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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

Rotterdam heeft een kapot gebombardeerd 
hart. De kleine straatjes, steegjes, barretjes, 
pleintjes, stoepen en andere schilderach-
tige stadsgezichten die wij naoorlogse 
Rotterdammers nooit hebben kunnen aan-
schouwen, werden vernietigd in een gruwe-
lijke bommenregen. Het maakt dat het hart 
van Rotterdam, de geschiedenis, opnieuw 
en kunstmatig moest worden uitgevonden. 
Daarom lijkt Rotterdam misschien wel de 
meest Amerikaanse stad van Nederland, 
of misschien wel van Europa. Ook in Ame-
rika moest men de geschiedenis zelf gaan 
schrijven na de ontdekking van het nieuwe 
continent. 

Laatst zag ik het schilderij Nighthawks van 
Edward Hopper. Ik moest denken aan een 
stad zonder hart. Het schilderij van Hopper 
laat een soort leegte zien, een void, die vol-
gens sommigen typerend is voor Amerika. 
Een spirituele leegte, als gevolg van het ont-
breken van een lange geschiedenis. Ook 
Rotterdam kent een leegte. In deze leegte 
hoor je de Weenawind waaien. Je ziet de 
leegte in de talloze kale en rauwe plekken 
in de stad. Je ziet de leegte in de ogen van 
het volk dat in de nacht het Stadhuisplein 
afstruint. Nighthawks is een heel Rotter-
dams schilderij.

Maar tegelijkertijd heeft Rotterdam een 
lange geschiedenis. Die kun je terugvin-
den in bijvoorbeeld Kralingen, Crooswijk of 
in onze wijk, Hillegersberg. Hillegersberg 
was eerst een zelfstandig dorp. Later werd 
het door Rotterdam geannexeerd. Door dit 
soort wijken krijgt Rotterdam een vreemd 
soort dynamiek. Het maakt de stad uniek, 
bijzonder en op een speciale manier mooi. 
Denk aan de onwaarschijnlijke combinatie 
van stedelijke sfeergebieden als de deftige, 
ouderwetse Bergse Dorpsstraat, met knus-
se en sprookjesachtige zijstraten, en de 
grootstedelijke Wilhelminapier met de rits 
fonkelende Wolkenkrabbers, luxueuze res-
taurants en het mondaine Hotel New York.

Rotterdam heeft een kapot gebombar-
deerd hart. Maar dit hart is ingebed in een 
stad met verschillende, eeuwenoude wij-
ken die de stad omringen. Deze wijken zijn 
bovendien vaak nog behoorlijk groen en 
organisch. Ons eigen Hillegersberg voegt 
een eigen tint aan het toch al brede Rot-
terdamse kleurenpalet toe. In onze wijk kun 
je wonen met het gevoel dat je in een dorp 
kunt hebben. Denk aan de ochtendmist 
die de eenzame roeier op de Rotte op zo-
merochtenden bedwelmt. We kunnen dus 
vanuit onze, soms schilderachtige wijk, zo 
in een grootstedelijke stad stappen en ge-
nieten van datgene dat een grote stad, ge-
bouwd op vernietigde wijken, ons te bieden 
heeft. En als we de drukte, de haast of de 
hectiek beu zijn kunnen we weer vluchten 
naar onze stille buitengebieden en tot rust 
komen. Luisteren naar ruisende takken. Of 
naar de adem van de Rotte. 

Robin Polm

(Twitter: @robinpolm)

Hart Het laatste nieuws over winkels aan de kleiweg
De buitenzijde van het tweede nieuwbouw 
van Albert Heijn is voor de bouwvak 
vakantie, als het goed is, gereed. Het plan 
is om in week 34 het parkeerterrein up-to-
date te maken. Na de bouwvakvakantie 
wordt er nog wel binnen gewerkt. De 
verwachting is dat rond week 40 de 
gehele bouw klaar zal zijn.  Er liggen bij de 
servicebalie brochures voor de woningen. 
Angelique de Wolf, eigenaresse van Albert 
Heijn,  kan nog niets meedelen over de 
plannen voor de benedenverdieping waar 
een winkel komt. In eerste instantie zou de 
winkel van firma Jansen (Tabac & Gifts) 
weer terug komen op haar oorspronkelijke 
plek. Sinds kort is de winkel van Jansen 
gesloten. Welke winkel er nu komt op de 
benedenverdieping in de nieuwbouw van 
Albert Heijn blijft dus nog afwachten. 

Inmiddels is ook de Bruna vertrokken, maar 
gelukkig, we troffen toch een bekend gezicht 
aan in de huidige winkel. In de voormalige 
Bruna winkel (Kleiweg 147) bevindt zich nu 
kantoorboekhandel Gertenaar. In deze winkel  
zijn kaarten, lotto formulieren, tijdschriften, 
boeken en kantoorartikelen te koop. 

Buurtbewoners kunnen hiervoor gelukkig nog 
wel op de Kleiweg terecht. De verkoop van 
postzegels en het ophalen van pakketten is 
verplaatst naar de winkel van Albert Heijn. Ook 
de brievenbus is inmiddels, tot verdriet van o.a. 
de bewoners van de Kleyburg, verplaatst naar 
het parkeerterrein van Albert Heijn. 

ABN-Amro deelde deze week aan haar klanten 
mee dat zij op 16 augustus a.s. haar kantoor 
aan de Kleiweg gaat verlaten. Voor opnames 
en stortingen blijft een geldautomaat op of in 
de nabije omgeving van de huidige locatie 
aanwezig. Wel is het mogelijk dat deze een paar 
weken buiten gebruik is i.v.m. de verbouwing 
van de automaat rondom de kantoorsluiting. 
De dichtstbijzijnde vestiging van de ABN-Amro 
is te vinden op Bergse Dorpsstraat 8. 

In het voormalige bankgebouw van ABN 
AMRO aan de Straatweg wordt hard gewerkt. 
Dhr. Tan heeft ons laten weten de nieuwe 
bewoner van dit markante pand te worden. 
De orthodontiepraktijk is al bijna dertig jaar 
gevestigd aan de overzijde van de Straatweg. 
Met de verbouwing van het voormalige 
bankgebouw creëren zij een moderne praktijk 

die aansluit bij de nieuwste inzichten van de 
orthodontie. Maar bovenal willen zij dat hun 
patiënten zich welkom voelen in dit bijzondere 
pand, waar zij na de zomervakantie hun deuren 
openen.

De zonnestudio, die volledig uitgebrand is, is 
heropend aan de Kleiweg 96 A. 

Mirjam Fondse

Mooi Muizengaatje
Inwoners gaven meermaals aan dat de entree 
van de deelgemeente bij het Muizengaatje 
een stuk mooier kan. Het Muizengaatje is 
het (smalle) viaduct over de Straatweg  waar 
ondermeer het spoor overheen loopt en 
waar de tramlijnen 4 en 8 de deelgemeente  
in- en uitrijden. De deelgemeente gaf 
het gespecialiseerde bedrijf Mothership 
de opdracht om met studenten van de 
Hogeschool Rotterdam te komen tot mooie 
ontwerpen, voor de Hillegersbergse kant en 
voor de zijde van de deelgemeente Noord. 

