u zich dan aan. Bewoners die interesse
hebben zullen door de sociaal raadsman in
één of twee kleine bijeenkomsten getraind
worden om de belastingaangifte in te vullen
en kwijtschelding aan te vragen. Uiteraard
zal de sociaal raadsman u als vrijwilliger
blijven ondersteunen, mocht u er bij het
invullen van de formulieren onverhoopt niet
uitkomen.
Wilt u als medebewoners uit de wijk helpen?
Meld u zich dan aan, zodat we samen met
de raadslieden deze voor veel bewoners
belangrijke taken kunnen blijven vervullen.
Aanmelden kan via info@bokrotterdam.nl
of in de Wijkwinkel Kleiwegkwartier, Antony
Duyklaan 9.

Zakgeldproject
WIL JIJ ANDEREN HELPEN EN ZELF
WAT VERDIENEN?
Ben je tussen de 12 en 15 jaar,
woon je in Hillegersberg-Schiebroek?
Heb je zin om aan de slag te gaan?
Schrijf je in voor het zakgeldproject!
Bel voor meer info: 06 - 284 444 37 of
wandel even naar binnen en vraag naar
het zakgeldproject.

JONGEREN ADVIES PUNT
Peppelweg 131a
3053 GK Rotterdam
Bel voor meer info: 06 - 284 444 37
In het zakgeldproject leer je wat werken is.
Welke afspraken en regels daar gelden en
waar je allemaal op moet letten als je aan
het werk gaat.

Buurtatelier HiS
In augustus 2011 is het Buuratelier gestart
in het leegstaande pand naast Albert
Heijn de Wolf. Drie weken lang zijn er veel
workshops gegeven door verschillende
kunstenaars uit de wijk. Na deze drie
weken hebben drie buurtbewoners,
kunstenaars en organisator, dit initiatief
overgenomen. Sindsdien wordt er
elke woensdagmiddag een workshop
gegeven
aan
bewoners
uit
het
Kleiwegkwartier en omstreken door een
kunstenaar uit de wijk. Het buurtatelier
HiS is geboren!
Het pand van Albert Heijn wordt begin
januari 2012 gesloopt. Daarom moet het
Buurtatelier uitwijken naar een andere

locatie. Op dit moment is nog niet bekend
wat de nieuwe locatie gaat worden. Er zijn
verschillende plannen. De organisatie heeft
meerdere plekken op het oog. Maar er zijn
vooral veel wensen en dromen: een goed
werkend platform voor alle kunstenaars
uit de deelgemeente, een eigen pand
voor workshops en als informatiepunt,
betrokkenheid bij de buurt door iedereen
en een kunstminnende deelgemeente.
Bewoners die de kunstenaar om de hoek
goed kunnen vinden en hiervoor niet naar
het centrum uitwijken of zelfs buiten de stad
hun workshops volgen.
Albert Heijn de Wolf heeft veel bijgedragen
aan het Buurtatelier HiS. Zij heeft de ruimte

beschikbaar gesteld en elke week heeft
Nel (of een collega) meegeholpen bij de
workshops. De lokale ondernemer werkt
samen met de lokale kunstenaar. Eén van
de dromen werd al werkelijkheid.
Het Buuratelier HiS gaat in elk geval
door. Wilt u op de hoogte blijven van de
activiteiten van deze club? Mail ons dan;
buurtatelierhis@gmail.com. Of kom langs
bij de kerstmarkt op zaterdag 17 december
van 11.00 uur tot 17.00 uur op het
Bergpolderplein. Hier treft u de kunstenaars
en kunt u werk van hen kopen. De website
blijft onveranderd: www.buurtatelierhis.tk
Mirjam Fondse

Openingsfeest en successen ZZP groep

ZZP netwerk Hillegersberg-Schiebroek is tot
stand gekomen na de kick-off meeting op
woensdag 11 mei die georganiseerd werd
door Pam Goudriaan van de Kamer van
Koophandel en voorzitter van de deelraad
Jan Cees van Duin. Er zijn wensen, kansen
en behoeften geopperd en bij de organiserende partijen neergelegd en er zijn concrete acties afgesproken. Inmiddels zijn we
een goed jaar verder en zijn de twee taskforces druk bezig met hun eigen specialisatie;
communicatie &netwerken en huisvesting.
Er wordt druk gebouwd aan een platform
en een website vanuit de communicatie
werkgroep. De taskforce huisvesting is druk
bezig met het creëren van nog meer werkplekken voor zzp’ers.

