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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

In het gemiddelde grotere bedrijf en bij 
de overheid is het een thema: Diversiteit. 
Men denkt succes af te kunnen dwingen 
door een mooie gemengde opbouw van 
het personeelsbestand. Men kijkt dan 
naar zaken als leeftijd, sekse, herkomst, 
achtergrond, geloof, kleur, opleiding, 
vaardigheden, ambitie, karakter 
en groeimogelijkheden. De enige 
randvoorwaarde is voor deze organisaties 
natuurlijk wel dat je moet (willen/kunnen) 
werken. Maar zelfs dat laat men soms 
los. Google experimenteert voor haar 
werknemers met een middag in de 
week, die je lekker mag invullen met een 
willekeurig zelf te bedenken project. En 
dat mag dan ook vrijwilligerswerk zijn. 
Maar waar maken de diversiteitgoeroes 
zich druk over! Kom bij ons kijken in het 
Kleiwegkwartier! Wij hebben echt van 
alles wat. Wij zijn de uitvinders van deze 
hele diversiteitshype en het bijbehorende 
gegarandeerde succes.

In het Kleiwegkwartier hebben wij een 
geweldige mensenmix: Werkelozen, 
ZZP-ers (dat is tegenwoordig wel bijna 
hetzelfde als werkeloos), toptennissers 
(Raemon), pokerbabes (Fatima), 
popsterren (Gers), 20% allochtoon, 
nieuwkomers in de wijk, oudgedienden 
in de wijk (>50 jaar), enkele miljonairs, 
criminelen, succesvolle ondernemers 
(dat is soms bijna hetzelfde als crimineel), 
gezellige winkeliers, autoverkopers, 
Action-fans en Action-haters, HCR-
moeders, VOC-vaders, Leonidas-gasjes, 
heel veel ambtenaren die op de fiets naar 
het werk gaan (dat was even wennen 
met die eerste herfstbuien deze maand), 
heel veel mensen met een baan plus 
twee auto’s en een eigen huis, heel 
veel huurders bij een huisjesmelker, 
veel bewoners die graag een straatfeest 
organiseren in de zomer, scholen 
voor bijna ieder geloof, hangjeugd en 
hangouderen (kom maar eens kijken bij 
de koffieochtend op woensdag bij de 
BOK). Een bijna perfecte mix. Wat we niet 
hebben zijn echte boeren. Maar wat we 
dan weer wel hebben is een koeienplein 
en een park met een mestoverschot.

We hebben vast ook een precies gelijke 
verdeling van het aantal lezers van de 
Volkskrant, het AD en de NRC. Wat dan 
weer scheef zit, is het aantal lezers van 
de Dichtbij versus het aantal lezers van 
deze BOK-buurtkrant. Dat komt mede 
doordat de Dichtbij bijna nooit wordt 
bezorgd en deze buurtkrant wel, dankzij 
onze zeer gewaardeerde vrijwillige 
buurtkrantbezorgers. Of zou er nog iets 
anders aan de hand zijn? Is de inhoud 
van de BOK-buurtkrant gewoon veel beter 
dan de inhoud van de Dichtbij? Of ligt 
ook dit aan de bijzondere bewoners van 
het Kleiwegkwartier, die heel goed weten 
welke krant als enige echt “Dichtbij” zou 
mogen heten.

Deze column gaat dus eindelijk eens niet 
over de buitenruimte. Dat had overigens 
best gekund want er zijn wel wat 
successen te melden. Het Muizengaatje 
wordt immers omgetoverd in een 
blauwe Smurfentunnel en verder heeft 
Gemeentewerken een paar stoeptegels 
recht gelegd bij een hondenuitlaatplaats 
aan de Elektroweg. Deze column 
gaat echter over de bewoners. Dit is 
een ode aan de mooie gevarieerde 
bevolkingsopbouw in het Kleiwegkwartier. 
In mijn BOK-bestuursjaren heb ik 
permanent genoten van de contacten 
met de vele verschillende soorten 
mensen in onze wijk. Echt uniek en een 
garantie voor veel woonplezier. Leuke 
mensen zeg, hier!

Camiel Columnmans

DIVERSITEIT 25 JAAR BEWONERS ORGANISATIE KLEIWEGKWARTIER

Lang geleden werd er in het Melanchton-
park een open dag georganiseerd over 
het wel en wee van het Kleiwegkwartier. 
Een groep Kleiwegbewoners,  voortge-
komen uit de sectie wijkopbouw, inventa-
riseerde de wensen en behoeften tijdens 
een speciale bijeenkomst in 1974. Uit 
deze bijeenkomst is het Initiatiefcomité 
Kleiwegkwartier ontstaan. Vanuit deze 
groep is  een peuterspeelzaal opgericht. 
In eerste instantie bij de moeders thuis 
maar later werd dit de Malle Kikker in de 
toenmalige Amerikaanse school. Vrij snel 
na het ontstaan van het I.K.  (Initiatiefco-
mité Kleiwegkwartier) zijn er werkgroepen 
opgericht. 

Mensen hielden zich bezig met speciale 
activiteiten als ontspanningsbijeenkomsten, 
ontmoetingen en activiteiten voor ouderen 
en op de woensdagmiddag voor kinderen, 
het vrouwencafé en vanaf 1978 werden de 
huurdersbelangen verdedigd. Na wat ge-
soebat werd er een jongerenkeet geopend 
aan de Van Enckevoirtlaan. In 1981 werd 
de speelplaats in het Melanchtonpark aan-
gelegd. Wat er in 1981 nog meer gebeurde 
was dat er wat  zou gaan gebeuren bij de 
kruising Kleiweg-Straatweg om oversteek-
problemen te verminderen; er werden twee 
halte-eilanden geplaatst. Verkeerslichten 
waren de grote wens van het I.K.  maar die 
wens werd niet gehonoreerd.

De I.K.  huisvesting heeft tot medio 1992 in de 
Duikelaar gezeten met cultureel- en jongeren-
werk. In 1988 werd de BOK opgericht en ging 
men zelfstandig verder. De BOK verhuisde 
naar de Koraalstraat en begon zich met de 
leefomgeving te bemoeien. Dit resulteerde 
o.a. in het krijgen van een stem bij de ge-
meentelijke planvorming. De BOK zette zich in 
voor bekende en minder bekende initiatieven. 
Van het Melanchtonpark in 1975 via de werk-
groep Huurbescherming en de herbestrating 
van het Bergpolderplein tot geveltuinwedstrij-
den en het Opzoomeren in de jaren ’90. In 
de afgelopen jaren werd deelgenomen aan 
projecten zoals de aanleg van de zwembad-
tuin, de projectgroep spoorschermen, beheer 
buitenruimte etc. Dit alles werd vermeld in de 
buurtkrant, het communicatiemiddel van het 
I.K. en later ook van de BOK. In 1976 werd 
alles getypt en gestencild. Tegenwoordig 
kunnen we de krant full colour laten drukken.  
 

Wat er onverminderd is gebleven, is de 
inzet van de vrijwilligers! De BOK heeft 
op verschillende plaatsen in de wijk kan-
toor gehouden. Jarenlang stond de deur 
open aan de Koraalstraat 17 waar nu kin-
derdagverblijf Zazou is gevestigd. Sa-
men met de peuterspeelzaal Margrietje 
deelden  de werkgroepen, de administra-
tie en het bestuur het pand. Hier waren 
veel werkgroepen actief. Dit is in de loop 
der jaren minder geworden. Is het een  
andere tijdsbesteding? Is het nu allemaal veel  
digitaler geworden, hoeven we niet meer de 
straat op om dingen voor elkaar te krijgen? 
Het is duidelijk dat de wereld in de laatste 
25 jaar wel is veranderd maar dat heel veel 
aandachtspunten nog steeds bestaan. Bij 
het terugblikken op de laatste jaren kun-
nen we sommige artikelen uit de Buurtkrant 
zonder probleem in de uitgave van 2013 
plaatsen. 

Mirjam Fondse

FACELIFT VOOR KRUISPUNT KLEIWEG-UITWEG-ROZENLAAN
Als het aan deelgemeentebestuurder 
Chantal Zeegers ligt, wordt het  kruispunt 
Kleiweg-Uitweg-Rozenlaan voor fietsers in 
2015 een stuk veiliger. Dan gaat het kruis-
punt op de schop. 