Twee groepen studenten maakten ieder 
twee ontwerpen. Een jury met onder meer  
de Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier 
kwam inmiddels al tot een voorselectie. 
Iedere groep werkt momenteel een concept 
verder uit, dat in de laatste twee weken van 
juni aan alle inwoners wordt voorgelegd. 
De bedoeling is dat iedereen t.z.t. via een 
stemknop op de websites van de twee 
deelgemeenten zijn of haar voorkeur kan 
opgeven.  Het winnende ontwerp wordt naar 
verwachting in september aangebracht. 

Bouwput wordt aangepakt
Aan de Willem van Hillegaersbergstraat ligt 
al maanden een terrein braak waar niets mee 
gebeurt. Het ligt middenin de straat, tussen 
de huizen in.  Het is de bewoners een doorn 
in het oog; op het terrein wordt steeds meer 
vuilnis en rommel gedumpt. Ze trokken aan 
de bel bij de deelgemeente, bij de stad en de 
eigenaar. Uiteindelijk vonden de bewoners in 
de deelraad gehoor bij Groen Links en Leef-
baar Rotterdam. Deze partijen dienden sa-
men een amendement in om van de 240.000 
euro die er nog is voor gebiedsafspraken 
Kleiwegkwartier, 15.000 euro in te zetten om 
het aanzicht van de bouwput te verbeteren. 
Daarmee stemde de voltallige deelraad in. 

Christina Boomsma

kroningsdag kleiwegkwartier
een laMa, oranje nagels en liters pannenkoekenMix

Het is al een echte Koninginnedagtradi-
tie: de braderie, vrijmarkt en feestelijk-
heden op de Kleiweg. Op Kroningsdag 
was het niet anders. De ondernemers-
vereniging Kleiwegkwartier en de BOK 
organiseerden de dag volgens ver-
trouwd recept. 
 

Van tevoren was er wel enige zorg: zouden 
de activiteiten wel genoeg bezoekers trek-
ken met alle officiele momenten op televi-
sie? Die zorg was ongegrond. Met name 
tussen de abdicatie en de inhuldiging werd 
het druk op de Kleiweg. De standhouders 
waren uitermate tevreden. Ook de kinde-
ren op de vrijmarkt deden goede zaken. 
Een meisje lakte nagels in rood-wit-blauw 
of oranje en verdiende daar een mooi zak-
centje mee.

De kinderboerderij bij Corry's dierenwinkel-
tje lijkt ieder jaar groter te worden, met dit 
jaar een lama en een wit gestippeld veulen-
tje. Corry was zelf paraat om poffertjes te 
bakken. Op de parkeerplaats bij Albert Heijn 
waren skelters voor de kinderen. 
 
Op de Anthony Duyklaan had de BOK voor 
een groot springkussen gezorgd. Vrijwilliger 
Ton Oskam stond de hele dag pannenkoe-
ken te bakken. In totaal zijn er liters pannen-
koekmix doorheen gegaan. Ook het voltal-
lige deelgemeentebestuur kwam een kijkje 
nemen. De BOK en de Ondernemersvereni-
ging Kleiwegkwartier bedanken de vele vrij-
willigers die samen de dag tot een succes 
hebben gemaakt.

Christina Boomsma

Bedankt!
Hartelijk dank aan al die lieve mensen en lieve kinderen die mij hulp boden nadat ik 
gevallen was op de Kleiweg op 30 april j.l. Dat deed me goed! Het gaat inmiddels al 

weer beter met me.
F.Lindeijer

NB er zijn nog schoenen in maat 32 achtergebleven bij de vuurtoren en er is 
een konijn gevonden bij de pannenkoekentafel. Ook is er nog een capuchon 

gevonden. Mist u deze spullen meld u dan bij de BOK.

entHousiasMe over plannen koeienplein
Woensdag 27 maart werden omwonen-
den  uitgenodigd om mee te beslissen 
over de verschillende ontwerpen voor 
het Koeienplein. De aanwezigen en men-
sen die niet aanwezig konden zijn en op 
een ander tijdstip de plannen hebben 
bekeken, hebben unaniem gekozen voor 
het ontwerp van “De Stadstuinier”. Een 
speelplaats vol natuur, een grote klim-
boom, zelfgebouwde speeltoestellen, 
verharde en onverharde heuvels (ook 
geschikt om te skaten) en een (voet)
balpleintje, dat in de winter onder water 
gezet kan worden om op te schaatsen. 

Donderdag 18 april heeft een gesprek 
plaatsgevonden met de deelgemeente. De 
deelgemeente is enthousiaste over het plan. 
Dus kan er worden gestart. Dat wil men niet 
ongemerkt doen. Het is de bedoeling om  
de buurt eerst goed te informeren tijdens 
een leuke dag op het plein met activiteiten 
voor jong en oud. Hoe meer mensen ac-
tief meedoen des te leuker het wordt. Doe 
mee met onderstaande activiteiten en breng 
ideeen in! Kun je niet, mail dan even naar  
koeienplein@gmail.com!
Woensdag 8 mei was er een bijeenkomst 
met de betrokken bewoners om hen te infor-
meren en een pleinactiviteit te organiseren. 
Zaterdag 1 juni in de ochtend wordt een 
autotochtje gehouden langs vergelijkbare 
speelplaatsen ter inspiratie voor de 1e Koe-
DoeDag. De vraag is om ideëen op de toen 

voor het plein en input te geven over de zelf-
gebouwde speeltoestellen op het plein!  Voor 
iedereen die mee wil!
Zondag 2 juni 1e KoeDoeDag! Leuke activi-
teiten op het plein voor jong en oud. Iedereen 
kan meedoen om eigen gemaakte miniatuur 
speeltoestellen te bouwen. Deze dienen ter 
inspiratie voor de toestellen die er werkelijk 
komen.
Week van 3 juni start aanleg Koeienplein. 
De aanleg duurt circa 12 tot 14 weken. Be-
woners kunnen meehelpen. Informatie volgt. 
Tegen die tijd staat er een informatiebord 
op het Koeienplein. Volg ook Koeienplein 
nieuws op de website www.koeienplein.nl. 

Hondentoilet
Door alle berichten  zijn veel positieve re-
acties binnengekomen van bewoners via  
koeienplein@gmail.com. Ook kwamen er 
reacties over het hondentoilet. Veel bewo-
ners zien die het liefst verdwijnen van de plek 
naast de speelplaats, wegens stankoverlast. 
Hier is over gesproken met de deelgemeen-
te. Er is geen alternatieve plek. Als er hele-
maal geen uitlaatplaats meer is in de omge-
ving, wordt er misschien nog meer gepoept 
op straat. Er zijn helaas nog steeds veel hon-
denbezitters die vinden dat ze hun honden-
poep kunnen laten liggen. De deelgemeente 
heeft wel beloofd dat de plek wordt aange-
pakt en schoongemaakt en schoongehou-
den. Spreek hondenbezitters die hun poep 
laten liggen, aan alstublieft!

