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Beter gezegd: ijskoud, de laatste 
weken in ieder geval, toen Koning 
Winter het land in zijn greep had en 
de temperaturen in de dubbele cijfers 
liepen, maar dan met een minteken er 
voor. Het kan niemand zijn ontgaan dat 
deze periode ook dit jaar weer heeft 
gezorgd voor totale paniek en delen 
van het land compleet heeft lamgelegd. 
Ook hier in de deelgemeente was er 
sprake van verkeersoverlast: met name 
op de eerste dag waarop het sneeuwde 
stond het verkeer compleet vast op de 
doorgaande wegen.

In tegenstelling tot de unieke-en-dus-
dure talenten die op nationaal niveau 
verantwoordelijk zijn voor het verkeer, 
het OV en de wegen, is men er hier wél 
in geslaagd de zaken op orde te krijgen 
(op momenten waarop de sneeuw 
als dikke plukken vers geplukt katoen 
naar beneden viel na dan, maar goed). 
Straten werden snel en regelmatig 
schoongemaakt (hopelijk even snel 
gerepareerd na de vorst…)  en veel 
bewoners en winkeliers droegen hun 
steentje bij en zorgden voor een goed 
begaanbare stoep…wat niet fijn is als je, 
na de kelder binnenstebuiten te hebben 
gekeerd om die vermaledijde slee te 
vinden, naar de AH wil en een breed pad 
glimmend schoongeveegde stoeptegels 
voor je ziet dat verder glijplezier 
onmogelijk maakt. Maar goed, zoals een 
groot Nederlands filosoof al eens zei: 
“elk nadeel hep z’n voordeel”. Het was 
in ieder geval weer ouderwets gezellig.
In dit soort perioden zie je hoe mensen 
bij elkaar komen en samen dingen 
ondernemen. Mensen die elkaar anders 
nooit spreken staan zij aan zij een ijsbaan 
schoon te vegen, auto´s die niet willen 
starten worden door wildvreemden van 
een duwtje voorzien en als je je stoepje 
sneeuwvrij staat te maken is het voor 
de meeste mensen geen probleem om 
dat van de buurman in één moeite mee 
te nemen. Op het ijs staat een massa 
mensen die allen één doel nastreven: 
genieten van deze gelegenheid en er 
het beste van maken; voor je het weet 
is het weer voorbij en baal je dat je niet 
alle kansen hebt aangegrepen om dit te 
doen.

Een gedachtegang die ook op andere 
fronten relevant is. Stel, je bent 
verantwoordelijk voor een gebied, en 
gaat die verantwoordelijkheid aan voor 
een jaar of vier. Als dan je na driekwart 
van die tijd niet veel meer kunt laten zien 
dan een voor veel geld door een extern 
bureau opgesteld rapport met een visie 
op het gebied die je zelf ontbeert, dat 
voor de rest haaks staat op de actuele 
situatie in diezelfde buurt dan zou je je 
moeten realiseren dat er nog slechts 
een jaar rest. Eén jaar om er voor te 
zorgen dat je net iets meer achterlaat 
dan een kloppende boekhouding en een 
archiefkast vol door externe bureaus 
opgestelde rapporten over dingen die je 
had willen doen. Zeker als je je beseft 
dat de buurt vol is van mensen die echt 
wel willen, regelmatig contact zoeken 
en suggesties doen over wat en hoe er 
aangepakt moet worden.

Je nalatenschap noemen ze dat. 
De verzameling van dingen die je 
hebt nagelaten. Nog een jaar om te 
voorkomen dat men het op de positieve 
manier onthoudt en niet verwart met 
nalatigheid.

Erald Kahmann

HET KLEIWEGKWARTIER IS COOL!

Al jaren is er sprake van; de grote reorga-
nisatie van deelgemeentes.  Nu is de kogel 
door de kerk: op 5 februari stemde ook de 
Eerste Kamer in met het afschaffen van de 
deelgemeenten. Maar het is nog wel moge-
lijk een bestuurscommissie of adviesraad in 
te stellen. Camiel Coremans, voorzitter van 
de Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier 
(BOK) zet zich in om ook in het nieuwe stel-
sel de invloed van bewoners zo groot mo-
gelijk te maken. “Beslissingen moet je ne-
men met de mensen die het direct aangaat.”

Na jaren van gesteggel gaan deelgemeen-
tes nu verdwijnen. Rotterdam is voornemens  
stadskwartieren in te stellen die in de plaats ko-
men van deelgemeenten. Er blijven wel lokale 
bestuurders, maar een deel van de deelraad 
verdwijnt. Hoe dat precies uitpakt en of het past 
bij de laatste besluitvorming van de landelijke 
politiek is nog niet helemaal duidelijk. De BOK 
stuurde een brief naar stad en deelgemeente 
met haar visie op het lokale bestuur.  Zelf invloed 
kunnen hebben op wat er in je wijk gebeurt, staat 
daarbij centraal. In de brief stonden drie punten:

1. Haal de politiek uit het bestuur
Partijpolitiek heeft niets met lokale problematiek te 
maken, zegt Coremans. Sterker nog, het staat lo-
kale besluitvorming soms in de weg. Mensen van 
verschillende partijen zijn het dan uit principe niet 
met elkaar eens terwijl je het verplaatsen van een 
lantaarnpaal gewoon praktisch moet bekijken.

2. Haal het bestuur dichter naar de bewoner
De Bok zou graag zien dat bewoners meer in-
vloed hebben en indien nodig ook een directere 
lijn met het stadsbestuur kunnen hebben. In het 
nieuwe systeem ziet het er niet naar uit dat daar 
veel meer sprake van zal zijn. Coremans: “be-
grijp me goed, ik ben niet negatief over het deel-
gemeentebestuur dat er nu zit.  Dat zijn goede 
mensen die er veel meer uren in steken dan waar 
ze geld voor krijgen. Maar het is een laag tussen 
de bewoners en de stad, waar de feitelijke be-
sluitvorming plaatsvindt. Of bestuurders   moeten 
meer bevoegdheden krijgen, of bewoners moe-
ten zelf meer invloed hebben in het stadsbestuur. 

3. Meer invloed op uitvoerende organisaties
Het werk in de wijk gebeurt door uitvoerende 
organisaties zoals de groenvoorziening, de 
RET, de dienst recreatie. Deze clubs hebben 
een eigen agenda, waar ook de deelgemeente 
niet altijd invloed op heeft. Zo worden er soms 
bomen gekapt terwijl bewoners het niet weten 
of beslissingen genomen die haaks staan op 
wat er in de deelgemeente is besloten. 