Hierbij wordt ook ‘buiten het eigen wereldje gedacht’.
Middels deze groep kunnen de zelf-standigen zonder personeel elkaar nu al, direct,
makkelijk vinden en contacten en wellicht
al op kleine(re) schaal netwerkmeetings in de deelgemeente organiseren.
Kennis delen, sparren, het ondernemerschap bespreken, elkaar opdrachten toeschuiven.
Inmiddels blijkt dat één van de doelstellingen van de groep werkt. De eerste succesvolle contacten zijn gelegd.
Start buurtwerkplek aan Kleiweg 199
Ook op het gebied van huisvesting wordt
er druk samengewerkt. Vanaf vrijdag 9
december kunnen kleine ondernemers
gebruikmaken van de Buurtwerkplek aan
de Kleiweg 199. In de gezellige ruimte is
een huiskamergedeelte, een presentatie
en verkoop van wijnen en een gedeelte met
vijf werkplekken (de werkkamer). De heer
Matieschek is de initiator van dit hele plan.
Het Kleiwegkwartier is de eerste locatie. De
werkplek kan online gereserveerd worden.

Nieuwjaarsreceptie
Op 19 januari vanaf 19.30 uur zijn ZZP’ers
uit Hillegersberg-Schiebroek van harte
welkom op de nieuwjaarsreceptie van de
zzp groep en de officiële aftrap van het ZZPnetwerk.
De feestelijke avond vindt plaats op één van
de meest bijzondere broedplaatsen voor
samenwerking in de wijk: Kaus Australis,
Melanchtonweg 137 (gelegen tussen
woonwagenkamp en Milieupark ROTEB).
Naast de officiële openingshandeling door
deelgemeentevoorzitter Pam Goudriaan,
kunnen ondernemers onder het genot van
een hapje en drankje genieten van live
muziek van saxofonist Ruud Bergamin en
Pjotr. Tegelijk worden het nieuwe logo en het
nieuwe online community platform onthuld.
Aanmelden bij Els Veltkamp, via: info@
what-else.nl. Meer informatie over het
ZZP-netwerk is te vinden op de website
van de BOK: www.bokrotterdam.nl

Mirjam Fondse

Leven en koken op gevoel
met goede kwaliteit ingrediënten. Er zijn
leveranciers die me goedkopere producten
willen leveren. Maar dan is de smaak eraf of
valt het als smurrie uiteen in de pan. Dat ga
ik echt niet serveren aan mijn klanten.”

Bijna elke dag is er wel een nieuwsbericht
over Griekenland in de landelijke media.
Iedereen heeft er wel een mening over.
De buurtkrant was nieuwsgierig naar
de meest bekende Griek in onze buurt:
Jorgos van de Taveerne. Jorgos runt al 16
jaar zijn etablissement aan de Rozenlaan.
Wat is het geheim achter zijn succes?
Hoe ervaart hij al die berichtgeving en
wat merkt hij in zijn restaurant van de
economische crisis?
Jorgos is een innemende man. Zijn
pretoogjes
verraden
zijn
positieve
levensinstelling. Hij houdt van de geneugten
des levens: lekker eten, een Ouzo en vooral
van zijn trouwe viervoeter Daisy. “Koken,
dat doe ik op gevoel. Alle gerechten zijn
ontstaan met wat basisrecepten en daar
vooral veel liefde en aandacht aan toe te
voegen. Ik kan alles maken. Goed luisteren
naar de mensen die bij me komen eten
en hun suggesties verwerken. Ik werk

Jorgos heeft veel vaste klanten uit de wijk
maar ook vanuit de wijde omtrek. Er komen
zelfs mensen uit Hoek van Holland hier
naartoe. Het zal niet enkel zijn menukaart
met schappelijke prijzen zijn die mensen
naar zijn Taveerne trekt. Jorgos speelt zelf
ook een belangrijke rol. “Ik heb zeker een
sociale functie in de wijk. Mensen komen
langs en blijven hangen. Kinderen komen
aan de deur om hun hond te laten zien of
voor een lolly. De jeugd is OK. Ze krijgen
helaas te weinig ruimte om te zijn wie ze
zijn. Volgens mij is dat het begin van de
jeugdoverlast. De volwassenen zijn soms
snel geïrriteerd. Je merkt dat de lontjes
korter worden. Ik ben heel direct in mijn
manier van praten. Ik geef gewoon mijn
mening als klanten daarom vragen. Ik
bedoel het altijd positief.
Met het runnen van de Taveerne maakt hij
lange werkdagen. “Echt rijk word ik er niet
van. Dat wil ik ook niet. Ik ben tevreden met
het leven zoals het nu is. Ik begrijp mensen
niet die steeds maar méér willen. Iets willen
bereiken. Ze zien niet dat dit ten koste
van anderen gaat. Ik houd van mensen
die zichzelf en oprecht zijn. Die kunnen
genieten van elkaar en het gewone leven.
Die mensen begrijpen wat belangrijk is in
het leven!