In het meest ideale plaatje, dat op 19 septem-
ber 2012 in de deelraadscommissie is gepre-
senteerd en daar goed werd ontvangen, kun 
je straks als fietser als het ware ‘een rondje’ 
over het Kruispunt fietsen omdat de fietsstro-
ken worden doorgetrokken. De tramhalte bij 
de Apotheek wordt in die optie verplaatst naar 
het Bergpolderplein, om ruimte te maken voor 
een betere fietsstrook en de kruising overzich-
telijker te maken. De-mogelijk- nieuwe situatie 
voorkomt dat de fietsers tussen de auto’s te-
rechtkomen. Om het voor fietsers nog veiliger 
te maken, zouden auto’s vanaf de Rozenlaan 
niet langer linksaf mogen slaan. De inzet is een 
totale facelift voor het kruispunt. In de loop der 
jaren zijn er allemaal kleine aanpassingen ge-
daan, waardoor het nu rommelig oogt. Dat zou 
straks weer netjes en overzichtelijk worden en 
dat draagt volgens de deelgemeente ook bij 
aan het verkeersgedrag. De aanpak van het 
Kruispunt Uitweg-Rozenlaan-Kleiweg staat al 
een tijdje op de agenda. Ook tot ongeduld van 

portefeuillehouder Chantal Zeegers. Maar het 
is niet anders, benadrukt zij. Er zijn veel par-
tijen bij betrokken. Alle studies zijn uitgevoerd, 
de plannen zijn  gemaakt met inbreng van de 
bewonersorganisatie en de fietsersbond. De 
ambitie is er. Het wachten is sowieso op grote 
werkzaamheden aan de riolering eind 2014-
2015. De uitvoering van plannen zal dus niet 
eerder gebeuren dan na of deels tijdens deze 
werkzaamheden. Om het bovenstaande ide-
aalbeeld voor elkaar te krijgen moet, onder an-
dere, nog met de RET  worden gesproken over 
de verplaatsing van de tramhalte om ruimte te 
creëren voor de maatregelen.  Daarnaast moe-
ten ook de hulpdiensten nog goed naar het 
plan kijken. Bovendien moet de deelraad dan 
officieel nog het programma van eisen vast-
stellen. Het vergroten van de veiligheid voor 
fietsers en voetgangers staan voorop, zo vat 
de portefeuillehouder haar inzet samen. “We 
presenteren het uiteindelijke plan nog aan be-
woners om de puntjes op de i te krijgen om zo 
tot op detail een mooi en uitvoerbaar plan te 
hebben dat echt wordt uitgevoerd”. Het rapport 
dat in de deelraadscommissie van 19 septem-
ber 2012 is behandeld kunt u inzien op onze 
website www.rotterdam.nl/his, op de pagina 
van Hillegersberg-Zuid.

De as van het Kleiweg-kwartier is de Kleiweg, die in de loop der jaren vele veranderingen onderging, in hoofdzaak meer verkeer, meer auto's en minder winkels, maar dat kleinere aantal is wel 
ruimer, beter geoutilleerd en meer gespecificeerd. Elders aandacht voor de grote transformaties.

Sinds 1988 bestaat de BOK in haar huidige vorm. Ontstaan uit het Initiatiefcomité 
Kleiwegkwartier is in 1988 de BOK opgericht. Altijd is de BOK gerund door 
vrijwilligers, in het begin nog ondersteund door secretariaat en opbouwwerkers. 
Nu draait de organisatie alleen maar op vrijwilligers. Zonder hen zou de BOK allang 
niet meer bestaan, dus iedereen BEDANKT! Voor jullie vaak jarenlange trouwe inzet. 

MEDEDELINGEN VAN DE BOK
Bewonersavond BOK

Op 6 november a.s. vanaf 20.00 uur 
houdt de BOK een bewonersavond in 
de Oranjekerk. U bent van harte welkom.  
De deuren gaan om 19.30 uur open.Op die 
avond krijgt u de gelegenheid om met het 
bestuur van de BOK van gedachten te wis-
selen over uw ideeën en/of wensen voor 
uw woonomgeving en onderwerpen die 
de BOK aan moet pakken.Een vast thema 
van de avond is een eventuele aanpassing 
van het Melanchtonpark. Er zijn ideeën om 
voor een deel van het park het hondenlos-
loopgebied op te heffen en op deze manier 
meer ruimte te creëren voor andere activi-
teiten zoals voetballen en picknicken. 

In de volgende Buurtkrant, die op 1 novem-
ber a.s. uitkomt,  komen wij hier uitgebreid 
op terug. Als u mee wilt denken noteer 
deze datum dan vast in uw agenda. 

Vrijwilligers gevraagd

De BOK zoekt niet alleen BEZORGERS voor 
de Buurtkrant, maar is ook op zoek naar een 
coördinator. Zie ook het artikel op pag. 2
Voor vragen kunt u mailen naar 
buurtkrantbok@gmail.com

Inloop

Het gehele najaar kunt u nog terecht 
bij de INLOOP, die elke woensdagoch-
tend van 10.00 – 11.30 uur in ons kantoor  
wordt gehouden. 
Vanaf januari hopen wij u in ons nieuwe on-
derkomen  welkom te kunnen heten. Zoals 
wij in onze vorige Buurtkrant meldden moe-
ten wij de Duikelaar verlaten. Waar wij ons 
gaan vestigen is nog niet duidelijk. 

Zodra daar meer over bekend is hoort u dit 
uiteraard zo snel mogelijk. 

BIJEN OP GROENE AVOND IN KLEIWEGKWARTIER 
Op 5 september j. , een zeer warme zomer-
avond liep Kitsch en Kunst goed vol voor 
een groene avond. De deelgemeente no-
digde bewoners van het Kleiwegkwartier 
(ten oosten van de Straatweg) uit om te 
praten over duurzame vergroening , biodi-
versiteit en het bijenlint.  

De deelgemeente wil een bijenlint maken dat 
aansluit bij dat van Noord. Het lint loopt langs 
het oostelijk deel van het Kleiwegkwartier naar 
het Prinsemolenpark. Door middel van de juiste 
beplanting en het plaatsen van bijenhotels wor-
den wilde bijensoorten geholpen om te overle-
ven. Het gaat niet om honingbijen die in een ko-
lonie leven. De wilde bijensoorten leven solitair 
en steken niet, omdat ze geen honing te ver-
dedigen hebben. Ze zijn van groot belang voor 
de bestuiving en horen ook thuis in een grote 
stad die de ecologie hoog in het vaandel heeft. 

Tijdens twee workshops spraken bewoners 
met de deelgemeente en met elkaar over  het 
pleintje aan het eind van de Hillegondastraat 
en over de Prins Bernhardkade. Michel van der 
Lugt van Bijologisch, die van de deelgemeente 
de opdracht voor het maken van het lint kreeg, 
gaf nadere uitleg. Met name het pleintje is van 
belang voor de vorming van het lint. 

Michiel van der Lugt legt de noodzaak van het 
bijenlint uit

AANDACHT VOOR HET BERGPOLDERPLEIN
Enige weken geleden  is een scriptie 
verschenen, geschreven door Ilona 
Schouten, met als thema: Sociale  
cohesie in het Kleiwegkwartier.

Ilona heeft het accent gelegd op het Berg-
polderplein. Zij vroeg zich af hoe een plein  
kan bijdragen aan de sociale cohesie en 
wat de behoeftes zijn van de omwonen-
den en bewoners van het Kleiwegkwartier. 
In haar aanbevelingen schrijft Ilona dat er 
bij bewoners behoefte bestaat aan activi-
teiten en evenementen op het plein, maar 
dat zij ondersteuning nodig hebben bij het 
organiseren daarvan. 

Kerstmarkt
Ilona wil zich ook inzetten om mee te 
helpen om iets van de grond te krijgen.  
Daarom heeft ze een overleg bijgewoond 
waarin o.a. werd gesproken over het or-
ganiseren van een Kerstmarkt op het 
Bergpolderplein. De OV Kleiweg werd ver-

tegenwoordigd door  Angelique de Wolf, 
zij heeft een  voorstel geopperd om een 
gezellige kerstmarkt te organiseren met 
daarbij veel lokale activiteiten, ook van 
buurtbewoners. Een kerstmarkt die ge-
richt is op het buurtgevoel waarin ieder 
zijn steentje bijdraagt. Zij heeft verschil-
lende organisaties aangeschreven om 
hieraan mee te doen. 

Op dit moment is nog niet precies te 
zeggen wanneer de kerstmarkt gaat 
plaatsvinden. In onze krant van novem-
ber zullen wij hier uiteraard ruim aan-
dacht aan besteden. Als u goede ideeën 
hebt en/of betrokken wilt worden bij de 
voorbereidingen van de kerstmarkt dan 
kunt u zich aanmelden bij de buurtkrant  
(Buurtkrantbok@gmail.com).

De scriptie is te bekijken op of te down-
loaden van de website van de BOK  
www.bokrotterdam.nl



Op verzoek van de redactie een oude 
foto uit de tijd waar deze jubileumkrant 
over gaat. Nou van deze dia straalt toch 
de nostalgie af, of niet? Een gele NS-
trein, rijdraadmasten, een sein, een oud 
gebouw, een tijdaanwijzing en op de 
achtergrond een groot complex. 