De BOK zal zich blijven inzetten om bewoners 
zelf meer invloed te geven, en om de belangen 
van het Kleiwegkwartier te vertegenwoordigen. 
Dat vergt veel geduld en een lange termijn inzet. 
Maar het betaalt zich ook uit, zoals in het arti-
kel over parkeren en het kruispunt Rozenlaan-
Uitweg-Kleiweg op deze pagina duidelijk wordt.

Christine Boomsma

BEWONERSORGANISATIE KLEIWEGKWARTIER 
‘HAAL DE POLITIEK UIT DE DEELGEMEENTE’

SUCCESSEN VAN DE BOK
KRUISPUNT WORDT AANGEPAKT EN BETAALD PARKEREN GESCHRAPT

Mede dankzij jarenlange inzet van de BOK 
wordt nu het kruispunt Kleiweg/Uitweg/
Rozenlaan aangepakt. De situatie op het 
kruispunt is nu onoverzichtelijk en onvei-
lig. Op dit moment vinden er gesprekken 
plaats over mogelijke maatregelen. Volgens 
Camiel Coremans van de BOK zien de ver-
schillende plannen er goed uit. “Met de be-
perkte middelen die er zijn, worden goede 
maatregelen genomen.” Ook het proces 
voelt goed. “Er is veel inspraak en er is veel 
aandacht voor suggesties van bewoners. 
Zo is er sprake van een opstelplaats voor 
fietsen, het anders afstellen van stoplichten, 
het verwijderen van een parkeerplaats voor 
de apotheek en het verwijderen van een 
baan om linksaf te slaan vanaf de Rozen-
laan de Kleiweg op.” 

Parkeren
Lange tijd was er sprake van dat in deze wijk 
betaald parkeren zou worden ingevoerd. 
De BOK heeft zich daar met succes tegen 

verzet. “Betaald parkeren zet je in om men-
sen die niet in de wijk wonen te weren, zegt 
Coremans. Maar de parkeerdruk in deze 
wijk komt door de bewoners zelf. Dat los je 
daarmee dus niet op.” Wel ijvert de Bok nog 
voor andere maatregelen die meer parkeer-
plekken opleveren. Op de plekken waar wel 
betaald parkeren is moet dat logischer wor-
den ingedeeld. Op sommige plekken moet 
het wel, terwijl het aan de overkant van de 
straat plotseling niet hoeft. Daar wil de BOK 
meer eenheid en logica in.

Ook wordt ingezet op meer parkeerplekken. 
In een onlangs ontvangen brief van de deel-
gemeente staat dat er wordt gezocht naar 
extra plekken op bijvoorbeeld bedrijfsterrei-
nen, en dat uitritten die niet langer gebruikt 
worden, ingezet kunnen worden als par-
keerplaats. De volledige brief is te lezen op 
www.bokrotterdam.nl

Christina Boomsma

Op sommige plekken in het Kleiwegkwartier 
ligt veel zwerfvuil. Voorbeelden zijn het Berg-
polderplein, de Kleiweg, een aantal routes naar 
de scholen en de omgeving van de onder-
grondse containers. Klagen helpt niet, aanpak-
ken wel. De BOK is in overleg met Opzoomer 
Mee, scholen en andere organisaties om sa-
men een actie op touw te zetten. Het idee is 
om met elkaar de straten te vegen en  te ein-
digen met een spetterend event op het Berg-
polderplein. Het streven is om dit in maart te 

organiseren. Wilt u meehelpen, mail dan naar  
buurtkrantbok@gmail.com 

Zwerfvuil langs de Kleiweg

BOK JUBILEERT 
Op 21 juni 2013 bestaat de BOK in haar hui-
dige vorm 25 jaar. Een mooie mijlpaal waar-
aan we dit jaar aandacht willen besteden in 
de Buurtkrant. Heeft u nog leuke anekdotes, 
mooie projecten, straatactiviteiten, inloop-
ochtend verhalen, werkgroep ervaringen of 
Koninginnedagfeesten die u wilt delen in een 
speciale uitgave van de Buurtkrant? Mail uw 

verhaal of schrijf uw herinneringen op 
en stuur ze of geef ze af bij het kantoor 
van de BOK. Foto’s zijn ook van harte  
welkom. Uiteraard kunt u mailen naar  
de BOK, buurtkrantbok@gmail.com 
of persoonlijk aan Mirjam Fondse  
mirjam.buurtkrant@gmail.com

MEDEDELINGEN VAN DE BOK
BOK zoekt BEZORGERS

De BOK heeft  dringend behoefte aan nieuwe 
bezorgers voor de Buurtkrant. Heeft u tijd over 
om 7 keer per jaar een uurtje te besteden aan 
de bezorging van de  Buurtkrant meld u dan 
aan bij onze coördinator voor de bezorging bij 
de BOK tel 4 22 44 45  Mevr. Joke Snelleman. 

Invullen belastingformulieren
Net als verleden jaar zal in samenwerking met 
de bewonersorganisatie 110-Morgen en de 
BOK voor bewoners van het Kleiwegkwartier 
hulp worden verleend bij het invullen van de 
belastingformulieren. U kunt bij Bewonersor-
ganisatie 110 Morgen, Minervaplein 96, op de 
volgende dagen terecht: 4 maart, 11, 12 en 
13 maart, 20 en 25 maart in de namiddag.  
U dient wel vooraf een afspraak te maken bij de 
wijkwinkel van de BOK, telefoon 010-4224445. 
(openingstijden, dinsdag t/m donderdag 09.30 
tot 12.00 uur).  Met de jaaroverzichte(n) is het 
ook nodig dat u uw Digid-inlogcode meeneemt.  

Als u geen code heeft moet deze ruim van 
te voren worden aangevraagd. Zo nodig kan 
de wijkwinkel u hierbij helpen. Zie ook het uit-
gebreide artikel met onze Sociaal Raadsman 
Andreas Prins van Wijngaarden op pagina 2. 

Sleutels
Op 28 november jl. is in de brievenbus van de 
Duikelaar een sleutelbos, met daaraan waar-
schijnlijk huissleutels, gedeponeerd. Tot op 
heden zijn deze nog niet opgehaald. Mocht u 
uw sleutels kwijt zijn neem dan contact op met 
de BOK. 
 

Inloop
Ook tijdens slecht weer gaat de inloop gewoon 
door en bent u van harte welkom op woens-
dagochtend van 10.00 – 11.30 uur in de Dui-
kelaar.  Onze gastvrouwen en –heren zorgen 
voor een heerlijk warm kopje koffie of thee en 
nemen de tijd  voor een gezellig praatje.  



