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Voor het eerst in de wijk, nu zo’n tien 
jaar geleden woonde ik samen met twee 
vrienden. Zij zijn mee gegaan in de vaart 
der volkeren. Beiden getrouwd, de ene 
een dochter, de ander gelukkig zonder 
kinderen. Op sommige momenten kan 
ik de tijd stilzetten. Dan vraag ik mij af, 
‘hoe is het zo gegaan, en had het ook 
anders gekund’? Op de radio staat de 
Concertzender op; een uurtje fortepiano. 

De muziek troost, maar ik ben niet 
verdrietig. Ik zoek graag naar grond, naar 
basis, naar fundament. Is het logisch dat 
de een die opgeruimde vrouw krijgt, en dat 
een ander kinderloos blijft? Of was alles 
helemaal anders geweest als ik op een 
verregende dinsdagmorgen struikelde over 
het snoer van de stofzuiger? De vraag is 
niet relevant, want onbeantwoordbaar. En 
het verandert niets aan de huidige situatie.

Had ik ook in een andere wijk in Rotterdam 
kunnen gaan wonen? De statistiek zal 
uitwijzen dat de kans groter is dat ik 
op Rotterdam Zuid terecht had kunnen 
komen dan in Gouda. Maar waarom niet in 
Schiebroek, maar in Hillegersberg Zuid. Via 
via kregen mijn vrienden en ik deze kans. 
We pakten hem.

Ik schaam mij niet om te vertellen dat ik 
hier nu woon. De wijk is vriendelijk, klein, 
sympathiek. De wijk is groen, met veel 
spelende kinderen en dicht bij de grote 
boze stad, die tegelijkertijd toch nog een 
eind weg is. Sommige zaken lopen beter 
dan andere, geluk of afgedwongen. Dat ik 
in deze wijk woon, ervaar ik als geluk. 

De stad Rotterdam is arm. Veel inwoners 
moeten rondkomen met weinig geld, 
de stad kent veel problemen. Toch zijn 
Rotterdammers vaak trots op de stad. 
Op de skyline, op de stadscultuur en 
tegenwoordig weer op het jeugdige 
Feyenoord. Je hoeft niet trots te zijn op iets 
perfects. Trots is een vorm van basis, van 
fundament. Vaak ben je trots op iets dat 
deel van je maakt of op iets waarvan je deel 
uitmaakt. In de grote, hardvochtige wereld 
regeert het kapitaal en het toeval. Binnen 
deze allesomvattende, niet beïnvloedbare 
sferen hebben we als wijkbewoners, als 
Rotterdammers te doen met elkaar. Hoe 
het ook gelopen is, we delen allen het 
samenwonen in een gezond land, een 
weerbarstige stad en een vriendelijke wijk. 
Het had erger gekund. Ondanks de vele 
verschillen kunnen we ons verbonden 
voelen met buurtgenoten. Het hoeft niet, 
maar het is wel zo handig. 

Soms ontwaak je uit alle hectiek en vraag 
je je af; hoe is het zo gekomen. Als je dan 
onwetend met een glimlach verder gaat zit 
het wel goed 

Robin Polm
(twitter: @robinpolm)

TROTS! HOUT EN MEUBILERINGSCOLLEGE
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

De huidige theorievleugel bij de entree 
wordt gesloopt. Ook een bijgebouw ver-
derop zal worden gesloopt. In plaats daar-
van komt er een splinternieuwe, vier ver-
diepingen tellende theorievleugel, parallel 
aan het spoor. De nieuwe entree komt bij 
de Melanchtonweg. Het gebouw wordt dus 
niet veel groter of hoger, wel anders ge-
situeerd en efficiënter ingedeeld. Daarna 
wordt de praktijkvleugel gerenoveerd. Zo 
is het college weer klaar voor de toekomst. 

Locatiedirecteur Denny Terlouw is tevre-
den over ‘zijn’ college. “Ondanks het feit 
dat er in totaal minder kinderen zijn, blijft 
het aantal aanmeldingen stabiel. De leer-
lingen weten ons goed te vinden. We heb-
ben nu zo’n 1500 leerlingen op school. In 
de nieuwbouw passen er 1560. We zijn 
heel blij als we dit leerlingenaantal kunnen 
handhaven.” De opleiding tot meubelma-

ker kent 95% jongens en 5% meisjes. Bij 
de opleiding interieuradvies is dat percen-
tage precies andersom. “Een mooie ver-
houding, we hebben een goede sfeer op 
school, uit enquêtes blijkt dat leerlingen 
zich op school heel veilig voelen.”

Terlouw realiseert zich dat de nieuwbouw 
tot zorgen kan leiden. “Er gaat gebouwd 
worden, daar zal men in de buurt natuur-
lijk wel een en ander van merken. Maar we 
proberen eventuele overlast tot een mini-
mum te beperken, zowel voor de buurt als 
voor de leerlingen. Want de lessen gaan 
gewoon door.” Als de plannen wat concre-
ter zijn, wil hij de buurt uitnodigen om de 
plannen te laten zien, waarschijnlijk nog 
voor de zomer.

Christina Boomsma
‘Het gebouw was gewoon op’, zegt 
Denny Terlouw, locatiedirecteur van 
het HMC bij het Melanchtonpark. 

“Het regende naar binnen”. Een com-
binatie van nieuwbouw en renovatie 
beek de meest efficiënte oplossing.

WAT GAAT ER GEBEUREN MET DE DUIKELAAR?
Welzijnsorganisatie 'Thermiek' was de 
hoofdbewoner van Buurthuis de Duike-
laar aan de Anthony Duyklaan. Maar Ther-
miek is bij de laatste aanbesteding van de 
deelgemeente buiten de prijzen gevallen 
en komt niet terug in het pand. Daarmee 
komt het buurthuis grotendeels leeg te 
staan. Hoe nu verder?

De BOK blijft als enige over in het buurthuis. 
Alle andere gebruikers, zoals een koor, huur-
den onder bij Thermiek en gaan dus ook weg. 
Voor de BOK is het pand echter veel te groot. 
Deelgemeentebestuurder Edward Sterenborg 
probeert mee te denken in de kwestie, hoewel 
het pand niet van de deelgemeente is. "Maar 
wij willen natuurlijk wel graag een goed alter-
natief voor iedereen." Sterenborg benadrukt 
dat iedereen die het pand wil kopen of huren, 
van harte welkom is. "Zolang het binnen het 
bestemmingsplan is, dus niet ineens hotels of 
hoge flats gaan bouwen". Waar de andere on-
derhuurders nu heen kunnen, zoals het koor, 
weet Sterenborg niet meteen. Hij geeft aan dat 
de Castagnet in Schiebroek wellicht een goed 
alternatief kan zijn. De Bok hoort in de wijk, dat 
vindt hij ook. Maar ook over andere alternatie-
ven, zoals leegstaande panden in de wijk, is 
Sterenborg graag bereid mee te denken. Hij 
benadrukt nogmaals dat het voor de deelge-
meente belangrijk is om voor alle huurders een 
goed alternatief te vinden.