Mededelingen van de Bok 

Inloop
Ook gedurende de zomermaanden blijft de 
inloop open en kunt u  op woensdagmorgen 
van 10.00 – 11.30 uur voor een kopje koffie 
of thee en een gezellig praatje terecht  in de 
BOK.  

 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 be-
zorging van de  Buurtkrant,  meld u dan aan 
bij onze coördinator voor de bezorging Mevr. 
Joke Snelleman, tel 4 22 44 45. 



In mijn verzameling dia’s kwam ik deze 
tegen; een straatje met heel veel paaltjes 
en een hekwerk vooraan op de foto. Het 
doet mij denken aan een straatje ergens in 
Engeland, maar dat is het niet. Opvallend 
aan de woningen zijn de erkers met en 
zonder balkon. Het ene huis is gepleisterd,  
een ander heeft een houten betimmering. 
Mijn vraag is welke straat is dit? Woont 

u er of heeft u er gewoond? Heeft u 
herinneringen aan deze straat, deel die dan 
met de lezers van de Buurtkrant. Na loting 
onder de inzenders ligt een cadeaubon 
voor de winnaar klaar in de wijkwinkel. 
Schrijf of mail ons voor de sluitingsdatum 
van de volgende Buurtkrant!

John Hokke

Helaas hebben wij geen reacties ontvangen 
op het zoekplaatje in de vorige Buurtkrant. 
Een foto van een nieuwbouwcomplex heeft 
uw belangstelling waarschijnlijk niet. Op de 
foto stonden de nieuwe galerijappartemen-
ten aan de Minstreelstraat. 

“Kom we gaan beginnen !!!!”  was de 
kreet van de kinderen die aan de actie 
afvalprikken in het Kleiwegkwartier mee-
deden. 

Heb je er ooit aan gedacht hoe vies de we-
reld is als iedereen  afval op de grond gooit? 
Nou je zult zwembaden vol afval krijgen. Daar 
moet een einde aan komen dachten Hein en 
Rinske. Op zelfgemaakte posters is de actie 
aangekondigd en ook hebben ze kinderen in 
de buurt en op school gevraagd te komen hel-
pen de natuur schoon te maken.

De actie op 22 maart was een groot succes. 
Er waren heel veel kinderen komen opdagen.  
Er was meteen besloten door alle kinderen 
om een volgende datum te prikken. Dat 
werd vrijdag 5 april. Toen deden ongeveer 15  
kinderen en 4 volwassenen mee.

Je hebt buiten ook een frisse neus  gehaald. 
We doen de actie een keer in de twee we-
ken om half drie tot half vier. Kom je ook?  
Het zou fijn zijn als er ook ouders komen om 
de groepjes te begeleiden.                   

Rinske Hoogwout

zoekplaatje

antwoord op zoekplaatje Bk 2

De Bokkensprong

Ha eindelijk konden we een doorstart maken 
met onze nieuwe kinderredactie! Vier nieuwe 
redactieleden hadden zich aangemeld 
en op woensdag 15 mei zijn we van start 
gegaan. We hebben meteen hard gewerkt! 
Als begeleiders werken mee Fouad El Haji 
(o.a. schrijver van artikelen, raadslid PvdA) 
en Katinka Buters (o.a. eindredacteur 
natuurmagazine). De nieuwe redactieleden 
hebben elkaar geinterviewd en stellen zich 
hieronder aan u voor. We kunnen van hen 
nog veel spannende artikelen verwachten!

Wil je ook meedoen? Er is plek voor 
maximaal 8 kinderen bij de kinderre-
dactie. Een keer in de 6 weken komen 
we bij elkaar op woensdagmiddag, om 
onze artikelen te schrijven voor de bok-
kensprong. Natuurlijk kun je behalve 
die middag in je eigen tijd ook artikelen 
schrijven als je een goed idee hebt.

Quirine Fransica van der Wal is 10 jaar. Ze 
vindt het leuk bij de kinderredactie. Quirine 
heeft zich opgegeven omdat het haar 
wel leuk leek. Ze wil vooral nieuws in de 
krant zetten. Sterre en Iris zijn haar beste 
vriendinnen. Haar lievelings website is Movie 
Star Planet.

Martijn Scherps

Ik heb mijn interview gedaan met Sterre 
Hendrieke Dorotee Goossens. Ze is 10 jaar 
oud en zit op de Tarcicius school in groep 7A.  
Ze heeft een zusje Faye, van 5 jaar en een 
grote zus Julia, die is 11 jaar. Ze is bij de 
redactie gekomen door haar grotere zus want 
zij zat vorig jaar bij de kinderredactie. Ze vindt 
het leuk om veel van te leren. Haar sporten 
zijn tennis en hockey. Haar lievelingskleuren 
zijn: blauw, groen, paars en roze. Haar idool 
zijn haar familieleden. Sterre haar passie is 
liefde, daar wil zij over schrijven. Haar doel is 
alles uitproberen. Sterre heeft er veel zin in!

Rinske Hoogwout

Ik heb mijn interview gedaan met Rinske 
Elisabeth Hoogwout. Rinske is 8 jaar en is 
in 2004 geboren. Ze heeft ook een broertje 
die Hein heet en 7 jaar oud is. Haar haarkleur 
is donkerblond en haar ogenkleur is blauw. 
Haar lievelingskleur is paars, blauw, oranje 
en rood. Ze eet het liefst pizza en ijs. Haar 
idool is haar familie, en ze hockeyt bij 
Hockeyclub Rotterdam (HCR). Ze houdt 
ook heel veel van minecraft, computeren, 
tv kijken en buiten spelen. Ze woont in het 
Kleiwegkwartier.  Ze zit op de Tarcisiusschool 
in 6B. Ze vindt de redactie erg leuk en ze 
kwam erachter toen ze het doel had om 
vuilnis uit de natuur schoon te houden.

Sterre Goossens

Martijn heet ook Cilvester Scherps en heeft 
ook nog 9 andere namen. Hij heeft een 
zusje Annika van 9 jaar. Martijn is 10 jaar 
en woont op de Hoofdlaan in Rotterdam. 
Hij zit op de Goede Herderschool. Martijn 
is naar de redactie gekomen om stukjes te 
schrijven  en om interviews te beantwoorden 
en te vragen. Ook zit Martijn op twee sporten: 
tennis en wedstrijd skiën. Zijn hobby’s zijn: 
games maken en spelen zoals Minecraft en 
Blockland. Zijn lievelingseten is: pizza, pasta 
en patat.

Quirine van der Wal

v.l.n.r. Martijn, Rinske, Quirine en Sterre

v.l.n.r. Martijn, Quirine, Sterre en Rinske

afvalprikken

verBouwing Bergse zonneBloeM 

Dinsdag 16 april was het zover. Een enor-
me mijlpaal! Het voorlopig ontwerp van 
de verbouwing van onze school is gepre-
senteerd. De architect, Pieter Sprangers 
van Stereo Archtitects, heeft zijn prach-
tige plannen voor de eerste keer met 
ouders en bewoners kunnen delen. Een 
mooi plan waar wij allemaal erg enthousi-
ast van worden en waarbij het budget zo 
optimaal en effectief mogelijk is ingezet 
voor de extra vierkante meters. Zo komt 
ons Dalton onderwijs straks volledig tot 
zijn recht!