meer. Het speculeren op beurzen is legaal.
Maar als aandelen in enkele uren veel meer
waard worden. Hoe kan dat nou? Het zijn
toch dezelfde aandelen? Is dat dan geen
fraude? De winst die de beleggers maken
gaat ten koste van de gewone mensen.
Mensen willen graag geloven dat huizen
alleen maar meer waard worden en bouwen
daar financiële luchtkastelen op. Mensen
zijn van zichzelf goed. Ze laten zich alleen te
veel gek maken door anderen.
De crisis is ook zichtbaar in de wijk. Daar
houdt Jorgos rekening mee. Binnen enkele
maanden komen gerechten van 5 tot 6 euro
op de kaart. “Ik zal daar niets op verdienen.
Maar ik geef wel weer kleur en plezier in
het leven van mensen die het niet breed
hebben. Dat is belangrijk.
De zaak is opgebouwd met hulp van
mensen uit de buurt. Nog steeds komen
mensen met bijzondere cadeaus. Het
Griekse bordje boven de keukendeur, een
muziekinstrument meegenomen van Kreta.
Of Jos, die spontaan een website voor
zijn zaak bouwde. Het mooiste vond hij
het verjaardagscadeau van enkele jaren
geleden: Buren die goede vrienden zijn
hadden Griekse muziek ingestudeerd.
Zij brachten live muziek in het restaurant.
De zaak zat tjokvol. En iedereen had een
fantastische avond.”
Elke klant heeft bij de Taveerne een prima
avond. Jorgos heeft voor iedereen een
warm hart en een goed advies: geniet van
het leven en wees tevreden met wat je hebt!

Griekenland krijgt nu de schuld van veel
problemen. Maar de oorzaak van de crisis
ligt echt niet alleen in Griekenland. Mensen
over de hele wereld willen steeds maar

Ciska Evers

De komst van een Belgische Chocolaterie

Van links naar rechts Duygu, Lucia, Ensar, Yves en Gijsbrecht
December is altijd een magische maand.
Een maand van lichtjes, gezelligheid en de
nodige lekkernijen.
En bij lekkernijen hoort nu eenmaal chocola.
Laat het Kleiwegkwartier nou ontzettend
veel geluk hebben want op 12 november
jl. opende Pralibel, Belgian chocolatier,
hier zijn eerste filiaal in Nederland. Deze
prachtige winkel zit op de hoek Straatweg/
Kleiweg en is een waar chocolade mekka.
Bedrijfsleidster Dugyu, van Turkse afkomst,
laat vol trots haar winkel zien. De winkel is
licht en ruim en in chocoladebruine kleuren
ingericht. Boven aan het plafond hangt een
prachtige witte kroonluchter en overal zie en
ruik je chocola. De vitrines liggen vol met
heerlijke pralines en het water loopt je in de

mond. Voor wie even wat langer wil genieten
van al dat lekkers, die kan plaats nemen
in de koffiehoek achterin de winkel. Voor
een lekker kopje koffie met, natuurlijk, een
bonbon naar keuze.
Sinds de opening is het druk, vertelt Duygu.
Zij is zelf afkomstig uit het bankwezen en
na jarenlang ook nog als touroperator te
hebben gewerkt vond ze het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Bovendien is ze zelf
een enorme liefhebber van chocolade. De
pralines van Pralibel zijn van Belgische
A-kwaliteit. Achter de toonbank staan
stapels grote dozen met chocola uit België
die door Duygu voorzichtig op de schaaltjes
worden gelegd.
De gezellige bedrijfsleidster is blij met deze

locatie. Zij heeft al heel wat positieve reacties
van de buurtbewoners mogen ontvangen. In
de toekomst wil zij ook geboortebedankjes
gaan verkopen.
Veel kinderen komen vaak een bonbonnetje
kopen en voor klanten die nog een ander
klein cadeautje willen kopen is er ook
Dammann Frères thee en Illy koffie.
Suikervrije chocola is ook in het assortiment
aanwezig. De winkel is absoluut een
bezoekje waard, zeker nu met de komende
feestdagen. Waarom niet een doosje
pralines als cadeau? Duygu wil nog graag
vermeld hebben dat de voorkeur uitgaat
naar pinbetalingen.
Wij besluiten het prettige gesprek met een
bonbon. Persoonlijk ben ik erg blij met de
komst van deze winkel. De kunst is nu om
niet teveel naar binnen te gaan, neem ik
mijzelf braaf voor!