Andere panden
Maar de BOK heeft het voorlopig nog prima 
naar de zin in de Duikelaar. Voorzitter Camiel 
Coremans: De Bok is nog niet weg uit de Dui-
kelaar. Zolang we niets anders hebben, blijven 
we gewoon zitten. Het is een prima plek. Een 
fysieke ruimte is nog steeds belangrijk voor de 

BOK (ondanks de steeds digitaler wordende 
wereld). We moeten echter ook reëel zijn: het 
gebruik van de Duikelaar is minder intensief 
dan vroeger. Het aantal bezoekers van de wijk-
winkel loopt langzaam terug: wijkbewoners 
vinden steeds vaker hun antwoorden op het in-
ternet. Op dit moment gebruiken wij de ruimte 
drie ochtenden en gemiddeld één avond per 
week: het gaat dan om de vaste koffieochtend 
op woensdag, de vaste openingstijden van 
de wijkwinkel en verder onze vergaderingen 
en administratief werk. Om deze reden staan 
we ervoor open om een ruimte te delen met 
andere gebruikers: Allerlei combinaties zijn 
mogelijk. Ondertussen zijn er wat aftastende 
gesprekken gevoerd met onze vrienden van 
de ondernemersvereniging en andere onder-
nemersgroepen. Ook denken we aan het de-
len van de ruimte met een leencafé, repaircafé 
of een bibliotheekdependance. Wij zouden 
graag de beschikking blijven houden over een 
plek centraal in de wijk (goed bereikbaar en 
zichtbaar). Het huren van een kleine winkel-
ruimte ligt dan wellicht voor de hand: er staat 
namelijk nog wel eens wat leeg. Wat wij echter 
niet kunnen is om ons langjarig vast te leggen 
in een huurcontract: het zou zo maar kun-
nen dat de (deel)gemeente de subsidiekraan 
dichtdraait. Voor onze eventuele huurpartners 
is een langjarige verplichting ook geen optie 
en dat maakt het huren van een commerciële 
ruimte lastig. Het deelgemeentebestuur lijkt 
zich volledig bewust te zijn van de problema-
tiek en denkt mee over alternatieven."

Naar Castagnet?
Veel onderhuurders hebben gelukkig al een 
onderkomen gevonden. In de Oranjekerk bij-
voorbeeld, de Torteltuin of Djoj (het zangkoor). 
Velen zeggen ook dat de Christus Koning 

Kerk een prachtige bestemming zou kunnen 
zijn voor dit soort activiteiten. Dat andere on-
derhuurders naar Castagnet zouden moeten 
is volgens de BOK geen goede zaak. Core-
mans: "Dat vinden wij een verarming voor de 
wijk: Als iemand voor een mooie activiteit in 
een kleine ruimte een paar kilometer verderop 
terecht moet, dan is dat niet echt een toegan-
kelijke wijkactiviteit meer. De kwaliteit van de 
voorzieningen gaat achteruit: Is de volgende 
stap dat basisscholen ook best buiten de wijk 
kunnen worden gehuisvest? En de speeltuin-
tjes in het centrum? 

En het zwembad in Den Haag? En de winkels 
alleen in het oude Hillegersberg? Dat wordt 
een saaie boel en daarom wonen we hier niet!" 

Open dag bij  de BOK in de Duikelaar

Misschien loopt het zo'n vaart niet
Een van de wijkbewoners heeft al een requiem 
geschreven voor de Duikelaar. (zie pagina 2) 
Maar zo'n vaart hoeft het helemaal niet te lo-
pen. Er gaan geruchten dat cursuscentrum 
Djoj geïnteresseerd is in het gebruik van de 
ruimte. Dat zou veel oplossen: wellicht kunnen 
dan de BOK en de andere gebruikers samen 
met Djoj de Duikelaar nieuw leven inblazen.  

Christina Boomsma

Zwerfvuil: even geduld nog
In de vorige krant vroegen we aandacht voor 
een plan om zwerfvuil op de ruimen in de wijk. 
Daarop ontvingen we veel enthousiaste reac-
ties. Een zwerfvuilactie is typisch iets wat je 
in maart doet: dan zijn er allerlei initiatieven 
zoals Nederland Schoon en NL doet waar je 
steun van kunt verwachten. Samenwerken 
met partners zoals scholen was voor de BOK 
essentieel om de actie te laten slagen. Dat 
bleek iets meer voeten in de aarde te hebben 
dan gedacht, waardoor we de actie niet in 
maart konden optuigen. We beraden ons nu 
op een nieuwe datum, uiterlijk maart volgend 
jaar maar hopelijk eerder.

Christina Boomsma

ZWERFVUIL VIER KRONINGSDAG IN HET KLEIWEGKWARTIER
Ook op deze bijzondere ‘Kroningsdag’ is er van 
alles te doen in het Kleiwegkwartier. Zo is er natuur-
lijk de traditionele rommelmarkt met marktkramen 
verdeeld over de Kleiweg en Antony Duyklaan. 
Daarnaast is er op het Bergpolderplein een grote 
kinderboerderij en zijn er gratis poffertjes voor de 
kinderen. Met mooi weer kunnen bezoekers hier 
ook heerlijk genieten van een hapje of een drankje 
op de terrassen van de horeca op het plein. Het 
‘Royal Dixie’ looporkest zal in speciale outfit voor 
de nodige muzikale gezelligheid zorgen. Op het 
parkeerterrein van AlbertHeijn (winkel is gesloten) 
staat o.a. een skelterbaan.

Door de BOK worden er ook in de Antony Duy-
klaan allerlei activiteiten georganiseerd. Er komt  
een klimvuurtoren en voor de deur van de BOK 
worden pannenkoeken gebakken en ook is er de 

inmiddels bekende ‘wilde keuken’ van scouting-
groep Oranje-Blauw. Terwijl de kinderen zich ver-
maken kunnen de papa´s en mama´s genieten 
van een kopje koffie of thee met een lekkere ver-
snapering. Het gebouw is de gehele dag open. 
Bezoekers en standhouders kunnen daar, naast 
een gratis kopje koffie of thee, tevens gebruik 
maken van het toilet. Ook zal hier iemand van de 
EHBO aanwezig zijn.

Voor de gezellige rommelmarkt is veel belangstel-
ling en veel kramen zijn al verhuurd. Maar…. Er 
zijn nog kramen over. Iedereen die nog een kraam 
wil huren (20,00 euro per kraam) kan vanaf nu al-
leen nog terecht bij Ger van YOU&BE, Kleiweg 48. 

Het Comité Oranjekwartier is vast van plan er 
weer een mooi feest van te maken!

MEDEDELINGEN VAN DE BOK 

Verhuizing prikpost

De prikpost van STAR verhuist met ingang van 
21 maart van de Duikelaar naar de Oranjekerk, 
Rozenlaan 20, ingang aan de rechterzijkant. 
Openingstijden donderdag 08.15 - 09.00 uur.

Spreekuur Sociale Raadsman 
verplaatst

De Sociale raadsman heeft zijn spreekuur 
bij de BOK verplaatst van dinsdag naar don-
derdagochtend, eenmaal in de 14 dagen (na 
telefonische afspraak, tel. 010 - 4224445)

Bouwpakketje vogelhuisjes

De Bok heeft nog een paar bouwpakketjes 
van vogelhuisjes in bezit. Deze zijn gratis af 
te halen. Wie het eerst komt heeft beet.

Inloop

Nu het voorjaar aanbreekt is het weer prettig 
om een wandelingetje te maken. Loop dan 
gelijk eens binnen bij de inloop. Deze wordt 
gehouden op woensdag van 10.00 - 11.30 
uur bij de BOK. Onze gastvrouwen en -heren 
zorgen voor een heerlijk kopje koffie of thee 
en nemen de tijd  voor een gezellig praatje.

Bezorgers

De BOK kan altijd bezorgers voor de Buurt-
krant gebruiken. 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. Mevr. Joke Snelleman tel. 010 
422 44 45. 