Het linkergedeelte van de school, ‘de zwakste 
schakel’ in het gebouw volgens de architect, 
zal worden gesloopt. Daar komt een nieuw 
gedeelte voor terug, ‘de kubus’ genoemd, 
die drie verdiepingen hoog zal worden. In dit 
mooie (voorlopige) ontwerp zijn de belang-
rijkste wensen van de school verwezenlijkt: 
meer ruimte, meer licht in de nieuwe loka-
len, een ruime Dalton zone waar kinderen 
buiten de groep kunnen werken, een multi- 
functioneel speellokaal dat ook dienst kan 

doen als aula en een ruime entree. De uitda-
ging is vooral het nieuwe gedeelte goed aan 
te laten sluiten op het oude gebouw, omdat 
het beschikbaar gestelde budget bestemd is 
voor de uitbreidingen het funderingsherstel. 
De dienst Jeugd & Onderwijs van de ge-
meente Rotterdam hanteert strikte regels over 
de besteding van beschikbaar gestelde bud-
getten voor onderwijshuisvesting, hierdoor 
kan het oude gebouw niet gerenoveerd wor-
den, maar wordt er wel degelijk gezocht naar 
mogelijkheden om ook het oude gebouw op 
sommige cruciale punten aan te passen.

De komende weken zal er hard gewerkt wor-
den om het voorlopig ontwerp zo te verfijnen 
dat het de status van een definitief ontwerp 
zal gaan krijgen. Daarna kan het bestek ge-
maakt worden en de bouwaanvraag bij de 
gemeente worden ingediend. De fases in het 
hele ontwerptraject lopen allemaal volgens 
planning en het is zeer realistisch dat begin 
januari 2014 de sloop van het oude gedeel-
te en de start van de nieuwbouw zal gaan 
plaatsvinden. Voor de zomervakantie hoopt 
de school betrokkenen te informeren of het 
noodzakelijk is dat er groepen tijdelijk moeten 
verhuizen tijdens de verbouwing. Uiteraard 
wordt daar ook de BSO locatie van Zazou op 
de Elektroweg in betrokken.

Funderingsherstel 
Het funderingsherstel is een losstaand pro-
ject, want de school staat in een berucht 
paalrot gebied en als er geen verbouwing 

had plaatsgevonden, had het funderings-
herstel sowieso wel moeten plaatsvinden. 
De voorbereidingen zijn inmiddels zo ver dat 
begin volgende week de aanvraag omge-
vingsvergunning bij de gemeente wordt in-
gediend. Zodra deze afgegeven is, zullen de 
werkzaamheden starten. Brefu Funderings-
technieken B.V. uit Breda gaat de werkzaam-
heden uitvoeren. Ze zijn geen onbekende in 
het Kleiwegkwartier, want momenteel werken 
zij aan een groot funderingsherstel project in 
de Lisbloemstraat. Dit is de straat recht achter 
de Bergse Zonnebloem. 

De planning is dat de werkzaamheden half 
juni gaan starten. In eerste instantie zal er 
eerst een flinke laag grond worden afge-
voerd. Deze werkzaamheden geven zeer 
weinig overlast en worden uitgevoerd als de 
school nog in bedrijf is. Nadat de zomerva-
kantie is begonnen en wij allen hopelijk ge-
nieten van het mooie weer, zullen de mannen 
van Brefu tijdelijk 6 weken onder de vloeren 
bivakkeren en zullen zij met een klein elek-
trisch heimachientje 70 stalen buispijpen de 
grond in heien. Daarna worden deze buizen 
gevuld met beton en door middel van bewa-
pening en een betonnen vloer aan elkaar vast 
gemaakt. Deze nieuwe fundering is de draag-
constructie waarop het oude gebouw komt te 
staan. De oude houten palen blijven in de 
grond maar hebben geen draagfunctie meer. 

Bron: Nieuwsbrief Bergse Zonnebloem 

inforMatieBijeenkoMst 
“Hoofdpijn & Migraine, ecHt een kopzorg” 
Veel mensen hebben regelmatig 
hoofdpijn, en dat kan soms zo ver 
gaan dat de hoofdpijn het hele leven 
bepaalt. Wordt uw dag regelmatig 
verpest door hoofdpijn? En werken 
de pijnstillers niet of maar even? Mis-
schien heeft u migraine, spannings-
hoofdpijn of geneesmiddelafhanke-
lijke hoofdpijn.

De Schiebroekse Apotheek en Apotheek 
Beethoven  nodigen hoofdpijnpatiënten 
en andere belangstellenden uit voor een 
gratis voorlichtingsbijeenkomst. 

De voorlichting is geschreven in samen-
werking met de Hoofdpijn Patiënten  

Vereniging Nederland. Tijdens de voor-
lichting komt ook een hoofdpijnverpleeg-
kundige aan het woord. 

Datum: 11 juni 2013
Locatie: Lommerrijk
Adres: Straatweg 99, 3054 AB Rotterdam
Aanvang: 19.30 uur

De koffie & thee staan vanaf 19.00 uur 
voor u klaar! Omdat het aantal plaatsen 
beperkt is, is vooraf aanmelden voor de 
bijeenkomst noodzakelijk. Dat kan via de 
Schiebroekse apotheek (tel 010-4181234 
of info@schiebroekseapotheek.nl) of 
Apotheek Beethoven (tel 010 422 71 90 of 
info@apotheekbeethoven.nl)

teken voor gezonde lucHt in rotterdaM
Dat raadt de werkgroep Schone Lucht 
Kleiwegkwartier ons aan. ‘Luchtvervuiling 
is ongezond en veroorzaakt ziektes zoals 
kanker, hart- en vaatziekten en longaan-
doeningen. De lucht in Rotterdam is nog 
steeds ongezond. Het kan én moet veel 
beter. Daarom vragen wij de gemeente-
raad om de luchtvervuiling nu extra aan te 
pakken’. Teken de petitie via http://www.
milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/petitie/rot-
terdam

Ondertussen zijn de eerste meetresul-
taten bekend. Half februari 2013 is dat 
39 μg/m3 en de laatste meting bedraagt 
33 μg/m3. Spreek uit als 33 microgram 
per vierkante meter. We zitten dus in de 
middelste groep, oranje 20-40 μg/m3.We 
moeten naar groen < 20 μg/m3. Volgens 
de werkgroep komen we er wel veel beter 
af dan Den Haag. Wil je meer weten over 
de metingen en de betekenissen daarvan?