Weet u nog dat langs de rails, na waar de 
trein zich nu bevindt, tuintjes waren? Als 
je verder doorliep kwam je nog een meer 
rails tegen met wissels en een kruising 
in een groengebiedje. Ja, wat valt u nog 
meer op aan deze dia. 

Wat was de eindbestemming van de 
trein en was er ook nog een andere 
eindbestemming? Weet u waar deze dia 
is genomen en wat er nu is? 

Deel uw herinneringen met de lezers van 
de Buurtkrant. Voor de winnaar ligt, na 
loting onder de inzenders, een cadeaubon 
klaar in de wijkwinkel. Schrijf of mail ons 
voor de sluitingsdatum van de volgende 
Buurtkrant!

John Hokke

Het zoekplaatje, breedbeeldopname, is vol-
gens onze vaste briefschrijvers Cor en Mar-
jan van Herk genomen vanaf de Emmalaan. 
Het is er  veel ‘groener’geworden, de witte 
zijgevel van de villa met het rieten dak valt 
nu niet meer op.   Ook de twee grasvelden 
bestaan niet meer, we hebben geen idee 
of men daar op mag komen. Er is een toe-
gangshek tegenover de Heiligerleelaan, met 
alleen een bordje met het verzoek daar niet 
te parkeren. Er is wel zitgelegenheid tussen 
alle planten en struiken.
De Christuskoning kerk heeft op deze foto 
nog zijn torenspits. Deze is jaren geleden 
door de bliksem  gesneuveld.  Links ziet 
men nog een stukje van de Emmaplas 
en de woningen aan de Stadhouder-
slaan. Uiterst rechts de laatste woningen 
van de Emmalaan en daarnaast de even- 
nummers van de Heinsiuslaan.

Coby Lagendaal schrijft ons dat deze foto 
rond 1970 genomen moet zijn vanaf de 
stoep ter hoogte van Emmalaan nr.6. Het 
witte huis met rieten dak is volgens haar Em-
malaan nr. 4. De tuinen tussen nr. 4 en nr.6 
hebben nog een jonge beplanting. Daar 
is heel wat om te doen geweest. Volgens  
overlevering is de grond voor deze tuinen 
‘s nachts clandestien per boot via het water 
aangevoerd. De toenmalige bewoners, bak-
ker Jansen van nr. 4 en de heer Zijlstra van nr. 
6 hadden dat snode plan opgevat en heb-
ben dat geleidelijk laten uitvoeren. De bewo-
ners van de andere zijde van de Emmalaan 
zagen het verontrust gebeuren omdat  zij 
bang waren hun mooie uitzicht over de plas 

te verliezen door toekomstige hoge beplan-
ting. Ook voor de wandelaars die de route 
langs de plas namen die toen nog tegen de 
stoep van de Emmalaan klotste, zou het veel 
minder aantrekkelijk zijn. Er is toen een ser-
vituut opgesteld dat de beplanting in beide 
tuinen gedurende de eerste 20 jaar niet ho-
ger dan 2 meter mocht zijn. Nu, de rododen-
drons, die er op de foto nog zo pril en laag bij 
staan, zijn intussen reuzen geworden waar, 
als zij in het voorjaar in bloei staan, de Plas-
wijckboot graag een rondje voor omvaart. 
Intussen was in de jaren ‘80 van de tuin van 
nr. 4 een stuk te koop aangeboden. Daarvan 
hebben bewoners van de overzijde van de 
Emmalaan dankbaar gebruik gemaakt. Zij 
hebben daar een waar bloemenparadijsje 
met aanlegsteigertje aangelegd. Wat verder 
op deze foto nog opvalt is de torenspits van 
de Christus Koningkerk, die tot veler verdriet 
bij een blikseminslag is gesneuveld. Nog 
roept de herinnering aan het geluid van die 
klok nostalgische gevoelens op. Wat klonk 
dat gebeier, nog versterkt door het water, ‘s 
morgens om 8.50 uur majestueus over de 
wijk. Wij woonden toen nog in de Wilhelmi-
nalaan en het was een feest om dan de kin-
deren naar de kleuterschool te brengen.
Nu wonen wij aan de Emmalaan en zien we 
vanuit onze achtertuin het huis nr. 4 zo onge-
veer als op de foto,  maar van de plek waar 
vandaan toen de foto is genomen is het huis 
niet meer te zien.

Coby Lagendaal heeft, na loting, de cadeau-
bon gewonnen en kan deze afhalen bij de 
BOK.

ZOEKPLAATJE

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE BK 4

Door: Quirine van der Wal 
en Sterre Goossens
Voor de Kinderredactie hadden we 
een interview met Geer Meershoek, de 
coördinator van de buurtkrant. Geer 
werkt bij de buurtkrant van de BOK  
(Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier). 
Dit is een organisatie die opgericht is door 
buurtbewoners die iets voor de buurt wilden 
doen en iets aan de buurt wilden vertellen. 
Geer vindt het leuk om dit werk te doen want 
ze mag veel doen zoals het ontwerpen van 
de krant. Ze kwam op het idee om dit werk 
te doen want ze had eerder bij kranten als 
de Havenloods en het Utrechts Nieuwsblad 
gewerkt. 

Vroeger was de BOK elke dag open. Dit is 
nu minder. Dat kwam omdat er toen geen 
internet was om dingen op te zoeken zoals 
nu. Mensen stelden hun vragen gewoon aan 
de BOK.
Ondertussen werkt Geer hier al 9 jaar als 
vrijwilligster en heeft ze voor haar inzet een 
medaille van de deelgemeente gekregen. 
Vanaf volgend jaar gaat ze stoppen en 
gaat ze, ook als vrijwilligster, bij het Sint 
Franciscus Gasthuis werken.

Door : Martijn Scherps
Ik heb voor de kinderredactie mijn interview 
met Geer Meershoek gehouden. Ze werkt 
al negen jaar bij de buurtkrant en vindt het 
leuk om coördinator van deze krant te zijn. 
Ooit heeft een groep mensen uit de buurt 
de krant verzonnen om mensen uit de buurt 
belangrijke dingen te vertellen. Dit deden ze 
deels met een bokkenwagen. Dit was een 
wagen waarmee ze door de straten gingen 
om mensen uit de buurt dingen te vertellen. 
Soms hielden ze ook een wijkdag. Dit is een 
dag waarbij er voor iedereen wat te doen is.

DE BOKKENSPRONG

Quirine van der Wal en Sterre Goossens be-
denken de vragen voor Geer

Geer Meershoek aan het werk bij de BOKFouad en Katinka luisterend naar de 
kinderredactie

CAFÉ KLEIWEG IN ‘TOEN WAS GELUK: DE FILM’
De populaire comedyserie 'Toen was 
geluk heel gewoon', die tussen 1994 en 
2009 werd uitgezonden door de KRO, 
krijgt een vervolg in de bioscoop.

De bioscoopfilm speelt zich af in 1974, als 
het Nederlands voetbalelftal de WK-finale 
van aartsrivaal West-Duitsland verliest. 
Daarnaast is dit het jaar waarin de karakters, 
zoals Gerard Cox (Jaap Kooiman), Joke 
Bruijs (Nel Kooiman) en Sjoerd Pleijsier 
(Siem Stokvis) in de televisieserie waren be-
land toen de serie stopte. 

De serie en de film hebben een echt Rotter-

dams thema en spelen zich af in Rotterdam.  
Op maandag 26 augustus was Café Kleiweg,  
oftewel Café de Kroonkurk, één dag on-
derdeel van de filmset. Het interieur van 
het café werd zoveel mogelijk aangepast 
aan de jaren ’70. Al waren de aanpas-
singen minimaal, omdat Café Kleiweg  

juist bekend staat om zijn authentieke sfeer. 

Nog even geduld voordat we Café Kleiweg 
op het grote scherm kunnen zien. De film 
komt begin 2014 in de bioscoop. 

Laura Nugteren

‘LEGENDES’ IS WINNEND ONTWERP MUIZENGAATJE 
Het Muizengaatje-de onderdoorgang 
van het spoor bij de Bergweg- wordt 
opgesierd door het ontwerp ‘legen-
des’. Met een uitspraak van Coen 
Moulijn aan de Hillegerbergse zijde 
en een beeld van reuzin Hillegonda 
aan de kant van Noord krijgen Rot-
terdammers een mooi welkom in de 
deelgemeenten Hillegersberg-Schie-
broek en Noord.

Het winnend ontwerp werd 10 juli be-
kendgemaakt door portefeuillehouders 
Zeegers (Hillegersberg-Schiebroek) en  
Berndsen (Noord) en ProRail regio-direc-
teur Boutkam. 