Is dit gebouw u ook opgevallen? Al dat 
rood met die bakjes er aan. Ja, het is een 
nieuw appartementencomplex. Mijn vraag 
aan u is waar dit is en wat daar vroeger te 
zien was. Als u  herinneringen heeft aan 
deze buurt, deel die dan met de lezers 

van de Buurtkrant. Onder de inzenders 
wordt een cadeaubon verloot. Als u heeft 
gewonnen kunt u de cadeaubon afhalen 
in de wijkwinkel. Schrijf of mail ons voor de 
sluitingsdatum van de volgende Buurtkrant!

John Hokke

Onze trouwe inzender, de heer van 
Herk, schreef ons dat het voor hem 
heel duidelijk was. Het gaat om het 
laatste huis aan de Korteweg, even-
wijdig aan de Prins Bernhardkade. Hij 
weet dat er afgelopen jaar een grote 
renovatie is gedaan.

Constance Akkermans liet ons weten dat 
ze op de dag nadat zij het zoekplaatje in 
de buurtkrant van februari had bestudeerd 
haar kleinzoon naar Scouting bij de Voor-
plas bracht (ook toen lag er sneeuw). Zij 
fietsten over de Prins Bernhardkade en aan 
de andere kant van het water zag ze op 
de kop ‘het huis’. Jammer genoeg kan zij 
niets over de geschiedenis vertellen maar 
ze vond deze ontdekking leuk genoeg om 
even te melden.

Marina Radius schreef het volgende: “Een 
tijdje geleden stond er een raadfoto in het 
buurtkrantje over een huis aan de Korte-
kade. Ik herkende het omdat mijn broer 
aan de overkant woont, op de Prins Bern-

hardkade; maar ook en vooral omdat ik 
er, 20 jaar geleden alweer (in 1993), een 
muurschildering maakte die je ook wel een 
“trompe-l’oeil” zou kunnen noemen (ver-
gissing van het oog, letterlijk vertaald). Op 
verzoek van de bewoners, toentertijd de 
familie van Vliet, maakte ik er ramen in de 
bovenverdieping bij. In werkelijkheid dus 
een blinde muur. Je kunt de muurschilde-
ring alleen zien vanaf het water. Het kwam 
wel voor dat men vanuit een bootje hoorde 
zeggen; “kijk, die kat zit er nog steeds!” 

Marina. Radius heeft, na loting, de cadeau-
bon gewonnen. Zij kan deze afhalen bij de 
wijkwinkel. 

ZOEKPLAATJE

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE BK 1

SPELLETJES, E-MAIL, MAAR GEEN INTERNETBANKIEREN
ROTTERDAM – Internet krijgt een steeds 
grotere rol in de huidige maatschappij. 
Vaak geen probleem, maar veel ouderen 
kost het een hoop moeite. Aanleren hoe 
een computer werkt, wordt hoe ouder je 
wordt steeds lastiger. Zaken regelen via 
internet, zoals internetbankieren, zien ou-
deren vaak als eng. 

Steeds meer zaken worden via internet ge-
regeld, internetbankieren is hier een goed 
voorbeeld van. Maar ook steeds meer post-
kantoren moeten hun deuren sluiten door de 
opkomst van e-mail en brievenbussen verdwij-
nen langzaamaan uit de buurt. Voor veel ou-
deren is deze verandering lastig: omgaan met 
een computer is moeilijk en ze moeten steeds 
verder reizen om hun zaken te regelen. Zo ook 
voor de ouderen in zorgcentrum De Kleyburg. 
“Ik heb iets tegen internetbankieren, ik vind het 
eng”, vertelt Ida Schwedler-Maes, voorzitter 
van bewonerscommissie de Kleyburg. 

Problemen
Veel problemen lijkt de verdwijning van post-
kantoren en banken voor de bewoners van de 
Kleyburg niet op te leveren. “Je stapt hier om de 
hoek in de tram en alles is goed bereikbaar. Ik 

vind dat ik hier ideaal woon. Maar ik ben posi-
tief ingesteld; er zijn ook mensen die klagen”, 
zegt Schwedler-Maes. Ook de service bij bij-
voorbeeld banken blijkt goed: “Geld overma-
ken via de telefoon is altijd mogelijk.”

Computer
Schwedler-Maes heeft wel een computer. “Mijn 
jongste zoon helpt me er vaak mee, maar dat 
gaat meestal zo snel dat ik niet weet wat hij 
precies heeft gedaan.” Toch heeft ze er niet 
veel moeite mee, ze maakt zelfs gebruik van 
internet. “Ik email, google en speel, heel stout, 
spelletjes.” Van Social Media maakt ze geen 
gebruik. “Er woont hier een dame die een kind 
in Spanje heeft, ze bellen vaak via de computer 
en een webcam. Als ik een kind in het buiten-
land zou hebben, zou ik dat ook doen.”

Eveline Meijer

WAT VALT ER ALLEMAAL TE DOEN IN DE WIJK?
In Rotterdam valt er heel veel te doen 
op (cultureel) gebied. Maar wat gebeurt 
er nu allemaal precies in het Kleiweg-
kwartier? Er zijn diverse websites die 
uitkomst bieden. 

Een niet volledig overzicht:
Natuurlijk de website van de BOK. 
www.bokrotterdam.nl voor gerichte informatie 
over specifiek het Kleiwegkwartier. 
BUURbook: “Iedereen heeft het weleens 
meegemaakt: opeens verandert er iets in jouw 
buurt waar je niets van wist. Of erger: waar je 
het niet mee eens bent! Met BUURbook ver-
andert dat en krijg je meer invloed op je leef-
omgeving en de leefbaarheid in jouw buurt. 
Hoe? Met BUURbook blijf je op de hoogte van 
veranderingen in je buurt en kun je je gemak-
kelijk organiseren met je buurtgenoten, ook 
als je ze (nog) niet kent. Met pinnetjes worden 
alle activiteiten aangegeven. Je kunt als buurt-
bewoner via dit platform ook je eigen open-
bare straatfeest bekend maken. Wat vinden 
je buren eigenlijk van jouw buurt? Daar kom 
je achter via BUURtstand met rapportcijfers 
voor veiligheid, parkeren en contacten. Het 
is een Rotterdams initiatief en wordt gerund 
door Maarten van der Velde en Ria Voesten. 
BUURbook is genomineerd voor de Aardig 
Onderweg Awards 2013! www.buurbook.nl
Buurtlink.nl:  Wil je alles over je buurt weten? 
In een paar simpele stappen maak je eenvou-
dig kennis met al je buren en kun je dagelijks 
het nieuws bij jou om de hoek lezen. Ook mee-
buurten? Kijk eens rond om te zien of er in jouw 
buurt al veel buren online zijn. Stap in of start 
zelf zo'n gemeenschap, want misschien blijkt 
je naaste buur wel een waardevolle vriend. Het 
doel van Stichting Buurtlink is met het online 
platform het buurtgevoel in Nederland verster-
ken. De oprichters uit Amstelveen geloven dat 