Bedekt onder een pak sneeuw ziet u een 
prachtig woonhuis. Als u de afgelopen 
tijd een wandeling in de sneeuw heeft 
gemaakt dan zou u het gezien kunnen 
hebben. Tsja, wat is er zoal te zien? Nou 
dat wil ik graag van u horen. Mijn vraag 
aan u is waar is dit en wat u hier over weet 

te vertellen? Deel uw herinneringen met 
de lezers van de Buurtkrant. Na loting 
onder de inzenders ligt een cadeaubon 
klaar in de wijkwinkel. Schrijf of mail ons 
voor de sluitingsdatum van de volgende 
Buurtkrant!

John Hokke

“Beste redactie”, schrijft Nelleke Sik-
ken-Schalk, “in september 2009 is er 
ook al een zoekplaatje verschenen in 
de Buurtkrant over dezelfde pandjes 
aan de Kleiweg (nr. 67, 69, 71 en 73). 
Het destijds gepubliceerde antwoord 
op dat zoekplaatje was niet geheel 
correct. Daarop heb ik niet gerea-
geerd, maar omdat ook nu het e.e.a. 
niet klopt, toch een reactie van mij”:

Net voor de 2e Wereldoorlog, tot april 
1975, stond mijn vader hier bekend 
als fietsenmaker Janus Schalk. Hij is 
zijn eerste rijwielherstelplaats begon-
nen aan de Kleiweg nr. 71, het tweede 
pandje vanaf de Antony Duyklaan. Ge-
durende de 2e Wereldoorlog heeft zijn 
broer, Bert Schalk, de zaak beheerd 
omdat mijn vader ons land moest die-
nen als Rode Kruissoldaat. De ingang 
van de werkplaats lag achter de winkel. 
Je moest het poortje door om bij de 
werkplaats te komen. De zaak is later 
gemoderniseerd en vanaf die tijd kon 
je op de Kleiweg de nieuwe fietsen uit-
gestald zien staan.

Een tweede zaak van Schalk en Co. be-
vond zich op de hoek van Rozenlaan 
nr. 2 en de Kleiweg in een voormalig 
pand van een bakkerij (de vuurwerk-
zaak van nu!). Zijn compagnon, de 
heer Noomen, stond in deze zaak. Het 
moet ongeveer 1960 geweest zijn dat 
mijn vader uit het pand op de Kleiweg 
is weggegaan en in de zaak aan de Ro-
zenlaan is gaan werken. Hij heeft daar 
gewerkt tot april 1975 (het bereiken van 
zijn 65-jarige leeftijd). Daar heeft hij 
heel veel jongelui geholpen die bij hem 
gratis aan hun brommer konden sleu-
telen. Hij kwam soms thuis met heftige 
verhalen. Hij had veel vertrouwen in 
deze jongens, dat soms ook geschaad 
werd. 

In de winkel aan de Kleiweg 71 is, na het 
vertrek van mijn vader, de heer Batist 
begonnen met antiek. Naast de zaak 
van mijn vader, op nr. 73, bevond zich 
inderdaad stomerij Duvalois. Daar ben 
ik als kind heel wat keertjes geweest. 
De aardige mevrouw Duvalois staat 
me nog scherp voor de geest. Maar zij 
hadden dus geen fietsenstalling zoals 
mevr. De Jong-de Haan schrijft. 

Op nr. 69, zat een wasautomatenwinkel 
(zie bijgevoegde foto), de naam weet 
ik niet meer, daarnaast was het poortje 
dat toegang gaf tot de reparatiewerk-
plaats van mijn vader. Bloemenman 
Arie Ollefers mocht van mijn vader ge-
bruik maken van de ruimte (“achter”) 
om zijn bloemenhandeltje op te starten: 
hij ging de boer op met een mand ge-
vuld met bloemen! 

Nog iets over mijzelf: ik woonde met 
mijn zus, vader en moeder in Over-
schie en kwam vaak met pa mee naar 

de Kleiweg; altijd met de fiets want we 
hadden geen auto. Toen ik trouwde in 
1974 ben ik in de mij zo bekende buurt 
gaan wonen. Daar woon ik nog steeds, 
alweer haast 39 jaar en nog steeds met 
plezier!! Mijn oma woonde op de boer-
derij aan de Straatweg, hoeve Vruch-
tenburg.

Mevr. R. Cramer stuurde ons een 
kerstkaart met daarop de volgende 
tekst:  De mevrouw met het hondje is 
Mevr. Smilde uit de Juliana van Stol-
berglaan. Haar man had een bedrijf 
met vetten. Mijn vader was bakker in 
de oorlog en ruilde brood voor vet om 
mee te bakken. Verder zie je ijzerhan-
del Hofman en de slijterij.

L. Rolaff schreef:  “Ja, dat is natuurlijk 
de Kleiweg. Als de dag van gisteren 
herinner ik me nog (ik ben van 1934) 
dat zowel mijn moeder en ik tegen de 
gietijzeren hekken van de vierkante 
tuintjes aanliepen (aan de overkant 
naast de gereformeerde kerk). Ik heb 
daarvan de hele kinderbibliotheek lees-
plezier  (men stierf aan tbc of longont-
steking in die boeken). Het was oorlog. 
Nergens licht en in het pikdonker liepen 
we van de Willem van Hillegaersberg-
straat naar de Azaleastraat (aanvanke-
lijk de Ridderspoorstraat). We hadden 
natuurlijk moeten weten dat die er wa-
ren. Toch kwamen we ongeschonden 
thuis. Nu zit ik al enkele jaren met een 
goede bekende op de hoek, bij drogis-
terij Paalman, op 30 april. Tot groot ge-
noegen. PS.  Ergens was een slagerij 
Bijl. Ik geloof dat er wel 3 à 4 slagers 
zaten”. 

Ook Marco Janssen meldde dat de 
tekst van mevrouw de Haan betref-
fende het zoekplaatje niet klopt. Hij 
schrijft dat op de foto niet de bloemen-
uitstalling van Ollefers te zien is, maar 
van zijn ouders Piet en Marijke Jans-
sen. Op de foto is ook het uithangbord 
van Van de Broeke te zien betreffende 
Miele wasautomaten.  Marco vindt het 
jammer, dat als je een foto plaatst je 
niet even navraag doet bij de fotograaf 
of de betreffende mensen die op de 
betreffende plek hebben gewoond of 
gewerkt.

Nelleke heeft de cadeaubon gewonnen 
en kan deze ophalen bij de wijkwinkel.  

ZOEKPLAATJE

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE VAN OKTOBER

DE BOKKENSPRONG
OPROEP
De kinderredactie zoekt nieuwe kinderen 
uit groep 6 en 7. De huidige redactieleden 
stoppen. Bedankt Britt, Melissa, Julia en 
Loes!. Succes met de Cito èn met het kie-
zen van een nieuwe school!