Kijk op milieudefensie.nl. De werkgroep 
leert bij. Zo trainen zij zich bijvoorbeeld 
in het voeren van lobby gesprekken. Dat 
is handig voor de toekomst. Dinsdag 16 
april was de werkgroep weer in actie. Ze 
lenen vaak de ladder van Corry’s Dieren-
winkel, en wat blijkt? Corry was zelf de 
winkel aan het verbouwen. Toch is het 
geen probleem om de ladder even te le-
nen. Corry vraagt de werkgroep wat ze 
nou eigenlijk aan het doen zijn. Dat levert 
een gezellige discussie op over hoe hard 
je eigenlijk over de A20 mag, zo ter hoogte 
van het hoofdbureau politie. Daarna snelt 
de werkgroep naar de dichtstbijzijnde 
computer om de gegevens te verwerken. 
Dinsdag 14 mei is de werkgroep weer in 
actie geweest. En op dinsdagmiddag 11 
juni gaan ze weer buisjes wisselen. Wil je 
je aansluiten, stuur dan een bericht naar  
patrickvanklink@planet.nl.

Gwen Haslinghuis



tHe little gyM 
Serious Fun,  programma’s voor kinderen 
van 4 maanden tot 12 jaar. 

Op 10 juni a.s.  opent The Little Gym 
Rotterdam haar deuren op de Kleiweg . 
Sinds begin maart wordt in het oude filiaal 
van de Aldi heel hard gewerkt aan een 
prachtige kleurrijke omgeving waarin The 
Little Gym zal gaan starten. De buurtkrant 
mocht alvast een kijkje nemen. En meteen  
kennismaken met de initiatiefneemsters 
van dit unieke project.

Christine van Leeuwen, eigenaresse van 
The Little Gym,  heeft vroeger gewerkt in de 
Telecommunicatie. Zij vertelt dat zij zelf 3 jaar 
geleden met haar toen 8 maanden oude 
dochter een sportieve manier zocht om samen 
iets te kunnen doen. In Den Haag is zij bij The 
Little Gym terechtgekomen en was meteen 
razend enthousiast. Dat bracht haar op het idee 
om, samen met Irene Renaud, een vestiging in 
het Kleiwegkwartier te openen.
Irene heeft een juridische achtergrond maar 
vind het naast haar studie Psychologie 
(specialisatie kinderontwikkeling) erg leuk 
om kinderen kennis te laten maken met 
spelenderwijs groeien en hun de nodige 
uitdaging te bieden.  In 2009 is zij begonnen 

als Instructeur in Den Haag. Nu is de uitdaging 
gekomen om als Gym Director bij deze (eerste) 
Rotterdamse vestiging te beginnen.  En het 
moet gezegd worden, de twee dames hebben 
in de prachtige ruimte van onze voormalige 
supermarkt de ideale locatie gevonden.
The Little Gym, afkomstig uit Amerika is 
inmiddels een wereldwijd concept. Het is een 
unieke mogelijkheid voor zowel kinderen van  
4 maanden tot 3 jaar en voor kinderen  van 
3-12 jaar om zich in een veilige omgeving 
op een sportieve manier te ontwikkelen.  Het 
leuke hiervan is dat er op speelse en vooral 
niet-competitieve wijze een programma kan 
worden gevolgd door kinderen samen met 
hun ouders. Tijdens de lessen kunnen de 
kinderen zich voortbewegen aan de hand van 
verschillende thema’s. Het lesprogramma is 
daarbij aangepast aan de leeftijd van het kind. 
Er wordt veel gezongen en ook tijdens de 
oefeningen wordt het een en ander uitgelegd. 
Het zelfvertrouwen van het kind wordt daarbij 
ontwikkeld en de fantasie  geprikkeld. Voor 
zowel jongens als meisjes is dit een grote 
ontdekkingsreis. Het aantrekkelijk aan deze 
manier van beweging is ook dat de kinderen 
een positieve feedback krijgen. Ieder kind 
ontwikkelt zich op zijn eigen manier en ieder 
kind doet iets goed. Er is geen onderlinge 
competitie. De enthousiaste dames  stralen 
zoveel positiviteit uit over The Little Gym dat 
mij enigszins het gevoel bekruipt van jammer-
ik-heb-geen jonge-kinderen-meer! Er zijn ook 
vakantieprogramma’s en mogelijkheden voor 
verjaardagsfeestjes!

Voor wie het zelf met eigen ogen wil 
aanschouwen:  vanaf 10 juni bent  u hartelijk 
welkom om een kijkje te komen nemen en op 
22 juni  is er een open huis!

Voor informatie:
www.thelittlegym.eu

The Little Gym
Kleiweg 16

3051 GR Rotterdam
rotterdam@thelittlegym.nl

www.thelittlegym.eu/rotterdam  

Marjolein Tan

Veel buurtgenoten hebben deze heren 
al eens aan het werk gezien. Ze ruimen 
rommel op die anderen achteloos 
neergooien. De buurtkrant was 
nieuwsgierig naar deze twee mannen, 
wie zijn ze? Wat motiveert ze?

Het zijn Gerard en Dennis. Vader en zoon. 
Sinds februari dit jaar wonen ze in de 
Petristraat in de beschermde woonvorm 
van BoumanGGZ. “Hiervoor woonden we 
op Slinge, ook bij Bouman. Toen dat pand 
dichtging zijn we hier komen wonen. En we 
zijn erop vooruit gegaan! Dit is een sjieke 
buurt met aardige mensen. Hier zeggen ze 
elkaar gedag op straat. Dat was voor ons 
nieuw. Op Slinge was dat wel anders.”
“Ook al wonen we nu hier, we willen 
toch vooruit. We willen wat dóen. Geen 
bezigheidstherapie, maar een echte 
bijdrage aan de maatschappij.” En zo 
ontstond hun initiatief. Het begon met een 
weggesmeten blikje bier, dat in de dichts 
bijzijnde prullenbak werd gedaan. En daarna 
de volgende, en de volgende… En de 
volgende dag weer. Inmiddels lopen ze elke 
dag enkele uren op straat en ruimen troep 
op. Ze verzamelen het in plastic tasjes van 
de supermarkt. En legen die tussendoor in 

openbare vuilnisbakken. Laatst kochten ze 
wat grijpstokken bij de discounter, om niet 
met de blote handen te hoeven werken, maar 
die waren snel kapot. Er ligt inmiddels een 
aanvraag voor grijpstokken bij de gemeente, 
maar dat zal wel even duren. Dus nu werken 
ze weer met hun handen. Geheel vrijwillig, 
omdat ze toch iets positiefs willen bijdragen 
aan de maatschappij. “Ook al wonen we 
bij Bouman, we willen iets maken van ons 
leven, iets positiefs uitstralen. We hopen er 
ook positieve energie van terug te krijgen. 
Deze woonvorm is bij andere wijkbewoners 
misschien niet populair, omdat hier mensen 
wonen die aan de onderkant van de 
maatschappij staan. Maar dat betekent 
niet dat we slechte mensen zijn. Het is in 
ons leven anders gelopen.” Gerard werkte 
jaren als dakdekker voordat zijn leven een 
wending nam. De combinatie scheiding en 
een koophuis was voldoende om hem in 
de financiële problemen te brengen. Enkele 
maanden later was hij dakloos. Zoon Dennis 
had een eigenzinnige kijk op het leven. Wilde 
van jongst af aan al werken. Niet leren, geen 
kinderachtige spelletjes. “Stratenmaken 
vond ik prachtig toen ik 13 was.  Tot 
jeugdzorg zich ermee ging bemoeien. Toen 
ging het bergafwaarts.” Nu wonen ze hier en 
zoeken ze de weg terug naar een gewoon 
leven. Huisje boompje beestje. “Mijn droom 
is elke dag naar mijn werk gaan en ’s avonds 
neer te ploffen op mijn eigen bank voor mijn 
eigen TV.” Ze willen dit heel graag, maar het 
valt niet mee. Trage instanties, vele regels. 
Werken mag officieel niet, omdat ze hier 
wonen. En eigen woonruimte vinden is lastig. 
Toch nemen ze initiatief en werken aan hun 
toekomst met kleine stappen vooruit. 