hierdoor de leefbaarheid verbetert en dat men-
sen zich nog meer thuis zullen voelen in hun 
woonomgeving. www.buurtlink.nl
De culturele kaart en Doedok. Rotterdam 
barst van culturele initiatieven en artistiek ta-
lent! Op de Culturele Kaart zie je wie waar 
actief is op het gebied van kunst en cultuur 
in jouw wijk. Filter op deelgemeente, thema of 
type. Hier vind je ook alle workshops, culturele 
activiteiten en kunstenaars uit de directe om-
geving. In Hillegersberg-Zuid zijn 56 aange-
sloten kunstenaars en kunstbeoefenaars uit 
alle disciplines. www.culturelekaart.nl Doedok 
richt zich meer op de workshops en cursus-
sen aan vrijetijdsbeoefenaars. Zowel op de 
culturele kaart als de site van DoeDok kun je 
filteren tot op wijkniveau of juist op discipline: 
beeldende kunst, schrijven, dans, theater, mu-
ziek, media en fotografie. www.doedok.nl
Op wijkniveau is er ook KunstOntmoeting. 
KunstOntmoeting organiseert regelmatig bij-
eenkomsten voor kunstenaars en creatieven 
en organiseert daarnaast regelmatig exposi-
ties. www.KunstOntmoeting.tk  of te volgen via 
facebook. 
Stichting Vier het Leven organiseert film, 
theater- en concertbezoeken voor ouderen 
die dit niet meer zelfstandig ondernemen. Sa-
men met een gastheer- of vrouw genieten de 
gasten van een heerlijke avond uit. 4het leven 
selecteert verschillende voorstellingen zoals 
toneelvoorstellingen, klassieke muziek, con-
certen, cabaret, muziektheater en musicals. 
U kunt zich per voorstelling inschrijven voor 
deelname. Mensen die een hoge leeftijd be-
reiken, zitten veelal thuis. Veel ouderen verlie-
zen zo gaandeweg het contact met anderen, 
met de maatschappij, met het leven. Stichting 
Vier het Leven zet zich in om die verbinding te 
herstellen. www.4hetleven.nl

Mirjam Fondse

Is het echt waar, dat de Duikelaar geslo-
ten wordt? Ja, het is waar, per 1 april. Het 
kantoor van de BOK mag nog blijven, 
maar voor hoelang? De sluiting is pijnlijk 
en verdrietig voor alle wijkbewoners die 
de voorgeschiedenis van het gebouw 
kennen, die er ooit plezier beleefden en/
of actief waren voor het plezier van me-
dewijkbewoners (zie website Bok)

De opening van De Duikelaar in 1981 was een 
groot feest, de bekroning van jarenlang actie 
voeren door het Initiatiefcomité Kleiwegkwar-
tier (I.K.) Het I.K. werd in 1976 opgericht door 
bewoners die van een saaie buurt graag een 
gezellige en leefbare buurt wilden maken. Zij 
stuitten op het probleem dat er geen buurt-
huis was om door vrijwilligers opgezette ac-
tiviteiten te kunnen uitvoeren. Door de komst 
van de Duikelaar, een eigen onderkomen, 
werd het mogelijk alle vrijwilligersactiviteiten 
een goede plek te geven. De Duikelaar werd 
een bruisend buurtcentrum! Uiteindelijk werd 
de Duikelaar te klein voor alles wat er onder-
dak nodig had. In 1988 veranderde de naam 
en de organisatiestructuur van het I.K. De 
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (BOK) 
kwam ervoor in de plaats. De BOK verhuisde 
naar de Koraalstraat, waar meer ruimte was.
Ook dat is nu verleden tijd want de eerste 
gemeentelijke bezuinigingsronde had tot ge-
volg dat de BOK moest gaan inwonen in De 
Duikelaar. Dat was back to the roots. Zo be-
gon de 21e eeuw en er braken andere tijden 
aan. Het actieve I.K. is er niet meer, de BOK is 
bezadigd geworden en minder actie-minded. 
En nu is ook de Duikelaar tussen onze vin-
gers weggeglipt. Hoe kan dat? Misschien niet 
genoeg opgelet? Had de BOK actie moeten 
voeren? Die actie is niet gevoerd, de sluiting 
is als een onvermijdbaar gegeven geaccep-
teerd.! Ik zou graag aan een BOK-protestac-
tie hebben meegedaan! De deelgemeente 
moest bezuinigen, gehoorzaam wordt de ge-
meentelijke bezuinigingstrend gevolgd. Over-
al worden immers buurthuizen gesloten. Er is 
geen geld, wordt ons vanuit een gloednieuw, 
duur (maar binnenkort overbodig) deelraads-
gebouw voorgehouden. Maar vergeten wordt 
dat ons buurtkapitaal, belangrijke sociale net-
werken in en rond de buurthuizen niet alleen 
om zeep worden geholpen maar ook niet 
meer kunnen vernieuwen. Als het hart ver-
dwijnt, betekent dat de dood in de pot voor 
iedere wijk of buurt. Hoe nu verder met de 
BOK? Al enkele jaren zijn er door het BOK-be-
stuur geen jaarvergaderingen voor Kleiweg- 
(en Margrietlaan)bewoners meer gehouden. 
Er is wel een jaarverslag, maar een echte per-
soonlijke presentatie door het Bestuur, waar-
op bewoners kunnen inspelen, is er niet meer. 
Toch was de jaarvergadering, meestal in het 
najaar, altijd de plek voor een wisselwerking 
tussen bewoners en bestuur, die vaak ook 
leidde tot nieuwe deelname van vrijwilligers of 
nieuwe initiatieven. Die wisselwerking moet er 
zijn wil een organisatie levend blijven. Ik hoop 
dat het BOK-bestuur dit jaar weer zo’n bijeen-
komst organiseert! Een lichtpunt is de BOK-
buurtkrant, met trouwe bezorgers en een ac-
tieve redactie die voor een boeiende inhoud 
zorgt. De wijkwinkel houdt nog stand (hoe 
lang nog?) Maar hoe moet het verder zonder 
De Duikelaar? Ik wil dit mijn stuk positief eindi-
gen. Laat de BOK standhouden! Wat er nog 
over is van alle oude elan, koester dat en zorg 
ervoor dat het behouden blijft. En zorg ervoor 
het contact tussen Bestuur en wijkbewoners 
wordt geactiveerd. In de laatst verschenen 
BOK.-buurtkrant staan de intenties daartoe 
helder en goed geformuleerd door Camiel 
Coremans, dus...! 
Ank Breugem, v.m. BOK-vrijwilliger en wijkbe-
woner

Noot van de redactie. 
Omdat een groot deel van deze brief is 
gewijd aan de historie heeft de redactie, 
in verband met de beperkte ruimte in de 
krant, er voor gekozen om de volledige 
brief op de website van de Bok te plaat-
sen en alleen de tekst die te maken heeft 
met de huidige situatie in de Buurtkrant 
op te nemen.

INGEZONDEN BRIEF

Bij ons in de straat staat midden op de stoep een oplaadpunt. Wie wil 
dat niet? Even opladen en je kunt weer. Met de auto! De elektrische auto. 
Ons oplaadpunt is beplakt en nog onbruikbaar. Elke dag tuur ik de straat 
in op zoek naar die auto. Want die heb ik nog niet gespot. Een witte, zei 
de buurman, je weet wel, die hier vaak om de hoek staat. Hij zei het met 
zo’n grote grijns dat ik hem, bij het openen van mijn voordeur, al niet 
meer geloofde. Thuis heb ik eerst de gemeentesite gecheckt. ‘Duur-
zaam vervoer heeft de toekomst en we beginnen in buurten met hoge 
fijnstofconcentraties’, aldus de site. Twee jaar geleden is onze straat 
onverwacht opgesierd met lantaarnpalen die gaan op LED-licht. Zou-
den we een kruisje achter onze straatnaam hebben? Dat we model 
staan voor…? Want nu hebben we plots die oplaadpaal erbij. Onder-
tussen kun je niet langs die paal zonder op straat te stappen. En ’s 
avonds als je, met je hond keurig aangelijnd, daar onbedoeld langs 
moet omdat hij iets ruikt….Dan kàn het zijn dat je van de stoep af, in 
andermans hondenpoep stapt, verwikkelt om de paal heen, helemaal 
in de knoop raakt. Dit is een tip van brave bewoners. Vervang die LED-
verlichting maar, want straks parkeren duurzame chauffeurs voor de 
paal en kunnen zij het stopcontact niet vinden. Te donker!