OPEN DAGEN
Voor de Kinderredactie is het tijd om een 
nieuwe school te kiezen. Melissa is naar 
het Thorbecke en naar de Theater Havo/
Vwo in Delfshaven geweest. Na drieën-
half uur dansen, ballet en hiphop, was het 
een kwartiertje pauze, op het Thorbecke. 
In een klein lokaal met veel mensen. Me-
lissa’s eerste indruk van het Thorbecke: 
grote school en toch wel leuk. Daar kan 
je kiezen uit de richtingen: theater, dans, 
sporten en crea. Melissa danste eerst bij 
Codarts en nu bij de SKVR. Daar doet 
ze Kids en de Talentenroute. De theater 
Havo/VWO is klein van karakter en daar-
door vind je makkelijk de weg. Het is er 
gezellig en leuk ingericht. Op de Open 
Dag waren er verschillende voorstellin-
gen. Eentje met fruit in de hoofdrol. En 
over een dansende tandenborstel en 
tandpasta. Grappig. Voor beide opleidin-
gen moet je auditie doen. (Interview met 
Melissa)

LUCHTMEETPUNT
We zijn op zoek naar het kersverse lucht-
meetpunt in onze wijk. De redactieleden 
schrijven onderweg hun ingevingen op. We 
lopen over de Kleiweg naar het Bospolder-
plein. Wat zien en denken zij allemaal? Zon-
nepaneel, stop en shop bord, vlaggen aan 
de boom, het terras is weg, duif op dak, 
goed dat de lucht gemeten wordt, asbak 
met gleufjes voor San Marco, vogelhuisje 
aan een lantaarnpaal, CO2 meter?

De lucht is viezer dan u denkt
Houdt u weleens uw adem in, als u achter 
een scooter bij het stoplicht staat? Zo begint 
de flyer over actief worden voor gezonde 
lucht, een actie van Milieudefensie samen 
met bewoners. De werkgroep Schone Lucht 
Kleiwegkwartier komt vanaf 22 januari 2013 
in actie op het Bergpolderplein. Aan de 
hoogste lantaarnpaal hangt nu een meet-
punt. Daar is lang over beraad. Staan er te-
veel bomen? Rijdt er heel veel verkeer langs? 
Dan mag daar het meetpunt niet hangen, 
volgens de nauwgezette instructies van Pa-
trick van Klink. Aan de hoogste en handigste 
lantaarnpaal wel. Met Palmesbuisjes wordt 
nu een jaar lang stikstofdioxide gemeten. 
Stikstofdioxide is een goede indicator voor 
luchtvervuiling door verkeer. Zo krijgt de 
werkgroep een betrouwbaar beeld van de 
luchtkwaliteit. Met de meetresultaten gaan zij 
straks naar de gemeenteraad en bespreken 
met hen de maatregelen. Steun het meet-
punt in het Kleiwegkwartier op 19 februari om 
16.00u: dan is de volgende actie. Meer info, 
e-mail patrickvanklink@planet.nl.

Naam: Empire Frostings
Adres: Bergpolderplein 9A

Wat aten we? Friet (€2,10) 
met pindasaus (€0,50)
Prijs: €2,60
Hoe zag het eruit? Friet in een puntzak 
en voor €2,10 was dat hartstikke veel.
Hoe smaakte het? De patat was lekker 
krokant en er zat genoeg zout op.
Minpunten: We hadden patatje mayo 
besteld en we kregen patatje pindasaus. 
De kassa werkte even niet.
Pluspunten: De frietjes en de pindasaus 
zijn zelfgemaakt.
Personeel: Zeer vriendelijk en als je 
daar wat bestelt, maken ze altijd wel een 
praatje.

Eindcijfer: 8,7

Van: Loes, Britt, Julia.

DE VETTE FRIETEN TEST

EEN KENNISMAKING MET ANDREAS PRINS VAN WIJNGAARDEN

SOCIAAL RAADSMAN BIJ DE BOK
Andreas Prins van Wijngaarden houdt één 
keer in de twee weken op dinsdag van 
9:00 tot 12:00 uur spreekuur aan de Antony 
Duyklaan. Hij is al twee jaar “onze” Soci-
aal Raadsman. Maar wat doet een Sociaal 
Raadsman precies? En nog belangrijker, 
wat kan hij voor u doen? Hoog tijd om het 
geheugen op te frissen! De buurtkrant 
maakte een afspraak en ging bij hem langs. 

Een Sociaal Raadsman geeft kosteloos in-
formatie, advies en concrete hulp bij vragen 
en problemen op het gebied van o.a. wonen, 
werken, inkomen, zorg, consumentenrecht en 
vreemdelingenrecht. “Met andere woorden, ik 
wijs graag de weg in de ingewikkelde wereld 
van wetten, regelingen, voorzieningen en (over-
heids)instellingen en ik help met het invullen 
van formulieren of het opstellen van brieven en 
bezwaarschriften”. Ondanks dat ik me vooraf 
van dit gesprek geen voorstelling had gemaakt 
bij het type “sociale raadsman” verraste hij me 
toch. Andreas is een open, vlotte en goedlach-
se man die geniet van zijn werk als hij met zijn 
kennis mensen weer op weg kan helpen, zelf-
vertrouwen kan geven en weer perspectief kan 
bieden. En als hij u niet kan helpen, verwijst hij 
u door naar de juiste dienstverlener of instantie 
en kan indien nodig bemiddelen. “Problemen 
kunnen zich langzaam opstapelen. Door je rug 
er naartoe te keren, wordt niets opgelost. Men-
sen komen wel eens met stapels ongeopende 
enveloppen. Samen maken we stapje voor 
stapje de post open en kijken we weer naar de 
toekomst.”

Andreas is 49 jaar en woont in de Esch in Rot-
terdam. Na het conservatorium is hij rechten 
gaan studeren. Nadat hij een aantal jaren bij 
de juridische afdeling van het CWI (Centrum 
voor Werk en Inkomen) had gewerkt, kwam 
er acht jaar geleden een plek vrij bij de soci-
ale raadslieden in Rotterdam. Hij ging aan de 
slag in diverse wijken van Rotterdam, zoals het 
Centrum, Feyenoord en Spangen. Hij is Soci-
aal Raadsman in Delfshaven, 110-Morgen en 
inmiddels twee jaar in het Kleiwegkwartier. “De 
wijk is heel divers, dus ook de vragen zijn di-
vers. Er werken in deze wijk relatief veel ZZP’ers 
in tegenstelling tot andere wijken waar ik werk, 
dus dat zorgt ervoor dat ik ook weer andere 
vragen krijg dan bijvoorbeeld in Delfshaven. 
Naast zijn werk blijft muziek zijn grote passie. 
Hij speelt contrabas én basgitaar in twee (jazz/
rock) bands. Ook treedt hij met zijn band op bij 
feesten en partijen. 