Bijna 1800 mensen lieten de afgelopen 
weken via een speciale website hun voor-
keur blijken. De winnaar sleepte daarvan 
1005 stemmen in de wacht. 

De portefeuillehouders benadrukten het 
enthousiasme en de inzet van de twee 
ontwerpteams, die begeleid door kunst-
producent Mothership, enkele maanden 
geleden aan de ontwerp-wedstrijd be-
gonnen, in opdracht van beide deelge-
meenten. Ook de goede samenwerking 
met ProRail-de eigenaar van de onder-
doorgang –werd genoemd. 

Tot aan september is hard gewerkt aan 
de voorbereiding. In die maand start het 
aanbrengen van het winnend ontwerp. 
Naar verwachting is het in oktober in zijn 
geheel aangebracht. 

BUURTKRANT ZOEKT COÖRDINATOR
De Buurtkrant wordt volledig gemaakt 
door vrijwilligers. Dit geldt zowel voor 
de redacteuren, de coördinator c.q. 
eindredacteur en de bezorging. De 
eindredactie is al jaren in handen van 
Geer Meershoek. Zij regelt dat alle copy 
tijdig wordt aangeleverd, geredigeerd en 
geplaatst. Ook onderhoud zij de contacten 
met de adverteerders. Geer heeft besloten 
haar werkzaamheden voor de BOK begin 
2014 neer te leggen.

Daarom zoekt de BOK een nieuwe coördinator/
eindredacteur. Van de coördinator wordt 
een goede kennis van de Nederlandse taal 
verwacht. Verder een flexibele instelling en een 
goed gevoel voor organiseren. De coördinator 
overlegt met de redacteuren over de inhoud 
van de krant. Hij/zij is de spin in het web van de 

Buurtkrant en er verantwoordelijk voor dat alles 
tijdig en goed geregeld is en is afgestemd met 
opmaak en drukkerij. De coördinator maakt de 
indeling van de krant. De drukkerij zorgt voor 
opmaak en het drukken. Hij/zij is tevens lid 
van het bestuur van de BOK. Als u interesse 
heeft in deze belangrijke en interessante 
vrijwilligersfunctie neem dat contact op 
met Geer. Zij kan u precies uitleggen wat 
van u wordt verwacht. Tel 06 13199587 of  
(Buurtkrantbok@gmail.com)

Legpenning
Voor haar werk voor de BOK heeft Geer de 
deelgemeentelijke legpenning ontvangen. 
Deze werd aan haar uitgereikt tijdens de 
Bewonersdag in het Argonautenpark op 6 
juli door Jan Cees van Duin, voorzitter van de 
Deelraad

Een initiatief van: Met medewerking van:      Ontwerpen:

10 juli 2013

winnend ontwerp Muizengaatje 

Foto: Kim Berchoux

Foto: René de Man



OPMERKELIJK JUBILEUM
Vijfentwintig! jaar B.O.K. vijfentwintig 
jaar belangenbehartiging in het Kleiweg 
Kwartier. Ik kan mij de start nog goed 
herinneren. Nadat de werkgroep planologie 
van het I.K min of meer het loodje had 
gelegd, besloten een aantal overgebleven 
diehards, samen met de kersverse 
allereerste opbouwwerker Ron Koevoets, 
een belangenbehartigingorganisatie op te 
richten los van het I.K. Nadat deze groep van 
het eerste uur een tijdje bezig was, kwam 
van de deelgemeente het verzoek (eis) dat, 
wilde men als volwaardige gesprekspartner 
worden erkend, de belangenorganisatie 
een rechtspersoon diende te worden. Na 
enig beraadslagen werd voor een stichting 
gekozen. En zo zag de huidige B.O.K.  het 
levenslicht, met als oprichtingsbestuur de 
dames Kouwenhoven, Ruseler-de Wilde en 
Tabbernee en de heren Kok, Klouwens  en 
Noorlander, dit alles onder de bezielende 
begeleiding van opbouwwerker Ron 
Koevoets.

Ik weet nog dat dit met een borrel in café de 
Stal is gevierd. Na de oprichting hield men 
kantoor in de Duikelaar. Echter door allerlei 
problemen met de andere huurder, is men 
op een gegeven moment verhuisd naar de 
allereerste wijkwinkel aan de Baroniestraat, 
hoek Juliana van Stolberglaan. Daar kwam 
de club pas echt tot bloei en ontstonden er 
diverse werkgroepen. Ook de Buurtkrant 
werd nieuw leven in geblazen; eerst nog 
samen met het I.K. later geheel zelfstandig. 
Ik kan mij nog de avonden knippen en 
plakken herinneren, letterlijk met schaar en 
lijm, om een passende lay-out te maken. 
Het maken van de krant heb ik, naast het 
bestuurswerk, altijd graag mogen doen.
Wat ik mij ook nog goed kan herinneren is 
de Bokkenkar!

De B.O.K. had besloten om de meningen 
van de bewoners eens te peilen, dit ter 
navolging van de Deelgemeente die niets 
anders deed (en nog doet ). Besloten 
werd om met een werkkeet (de bokkenkar) 
gedurende een aantal weken steeds ergens 
anders in de wijk te gaan staan. Van tevoren 
werd dan in zo’n buurt gefolderd en werd 
men voorzien van enquêteformulieren. 
Vervolgens konden de bewoners bij een 
kopje koffie in de keet hun formulier inleveren 
en hun mening over een aantal zaken 
kenbaar maken. Maar ja, die keet moest 
ook verplaatst worden, en dat deden we 
s’avonds met een hoop trek- en duwwerk, 
of met een touwtje achter de auto van een 
bestuurslid. Wat ik nooit zal vergeten is de 
presentatie van het wijkplan van bureau 
Start. Dit bureau had in opdracht van de 
Deelgemeente een visie ontwikkeld (een van 
de vele) ter verbetering van de woonsituatie 
in het Kleiwegkwartier. Dit kwam hier op 
neer: bouw in het Melanchtonpark een 
nieuwe Edelstenenbuurt, sloop vervolgens 
de oude buurt en maak daar een park van. 
Kosten van deze visie 100.000 gulden! 
Kosten uitvoering? Maar goed,  het plan was 
gemaakt en moest gepresenteerd worden. 
De deelgemeente vroeg: “Kan de B.O.K. 
dat organiseren”. In al hun onervarenheid 
zei men ja. De Oranjekerk werd gehuurd. Op 
het podium zaten naast de mensen van de 
B.O.K., het bureau Stad, Deelgemeente en 
mensen van de “Coolsingel”. Toen stroomde 
de kerk vol. Al gauw moest de tussenwand 
er tussenuit en werden overal extra stoelen 
geregeld. De koster had in jaren zijn kerk 
niet zo vol gehad. En vervolgens brak de 
hel (voor zo ver dit kan in een kerk) los, het 
plan werd door de wijkbewoners uiteraard 
helemaal de grond in geboord. Ik zie nog 
de zwetende voorzitter (ondergetekende) 
voor me die krampachtig probeerde om het 
een en ander in goede banen te leiden. Dat 
was dus een lesje voor de toekomst. Wat de 
politiek dan ook maar wilde presenteren, ze 
mochten het zelf organiseren en de B.O.K. 
ging dan wel in het publiek zitten. Zo zijn 
er in de afgelopen jaren veel opmerkelijke 
zaken de revue gepasseerd, en naast 
teleurstellingen ook de nodige successen 
geboekt. Het meest opmerkelijke is echter 
dat, terwijl het bestaan van de deelgemeente 
een aflopende zaak is, de B.O.K. (nu BOK) 
nog springlevend is, en klaar om in de 
toekomst de meest opmerkelijke zaken 
aan te pakken, en mocht men de Duikelaar 
moeten verlaten dan is misschien de 
Baroniestraat iets? 

Bram Kleiwegt  (Rob Noorlander)

AL MEER DAN 25 JAAR ENGELSE LES IN HET KLEIWEGKWARTIER
EEN INTERVIEW MET MARJOLEIN RUSELER-DE WILDE

Bij het doornemen van de Buurtkrant 
van 25 jaar geleden valt ons oog 
op het artikel “Engelse les”. Met 
in totaal 25 lessen per jaar gaven 
Kevin Bull en Marjolein Ruseler-de 
Wilde toentertijd les aan mensen uit 
o.a. het Kleiwegkwartier. Nu, 25 jaar 
later, geeft Marjolein nog altijd iedere 
vrijdagmorgen les in de Engelse taal. 
De buurtkrant maakte een afspraak om 
meer te weten over 25 jaar Engelse les.