VOOR PAAL

Voor ontspanning, innerlijke rust 
en vermindering van klachten

www.reikipraktijkmariëlle.nl

Herinnert u zich het weekend van 16 en 17 
februari nog? Vanwege de werkzaamheden 
op de G.K van Hogendorpweg konden au-
tomobilisten op beide rijstroken van de Ro-
zenlaan niet meer voor- of achteruit. Deze 
stroom van auto’s zorgde voor een extra 
piekbelasting van onze luchtkwaliteit. Op het 
Bergpolderplein komt maandelijks (19/2 en 
9/3) de werkgroep Schone Lucht Kleiweg-
kwartier in actie. De Palmesbuisjes in het 
meetpunt aan de hoogste lantaarnpaal wor-
den verwisseld. Deze buisjes meten de hoe-
veelheid stikstofdioxide in de lucht. Zo krijgt 
de werkgroep een betrouwbaar beeld van de 
luchtkwaliteit. Het bewuste weekend vol au-
to’s op de Rozenlaan wordt gemeld bij het la-
boratorium. Zij betrekken dit feit bij de meet- 
resultaten van februari. Op vrijdag 12 april 
gaat de Werkgroep op bezoek in Rotterdam 
Noord. Om zich te laten inspireren door de 
visie van deze wijk op een groener en scho-
ner Noord. Iedereen is welkom, toegang 
is gratis. Vrijdag 12 april, 20.00 – 22.00 u, 
Bergsingelkerk, hoek Bergsingel/Bergsel-
aan. De Werkgroep is blij met de kersverse 
roetkoers van de Gemeente Rotterdam. 
’Een groot deel van de luchtvervuiling, zoals 
fijnstof, bestaat uit roet. En juist roet veroor-

zaakt gezondheids-
problemen. Mensen 
die langdurig dicht bij 
een drukke weg ver-
blijven, maken grote kans om in het zieken-
huis te worden opgenomen vanwege long-
aandoeningen en hart- en vaatziekten’, aldus 
het persbericht. Luchtvervuiling is een van 
de grotere gezondheidsproblemen in Ne-
derland en dus ook in ons Kleiwegkwartier. 
Verhuizen is natuurlijk geen optie! Toch kunt 
u uw bijdrage aan schonere lucht leveren. 
Hoe? Kom daarom op dinsdag 16 april om 
17.00 u naar het Bergpolderplein. De Werk-
groep Schone Lucht Kleiwegkwartier vertelt u 
over de mogelijkheden. Voor meer informatie 
stuurt u een e-mail naar 
patrickvanklink@planet.nl.

Gwen Haslinghuis

Karin Meijer verwisselt de palmesbuisjes in 
het meetpunt aan de hoogste lantaarnpaal

ONZICHTBARE EN SCHADELIJKE
ROETDEELTJES IN ONZE LUCHT

CLIËNTENRAAD SINT 
FRANCISCUS GASTHUIS 

WIL UW MENING

De Cliëntenraad van het Sint Franciscus 
Gasthuis heeft een digitaal cliëntenpa-
nel opgericht. Via dit kanaal wordt er vier 
keer per jaar een stelling voorgelegd aan 
de deelnemers, zodat de Cliëntenraad 
goed op de hoogte is van de mening van 
haar achterban (patiënten, familieleden, 
omwonenden en overige bezoekers).
De Cliëntenraad denkt actief mee over de 
kwaliteit, gastvrijheid en dienstverlening van 
het Sint Franciscus Gasthuis. Voor meer 
informatie en aanmelding kunt u kijken op 
www.sfg.nl/clientenraad

Per 1 maart is de kinderopvang Berenkind 
geopend. Een kleinschalige opvang die ge-
rund wordt door twee enthousiaste dames 
Annelies brouwer en Marian van de Heijden. 

De opvang is kleinschalig want er is 
maar plaats voor vijf kinderen tot en 
met vier jaar. Annelies en Marian heb-
ben hun eigen visie op kinderopvang. 
Zo wordt er geen vlees gegeten bij de 
opvang. De opvang bevindt zich in een  
benedenhuis met tuin in de Violenstraat.  
Berenkind is vijf dagen per week geopend 
van 08.00 tot 18.00 uur. Meer informatie via 
06 - 36 11 05 77 of info@berenkind.nl. 

NIEUWE OPVANG
IN HET

KLEIWEGKWARTIER

Gwen Haslinghuis

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



Bent u niet (meer) in staat om zelf een 
lekkere en gezonde maaltijd te berei-
den? Of hebt u op een drukke en lange 
(werk)dag geen zin om in de pannen te 
roeren? Dinnerservice Hillegersberg 
biedt uitkomst! Op maandag tot en met 
donderdag een vers gerecht met liefde 
bereid én bij u thuisbezorgd. Ik sprak 
met eigenaresse en kok Marie-José 
Spaapen. 

Sinds begin dit jaar is het Kleiwegkwartier 
weer een ondernemer rijker: Marie-José 
Spaapen is gestart met een dinnerservice. 
Na een bestuursfunctie in de deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek en gewerkt te 
hebben in het bedrijf voor haar man, heeft 
ze nu van haar passie haar beroep gemaakt. 
“Koken is altijd een grote hobby van me ge-
weest. Het is me letterlijk met de paplepel 
ingegoten. Mijn hele familie houdt van lekker 
eten. Vanwege onze achternaam werden wij 
dan ook voor de grap smul(s)paapen ge-
noemd.” Regelmatig heeft ze voor grote ge-
zelschappen diners bereid, vooral in de tijd 
dat haar man voorzitter was van tennisclub 
Lommerrijk. “Mijn gerechten vielen altijd in 
de smaak, vandaar dat ik (en mede aange-
moedigd door mensen om mij heen) het tijd 
vond om mijn droom te realiseren. Boven-
dien is er in onze omgeving niet veel keuze 
op het gebied van maaltijdservice.” 

Het Bourgondische zit in haar bloed. Oor-
spronkelijk komt Marie-José uit Nijmegen. 
Inmiddels woont ze ruim 25 jaar in Rotter-
dam. Eerst in Hillegersberg, nu in het Klei-
wegkwartier, samen met haar man en hond. 
Ondanks dat ze pas sinds begin dit jaar met 
de Dinnerservice is gestart, is ze al wel eni-