In het verleden verzorgde de Sociaal Raads-
man ook hulp bij het invullen van de belasting-
aangifte. Door drukte was dit op een gegeven 
moment niet meer bij te benen. Inmiddels zijn 
er in de wijk 110-Morgen zes vrijwilligers opge-
leid door Andreas die u, net als vorig jaar, bij de 
belastingaangifte kunnen helpen. Hiervoor zijn 
de volgende (mid)dagen gepland (vanaf 13:00 
uur): 4 maart, 11, 12 en 13 maart, 20 en 25 
maart. Graag vooraf een afspraak maken bij de 
wijkwinkel BOK of telefonisch via 010-4224445. 
Naast de jaaroverzichten is het ook nodig dat 
u uw DigiD-inlogcode meeneemt. Heeft u die 
niet, dan moet u die ruim vooraf aanvragen. 
Uiteraard kan de wijkwinkel u helpen met deze 
aanvraag.

Heeft u een vraag voor Andreas op het gebied 
van wetten, regelingen en voorzieningen? Hij is 
één keer per twee weken op dinsdag voor u 
aanwezig bij de BOK. Voor meer informatie of 
voor een afspraak met de Sociaal Raadsman, 
neem contact op met de wijkwinkel (Antony 
Duyklaan 9 of telefonisch via 010-4224445). 
Openingstijden zijn van dinsdag t/m donder-
dag 9:30 t/m 12:00 uur. 

Laura Nugteren

GAAT U MEE SCHOUWEN?
Op 12 februari vindt van 10.00 – 12.00 uur 
weer een wijkschouw plaats in het Kleiweg-
kwartier. De schouwen leveren een globaal 
beeld van de staat van de buitenruimte. Het 
is geen inventarisatie van gebreken of man-
kementen. Die worden wel direct genoteerd 
en daarna verholpen. 
Als u  mee wilt doen en een bijdrage wilt 
leveren aan een schone en veilige buiten-
ruimte meldt u zich dan op 12 februari bij het 
kantoor van de BOK, Antony Duyklaan 9.   
Vergeet vooral uw fiets niet! U bent van harte 
welkom. 
NB. U kunt problemen in de buitenruimte ook 
supersnel melden via een app op de smart-
phone. Foto maken, categorie kiezen en ver-
zenden! Als u geen smartphone heeft kunt u 
terecht op de website van de gemeente of bel-
len naar 14010. 
Zie ook www.buitenbeter.nl

BOUW APPARTEMENTEN- 
COMPLEX BIJ ALBERT HEIJN

Vanaf week 6 in het nieuwe jaar zal worden 
gestart met de bouw van appartementen/win-
kelruimte op het parkeerterrein van de Albert 
Heijn. In het verleden hebben hier ook panden 
gestaan. Bij de sloop van deze panden is af-
gesproken dat hier in de toekomst nieuwbouw 
zou plaatsvinden. De werkzaamheden vangen 
aan in week 6 en worden afgerond in week 30. 
Omwonenden kunnen overlast ervaren door 
deze werkzaamheden, denk daar bij vooral 
aan geluidsoverlast. Tijdens de bouw zal de 
rijbaan van de Anthony Duyklaan worden ver-
smald.  Tevens zal op een aantal momenten 
gebruik worden gemaakt van een kraan en zal 
de Anthony Duyklaan moeten worden afge-
zet. Wanneer dit noodzakelijk zal zijn voor de 
bouw zal de bouwer een week van te voren 
een bericht versturen naar de dienst Gemeen-
tewerken om aan te kondigen dat de kraan ge-
plaatst gaat worden. Men zal dan een tijdelijke 
verkeersmaatregel verlenen. Deze zal ook ter 
kennisname aan de omwonenden worden ver-
stuurd. Er is voor deze optie gekozen, omdat 
op deze wijze klanten van Albert Heijn bij de su-
permarkt kunnen blijven parkeren en niet gaan 
“zwerven” door de omliggende straten. 



MOMENTS TRAVEL 
Beste reisadviseur van Nederland van 2013.

Per 1 januari 2013 heeft reisbureau en tourope-
rator Moments haar deuren geopend in het 
Kleiwegkwartier.

Op de hoek Statenlaan/Kleiweg bevindt zich 
nu de prachtige, overzichtelijke winkel waarin ik 
hartelijk wordt ontvangen door de twee eigena-
ren René Jansen en Martine Bach Kolling.

Mijn oog valt meteen op de mooie onderschei-
ding op de balie. René Jansen is uitgekozen tot 
de beste reisadviseur van Nederland van 2013. 
Tijdens een kopje koffie vraag ik nieuwsgierig 
naar de achtergrond van René. Hij is afkomstig 
uit Zeeland en zit al zo’n 15 jaar in de reisbran-
che. Aanvankelijk is hij begonnen als beleg-
gingsadviseur bij een bank. Daar hield hij zich 
ook bezig met de verkoop van reizen. In 1997 is 
hij zelf gestart met een reisbureau in Zeeland en 
in 2003 volgde Brabant. Dat liep zo goed dat hij 
na 3 jaar tot het beste reisbureau van Zeeland 
werd uitgeroepen! Dankzij vrienden in het Klei-
wegkwartier die hem wezen op dit mooie pand, 
heeft Rotterdam nu zijn eigen Moments. Het is 
een reisorganisatie die zich richt op reizigers 
die meer willen zien en ervaren tijdens hun va-
kantie. Mededirecteur Martine maakt eveneens 
reizen op maat en onderhoudt rechtstreeks de 
contacten met de buitenlandse agenten. Zij 
heeft ook haar eigen ruimte in de winkel.

Maar hoe word je de beste reisadviseur van 

Nederland? Na een aantal selectierondes koos 
een deskundige jury unaniem voor René van-
wege zijn grote betrokkenheid bij klanten en 
zijn expertise. 

Het bureau dankt zijn naam aan het feit dat 
elke vakantie zijn eigen thema/moment kent. 
Zo heb je:
Moments 2 love (huwelijksreizen), 
Moments 2 discover (individuele rondreizen)
Moments 2 explore (fly drives)
Moments 2 join (groepsreizen)
Moments 2 cruise
Moments 2 nature (safari’s en natuur) 

De specialisatie van deze winkel ligt vooral in 
het verzorgen van reizen naar Azië, Afrika en 
Zuid-Amerika. Maar ook voor leuke citytrips in 
Europa kunt u hier natuurlijk terecht. Het en-
thousiasme van René en Martine werkt aanste-
kelijk en ik twijfel eerlijk gezegd of ik nu maar 
niet meteen een zonnig reisje zal boeken!! 

Het bureau wil in de toekomst nog meer voor 
de wijk gaan betekenen door te gaan samen-
werken met andere ondernemers uit de buurt 
om zo een toegevoegde waarde te bieden. 
Men kan daarbij denken aan een Italiaanse 
middag, gecombineerd met een wijnproeverij.