Al sinds de jaren ’70 woont Marjolein in het 
Kleiwegkwartier. Eerst in de Saffierstraat, 
inmiddels woont ze op de Statenlaan. In 
1983 meldde ze zich in eerste instantie 
zelf aan om Engelse les te volgen van 
Rein Klouwens en Engelsman Kevin Bull. 
Kevin heeft deze cursus destijds opgestart. 
De Engelse les was onderdeel van het 
werkproject “De Octopus”, waar ook de 
wijkwinkel een onderdeel van was. Die was 
toen nog gevestigd aan de Baroniestraat. 
“Ik heb farmacie gestudeerd. Toch ben ik 
een echt talenmens. Toen ik destijds zag 
dat er Engelse les werd gegeven in de wijk, 
ging het dan ook bij me kriebelen en heb ik 
me aangemeld.” 

Marjolein bleek de taal eigenlijk al goed 
onder de knie te hebben. Toen Rein 
Klouwens ermee stopte, heeft zij hem 
vervolgens opgevolgd. Van 1985 tot 2008 
heeft zij samen met Kevin de Engelse 
lessen gegeven. “In die tijd waren er drie 
soorten niveaus: beginners, gevorderden 
en vergevorderden. Ieder niveau bestond 
uit tien lessen van een uur, waarvan de helft 
van de tijd werd besteed aan grammatica 
en de andere helft aan conversatie. 
Aanvankelijk werd er gebruik gemaakt van 
stencils waar de lesstof op beschreven 
stond.” Marjolein laat me een zelfgemaakt 
lesboek zien, bestaande uit losse stencils 
waar de opdrachten met de hand op zijn 
geschreven. Marjolein: “Later werd er uit 
lesboeken gewerkt. Er waren vier delen 
en leidden op tot MAVO-4 niveau. Na het 
succesvol doorlopen van de cursus, ontving 
je een getuigschrift met de bevestiging 
dat je de cursus hebt afgerond. Ook deze 
getuigschriften heb ik nog bewaard”. 

In de periode dat Marjolein les gaf, heeft 
zij zichzelf ook bijgespijkerd. In de jaren 
negentig heeft zij het hoogste niveau van het 
internationaal erkende Cambridge examen 
behaald. Daarnaast woont haar zus in 

Australië, zodat ze ook hierdoor regelmatig 
met de Engelse taal in contact komt. 
“De mensen die zich aanmeldden voor 
de Engelse les, zowel jong als oud, 
kwamen voornamelijk uit de buurt, 
zoals het Kleiwegkwartier, Schiebroek of 
Hillegersberg. Zij hadden bijvoorbeeld 
familieleden in het buitenland. Omdat ze 
geen Engels op school hadden gekregen, 
waren ze zeer gemotiveerd om de taal te leren 
zodat ze konden blijven communiceren met 
bijvoorbeeld hun kinderen of kleinkinderen. 
Mensen hoorden via via van de cursus en 
we adverteerden in de Buurtkrant, maar ook 
in de Postiljon. Adverteren doe ik inmiddels 
niet meer. Nu iedereen al op jonge leeftijd 
Engels op school krijgt, zal er uiteindelijk 
steeds minder vraag naar de lessen zijn. De 
Engelse les bestaat nu dan ook nog maar 
uit één groep met vijf kwieke dames in de 
leeftijd van 60 tot zelfs 90 jaar oud. De lessen 
hebben nu ook een sociale factor. Daarom 
ligt de focus op de Engelse conversatie. 
Maar ik geef nog altijd huiswerk mee, zodat 
ze het schrijven ook blijven beheersen.” 

Op de vraag welke momenten in de 
afgelopen 25 jaar het meest bijzonder 
waren, vertelt Marjolein over de kerstlunches 
die ze ieder jaar organiseert voor de 
cursisten. Tijdens de kerstlunch worden 
Engelse kerstliedjes gezongen en wordt er 
genoten van diverse Engelse delicatessen. 
Daarnaast vertelt ze over de excursies naar 
Engeland die ze in de jaren ’80 en ’90 drie 
keer heeft georganiseerd. De eerste twee 
keer met bijna 20 mensen naar Londen, 
de derde keer naar Zuid-Engeland. Een 
bijzondere ervaring! Ze vindt het echter 
jammer dat de Engelse les in die jaren is 
afgestoten door de BOK, terwijl de lessen 
wel een voorziening zijn voor mensen uit de 
wijk. Wel bleven de lessen gegeven worden 

in het hoofdgebouw van de BOK aan de 
Anthony Duyklaan. 

Naast de Engelse les is Marjolein ook actief 
geweest als gastvrouw van de wijkwinkel, 
samen met Henny Kouwenhoven. Bovendien 
is ze, voordat ze lid werd van D’66 en in de 
deelraad terecht kwam, van 1984 tot 1993 
bestuurslid geweest van de BOK. “Grote 
kans trouwens dat mijn handtekening nog 
staat onder de oprichtingsakte van de BOK, 
toen deze een stichting werd.”
 

Laura Nugteren

DE BOK VAN 1988 TOT 2013

Op 21 juni 2013 bestond de BOK in haar 
huidige vorm 25 jaar. Een mooie mijlpaal 
waaraan we aandacht besteden. 
Een korte terugblik wat er 25 jaar geleden 
gebeurde; 17 november 1988
25 JAAR GELEDEN - Op 25 april 1986 
registreert Piet Beertema, systeembeheerder bij 
het Centrum voor Wiskunde en Informatica de 
eerste 'top level domain' voor een land: .nl, de 
landencode voor Nederland. Anderhalf jaar later, 
op 17 november 1988 om half drie 's middags, 
verbindt hij Nederland met het Internet. Een 
eerste email dat het werkt is het begin. Met 
deze verbinding is Nederland het tweede land 
ter wereld dat aangesloten is op het internet. 
Aanvankelijk bestaat het Wereldwijde Web 
zoals wij dat nu kennen nog helemaal niet. Het 
netwerk is bedoeld voor wetenschappelijke (en 
in Amerika ook voor militaire) doeleinden.

Politiek:
In de USSR, de Sovjet-Unie, wordt Michael 

Gorbatsjov in 1988 de nieuwe president. Hij leidt 
een nieuw tijdperk in, die van de Glasnost en 
Perestrojka. En voor de voetballiefhebbers: 25 
juni 1988 het EK voetbal '88
25 JAAR GELEDEN - Tijdens de Europese 
kampioenschappen voetbal in West- Duitsland 
wordt Nederland Europees kampioen. Tijdens 
de finale op 25 juni 1988 in München, tegen 
de Sovjet-Unie, scoort Ruud Gullit met een 
prachtige kopbal, aangegeven door Marco van 
Basten. Na de rust wordt ongetwijfeld één van 
de mooiste treffers in een finale ooit gescoord.
21 juni 1988- vandaag 
Zelf ben ik al actief bij de BOK sinds 1995/1996. 
Vanuit het Scheepvaartkwartier zijn we verhuisd 
naar het gezellige Kleiwegkwartier. Naast mijn 
fulltime baan wilde ik me graag inzetten voor de 
buurt. Na een oproep in de buurtkrant besloot 
ik me aan te melden voor de redactie. Zonder 
ervaring maar met veel enthousiasme ben ik 
aan de gang gegaan en dat is nog steeds zo, 
ondertussen met veel ervaring.  Naast redactielid 

25 JAAR GELEDEN…
Kleiweg 141 is al jarenlang een plek 
waar veel bedrijvigheid heerst. Eerst 
heeft hier de Nederlandse Papierrol-
len Fabriek, Gilde Suikerwerken en de 
Cash& Carry Radar gezeten. In 1977 
vestigde de Edah zich en tegenwoor-
dig is de Action er gevestigd. 

In mei 1987 staat er een heel artikel in 
de Buurtkrant over de vele overlast die 
de Edah veroorzaakte bij omwonenden. 
Sinds 1977 jaar klaagden de omwonenden 
over het zwerfvuil veroorzaakt door de 
containers met oud papier en bedorven 
waar. Geluidshinder door de containers 
met hard plastic wieltjes en het laden 
& lossen van leveranciers vóór zeven 
uur ’s morgens. Ook het parkeren van 
de bezoekers leverde de nodige hinder 
op. Een gerucht dat destijds de ronde 
ging; de Edah zou verhuizen naar 
garagebedrijf van Vliet, Austindealer aan 
de Kleiweg 35. Het bleef bij geruchten 
maar er stond wel wat te gebeuren. De 
landelijke Edah heeft het na diverse 

overnames uiteindelijk niet gered. In 
2008 sloot de laatste Edah haar deuren.  
Zou de overlast voor omwonenden al 
veranderd zijn? 