ge tijd bezig geweest met het samenstellen 
van een menu en hoe ze de kwaliteit van het 
eten het beste kan waarborgen. Zo heeft ze 
diverse opwarmmethodes uitgeprobeerd 
en verpakkingsmaterialen getest. “Ik werk 
elke dag met verse producten. Zoals het 
bij mij uit de pan komt, zo moet het ook 
bij mijn klanten op het bord terechtkomen, 
met behoud van de smaak én de structuur. 
Soms is dat best lastig, aangezien niet alle 
producten dezelfde opwarmtijd hebben.” 
De gerechten worden koud aangeleverd. U 
kunt deze zelf ophalen aan de zeer herken-
bare lichtblauwe woning op de Straatweg 
106 óf laten bezorgen. “Ik heb jarenlang in 
het bedrijf van mijn man gewerkt, nu helpt 
hij mij en bezorgt hij de gerechten.” Om de 
kwaliteit te garanderen wordt de maaltijd 
geleverd in diverse gebruiksvriendelijke 
verpakkingen voor eenmalig gebruik. Bo-
vendien wordt er een opwarmadvies toe-
gevoegd. Voorbeelden van gerechten zijn: 
coq au vin, rijst, witlofsalade met walnoten 
en mosterd-honingdressing, en bœuf Bour-
guignon met rode wijn, aardappelpuree en 
rode kool. Gerechten die zouden kunnen 
staan op een menukaart van een restau-
rant. “De Dinnerservice is vooral geschikt 
voor de ouderen in onze wijk die niet meer 
voor zichzelf willen of kunnen koken. Al zijn 
er nu ook gezinnen met werkende ouders 
en kinderen die een bestelling doen.” De 
enthousiaste reacties op de website www.
dinnerservicehillegersberg.nl liegen er niet 
om. Uiteraard blijft ze openstaan voor sug-
gesties. “Mochten mensen een bepaald 
dieet volgen, dan kan ik daar ook rekening 
mee houden. En in ieder geval wisselen de 
menu’s per seizoen. Ik kijk uit naar de eer-
ste asperges.” 

Inspiratie voor haar gerechten put ze vooral 
uit haar eigen ervaring, gerechten van haar 
moeder, maar ook internet is een inspiratie-
bron. Al zal ze nooit een gerecht één-op-één 
namaken. “Ik blijf koken met gevoel”, aldus 
Marie-José. 

Nieuwsgierig naar de gerechten van 
Dinnerservice Hillegersberg? U kunt van 
maandag t/m donderdag, uiterlijk op de 
dag zelf vóór 10:00 uur, telefonisch (06-
38332201) of per e-mail (info@dinner-
servicehillegersberg.nl) een bestelling 
plaatsen. In verband met aanpassingen 
aan de keuken is Dinnerservice Hille-
gersberg gesloten van maandag 8 t/m 
donderdag 11 april. Prijzen per (eenper-
soons)gerecht variëren van € 8,50 tot 
€ 13,50. Bij een gelijktijdige bestelling 
voor meer dan één persoon krijgt u van-
af de tweede maaltijd 30% korting. Voor 
het gehele menu of voor meer informatie 
kunt u kijken op www.dinnerservicehille-
gersberg.nl. 

Laura Nugteren

BEAUTYCENTER ANGELA

DINNERSERVICE HILLEGERSBERG
Een dagverse, gezonde en lekkere maaltijd bij u thuisbezorgd

STEUNPUNT FUNDERINGSADVIES
HILLEGERSBERG GEOPEND

DE AVOND VAN HET IDEE

“Wij zijn een huidverbeteringsinstituut 
met liefde, tijd en aandacht voor onze 
gasten”.

Angela Ramadhin steekt meteen van wal. 
Haar prachtig ingerichte Beautycenter 
is al meer dan 25 jaar een begrip op de 
Kleiweg. Samen met haar rechterhand Es-
ther ontvangt zij dagelijks gasten die voor 
huidanalyse, schoonheidsbehandeling en 
voor ontspanning komen. Klantgericht wer-
ken en professionaliteit staan hier hoog in 
het vaandel. De dames houden al jaren 
de nieuwste trends en technieken bij op 
het gebied van huidverzorging. De winkel 
zelf is ingericht met warmrode kleuren en 
kroonluchters. Ook staan er prachtige tas-
sen, sieraden en shawls in de etalage. 

Angela is als verpleegkundige en visagiste 
begonnen. Na de opleiding schoonheids-

specialiste heeft ze meerdere zaken in Ne-
derland gehad. Op een gegeven moment 
heeft zij vanwege haar drukke werkzaam-
heden besloten om zich ten volle op één 
winkel te concentreren en haar andere za-
ken over te dragen. Het antwoord op wat 
haar Beautycentrum nu zo bijzonder maakt 
is kort en krachtig: “Wij zijn van mening dat 
je een huid grondig moet analyseren. En 
wij zijn in de positie om iemand te mogen 
doorverwijzen naar een dermatoloog, als 
dat nodig is”. Om zich nog beter, vooral 
op medisch vlak, te kunnen ontwikkelen is 
Angela begonnen met de Master opleiding 
Medische huidspecialisatie Dermatologie. 
Het is een pittige opleiding met als doel de 
gasten in de toekomst nog beter te kunnen 
helpen. De bedoeling is om acne en vlek-
ken op een revolutionaire manier volgens 
de nieuwste ontwikkelingen te behandelen. 
Een aantal behandelingen wordt ook ver-
goed door de zorgverzekering.

Angela praat vol trots en passie over haar 
werk. De intensieve hydradermie gezichts-
behandelingen worden uitgevoerd met de 
producten van Guinot. Men kan ook terecht 
voor een neoderma behandeling. Een 
beautyarrangement behoort eveneens tot 
de mogelijkheden en is tevens een leuk ca-
deau voor Moederdag! De gasten komen 
vanuit alle windstreken. Veelal door mond-
op-mond reclame. Angela geeft ook vrijblij-
vend gezondheidsadviezen. Veel sporten, 

veel water drinken, gezond eten en…uit de 
zon! Aaai.., daar heeft ze een punt want ik 
realiseer mij dat ik als groot zonliefhebber 
zeker in deze barre winterperiode al snel 
elk straaltje zon probeer op te pikken. An-
gela benadrukt dat je dan in ieder geval 
met factor 50 moet smeren,  wil je je huid 
enigszins sparen! Tenslotte vertelt zij dat 
er in haar winkel eigenlijk geen standaard-
behandeling is. Voor ieder mens geldt dat 
het een en ander vaak samenhangt met 
de tijd van het jaar en de conditie van de 
huid. Na deze langdurige schrale kou wil 
Angela graag iedereen, zowel dames als 
heren, uitnodigen voor een check-up van 
de huid. Daarbij zoekt zij ook nog voor eind 
april modellen voor acne- en camouflage-
behandelingen! 

Marjolein Tan

Het is geen geheim dat er in Hillegers-
berg-Schiebroek panden zijn die kam-
pen met funderingsproblemen. Vanaf nu 
is er een steunpunt in de deelgemeente, 
het Steunpunt Funderingsadvies Hille-
gersberg, samengesteld uit een team 
van landelijk opererende specialisten. 
Het steunpunt is een initiatief van archi-
tect Michiel Banning en Adviesbureau 
Funderingsherstel, bestaande uit ir Dick 
de Jong en ir Frank van Lier. Het biedt 
bewoners en eigenaren van panden, 
vooralsnog alleen uit de deelgemeente, 
een totaalpakket van diensten aan. Ze 
kunnen er terecht voor informatie, maar 
ook voor onderzoek, bemiddeling en fi-
nanciële en juridische hulp. Daarnaast 
adviseert en begeleidt het Steunpunt 
tijdens de uitvoering van funderings-
herstel. 

Laagdrempelig
Michiel Banning: “Wij willen op een laag-
drempelige wijze bewoners inzicht geven 
in de staat van de fundering. De gemeente 
heeft weliswaar globaal de gebieden in 
kaart gebracht waar funderingsproblemen 
zijn, maar op detailniveau ontbreekt er nog 
veel informatie. Ons steunpunt doet ter 
plaatse onderzoek naar funderingsproble-
men. Ook potentiële kopers van een wo-
ning kunnen bij ons terecht: zij willen im-
mers ook graag weten hoe het is gesteld 
met de kwaliteit van de fundering van hun 
nieuwe woning.” 