Moments Travel, vooral in deze koude periode 
een mooi moment om binnen te lopen voor een 
vrijblijvend reisadvies van dit professionele team.

Moments Travel
Kleiweg 117

Openingstijden: 10.00 -17.30
Zaterdag: 10.00 – 16.00

Tel: 010-7271620
www.moments2.nl/www.toerkoop.nl/

moments
moments@toerkoop.nl  

Marjolein Tan

HET NIEUWE SAN MARCO
Sinds anderhalf jaar heeft het in de wijk 
natuurlijk overbekende San Marco een 
nieuwe eigenaar. Tijd dus om eens ken-
nis te maken met het vernieuwde Itali-
aanse restaurant.

San Marco is altijd een begrip geweest in de 
wijk. Bijna iedereen heeft er wel een keertje 
gegeten, of eten gehaald. Maar hoe staat 
het nu met het overbekende restaurant? 
Wat is er allemaal veranderd in de loop der 
jaren? Ik krijg als verslaggever een unieke 
kans en mag eens kijken achter de scher-
men van het vak, waarbij ik de geheimen 
van de keuken leer kennen. Het restaurant 
zelf heeft aan gezelligheid niets ingeboet en 

heeft een iets modernere uitstraling, waar-
bij de sfeer nog altijd warm en mediterraan 
aandoet. 

Ik spreek op een vrijdagavond af in het 
restaurant en de dienstdoende pizzabak-
ker doet keurig uit de doeken wat er komt 
kijken bij het maken van een pizza. Zoals 
de ingrediënten. Deze blijken toch wel an-
ders ingekocht te worden dan zoals jaren 
werd gedaan bij San Marco. Zo gaat het 
team regelmatig de markt op om alleen de 
meest verse kruiden, groentes en andere 
benodigdheden te kopen. De pizzabakker 
heeft een waardevol netwerk waaruit hij kan 
putten voor het binnenhalen van alleen de 
allerbeste ingrediënten. 

Wat ook opvalt, is dat de medewerkers van 
San Marco jong zijn en vol enthousiasme 
spreken over hun vak; ze vinden het leuk 
om lekker eten te maken en ze staan vrolijk 
te vertellen in de keuken hoe het allemaal 
werkt. En het is bovendien een gezellig 
team, want na afloop gaan ze regelmatig  
met z’n allen een drankje doen om de dag 
af te sluiten. 

En Passant leer ik ook nog eens dat de Ita-
lianen een variant hebben op de Spaanse 
Tapas, namelijk Stuzzichini; een combinatie 
van de lekkerste Italiaanse gerechtjes. Dus 
als u het vernieuwde San Marco binnenkort 
eens wilt proberen is Valentijnsdag mis-
schien een goed idee, want speciaal voor 
deze dag heeft San Marco een Stuzzichini 
menu voor twee, inclusief een lekker glaasje 
Prosecco. 

Kortom, San Marco heeft een nieuwe ei-
genaresse; een nieuw jong en enthousiast 
team, dat het heerlijk vindt om eten te ma-
ken; een frisse uitstraling en natuurlijk over-
heerlijke pizza’s, pasta’s en een uitgebreide 
wijnkaart met alleen maar kwaliteitswijnen. 

Nieuwsgierig naar het nieuwe San Marco?
Italiaans Restaurant - San Marco

Bergpolderplein 5a
3051 GA | Kleiwegkwartier Rotterdam. 

010-4182482
Website www.restaurant-sanmarco.nl

Robin Polm

YOU&MIES, INSPIRATIE IN DE WIJK!
Sinds begin oktober is het Kleiweg-
kwartier weer een initiatiefnemer rijker, 
Michèle Sparreboom Een energieke, 
veelzijdige en kleurrijke vrouw die 
pal naast de oude tramremise op de 
Kootsekade, de inspiratiehuiskamer 
You&Mies heeft geopend. In haar heeft 
onze wijk er een echte inspirator en so-
ciaal mens bij. 

Als ik afspreek met Michèle blijkt al snel 
dat er een onvermoeibare, positieve 
energie uitgaat van haar. Iets dat, zo zal 
later blijken, haar handelsmerk is. Net als 
vele anderen in deze wijk en Rotterdam 
verloor ook Michèle haar baan. Het idee 
van You & Mies ontstond toen Michèle in 
de Sociale Dienst dreigde te raken. Met 
nog 30 dagen op de WW-teller besloot 
zij het heft in eigen handen te nemen en 
haar eigen droombaan te creëren door 
een Leefjedroom in 30 dagen-challenge 
met zichzelf aan te gaan. “Ik stroopte 
mijn mouwen op, overwon de obstakels, 
ging op zoek naar mogelijkheden, paste 
een beetje zelfspot toe en toonde een 
flinke dosis doorzettingsvermogen, ver-
trouwen en een klontje inspiratie”.

Door het inzetten van Social Media en 
door hulp te vragen bij het realiseren van 
haar droom, ontketende zij een stroom 
aan enthousiaste reacties en kwam de 
hulp in allerlei vormen binnen. You&Mies 
is dan ook opgezet en nagenoeg gratis 
ingericht met hulp, kennis en spullen die 
mensen over hadden. Michèle’s motto is 
dan ook inmiddels: HET KAN WEL! ECH 
WEL!” 

You&Mies is een initiatief waar de laat-
ste tijd steeds meer behoefte aan is. In 
onze sterk geïndividualiseerde samenle-
ving hebben veel mensen het weliswaar 
goed, maar wordt het onderlinge contact 
soms node gemist. ‘Het is een plek waar 
mensen weer samenkomen, een bijdrage 

leveren aan elkaars droom en met hun 
eigen droom een verschil maken in hun 
eigen wijk, stad en elkaars leven . Ieder-
een heeft een bijzonder verhaal, vindt 
Michèle. Ondertussen heb ik alweer een 
aantal nieuwe mensen leren kennen met 
allemaal unieke verhalen, en dat alles 
door een simpel initiatief in de wijk.

Michèle is een echte diehard  inspirator, 
genomineerd bovendien door het blad 
Vrouw&Passie als Inspirator 2013. Het 
enthousiasme van Michèle werkt aanste-
kelijk. Zij wordt inmiddels veelvuldig ge-
vraagd voor lezingen en inspiratie-boost 
sessies. Met You&Mies beoefent ze niet 
alleen haar eigen passie, maar biedt ze 
ook ruimte aan andere gepassioneerde 
mensen met een droom. Een professio-
nal, een dichter, een vriendinnenclub, 
buurtbewoners. Bij You&Mies komen alle 
kwaliteiten van de diverse gepassioneer-

de experts samen met mensen die als 
doel hebben een kwalitatief, geïnspireerd 
en energiek leven te leiden.