Elke dag vuil opruimen. Vuil wat meestal niet 
van de Boumanbewoners afkomstig is maar 
van omwonenden en passanten. Omdat 
ze niet geassocieerd willen worden met 
verslaving en viezigheid ruimen ze het toch 
op. Vooral de bierblikjes, die als eerste. Bij 
de scholen en op het station liggen heel veel 
blikjes. Dat is niet bij te houden. Wie zijn hier 
eigenlijk de nette burgers? De mensen die 
het weggooien? Of zij die de moeite nemen 
om het op te ruimen? 
Dennis en Gerard krijgen er geen geld voor. 
Alleen het kleine beetje waardering in de 
vorm van een opmerking of een lach van 
een passant. Een praatje hier en daar, het 
maakt hun dag goed. Als ze geen blikjes 
rapen op de openbare weg dan werken 
ze aan de tuinmeubels en de tuin van hun 
pand. De meubels,  het plaatsje, alles wordt 
opgeknapt. “Kunnen we hier lekker BBQ-en in 
de zomer!” Op de foto staan de tuinmeubels 
die ze momenteel onder handen nemen. 
Ze vinden het ontzettend leuk de mensen 
op straat te ontmoeten. Te vertellen over hun 
leven hier. Dat zij hier terechtgekomen zijn, 
maar ooit ook woonden zoals de andere 
mensen in de wijk. 

De scheidslijn is heel dun. Een klein beetje 
tegenslag op het verkeerde moment en je 
leven gaat een heel andere kant uit en voor je 
het weet zit je in een beschermde woonvorm.  
Ik vind het bijzonder dat deze twee mannen 
zo positief in het leven staan. Dennis en 
Gerard, een voorrecht om te ontmoeten. 
Probeert u het zelf eens!  

Ciska Evers

sportingcluB de uitweg Heropent zijn deuren
Sportingclub De Uitweg is al sinds 1981 
een begrip in onze wijk. Sinds 1 april jl. 
is de sportschool na een korte sluitings-
periode weer helemaal terug. En hoe!

Wil Potze, al meer dan 30 jaar een be-
kend gezicht in de fitnesswereld heeft de 
club grondig verbouwd. Samen met Kevin 
Curiel, de huidige directeur, geeft hij een 
rondleiding en vertelt ondertussen met veel 
enthousiasme over de nieuw leven ingebla-
zen club. Er is in twee maanden enorm veel 
werk verricht! En de resultaten mogen er 
zijn. Wanden zijn doorgebroken waardoor  
de club als geheel nog groter is geworden. 
Er is een grote spinningzaal en een ruimte 
waar functioneel getraind kan worden met 
o.a. kettlebells en powerbags. De groeps-
lesruimte ziet er ook heel sfeervol uit. En 
natuurlijk  zijn er nog steeds alle mogelijk-
heden voor fitness met de meest moderne 
apparatuur. Er zijn comfortabele kleed- en 
doucheruimtes en binnen niet al te lange tijd 
zullen de zonnebanken  weer terugkomen.
 
Kevin Curiel was al vanaf 1999 betrok-
ken bij  De Uitweg. Aanvankelijk is hij  als 
CIOS stagiaire begonnen en vervolgens 
is hij jarenlang als instructeur en manager 
werkzaam geweest. In 2010 kon hij zich niet 
meer verenigen met het inmiddels veran-
derde clubgevoel en besloot te vertrekken. 

Nu is hij gelukkig weer terug en benadrukt  
dat de kracht van de Uitweg vooral ligt bij 
de gemoedelijke onderlinge sfeer,  de hoge 
kwaliteit van moderne apparatuur, de veel-
zijdige programma’s  en niet te vergeten de 
topinstructeurs.
 
Dat de oude vertrouwde buurtclub weer te-
rug is merk je direct bij binnenkomst. Een 
hartelijke ontvangst bij de receptie, de ge-
zellige bar en de de knusse  huiskamersfeer 
houden de drempel laag. Voor jong en oud. 
Tieners vanaf 12 jaar kunnen al onder des-
kundige leiding werken aan hun conditie.  
En op dinsdag en donderdag  zijn er spe-
ciale seniorenlessen. De oudste deelneem-
ster is momenteel een dame van 91 jaar!
Vanaf 27 mei staan ook Kick&Punch, Zum-
ba en Pilates op het groepslesrooster. En 
voor wie het soms aan de nodige discipline 
ontbreekt zijn er de personal trainers. Zelfs 
Erika Mes, een voormalig Rotterdamse bo-
dybuildster, maakt daar onderdeel van uit. 
De vele positieve reacties van vaste klanten 
en buurtbewoners zeggen inmiddels  ge-
noeg . Trouwe leden,  waarvan sommigen 
al 30 jaar lid, stappen graag weer binnen in 
hun oude vertrouwde club! Sportingclub de 
Uitweg is terug en nodigt u graag uit voor 
een (hernieuwde) kennismaking.
Voor wie de Salsa, Bachata en Merenque 
onder de knie wil krijgen:

Er is een gratis proefles op zondag 26 
mei. Deze zal worden gegeven onder 
de bezielende leiding van Brian van der 
Kust.  