Informatie en onderzoek
Bewoners kunnen ook voorlichting krijgen 
op het terrein van hersteltechnieken. Finan-
ciële en juridische ondersteuning zijn even-
eens paraat. Het steunpunt biedt diverse 
onderzoeksdiensten aan. Onder andere 
een quick scan, waarbij een van de spe-
cialisten ter plaatse een visuele inspectie 
doet. Is er geen zichtbare schade, dan biedt 
monitoring een oplossing. Een compleet 

funderingsonderzoek volgens de richtlijnen 
naar de kwaliteit van de palen en fundering 
behoort tevens tot de mogelijkheden.

Begeleiding
Paalrot, de belangrijkste oorzaak van funde-
ringsproblemen, is vaak een zaak die niet 
op zichzelf staat. Heb je de pech dat jouw 
huis ermee te maken heeft, dan is er een 
reële kans dat ook de buren een dergelijk 
probleem hebben. Omdat het letterlijk en fi-
guurlijk het fundament van je leefomgeving 
betreft, is het ook een emotioneel proces. 
Het Steunpunt is gespecialiseerd in de be-
geleiding ervan, zowel op individueel als op 
burenniveau.

Herstel
Het steunpunt heeft een team van specia-
listen om zich heen dat de fundering, indien 
nodig, vakkundig vervangt. Door de nieuwe 
fundering verdiept aan te leggen is het dan 
zelfs mogelijk een nieuwe kelder te creëren 
waardoor extra leefruimte ontstaat. 

Over het Steunpunt Funderingsadvies 
Hillegersberg
Doel van het initiatief is bewoners op een 
laagdrempelige wijze te adviseren en waar 
nodig, te begeleiden bij funderingsproble-
men. Door voorlichting en zowel technisch, 
juridisch als financieel advies te geven be-
ogen zij de schade letterlijk en figuurlijk te 
beperken. 

Het steunpunt is telefonisch bereikbaar via 
010-4229721 en is op afspraak geopend 
tijdens kantooruren en op de eerste zater-
dag van de maand van 10.00-16.00 uur op 
Rozenlaan 57a. Facebook: Steunpunt Fun-
deringsadvies Hillegersberg, https://www.
facebook.com/pages/Steunpunt-funde-
ringsadvies-Hillegersberg/43255414015689
2Twitter: @steunpuntfa

Mirjam Fondse

Het Kleiwegkwartier nóg aantrekkelijker ma-
ken willen we allemaal! Maar we weten niet 
hoe. Een groep ZZP’ers uit de buurt, het RO-
transitieteam wil graag helpen. We zoeken 
actieve bewoners en ondernemers met plan-
nen om dit te realiseren. Daarom organiseren 
wij op dinsdagavond 21 mei om 18.30 uur 
in het voormalige Aldipand de ‘Avond van 
het Idee’. De ingang van het voormalige 
Aldipand ligt door omstandigheden aan 
de Graaf Jan van Nassaustraat 10!

Een voorbeeld is het pand op het Bergpol-
derplein 6 tussen Pizzeria San Marco en 
Surinaams Chinees eethuis New Tweety. 
Deze oude kroeg staat al jaren leeg. Maar er 
komt schot in de zaak. Er zijn nu gesprekken 
met de eigenaar, de gemeente en eventuele 
nieuwe huurders. In het pand willen we ver-
schillende functies onderbrengen. We den-
ken aan een horecagelegenheid waar goede 
koffie geschonken wordt met broodjes van 
buurman de Snor en een groente afhaalpunt. 
Andere ideeën zijn welkom! Het pand speelt  
daardoor een verbindende rol in de wijk en 
biedt ondersteuning aan andere winkeliers, 
ondernemers en bewoners. Wilt u meer we-
ten over dit project, kom dan naar de dag 
van het idee of neem contact op met Sanne 
Houtzager van het het RO-Transitieteam 
(s.houtzager@gmail.com).

Om van het Kleiwegkwartier (weer) een 
top wijk te maken zijn wij dus op zoek naar 
ideeën en initiators. Heeft u een idee of een 

droom en kunt u niet wachten tot 21 mei? 
Plaats dan een oproep op onze facebook 
pagina facebook.com/RO.transitieteam of 
stuur een mail naar post@ro-transitieteam.nl

Omdat wij ‘De Avond van het idee’ met een 
klein budget organiseren en in het Aldi pand 
nauwelijks voorzieningen zijn, zouden we u 
willen vragen om tenminste een stoel mee te 
nemen naar de ‘Avond van het Idee’. Daar-
naast zijn wij voor de presentatie nog op zoek 
naar tafels, flipovers, een beamer, thermos-
kannen en vrijwilligers voor het opbouwen en 
de koffiepauzes. Als afsluiting is er een borrel 
en ook hier vragen wij input van de geïnteres-
seerden: dat kan een pak sap of een fles wijn 
zijn, maar ook hapjes, plastic glazen of mu-
ziek. Veel handen maken licht werk en dat is 
vaak het begin van iets moois. Mail ons wat u 
meeneemt post@ro-transitieteam.nl. U bent 
in ieder geval van harte welkom op de ‘Avond 
van het Idee’!

Vraag niet wat de gemeente voor je buurt 
kan doen - vraag wat jij voor jouw buurt kunt 
doen. Vrij naar President Kennedy: “ask not 
what your country can do for you - ask what 
you can do for your country.”

post@ro-transitieteam.nl
facebook.com/RO.transitieteam
www.ro-transitieteam.nl Bel voor meer 
informatie Pieter Kuiper, 06-24989520.
(Of Harry te Riele 06-55180946 of Esther 
van der Valk 06-46088290)

RO-transitieteam Kleiwegkwartier 
Het RO-transitieteam Kleiwegkwartier pro-
beert de vastgoedsituatie in het Kleiweg-
kwartier te verbeteren. Dus transitie in de 
Ruimtelijke Ordening in het Kleiwegkwar-
tier. Het doel is het Kleiwegkwartier een  
impuls geven voor de toekomst. We zijn een 
groepje zelfstandige ondernemers uit de 

 
wijk zelf. Als team storten we ons op wat 
velen zien als maatschappelijke buikpijn-
dossiers. We proberen oorzaken te ach-
terhalen, die bondig weer te geven en toe 
te werken naar oplossingen. Herbestem-
ming van leegstaande winkelpanden op 
de Kleiweg vinden we belangrijk.

Welzijn betekent wonen in een buurt zonder 
overlast in goede gezondheid van lichaam 
en geest. Daarom nam woningcorporatie 
Havensteder in 2009 met de Partners for He-
althy Cities het initiatief voor het starten van 
project ‘Van Grond tot Mond’;  groentetuinen 
die vrijwillig onderhouden worden door be-

woners in de wijk. Met de groenten worden 
gezonde maaltijden gekookt, voor en door 
bewoners. Inmiddels zijn er meerdere groen-
tetuinen actief. 

Om het koken met de groenten nog beter te 
faciliteren creëerde Havensteder in 2012 met 
projectleider Bob Richters eethuis Hotspot 
Hutspot. Een fantastische plek om te koken 
en te eten, in een leegstaande winkel aan de 
Dumasstraat. Vijf dagen per week koken tie-
ners mee, zijn van de straat af, krijgen een 
gezonde maaltijd en doen ervaring op in keu-
ken en bediening en natuurlijk in de tuin.