Garagebedrijf van Vliet is van Austin 
overgegaan naar Rover. Uiteindelijk zijn 
ook zij vertrokken uit het Kleiwegkwartier 
en heeft Albert Heijn de Wolf het pand 
overgenomen. Albert Heijn zat eerst 
in het pand waar tot voor kort de ABN 
Amro zat. De oude garage en nu 
Albert Heijn de Wolf is recent compleet 
verbouwd en uitgebreid. Ook hier hebben 
omwonenden (destijds) geklaagd over 
overlast door zwerfafval. Het bijzondere 
van teruggaan in de geschiedenis is dat 
er heel veel dingen niet veranderen. Het 
terugblikken in de tijd was erg grappig 
en soms ook een beetje triest, sommige 
krantenartikelen zouden we zo weer 
kunnen plaatsen. Hooguit de namen een 
beetje aanpassen. 

Mirjam Fondse

 logo Octopus

OPEN ATELIERROUTE KLEIWEGKWARTIER
Zaterdag 21 en zondag 22 september 
vindt de tweejaarlijkse open atelierroute 
plaats. Kunstenaars openen hun 
atelier of hun huis. Bezoekers kunnen 
vrijblijvend de kunst bekijken, de 
kunstenaar ontmoeten en natuurlijk ook 
kunst kopen. Ook in het Kleiwegkwartier 
zijn er veel kunstenaars gevestigd. 

Degenen die hun ateliers openen zijn: Diet 
van Velzel bij Il Garage Amethiststraat 3b. 
In de Koraalstraat 17 zijn de ateliers open 
van Marjolein Roeffel , Wil Jansen, Hella de 
Boo en Marina Radius. Naast de Gall&Gall 
bevindt zich de Graaf Jan van Nassaustraat 

13a waarin Judina Bruinsma en  
Jeanette Amesz hun werk tentoonstellen.

Teresa Andrews vind je in de Minstreelstraat 
55. Gert Brenner exposeert bij Studio 
Hillegersberg, Minstreelstraat 40. Sabira 
Manek aan de Kootsekade 27 en Dick 
Carlier. Zijn atelier bevindt zich aan de 
Bergse Rechter Rottekade 24. Bij enkele 
ateliers is er live muziek aanwezig. De 
ateliers zijn geopend van 11.00 uur tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. 

Meer informatie: www.kunstfestival.nl  

foto van een door de BOK georganiseerde wijkavond

ben ik ook een tijdje Opzoomer Mee coördinator 
geweest voor straten in het Kleiwegkwartier. Hier 
hebben we allerlei leuke projecten gedaan. 
Zoals de grote muurtekening onder leiding van 
Dick Carlier sr, geschilderd door kinderen aan 
de Electroweg. Vanuit het project Wijk Kansen 
Zone (WKZ) (bewaken van de wijk en voortijdig 
problemen signaleren) is het project Buurtatelier 
en KunstOntmoeting ontstaan. Soms komen 
er dingen op je pad, aangeleverd vanuit de 
bewonersorganisatie, die mij heel veel leuke 
contacten en momenten hebben opgeleverd. 
Het is nog steeds erg leuk om me in te zetten 
voor de buurt om zo de wereldstad Rotterdam 
weer wat kleiner en gezelliger te maken en 
houden. 

Mirjam Fondse



VANToen NAAR NU
door Chris Mast

Het spoor
Sinds 1900 heeft Hillegersberg een station. De eerste vijftig jaar stopten daar maar een paar 
treinen per dag, die pendelden tussen Delftsche Poort en het Maasstation. In 1953 opende 
Station Noord, sindsdien de rechtstreekse verbinding tussen het Centraal Station en Gouda. 
Het station kende zelfs korte tijd een internationale verbinding. De boottreinen uit Hoek van 
Holland naar Scandinavië en Moskou maakten er een stop.

Het perrongebouwtje (foto) dat spoorarchitect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) ontwierp, 
is inmiddels afgebroken. Van Ravesteyn had na de oorlog afstand genomen van zijn zwierige 
krulstijl bekend van de Diergaarde Blijdorp. Van de 'meest gesloopte architect van Nederland' 
staat nog wel het hoofdgebouw overeind. Het is een kunstenaars atelier, de ruimte op perron-
niveau is te huur voor bruiloften en partijen.

De pogingen om de geluidsoverlast van het spoor te beperken kenden een aanloop van ruim 
tien jaar. In 2009 zag de werkgroep Spoorschermen van de BOK zijn activiteiten met succes 
bekroond. Sindsdien is het een stuk rustiger in het Kleiwegkwartier. 

Van zwembad naar buurttuin
In 1936 opende De Overdekte, een zwembad gelegen op een binnenterrein met de ingang 
aan de Willem van Hillegaersbergstraat 82. Het bad was 11,5 bij 25 meter groot. Een overdekt 
zwembad was voor de Tweede wereldoorlog een luxe voor slechts ruim veertig gemeenten. 
De Overdekte was een particulier zwembad. In 1964 nam de gemeente Rotterdam het beheer 
over en in 1967 kreeg het er na een verbouwing een instructiebad bij. De overgang van het 
ondiepe in het diepe gedeelte zorgde eerder voor verdrinkingen. Voor de verbouwing sloot het 
bad twee zomers en één winter. In de jaren tachtig kreeg Rotterdam een nieuw zwembadplan. 
Daarin paste de sluiting van dit zwembad en de opening van een modern geoutilleerd 
zwembad elders in de deelgemeente: De Wilgenring. Na 1996 was De Overdekte het atelier 
van de kunstenaars Peter Bastiaanssen en Ronald Cornelissen.

In de buurt was inmiddels een werkgroep Speelrecht opgericht, omdat het volgens de 
bewoners aan voldoende 'leuke' speelruimte voor kleine kinderen ontbrak. Het werd een project 
van lange adem. Eerst in 2005 volgde sloop, juli 2006 opende de Buurttuin Het Zwembad.

Melanchtonpark
De naam was er eerder. In 1974 gaf de Rotterdamse straatnamencommissie het  
Melanchtonpark zijn naam samen met nog 28 andere parken en recreatiegebieden.

Het gebied aan de Achterweg omvatte inmiddels ontmantelde boerderijen en een 
volkstuincomplex. In februari 1976 was er een open dag in de Zesde Technische School, het 
huidige Hout- en Meubileringscollege. Controversieel in de plannen was de ontsluitingsweg. 
Het initiatiefcomité Kleiwegkwartier, de voorganger van de BOK, was fel tegen dat plan van de 
wijkraad. De aanleg zou bovendien de toekomst van de oude huisjes (foto) in gevaar brengen. 
De bewoners hadden al sinds 1974 gevraagd deze karakteristieke pandjes te behouden. Wel 
verdween het plan tot aanleg van een aarden wal langs het park. Volgens het comité mocht het 
park niet aan het gezicht worden onttrokken. Dertig jaar na de aanleg, in 2008, vond het eerste 
groot onderhoud plaats. De paden werden geëgaliseerd, nieuwe banken geplaatst, de locatie 
van de speelplaats veranderd en het bos uitgedund.

Paalrot is van alle tijden
Het Staten(laan)kwartier dateert uit de jaren dertig. Het stedebouwkundig ontwerp is van de 
Haagse architect Co Brandes (1884-1955), die veel heeft gebouwd in Den Haag. Onder meer 
de tegen Wassenaar aan gelegen wijk Marlot, een trip waard voor de overeenkomst. Anders 
dan op de Haagse zandgrond speelt paalrot de bewoners van Hillegersberg soms parten.  
Ons pand stond zo scheef, dat de knikkers vanzelf over de vloer rolden, herinnerde zich veel 
later iemand zijn jeugd in de Statenlaan (foto). Ook in de Baroniestraat en Duizendschoonstraat 
(foto’s onder) moest tot afbraak worden overgegaan.

In 1997 verrees op de hoek van Antony Duyklaan en de Statenlaan een nieuw 
appartementencomplex passend in de stijl van de jaren dertig. Niet zichtbaar het wijkcentrum 
De Duykelaar (bouwkosten 527.000 gulden), dat op 24 september 1981 open ging, maar 
ook zijn langste tijd achter de rug lijkt te hebben. In ieder geval moet de BOK, Bewoners 
Organisatie Kleiwegkwartier, per 1 januari 2014 daaruit verhuizen. 

Baroniestraat 
Duizendschoonstraat

Chris Mast woont sinds 2003 in het 
Kleiwegkwartier. Sinds 2006 is hij lid 
van de deelraad. Vanaf 2010 schrijft hij 
voor De Postiljon (nu Dichtbij) over het 
historische Hillegersberg en Schiebroek. 
Een bundeling van de inmiddels 135 
afleveringen komt er aan.