Sportingclub De Uitweg
Uitweg 11

3051 JP Rotterdam
010-4180947

www.sportingclub.nl 

Marjolein Tan

financieringsproBleMen funderingsHerstel
De laatste jaren wordt de funderings-
problematiek steeds meer bekend. Onder 
andere het Kleiwegkwartier is een wijk 
waarvan bekend is dat de kans groot is dat er 
funderingsproblemen zijn. In een aantal straten 
zijn de gevolgen hiervan ook goed zichtbaar.
Wat is een funderingsprobleem? Zonder al te 
technisch te worden komt het er op neer dat 
de fundering te zwak is voor de woning die 
erop staat en daardoor wegzakt of bezwijkt. 
Dit is meestal het gevolg van een combinatie 
van meerdere oorzaken, waaronder rot in 
de (houten) fundering ten gevolge van een 
verlaagde grondwaterstand (in de volksmond 
bekend als 'paalrot'). Maar het kan ook zijn dat, 
vanwege de slappe grond, de houten palen in 
de loop der tijd weggedrukt worden onder de 
bouwmuur van de woning.
Funderingsherstel doe je meestal niet alleen; 
vaak is je woning een onderdeel van een 
rijtje woningen. Funderingsherstel is eigenlijk 
alleen maar zinvol als je dan de hele rij tegelijk 
aanpakt. Je snapt wel dat dat complex is, 
want alle woningeigenaren moeten meedoen. 
Funderingsherstel kost immers veel geld.
Voor funderingsherstel bestaat een 
financieringsmogelijkheid via de gemeente 

met een lage rente. Vanwege de bankencrisis 
zijn de toetsingscriteria per 1 januari 2013 
echter flink aangescherpt. Het is daarom 
niet zonder meer zo dat iedereen een lening 
hiervoor kan krijgen.
Onder meer in het Kleiwegkwartier zijn 
diverse trajecten die moeten leiden tot 
funderingsherstel in gang gezet. Zo is aan 
de oneven kant van de Lisbloemstraat het 
herstel ver gevorderd. Aangezien dit traject 
hier al in 2011 is gestart, vielen de eigenaren 
hier nog onder de 'oude' toetsingscriteria. Ook 
eigenaren zonder vast inkomen of met een 
'onderwater hypotheek' kregen een lening. 
Met de nieuwe toetsingregels wordt er veel 
kritischer beoordeeld.
Er zijn recentelijke gevallen bekend uit de wijk, 
waar een leningsaanvraag is afgewezen. Aan 
de even kant van de Lisbloemstraat is het 
proces dat moet leiden tot funderingsherstel 
ver gevorderd; de aannemer is al geselecteerd. 
De financieringsaanvragen liggen bij de 
gemeente. Het is daar dus erg spannend of 
iedereen de financiering rond krijgt voor een 
noodzakelijk nieuwe fundering.
Uiteindelijk heb je als eigenaar van een 
woning met funderingsproblemen geen keus. 

Niets doen betekent dat de verzakkingen en 
gevolgen daarvan steeds groter worden, met 
uiteindelijk een onveilige en onbewoonbare 
woning. In het verleden zijn om die reden 
woningen gesloopt (bijvoorbeeld in het begin 
van de Lisbloemstraat).
Het is dus zaak om de politiek zover te krijgen 
dat er voor iedereen de mogelijkheid ontstaat 
om een lening voor funderingsherstel te 
krijgen. Want een dak boven je hoofd is toch 
een eerste levensbehoefte?!
Vanuit diverse kanten word er zowel lokaal als 
landelijk gelobbyd om dit probleem onder de 
aandacht te brengen bij de politiek. Ingezonden 
artikel van een bewoner uit het Kleiwegkwartier,  
Naam bij de redactie bekend

“als je verder wilt in Het leven  
Moet je tocH zelf stappen zetten”

Vrijdag 24 mei  17:00 opening van Dawn & 
Dusk Project bij de Buurtwerkplek
De eerste expositie is van Anette Plinck. Zij 
heeft ruim twee jaar lang elke dag een foto bij 
zonsopgang en zonsondergang gemaakt. De 
opbrengst van de verkoop van haar fotowerk 
gaat naar Tibetaanse vluchtelingenkinderen in 
India. Mocht u de opening gemist hebben, de 
expositie is vrij toegankelijk op elke werkdag 
tussen 9.00 uur en 17.00 uur bij de Buurtwerk-
plek, Kleiweg 199b. Hermann Matiescheck 
stelt zijn Buurtwerkplek vrij beschikbaar voor 
kunstenaars om te exposeren. De Buurtwerk-
plek is een flexibele werkplek in het bruisende 
hart van het Rotterdamse Kleiwegkwartier, Hil-
legersberg en Schiebroek voor (zelfstandige) 
ondernemers / zzp’ers (Zelfstandigen Zonder 
Personeel), die veelal vanuit huis werken, maar 
de voordelen van buitenshuis werken missen. 
Regelmatig zijn er bijeenkomsten bij de Buurt-
werkplek met o.a. de Open Coffee op elke 
tweede woensdagmorgen in de maand. Het is 
de thuisbasis van Doordewijks en ook andere 
bedrijven zijn hier regelmatig te vinden. 

Oproep
Nieuwe expositie ruimtes gezocht! Wilt u als 
winkelier, bedrijf of instelling uw lege muren be-
schikbaar stellen aan lokale kunstenaars. 
Mail: info@kunstontmoeting.tk

Week van de kunst & cultuur educatie
De laatste week van de maand mei is door 
UNESCO uitgeroepen als internationale week 
van de kunsteducatie.
KunstOntmoeting organiseert hiervoor op 28 
mei om 16.00 uur een kunst & cultuureducatie 
informatiemarkt. Mensen die werkzaam zijn in 
de kunsteducatie ontmoeten de kunstenaars 
uit de wijk. Hierdoor kan er een interessante en 
nieuwe samenwerking ontstaan tussen de kun-
stenaar die ‘om de hoek woont’ en de school 
‘die om de hoek zit’. Er is al één project dat, in 
het voorjaar van 2014, uitgevoerd zal worden. 
Dit is een samenwerking tussen de Bergse 
Zonnebloem, de Goede Herderschool en de 
initiator Tarcisius. Hierbij maken kinderen van 
groep 8 een kunstuiting onder leiding van een 
kunstenaar uit de wijk, bezoeken ze een atelier 
en wellicht gaan ze exposeren bij een bedrijf in 
het Kleiwegkwartier. 

Ben je zelf kunstenaar en heb je hier nog geen 
informatie over ontvangen, meld je aan om 
jezelf te presenteren. http://kunstontmoeting.
wordpress.com/evenementen/week-van-de-
kunsteducatie-2013/

Zondag 2 juni  11:00 Lezing van Anneke Eg-
gink bij Studio Hillegersberg
Anneke Eggink woont aan de rand van het 
Kleiwegkwartier en ze is sinds 1975 werkzaam 
in de educatieve sector. Anneke heeft zich ge-
specialiseerd in het speciaal onderwijs en heeft 
een baanbrekende manier van werken ontwik-
keld. Hiervoor is zij in 1999 ook onderscheiden 
met een Erasmus penning. Zij zal tijdens de 
lezing vertellen over haar vakkennis; ‘over hoe 
personen vaardiger te maken op een speelse 
creatieve wijze’. Hierbij nodigen we alle creatie-
ven uit de wijk uit voor een KunstOntmoeting 
op zondagochtend 2 juni om 11:00 uur bij Stu-
dio Hillegersberg. Aanmelden via info@kunst-
ontmoeting.tk

25 mei t/m 1 juni Week van de Amateur Kunst 
Nederland
Ook meedoen aan de grootste expositie van 
Nederland? Ga naar http://www.waknederland.
nl/kijk-kunst-voor-het-raam.html  en download 
de poster, plaats vanaf 25 mei een kunstwerk 
in je raam, plak de poster erbij en je doet mee 
aan de expositie.