Rijwielstalling

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

Anna Penta heeft in onze wijk een
bijzonder verkooppunt: zij verkoopt
biologisch honden- en kattenvoer van het
merk DARF. Als hondenbezitter wil ik hier
wel iets meer van weten. Anna werkt van
huis uit en woont in de Hagedoornstraat.
Bij aankomst word ik hartelijk ontvangen
door Anna en haar twee prachtige Franse
bulldogjes Kit en Sarah.
Anna steekt van wal: “Ik verkoop compleet
honden- en kattenvoer, dat bestaat uit
gemalen rauw vlees, organen, botten en
groenten. Dit past goed in de trend van
de laatste jaren om honden en katten niet
langer te voeren met onnatuurlijke brokken.
Die zitten vaak vol met slechte antioxidanten
en conserveringsmiddelen. Het rauwe voer
benadert veel meer het dieet van wolven.
Behalve dat bijna alle honden er dol op zijn,
blijkt het ook nog eens een uitkomst voor
honden met diverse aandoeningen. Omdat
het voer, in tegenstelling tot granenrijke
brokken, grotendeels wordt verteerd, heeft
de hond ook nog eens weinig ontlasting. En
dat is een prettige bijkomstigheid voor onze
drukke woonwijk. Het voer dat ik verkoop
is afkomstig van de Groene Slager in
Amersfoort, die het in eigen slagerij maakt.”
Anna, zelf voorstander van biologische
voeding, vertelt dat zij al zo’n twee
jaar biologisch honden- en kattenvoer
verkoopt, wat begon met haar eigen
honden. “In 2004 heb ik een hondenboek
geschreven.
Daarvoor
deed
ik
onder andere onderzoek naar voer.

In mei heeft zich in het Kleiwegkwartier dit
bijzondere instituut gevestigd. Academ
is een plaats waar mensen tot rust en
tot zichzelf kunnen komen. Ze kunnen
energie opdoen en een nieuwe weg voor
zichzelf vinden.

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.

Anna is ZZP-er op tekstgebied, met
voornamelijk uitgeverijen als opdrachtgever
en met o.a culinaire en medische
specialisatie. Zij woont naar haar zin in het
Kleiwegkwartier maar zou, natuurmens als
zij is, wat meer groen in de straten willen
zien. Desgevraagd geeft ze aan dat een
ZZP-café waar je kunt internetten en andere
ZZP-ers ontmoeten, in de wijk welkom zou
zijn.
Voor wie wat meer over Anna en haar
biologisch dierenvoer wil weten:
www.pentatext.nl en www.darf.info
Anna heeft nog een leuke aanbieding:
op vertoon van deze krant zijn de eerste
kilo hondenvoer en de eerste 500g
kattenvoer van uw bestelling gratis.
Marjolein Tan

Academ biedt een breed palet aan
trainingen, therapieën en activiteiten aan.
Ze zijn allemaal bedoeld om mensen te
helpen contact te maken met hun energie.
Ze te helpen uit hun impasse te komen
of verlichting te vinden. Academ is geen
vervanging voor de reguliere geneeskunde,
maar aanvullend en ondersteunend.
Behandelingen en lessen worden door veel
aanvullende
ziektekostenverzekeringen
vergoed.

Acedem is een gezondheidscentrum voor
innerlijke wellness.

Marjolein Tan

Dat was een echte eyeopener. Zo heb ik
diverse klanten met een huisdier dat enorm
is opgeknapt sinds ze vers voeren: een kat
die geen last meer heeft van blaasgruis, een
poes met diabetes die geen insuline meer
nodig heeft, en een aantal honden met
voedselallergie die weer een mooie vacht
hebben gekregen. Daarbij eten veel honden
hun brokken met lange tanden. En wat geeft
nu meer voldoening dan je hond met smaak
zijn maaltje zien verorberen? Mijn klanten
halen het voer persoonlijk bij mij op, maar
als het op mijn route ligt wil ik het gerust
langsbrengen.”

Acedem

Pralibel Belgian Chocolatier
Straatweg 53b
010-7510991/06-53451301
www.pralibel.be

Basis Zdrave
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.