Hotspot Hutspot serveert een 3 gangen 
weekmenu voor 7 euro met groente uit eigen 
tuin, aangevuld met biologische producten 
uit de regio. Gasten zijn welkom tussen 17:30 
en 19:30 uur.

Ambitieus
Maar de ambities zijn groter. Uiteindelijk zal 
Hotspot Hutspot Lomba een locatie dichter 
bij de groentetuin krijgen. Zodat je echt kunt 
zien waar de maaltijd op je bord vandaan 
komt. Het doel is dat de tuin zichzelf met de 
inkomsten uit het eethuis kan gaan bekosti-
gen. Dan gaat Havensteder er tussenuit, op 
naar het volgende project. 

Inmiddels is er een Hotspot Hutspot in de di-
recte omgeving,  namelijk aan de Asserweg 
bij Skibroek. Bij deze Hotspot Hutspot wordt 
gekookt en bediend door kinderen en jonge-
ren uit de buurt. Je kunt eten op donderdag 
en vrijdag van 17.30 uur tot 19.30 uur. Re-
serveren kan via het inschrijfformulier. En kijk 
ook even bij de recensies. Die zijn lovend. 

Mirjam Fondse

HEERLIJK ETEN BIJ HOTSPOT HUTSPOT

is gespecialiseerd in alle huidtypen
voor zowel dames als heren.

Omdat de huid te lijden heeft gehad van het 
slechte voorjaar nu een gratis voorjaars chek-up

Kleiweg 113 • 3051 GL  Rotterdam
Tel.  010 - 422 17 41



Kleiweg 24, 3051 GR Rotterdam      
Telefoon: 010 - 418 48 47

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 - 17.30 uur

zaterdag van 10.00  - 17.00 uur

WWW.GALAXYMODE.NL

NIEUWE
VOORJAARSCOLLECTIE

 Spring is in the air

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

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

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

www.powercomputers.nl - info@powercomputers.nl

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam

Telefoon: 010 4611295

Openingstijden:
ma. t/m do. 9.00 tot 18.00

vr. van 9.00 tot 21.00, zat. 9.00 tot 17.00

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

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 

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 donderdag (bij de BOK)

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

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 14 mei 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 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!

Kleiweg Tweewielers
info@kleiwegtweewielers.nl

Kleiweg 167
3051 GP ROTTERDAM

Tel 010 4183964
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.

Hebt u eens zin in een andere kleur borden bij uw ont-
bijt? Wilt u speelgoed kopen waarvan het niet erg is als 
het kwijtraakt? Hebt u uw collectie Alistair MacLean boe-
ken nog niet compleet? Zoekt u een extra koffiezetappa-
raat om op uw nachtkastje te zetten? Dan bent u bij een 
rommelmarkt aan het juiste adres. Bijvoorbeeld bij de 
jaarlijkse pré-Koninginnedag-rommelmarkt van Scou-
tinggroep Oranje Blauw. Deze rommelmarkt wordt ge-
houden op de zondag voor Koninginnedag, van 13:00 
tot 16:00 uur, aan het Prinsemolenpad 54. 

Maar dat is nog niet alles, er is nog meer. Stel, u hebt 
te veel spullen thuis. Spullen die u niet meer gebruikt. 
Bijvoorbeeld een kapotte mobiele telefoon. Dan levert u 
die natuurlijk in om een goed doel te steunen. Maar het 
hoort niet op een rommelmarkt, want hij kan niet meer 
gebruikt worden. Of wat dacht u van een autootje, waar 
niet meer mee gespeeld wordt omdat hij twee wielen 
mist? Op een rommelmarkt hoort zoiets natuurlijk niet, 
want het is geen rommel maar troep. Of stel, u hebt een 
oud aftands versleten kopje waar het oortje vanaf gebro-
ken is. Dan kunt u die op Koninginnedag bij de “vrolijke 
keuken” in de Anthony Duyklaan langsbrengen, en dan 
mag u er (zelfs als u boven de twaalf bent) een gratis 

worp op wagen. Maar zo’n kopje is dus ook niks voor 
een rommelmarkt. Maar een mooi, zo goed als nieuw 
bankstel dan? Die zet u natuurlijk op marktplaats, want 
u gaat hem niet het Prinsemolenpark in dragen, en nie-
mand anders gaat hem er weer uit dragen. (Auto’s zijn 
in het park namelijk niet erg welkom) Maar stel, u hebt 
andere spullen, draagbare spullen, die u niet meer ge-
bruikt, maar die een ander wel erg goed kan gebruiken. 
Dan is de pré-Koninginnedag-rommelmarkt daar de 
ideale bestemming voor. U kunt ze bij ons afleveren op 
zaterdag 20 april, tussen 12:00 en 18:00 uur. Prinsemo-
lenpad 54. Hopelijk tot 20 april. En tot 28 april. En tot 
Koninginnedag!

Jonatan Bijl, Scoutinggroep Oranje Blauw

OVER HET NUT VAN ROMMELMARKTEN

PRULLENBAK 
Dit is nog een van de 
laatste prullenbakken ‘uit 
het lood’. Een overblijfsel 
van Oud en Nieuw. Op 
sommige plekken plaatst 
gemeentewerken geen 
nieuwe bakken meer. 

Zoals bij voorbeeld in het 
Melanchthonpark. 
Dat geeft extra zwerfvuil.

Stichting Doordewijks is al bij velen bekend. Doorde-
wijkers verlenen sociale wijkhulp waarbij ze de klanten 
helpen met dagelijkse werkzaamheden als boodschap-
pen, licht huishoudelijk werk, klusjes in en om het huis of 
gewoon wat gezelschap.
Mijn naam is Corry de Vos. Ik ben doordewijker omdat 
ik mijn kwaliteiten graag weer wil inzetten. Ik ben ge-
pensioneerd verzorgende en heb 35 jaar bij een thuis-
zorgorganisatie gewerkt. Wat kan ik voor u betekenen? 
Naast bovenstaande werkzaamheden: het verzorgen 
van kleding; wassen, strijken, herstellen.  Verzorgen van 
haren: wassen, krullen. Kortom, ik heb veel ervaring en 
ben breed inzetbaar en wil daarmee uw leven wat mak-
kelijker en gezelliger maken. Mijn wijk is: rond postcode 
3051. Tel. 010-4184473

ST. DOORDEWIJKS 

Onderzoeksbureau DUO Market Research/Deelge-
meente Hillegersberg-Schiebroek vroeg het Burger-
panel hoe enthousiast de leden zijn over vormen van 
zelfbeheer in de openbare buitenruimte. De panel-
leden konden ook meteen aangeven welke plekken 
ervoor in aanmerking zouden komen. Zo’n 1000 in-
woners gaven hun mening.

De resultaten zijn te lezen op de website:
http://www.rotterdam.nl/burgerpanelzelfbeheer

De resultaten zijn uitgesplitst naar wijken. Het onder-
zoek geeft de deelgemeente aanknopingspunten ten 
aanzien van de wensen, mogelijkheden en plekken 
voor zelfbeheer. 

De deelgemeente wil de mogelijkheden vergroten 
voor bewoners om meer in hun eigen omgeving te 
doen. Dat zorgt voor een prettige buurt en versterkt 
het idee dat de openbare ruimte van en voor ieder-
een is.

RESULTATEN
BURGERPANEL

Basis Zdrave
Praktijk voor 

Fysiotherapie Mw.P.N.Leone
Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage

Medische Fitness Training

Begoniastraat 6, 3051 LC Rotterdam, 
010 - 418 07 58 

Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.nl
Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,

contracten met de grotere zorgverzekeraars.