Samenstelling foto’s John Hokke 
(archief BOK)



GOLFCENTER SEVE: HET VERNIEUWDE GOLF CENTRUM ROTTERDAM

Aan de voet van het Kleiwegkwartier 
ligt Golf Centrum Rotterdam. Na 
een faillissement en vervolgens een 
doorstart in de wintermaanden van 
2012, is sinds februari jl. Rotterdamse 
horecaondernemer Robin Bravenboer 
eigenaar. In het afgelopen half jaar is 
er hard gewerkt om de binnenkant een 
nieuw uiterlijk te geven en de huidige 
trainingsfaciliteiten te verbeteren. En 
daar hoorde ook een nieuwe naam bij: 
Golfcenter Seve. 

Trainingslocatie
In Nederland spelen 380.000 mensen golf 
(2% van de Nederlandse bevolking). Dit 
aantal groeit jaarlijks met zo’n 5% (circa 
17.000 mensen). Golfcenter Seve helpt je 
om (nóg) beter te worden in je spel door 
het faciliteren van trainen in techniek en 
andere vaardigheden. Deze trainingslocatie 
aan de Kleiweg 480 heeft een driving range 
van tachtig overdekte, verlichte en nu ook 
(deels) verwarmde afslagplaatsen, verdeeld 
over twee verdiepingen. Hiermee heeft het 
Golfcenter nog steeds de grootste driving 
range van Nederland. Ook is er, naast 
enkele oefenholes, een negen holes par-3 
baan. “In vergelijking met andere golfbanen 

in Nederland is dit een relatief kleine baan. 
Maar bent u nog geen ervaren golfer of wilt u 
uw techniek verbeteren, dan bent u aan het 
juiste adres.” De golfschool is dan ook een 
belangrijk onderdeel. Het Golfcenter biedt 
vier verschillende cursussen aan voor ieder 
niveau; voor iemand die kennis wil maken 
met golfen of iemand die alle fijne kneepjes 
al onder de knie heeft en zichzelf wil blijven 
verbeteren. “Met ‘Seve kennismaking’ kunt 
u ontdekken of golfen iets voor u is. Zonder 
lid te worden, kunt u vrijblijvend kennis 
maken met deze sport. Wilt u wel eens een 
rondje lopen op de 9 holes par-3 baan, dan 
bieden wij de ‘Seve baanpermissie’ aan. 
Met ‘Seve 54’ is het doel van de cursus uw 
Handicap 54 (HCP54) te behalen, oftewel 
het Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Dit is 
het bewijs waarmee u aan kunt tonen dat 
u de basisprincipes van het golfspel en een 
bepaald niveau beheerst. Op veel golfbanen 
in Nederland wordt minimaal HCP54 (GVB) 
gevraagd om op de golfbanen te mogen 
spelen. Heeft u dit al in bezit, dan kunt u met 
‘Seve Masterclass’ uw golfspel verbeteren. 
Wie op Golfcenter Seve een balletje 
gaat slaan, heeft trouwens een aardige 
kans Joost Luiten tegen het lijf te lopen. 
Ondanks dat hij speelt op de Golfbaan De 
Rottebergen in Bergschenhoek, heeft de 
beste golfer van Nederland nu een eigen 
trainingsstudio op de driving range met de 
modernste faciliteiten. 

Verbouwing
Golf heeft nog altijd het imago van een 
elitesport. Golfcenter Seve wil dit vooroordeel 
graag doorbreken. Door o.a. de Seve 
kennismakingslessen wil het Golfcenter 

toegankelijker worden voor een groter en 
breder publiek. Om dit uit te stralen, heeft 
de binnenkant een verbouwing ondergaan. 
De groene en gele kleuren die voor de 
verbouwing aanwezig waren, zijn vervangen 
door een moderne en mediterrane stijl. Zo is 
de entree lichter en opener geworden. Met 
aan de ene zijde een wijnmuur en aan de 
andere zijde een open keuken, neemt de 
bar een centrale positie in. Daarnaast is er 
een vernieuwde en uitgebreidere kaart, met 
evenzo mediterrane invloeden. De serre 
met uitzicht op de golfbaan is nu overdekt 
en bij frisse avonden verwarmd, zodat 
leden en bezoekers zowel bij warm als wat 
kouder weer in de buitenlucht kunnen eten 
en gezellig een biertje of goed glas wijn 
kunnen drinken. De trap in het midden van 
de ruimte leidt naar de bovenruimte. Deze 
is gemoderniseerd met loungebanken en 
een open haard. De nieuwe ruimte ademt 
ook “golf”. De receptie en de bar zijn beiden 
gemaakt in de vorm van een golfclub. Op 
het plafond bevinden zich nu houten bogen, 
als referentie naar de oude golfclubs van 
vroeger. En ook op de kleine details is gelet; 
zo ontvang je een wijnfles in een wijnkoeler 
in de vorm van een golftas. 

Nieuwe naam
Bij deze nieuwe sfeer hoort ook een nieuwe 
naam: Golfcenter Seve. Deze naam is een 
ode aan Severiano Ballesteros, een Spaanse 
golfprofessional, die door het publiek vaak 
‘Seve’ genoemd werd. Gedurende de jaren 
’70 en ’80 was hij één van de beste spelers 
van de wereld. Vooral in zijn korte spel was 
hij meester. In 2011 overleed hij aan de 
gevolgen van een hersentumor. 

Feestelijke opening
Tijdens de verbouwing is het Golfcenter 
gewoon open gebleven. Maar bij een nieuwe 
naam, hoort een opening. Op donderdag 7 
november tot en met zondag 10 november 
wordt het vernieuwde Golfcenter Seve 
feestelijk geopend. U bent van harte 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen! 
Maar ook op andere dagen staan de deuren 
open en bent u van harte welkom. Ook als u 
alleen maar even een hapje of een drankje 
wilt doen. 

Golfcenter Seve is 7 dagen per week 
geopend: 
Receptie & baan: maandag t/m zondag van 
08:30 – 22:00 uur
Driving Range, restaurant en bar: maandag 
t/m zondag van 08:30 – 24:00 uur

Golfcenter Seve Rotterdam
Kleiweg 480

3045 PM Rotterdam
Tel: +31(0)10-418 88 48

E-mail: info@seve.nl

Laura Nugteren

WERKGROEPEN VAN DE BOK
De BOK bestond voor een heel belangrijk 
deel uit eigen werkgroepen, of werkgroe-
pen  die worden ondersteund door de 
BOK

Enkele voorbeelden:
Opzoomer Mee activiteiten werden voorheen 
actief ondersteund vanuit de BOK. Nu ligt het 
initiatief echt bij de bewoners en hebben zij 
rechtstreeks contact met de organisatie. Op-
zoomer Mee is nog steeds springlevend en 
regelmatig maken bewoners er gebruik van.

Werkgroep ouderen en sociale veiligheid. 
Deze werkgroep organiseerde o.a. de  senio-
rendagen.  Het was jarenlang een jaarlijks uitje 
op een vaste dag  in combinatie met het geven 
van nuttige informatie. De organisatie werd la-
ter overgenomen door het WMO  platform. De 
dag wordt nog steeds georganiseerd, maar 
na het vertrek van Henny Kouwenhoven uit het 
bestuur van het WMO platform worden door 
de BOK alleen nog de kaartjes verkocht. 

Foto: seniorendag 2002

De wijkwinkel is al sinds jaar en dag het mid-
delpunt. Vrijwilligers geven antwoord op di-
verse vragen, van belastingaangifte tot vragen 
over bestemmingsplannen. tot een luisterend 
oor. De werkgroep beheer, twee keer per jaar 
gaat de werkgroep beheer op stap voor een 
wijkschouw. Losse stoeptegels, overhangend 
groen, graffiti. Alles noteren de deelnemers en 
geven dit door aan de deelgemeente. 
Werkgroep Spoorschermen  heeft jarenlang 
bestaan en gestreden tegen de geluidsover-
last van de treinen en de A20. Inmiddels is 
deze werkgroep sluimerend omdat de ge-
luidswanden zijn geplaatst. Een mooie over-
winning voor deze werkgroep!
Werkgroep bestemmingsplan; deze werk-
groep hield zich bezig met het nieuwe be-
stemmingsplan van de deelgemeente. Het 
oude stamde uit eind jaren ’40 en na lange 
tijd is het plan opnieuw ingevuld. Ook dit heeft 
weer jaren geduurd maar nu ligt het nieuwe 
bestemmingsplan er. De werkgroep is niet 
meer nodig.
Werkgroep wonen, werkgroep Lisbloemstraat 
(verzakkingen van de huizen), werkgroep 
groen en leefbaarheid, werkgroep beheer 
Koraalstraat. Werkgroep fietsenstalling is nog 
steeds actief. Zij doen het beheer van diverse 
fietsenstallingen in de wijk. Werkgroep buurt-
speeltuin is ook nog steeds heel erg actief met 
het onderhouden van de gezellige tuin op de 
plek van het voormalige zwembad. 
Korte terugblik uit de jaren ’90: de Lisbloem-
straat, verbreden van de rijksweg A20 en/