TaalTekenTent: Met Hella de Boo van Taal en 
Tekenen (http://www.helladeboo.nl/)  en Gwen 
Hasslinghuis van het Schrijfpaleis (http://schrijf-
paleis010.nl/index.php/gwen-haslinghuis/)  la-
ten de bezoekers met een schetsschrijfboekje 
wandelen over de Museumstraat. Als bezoeker 
schrijf je alles op wat je ziet, voelt en ruikt. Het 
gaat erom de Museumstraat met al je zintuigen 
te registeren. In de TaalTekentent wordt dat met 
Hella en Gwen overgebracht in kunstwerken. 
Kosten: 5 euro per persoon. Tijd: doorlopend. 
Duur 40 minuten. Locatie: tent  naast de Goede 
Herderkerk. De Taal TekenTent staat opgesteld 
tijdens de Museumstraat op zaterdag 8 juni 
aan het Kastanjeplein. Beide kunstenaars wo-
nen en werken in het Kleiwegkwartier. 

Mirjam Fondse

expositie in de wijk

Wil Potze (links) en Kevin Curiel (rechts) 
samen op de fiets

Christine (links) en Irene (rechts)



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

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: 26 juni 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
fbergman@depianostemmer.nl

Uw instrument vakkundig gestemd! 
Ook voor alle reparaties en onderhoud.

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.

deelgeMeente gaat creatief op zoek naar  
parkeerplekken in Het kleiwegkwartier

De veelal vooroorlogse straten zijn niet berekend op 
het huidige autobezit. Bewoners weten dat en in de vi-
sie Kleiwegkwartier staat het benoemd. En dus is het 
zoeken naar creatieve oplossingen. Het motto daarbij 
is: iedere extra parkeerplek is meegenomen. Al eerder 
werden acht parkeerplekken aangelegd onder het Ro-
zenlaanviaduct. 

Verlichting parkeerdruk
Parkeren op of voor uitritten kan verlichting van de parkeerdruk 
betekenen. De deelgemeente gaat ontheffingen verlenen aan 
de huidige uitritvergunninghouders. Het voordeel is dat de ver-
gunninghouders hun voertuig op een specifieke plaats kwijt 
kunnen, waar ze nu nog niet mogen parkeren. Dat kan zijn 
langs de weg of op de uitrit. Als ze dat doen komt er in de wijk 
dus een parkeerplaats vrij. Uitritvergunninghouders hebben 
uiteraard zelf de keus om een ontheffing aan te vragen. 

Meer informatie
Meer informatie hierover bij a.toutijn@his.rotterdam.nl. U kunt 
ook een ontheffing aanvragen.

Proef Kleiwegkwartier
De beleidsregels geldt voorlopig als proef alleen voor het Klei-
wegkwartier. In die proefperiode hoeven aanvragers voor een 
verleende ontheffing geen leges te betalen, een aantrekkelijk 
aanbod dus! Bovendien wordt de eventueel noodzakelijke 
aanleg van een stoeprand betaald door de deelgemeente.

Na een jaar kijkt de deelgemeente of het beleid een bijdrage 
levert aan het verminderen van de parkeerdruk. De aanpas-
sing van de beleidsregel is een uitwerking in het kader van de 
visie Kleiwegkwartier.

zelf uw straat vergroenen?
Zoals u wellicht weet, is in de Visie Kleiwegkwartier de am-
bitie uitgesproken om het Kleiwegkwartier te vergroenen. 
Een van de manieren om dit te doen is door bewoners te 
stimuleren zelf geveltuinen aan te leggen in hun straat. Een 
geveltuin is een klein tuintje tegen de gevel van een huis. 
In dit tuintje kunt u vrolijke plantjes of bloemen planten.  
Geveltuinen brengen op een simpele manier kleur en na-
tuur in stenige straten. Daarnaast hebben geveltuinen allerlei 
leuke bijeffecten. Ze zorgen voor isolatie in de zomer én de 
winter, beschermen de muren tegen wind en regen en ne-
men ongewenste stoffen op. Bovendien werkt een geveltuin 
geluidsisolerend.

Er is al een aantal geveltuinen in het Kleiwegkwartier, maar 
de deelgemeente wil graag dat er nog meer komen. Om be-
kendheid te geven aan de mogelijkheden die bewoners heb-
ben en de randvoorwaarden, organiseert de deelgemeente 
begin september een feestelijke startbijeenkomst. Hiervoor 
zijn we op zoek naar 1 of 2 straten die tijdens die bijeenkomst 
samen met de deelgemeente de geveltuintjes wil aanleggen. 
De deelgemeente zorgt voor grond, plantjes en een hapje en 
een drankje. Heeft uw straat interesse? Neem dan contact 
op met Alan Toutijn van de deelgemeente: 010-4615558 of  
a.toutijn@his.rotterdam.nl. In augustus volgt er meer  
informatie op www.rotterdam.nl/his

Iedere dinsdagavond komen enthousiaste leden van 
Sportvereniging RIS naar Sportcentrum de Wilgenring in 
Schiebroek om onder deskundige leiding hun uithoudings-
vermogen verbeteren en alle spiergroepen te trainen. Na 
die inspanning is er tijd voor een potje badminton of volley-
ballen. Sportvereniging RIS is een vereniging voor aange-
past sporten. Er zijn verschillende sportmogelijkheden voor 
mensen die hartproblemen hebben of gehad hebben en is 
ook bedoeld voor longpatiënten of mensen die  kampen 
met een hardnekkige blessure of te maken hebben met 
een ernstig conditieverlies. De oefenstof wordt zo aange-
boden dat iedereen zijn eigen tempo kan kiezen. 

Veiligheid
Mensen die een hartprobleem hebben kunnen bang zijn 
om (weer) te gaan sporten. Juist daarom is het zo belang-
rijk dat het onder deskundige begeleiding gebeurt. De hart-
trim groep van de RIS heeft professionele begeleiders in 
dienst, die elk jaar verplicht een reanimatiecursus volgen 
en kennis hebben van E.H.B.O.

Samenstelling van de groep.
De groep van dames en heren bestaat uit ongeveer 35 
personen die elke dinsdagavond op een plezierige en on-
gedwongen wijze hun conditie willen verbeteren. Er heerst 
een kameraadschappelijke sfeer en een prettige ‘lotsver-
bondenheid’ onder de leden.

Interesse?
Als  u denkt dat het iets voor u is ben u van harte welkom!
De hart-trim groep  biedt de mogelijkheid om twee proefles-
sen mee te doen, om te ervaren of het bevalt. Elke dinsdag-
avond van 18.00 uur tot 19.30 bent u welkom in de sporthal. 
De contributie is € 120,- per jaar.

Adres: Sporthal de Wilgenring, ingang zwembad, Melanch-
tonweg 70 in Rotterdam, Schiebroek. Dinsdagavond van 
18.00 tot 19.30 uur. Informatie inwinnen: 06- 45 46 41 61
www.risgehandicaptensport.nl.

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

Hart-triM groepen! 
sport voor Hart- en longpatiënten 