De laagdrempelige ruimte van You&Mies 
en haar warme omgeving is geschikt 
voor allerlei verschillende activiteiten. Ac-
tiviteiten die er op gericht zijn om, zoals 
Michèle zelf zegt: in mijn eigen levens-
behoefte te voorzien, zoals leuke work-
shops, een inspiratie-boost of verhuur 
van (workshop)ruimte. Maar ook om de 
buurt te upgraden door de samenwer-
king te zoeken met de bewoners, lokale 
ondernemers en actief betrokken te zijn 
bij buurtactiviteiten en initiatieven uit de 
stad Rotterdam. Een voorbeeld daarvan 
is de samenwerking met Stichting Ro-
MeO in de oude tramremise, DonaDaria, 
DoorDeWijks, Buurtwerkplek en ZZPRO. 
Michèle heeft namelijk naast haar passie 
voor mensen een groot hart voor Rotter-
dam en werkt daarom ook als vrijwillige 
stadsambassadeur.
Het grootste wapenfeit van You&Mies is 
de challenge om je droom in dertig da-
gen te leven. Of, zoals op de site staat 
vermeld; ‘Leefjedroom in 30 dagen” be-
tekent gewoon een besluit maken dat je 
vanaf vandaag 30 dagen iedere dag een 
beetje meer gaat doen van wat je WEL 
wilt en een beetje minder van wat je NIET 
meer wilt. En stap voor stap zul je zien 
dat je een verschil maakt in je eigen le-
ven en dat van anderen’. Op deze ma-
nier immers heeft Michèle zelf ook haar 
droom waargemaakt, door het opzetten 
van You&Mies. 

You&Mies  
Kootsekade 17a

www.youandmies.nl
info@youandmies.nl

Robin Polm

OUDE MEDICIJNEN: NAAR DE APOTHEEK EN/OF NAAR HET MILIEUPARK?
Sinds 1989 kunnen Rotterdammers 
ongebruikte medicijnen en gebruikte 
injectienaalden gratis inleveren bij de 
apotheek. Deze medicijnen werden 
vervolgens opgehaald door de Roteb, 
waarna ze op een verantwoorde ma-
nier worden vernietigd. Vanwege be-
zuinigingen is vorig jaar besloten deze 
gratis ophaalservice af te schaffen. 

Weggooien van oude geneesmiddelen 
is schadelijk voor het milieu en kan ge-
vaarlijk zijn voor de omgeving. Om het 
inleveren van oude medicijnen zo laag-
drempelig mogelijk te maken, kunnen 
deze ingeleverd worden bij het milieu-
park (KCA-depot, oftewel klein chemisch 
afval) óf bij de apotheek. Vooral van deze 
laatste wordt logischerwijs veel gebruik 
gemaakt. 

Het wegbezuinigen van de ophaaldienst 
zorgde dan ook voor veel ophef in de 

gemeente. Als apothekers de medicijnen 
zouden blijven inzamelen om deze ver-
volgens zélf te transporteren naar de mi-
lieuparken, dan zouden de Rotterdamse 
apotheken voor fikse verwerkingskosten 
opdraaien omdat het zogezegd zou gaan 
om bedrijfsafval. En als de apothekers de 
medicijnen niet meer zouden innemen, 
wordt van Rotterdammers verwacht dat 
zij hun medicijnen zélf wegbrengen naar 
het milieupark. Grote kans dat er dan 
meer medicijnen in het huisafval of in de 
gootsteen verdwijnen, met alle gevolgen 
van dien. 

Tot eind 2012 werd de dienstverlening 
met betrekking tot het ophalen van KCA 
bij alle apotheken voortgezet. Nu, begin 
2013, is deze dienst dan toch definitief 
beëindigd. Uw oude medicijnen blijven 
echter van harte welkom in de apotheek. 
De apotheek zal deze na het verwijderen 
van alle privacygevoelige aanduidingen 

kosteloos - en gescheiden van  eigen be-
drijfsafval – inleveren bij het milieupark. 
“We blijven graag deze service hand-
haven. Het is belangrijk om dit afval te 
vernietigen op een verantwoorde manier” 
aldus Hanneke Koppens, apotheker bij 
de Schiebroekse apotheek.

Laura Nugteren

EEN GOED BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR
Op zondag 6 januari organiseerde Café ’t 
Halve Maatje voor het tweede jaar op rij een 
prestatieloop. Het huiskamercafé aan de 
Kleiweg 325 kreeg meer dan 80 deelnemers 
op de been om vijf kilometer te rennen, of 
gewoon te wandelen, voor het goede doel.

Om 11:00 uur ’s ochtends werd het westen van 
het Kleiwegkwartier verrast door een massa 
mensen, te herkennen aan knalgele hesjes. 
Jong en oud, snel of wat langzamer, ze kwa-
men die eerste zondag van 2013 bij elkaar om 
het jaar goed van start te gaan. Aangemoedigd 
door vele toeschouwers werd zowel de eerste 
als de laatste deelnemer met luid gejuich bin-
nengehaald. Het inschrijfgeld van minimaal 5 

euro kwam geheel ten goede aan Stichting 
K!ds Unlimited. K!ds Unlimited vindt dat elk 
complex meervoudig gehandicapt kind in Ne-
derland de beste kansen moet krijgen. Kleine 
stapjes vooruit maken grote verschillen voor 
de kinderen en hun ouders. “Iedereen binnen 
Stichting K!ds Unlimited werkt op vrijwillige ba-
sis. Alle donaties komen dan ook voor 100% 
ten goede aan de kinderen. Daarom zet ik mij 
graag in voor dit goede doel”, aldus Henk van 
Beek, eigenaar van ’t Halve Maatje. 

Met een overheerlijke kop verse soep, glaasje 
water of mandarijntje in de hand werd in de 
loop van de middag het eindbedrag bekend 
gemaakt. In totaal hebben de lopers, toe-
schouwers, sponsors en klanten een bedrag 
van 2.915 euro opgehaald!

Volgend jaar wordt deze traditie weer voortge-
zet. Zet die dag alvast vast in uw agenda en 
houd de Facebook pagina van ‘t Halve Maatje 
goed in de gaten (facebook.com/HetHalve-
Maatje) als u er dan (weer) bij wilt zijn!

Laura Nugteren

Foto Bas Hoogstad



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.