Vers biologisch honden- en kattenvoer

Academ is een samenwerkingsverband van
Linda Bijtebier en Astrid Wols. De naam
Academ is een combinatie van Acupunctuur
en Adem. Linda is van origine acupuncturist
en Astrid is ademtherapeute. Beiden werken
individueel maar ook samen met de cliënten.
Door hun kwaliteiten te bundelen ontstaat
er een mooie match om mensen te kunnen
ondersteunen op hun weg naar herstel via
energie en lichaamswerk.
Veel mensen voelen zich moe, onrustig of
hebben gebrek aan energie. Ze voelen zich
niet goed maar zijn niet ziek volgens de
reguliere geneeskunde. Anderen lopen al
jaren met klachten bij een arts of therapeut
zonder dat de klacht echt wordt verholpen.
De klachten variëren van chronische pijn tot
burn-out en van relatieproblemen tot mensen
die op een kruispunt staan in hun leven en
ondersteuning kunnen gebruiken bij het
vinden van de juiste nieuwe weg.

Linda en Astrid vertellen enthousiast over
hun werk. Ze zijn in deze bijzondere zorg
terecht gekomen uit betrokkenheid voor
mensen. Het werk in de reguliere zorg sluit
niet aan bij hoe zijzelf in het leven staan. Ze
zijn niet enkel geïnteresseerd in de klacht van
de cliënt. Ze kijken naar de cliënt als geheel
en zoeken daarbij de juiste oplossing. Dat
kan dan acupunctuur zijn, maar ook een
lichaamsgerichte therapie, een massage,
coaching of een combinatie daarvan.
Behalve een praktijk voor aanvullende
therapieën biedt Academ ook een erkende
opleiding tot psycho-energetisch therapeut.
Veel mensen elders uit het land weten hun
weg te vinden naar deze twee dames.
Academ is ook voor de bewoners uit het
Kleiwegkwartier interessant. Loop gerust
eens binnen in hun pand aan de Graaf
Jan van Nassaustraat 8a. Als de gordijnen
open zijn kun je altijd binnen lopen voor een
kennismaking en een kop koffie.

Mensen die deze krant tonen krijgen een
eenmalige korting op een les Qigong
of behandeling naar Keuze. Voor meer
informatie: www.academ.nl

Ciska Evers

Brandveiligheid, ook tijdens de feestdagen!
	Heeft u toch liever een echte kerstboom? Geef de
boom regelmatig water, zodat de boom niet uitdroogt en het brandgevaar verkleint.
• Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat en niet
gemakkelijk omver kan worden gelopen.
• Plaats geen brandbare spullen in de kerstboom
(bijvoorbeeld echte kaarsen of papieren versieringen). En zet kerstverlichting/-versieringen niet te
dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandbare
materialen.
• Gebruik alleen goedgekeurde elektrische verlichting, bijvoorbeeld met een KEMA-keur. Controleer
vooraf de bedrading op beschadigingen. En bekijk
de verpakking of uw versieringen brandvertragend
behandeld zijn.
• Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis
verlaat.

De feestdagen staan weer voor de deur. Een tijd
voor gezelligheid en sfeer in huis: de kerstboom,
kaarsjes op tafel, met z’n allen aan het kerstdiner
met de open haard aan. Maar deze donkere dagen
brengen ook een aantal gevaren met zich mee.
Niet voor niets hoort u de sirenes in deze maanden vaker dan in andere maanden van het jaar. Ondanks dat de brandweer Hillegersberg Schiebroek
een goede buur van het Kleiwegkwartier is, houden we ze toch liever als verre vriend. Om een bezoekje van de brandweer te voorkomen, een aantal
tips om deze donkere dagen sfeervol te maken én
te houden:

Kaarsen:
• Plaats kaarsen in een stevige houder (niet van plastic, hout of ander makkelijk brandbaar materiaal)
op een vlakke ondergrond.
• Zet kaarsen niet te dicht bij een warmtebron, zoals
op de vensterbank, om ombuigen te voorkomen.
Plaats ze ook niet in de buurt bij andere brandbare
materialen, zoals gordijnen.
• Steek de kaarsen in een kerststukje liefst niet aan,
of laat ze niet te ver opbranden.
• Doof de kaarsen als u de kamer verlaat, al is het
maar voor een paar minuten.
Voor nog meer tips over brandpreventie, kunt u kijken
op www.brandweer.nl. De Brandweer HillegersbergSchiebroek wenst u veilige feestdagen toe!

Kerstboom en kerstversiering:
• Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is, is
veiliger dan een natuurlijke kerstboom.

de pianostemmer
Lathyrusplein 3a 3051 TL Rotterdam

010 - 2653510
f.bergman@planet.nl
Uw instrument vakkundig gestemd!
Ook voor alle reparaties en onderhoud.

speelplein geplaatst. Het speelplein wordt opgevrolijkt met
een ´levensechte koe´ en een ´groep badeendjes´. De
panelen zijn beschilderd door de kunstenaar Anna in haar
onmiskenbare vrolijke Pop Art stijl. Het plaatsen van de
beide panelen is het startschot om het speelplein verder
op te knappen. Het is de bedoeling nog meer kleurrijke
kleinere panelen, nieuwe speeltoestellen te plaatsen en
volgend voorjaar het houtwerk opnieuw onder handen te
nemen.
De panelen zijn door de school bevestigd. Het geheel
ziet er zo weer wat verzorgder uit. Anna Marie Hazenberg
uit haar zorgen over de conditie van de kerk, door de
leegstand gaat de Christus Koningkerk zichtbaar achteruit.
Anna heeft al aangeboden om vrijwillig de daklijsten op het
speelplein van een kwast verf te voorzien volgend voorjaar!
Op dit moment werkt Anna aan een groot paneel voor het
Kinderdagverblijf Sebastiaan. In opdracht wordt een vrolijk
tafereel van kinderen met het bekende hobbelpaard van
Sebastiaan het huiselijke en omarmende karakter van dit
dagverblijf neergezet. In het nieuwe jaar zal deze aan de
gevel geplaatst worden.
www.annasart.nl

Peuterspeelzaal Tarsientje, onderdeel van de Tarcisius
School, heeft samen met het Kinderdagverblijf Sebastiaan
kleurrijke panelen van de kunstenaar Anna op het

Mirjam Fondse

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!

Laura Nugteren

Oproep:

gediplomeerd pianostemmer & technicus

Frank Bergman

Peuterspeelzaal Tarsientje
Peuterspeelzaal Tarsientje en Kinderdagverblijf
Sebastiaan plaatsen kleurrijke panelen van kunstenaar
Anna op speelplein

Gezocht: spookhuizen in het Kleiwegkwartier!
De laatste jaren zijn er veel spirituele programma’s
op de televisie. Ook op Internet vind je steeds meer
paranormale ervaringen van mensen. Of van onverklaarbare gebeurtenissen in oude of nieuwe huizen.
Wij zijn geïnteresseerd in spannende en het
liefst, waargebeurde,
verhalen over huizen en
gebeurtenissen in het Kleiwegkwartier. Dus gebeuren er in je huis dingen die je niet direct
kunt verklaren? En durf je je verhaal te vertellen in de Buurtkrant? Mail dan naar Marjolein Tan,
e-mail: buurtkrantbok@gmail.com

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

Uw makelaar en financieel adviseur!
Uw makelaar en financieel adviseur!

Uw makelaar en financieel adviseur!
makelaar
en financieel
financieel
adviseur!adviseur!
Uw Uw
makelaar
en
adviseur!
makelaar
en financieel

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

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

Kleiweg 26N, 3052 GR Rotterdam

telefoon 010 4223095

www.andrestapijthuis.nl

Info? bel
bel 010-218
010-218 02
0280
80of
ofkijk
kijkop
opwww.woonvisie.nl
www.woonvisie.nl
verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen

Info? bel 010-218 02 80 of kijk op www.woonvisie.nl
Voor al uw timmerwerkzaamheden
binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al
uw kastenwanden op maat !!

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

Maandagmiddag 19 december open van 13.00 – 17.30 uur

S A L E * * * S A L E

tevens kunt u bij ons terecht
voor het trimmen van uw hond

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
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Antony Duyklaan 9, 3051 HA R’dam
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Openingstijden:
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(m.u.v. de vakantieperiodes)
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Angels Jeans Bandolera Blaf Marsh Nick Rinascimento

BEKIJK ONZE WINTER COLLECTIE OP
WWW.GALAXYMODE.NL

Kleiweg 24 3051 GR Rotterdam t. 010 418 48 47
openingstijden di t/m vr van 10.00-17.30 uur za tot 17.00 uur

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

e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl
Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Sander Kruit
Druk: Goos Communicatiemakers,
Ouderkerk aan den IJssel
Overige informatie is te vinden op de
website van de BOK
www.bokrotterdam.nl