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

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

INFORMATIE
BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter), John Hokke 
(secretaris/penningmeester),  
Geer Meershoek, John Meuffels, Ronald Peters 
en Stephanie Appenzeller

KANTOOR BOK, 
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA R’dam
tel: 422 44 45

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag van 9.30-12.00 uur 
(m.u.v. de vakantieperiodes) 
e-mail: info@bokrotterdam.nl

SPREEKUUR SOCIAAL RAADSMAN 
Na telefonische afspraak eenmaal in de  
14 dagen op dinsdag (bij de BOK)

REDACTIE
Ciska Evers, Mirjam Fondse, Laura Nugteren,  
Marjolein Tan, Robin Polm, Christina 
Boomsma en Geer Meershoek (coördinator)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 
26 maart 2013

e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl

 Twitter.com/BOKrotterdam

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

Kleiweg 26N, 3051 GR Rotterdam          telefoon 010 4223095          www.andrestapijthuis.nl          andrestapijthuis@live.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.

Kleiweg 116 3051 GW Rotterdam
TEL: 010-2141086 - FAX: 010-2141087

www.powercomputers.nl - info@powercomputers.nl

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl,
marmoleum en raamdecoratie

Zeer uitgebreide collectie gordijnstoffen,  
vouwgordijnen, plisse, duette rolgordijnen, jaloezieen enz.

Groot assortiment tapijt, vinyl, karpetten van bekende 
merken o.a. Desso, Parade, Bonaparte,  

Interfloor, Tretford, Novilon etc.

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 

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

Papierinzameling vindt plaats op:
11 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei, 3 juni, 1 en 
29 juli, 26 augustus, 23 september, 21 oktober, 18 
november en 16 december.
Het restafval wordt ingezameld op vrijdag. 

Zie ook http://rtb.container-beheer.nl/papierkaart.php 

INZAMELING PAPIER EN RESTAFVAL  
IN HET KLEIWEGKWARTIER

In de vorige buurtkrant hebben wij u geïnformeerd over 
de sluiting van het ING bank- en postkantoor in het filiaal 
van de Bruna. Inmiddels heeft dit postkantoor aan de 
Kleiweg 147 haar deuren gesloten. Reden hiervoor is dat 
het gebruik van het postkantoor voor bankzaken en het 
afhandelen van post al enige jaren daalt. Het traditionele 
postkantoor is niet meer levensvatbaar, volgens PostNL. 
Eind 2013 zullen de laatste 250 zelfstandige postkanto-
ren gesloten zijn.  

Vanaf 23 januari kunt u voor uw postzaken terecht bij de ser-
vicebalie van Albert Heijn de Wolf. “Wij vinden het belangrijk 
voor de Kleiweg dat de consument alle boodschappen, dus 
ook postzaken, op de Kleiweg kan blijven doen. Dat is de 
reden geweest om deze dienst over te nemen”, aldus An-
gelique de Wolf. Bij Albert Heijn kunt u terecht voor gewone 
en aangetekende brieven, pakketpost versturen en ophalen, 
partijenpost, visaktes en overschrijving van kentekenbewij-
zen. Het enige dat niet mee verhuisd is, zijn de bankzaken 
van ING; hun klanten kunnen géén geld storten of van een 
rekening afhalen. De dichtstbijzijnde ING bank die dit ver-
zorgt, is gelegen aan de Streksingel 163 in Hillegersberg. 

Vooral voor ouderen kan dit nadelig zijn. Zij kunnen wel, 
als ze moeite hebben met een geldautomaat,  een bedrag 
van € 25.00 extra aan de kassa bij Albert Heijn pinnen. Het 
voordeel van de nieuwe locatie van het postkantoor is dat er 
ruimere openingstijden zijn. Voorheen was het postkantoor 
alleen doordeweeks geopend van 9:00 t/m 17:00 uur. Nu 
zijn de openingstijden voor uw postzaken hetzelfde als de 
openingstijden van  Albert Heijn; van maandag t/m donder-
dag en zaterdag van 8:00 tot 20:00 uur, vrijdag van 8:00 tot 
21:00 uur en zondag van 12:00 tot 20:00 uur. Houd u er reke-
ning mee dat niet alle handelingen op zondag verricht kun-
nen worden, zoals het overschrijven van kentekenbewijzen. 

Wilt u meer informatie? Ga dan even langs bij de service-
balie of neem telefonisch contact op met de Albert Heijn via  
010-4612341.

Laura Nugteren

Na lange tijd hebben we in onze wijk (en in Rotter-
dam!) weer een echte ijsvereniging. Eind 2012 werd 
de IJsvereniging Bergse Achterplas opgericht. De 
vereniging had meteen een vliegende start met een 
druk bezochte kortebaanwedstrijd op zaterdag 26 
januari. Maar liefst zestig kinderen van 6 tot 12 jaar 
bonden de strijd aan op de professioneel geveegde 
baan. In categorie groep/schoolklas 3/4  won Daan 
de Graaf, Pien Tol werd tweede. In groep 5/6 won 
Olivier Verkade en werd Annemijn tweede. Bij groep 
7/8 streek Tim de Vries met de eer, de tweede prijs 
was voor Joost Verkade.

Dankzij de deelgemeente kon de ijsvereniging beschik-
ken over een veegmachine, waardoor er een mooi 
geveegde baan was. Portefeuillehouder Arian Pleizier 
kwam het eindresultaat en de uitreiking bekijken. Al-
bert Heijn zorgde voor warme chocomel, speculaas 
en erwtensoep. Het hele evenement werd in een week 
door vele vrijwilligers georganiseerd. Een groep vaders 
veegde iedere avond het ijs, bemande de inschrijftafel 

en zorgde voor een geluidsinstallatie. Volwassenen en 
kinderen ontmoetten elkaar op het ijs dankzij dit spon-
tane evenement, dat door iedereen met veel enthousi-
asme is ontvangen. Laten we hopen dat er volgend jaar 
weer ijs ligt. De vereniging is er klaar voor.

Christina Boomsma

POSTKANTOOR NAAR ALBERT HEIJN

SCHAATSVERENIGING BERGSE ACHTERPLAS  
TRAPT AF MET KORTEBAANWEDSTRIJD VOOR JEUGD

SPORTINGCLUB DE UITWEG  
WIL DOORSTART MAKEN
Onlangs ging de sportschool aan de Uitweg failliet. Alle 
leden kregen een mail waarin staat dat de eigenaar van 
het pand (en oprichter van de sportschool) van plan is 
een doorstart te maken. De sportschool zelf werd ge-
rund door een aparte BV. Deze is failliet gegaan. Het af-
wikkelen van dit faillissement had echter meer voeten in 
de aarde dan de eigenaar hoopte; daarom duurde het 
iets langer voordat deze doorstart gemaakt kon wor-
den. Men is in ieder geval hard bezig om de sportschool 
nieuw leven in de blazen.
 
Voorlopig kunnen de leden gebruik maken van Welness 
Centre Terbregge,  dat van dezelfde eigenaar is.