of aanleg nieuwe rijksweg A13-A16 (1997), 
informatie over de verkiezingen, verbouwing 
van de Shell aan de Uitweg, bouwen van wo-
ningen in het Melanchtonpark, milieu grenzen 
voor de RET remise Kleiweg, ook hier een 
overwinning. In 2002 meldt de Buurtkrant dat 
de verleende milieuvergunning is vernietigd. 
De geluids- en stankhinder voor de Zonne-
bloemstraat en Kleiweg nemen af. Zou dit nog 
steeds zo zijn? 
3 Dagen Bokkenwagen waarbij de oprichting 
van het wijknetwerk geopperd wordt (1999). 
Kunst aan de muur; aan de wanden van de 
RET remise aan de Kootsekade en  een grote 
lege wand aan het huidige Koeienveld. Een 
lege muur is voorzien van kindertekeningen. 
Veel Koninginnedagen zijn er gevierd. Veilig-
heid en groen zijn belangrijke terugkerende 
thema’s. De plannen voor de RandstadRail 
doen haar introductie in 2003. De fietstrommel 
gaat het beeld bepalen op straat. Vanaf 1 juli 
2006 is de BOK ook te vinden op  het internet. 
(In 2013 ook op Twitter).  In 2007 verhuist de 
BOK van de Koraalstraat naar de Duikelaar. 
De funderingsproblematiek, de hangplekken 
van de jongeren, herbebouwing op diverse 
plaatsen, politieke avonden met de politieke 
partijen. In 2010 opent het Hout- en Meubile-
ringscollege ( HMC) vakschool haar deuren. 
Verder zijn er nog de voetbalkooi,de  visie 
Kleiwegkwartier, enz. bij veel  zaken houdt de 
BOK de vinger aan de pols!!

Mirjam Fondse

STEUNTJE IN DE RUG NODIG?
Heeft u (tijdelijk) ondersteuning nodig bij geld-
zaken, werk, relaties of andere zaken? Het 
Maatschappelijk Werk van het Centrum 
voor Dienstverlening is u hierbij graag van 
dienst. De maatschappelijk werker biedt u 
een luisterend oor, geeft advies, denkt met u 
mee en zoekt met u naar mogelijkheden zo-
dat u weer op eigen kracht verder kunt.  De 
gesprekken vinden plaats op locatie of bij u 
thuis. Hierbij wordt nauw samengewerkt met 
andere instanties en u kunt zo nodig worden 
doorverwezen. Het CVD biedt  ook trainingen 
en cursussen aan, bijvoorbeeld een budget-
training of Zorg om Geld. Wanneer u zich wilt 
aanmelden bij het Maatschappelijk Werk Hil-
legersberg-Schieboek van het Centrum voor 
Dienstverlening  kunt u contact opnemen met  
Vraagwijzer telefoon 010 – 2186678.

Stichting Dock heeft het Jongeren Advies 
Punt met het jongerenwerk en het zakgeldpro-
ject. Zij zijn met de jongerencoach gevestigd 
op de Peppelweg 168a in de wijk Schiebroek. 

Daar staat de deur open voor alle jongeren uit 
de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, 
dus ook voor jongeren uit het Kleiwegkwartier. 
Zij kunnen worden geholpen bij het organise-
ren van jeugdactiviteiten en kunnen er terecht 
met vragen over o.a. werk en opleiding. Dock 
kan hen ook informeren over zinvolle dagbe-
steding zoals het zakgeldproject.

Opbouwwerkers ondersteunen bewoners in 
wijken of in groepsverband op de volgende 
gebieden: wonen en leefomgeving, sociale 
(on)veiligheid, buurtgezondheidszorg, milieu 
en duurzaamheid en onderwijsstimulering. 
Tegenwoordig is het opbouwwerk veelal weg-
bezuinigd net als in de jaren ’80 . Ook in het 
Kleiwegkwartier is geen actief opbouw, jeugd- 
en jongerenwerk meer aanwezig. Voorheen 
was Thermiek de organisatie die het werk in 
de wijk en deelgemeente verzorgde. Voor vra-
gen over bovenstaande zaken  kunnen bewo-
ners terecht bij de spreekuren van de BOK of 
telefonisch bij Vraagwijzer. 

KANTOORBOEKHANDEL OP DE KLEIWEG GAAT SLUITEN
Helaas gaat er opnieuw een belangrijke 
winkel verdwijnen. De kantoorboek-
handel met sigarettenverkoop aan de 
Kleiweg, vooral bekend als voormalig 
Bruna, sluit eind september. De winkel 
bleek niet langer rendabel. De eigenaar 
vindt het jammer, maar ziet geen andere 
uitweg. 

De omzet daalde doordat de Action ver-
scheen, Albert Heijn zijn service uitbreidde 
en de opkomst van internetwinkelen en 
e-book. Ook het verdwijnen van het post-
agentschap en de brievenbus voor de deur 
bleek een gevoelige aderlating. De econo-
mische crisis doet daar nog een schepje 
bovenop. Mensen kopen gewoon minder 
boeken. En als ze die nog kopen gaat dat 
via internet. Die trend is al enkele jaren zicht-
baar. Ook al had de kantoorboekhandel de 
titels op voorraad,  de boeken werden bij 
de internetwinkels besteld en thuisbezorgd 
of afgehaald bij de postbalie achterin de 
winkel. 

Klanten die voorheen in de winkel kwamen 
gaan nu voor artikelen uit het goedkopere 
segment naar de Action. De supermarkt heeft 
ook boeken en kaarten en bovendien ruimere 
openingstijden.
De laatste jaren was er steeds minder aanloop 
en liep het gemiddelde bestede bedrag flink 
terug. Hierdoor was de winkel genoodzaakt 
om stapsgewijs het assortiment te beperken. 
En mede daardoor  ging de omzet omlaag. 
De neerwaartse spiraal bleek niet meer te 
stoppen. Ook de invoer van betaald parkeren 
en het verdwijnen van de parkeerplaatsen op 
het Bergpolderplein hebben niet bijgedra-
gen tot de toegankelijkheid van de winkel. 
Veel klanten vinden het jammer dat ook deze 
winkel verdwijnt. Maar zonder een gezonde 
omzet kan geen enkele winkel bestaan. Dan 
wordt de huur te hoog en het inkomen voor 
de detaillist te laag. Veel uren werken voor een 
te klein inkomen is niet vol te houden. Veel ex-
winkeliers kunnen hierover meepraten.

Ciska Evers

BOUWFASE BIJNA BIJ ALBERT HEIJN BIJNA TEN EINDE
De woningen die naast het winkelpand zijn 
gebouwd worden binnenkort opgeleverd. Eén 
van de woningen is nog te huur of te koop.
De invulling van de winkels blijft nog even een 
verrassing. Deze kunnen nog wel enige tijd 
leegstaan.We naderen de laatste fase van het 
bouwplan. Dat betekent dat het parkeerterrein 
opgeknapt gaat worden. Om de klanten nog 
beter van dienst te kunnen zijn wordt het par-
keerterrein opgeknapt. Daarom is het terrein 
vanaf dinsdag 1 oktober alleen vanaf 16.00 
uur voor de helft open. In week 41 (van 7 t/m 

12 oktober) is het parkeerterrein totaal afge-
sloten. Vanaf 14 oktober is het terrein, zoals 
het er nu naar uit ziet, weer gedeeltelijk bereik-
baar. Als het weer het toelaat wordt dan de 
belijning gedaan.In week 43 is het parkeerter-
rein gereed en worden de slagbomen weer in 
gebruik genomen. Mensen die iets kopen (v.a. 
een bedrag van € 10.00) kunnen gratis par-
keren. Er komen meer plekken beschikbaar 
doordat schuin geparkeerd gaat worden. Het 
parkeerterrein krijgt ook een oplaadpunt voor 
elektrische auto’s.

ROBERT OWENSTRAAT 90 JAAR
Zondagmiddag 8 september viert de  
Robert Owenstraat haar negenste ver-
jaardag. Een bijzondere dag voor alle 
bewoners. In 1923 bouwt architecten-
bureau Cramer in opdracht van Woning-
bouwvereeniging Aller Belang, naar de 
ideeën van de Britse sociale hervormer 
Robert Owen 24 woningen in het weiland 
bij de Kleiweg. De Robert Owenstraat, 
bijgenaamd ‘ het rooie straatje’, ligt ver 
weg van het ‘deftige’  Hillegersberg. Me-
vrouw Vonk is momenteel de oudste be-
woner: zij woont hier 55 jaar. En als het 
aan haar ligt, gaat zij nooit meer weg.

Woningcorporatie  Havensteder bezorgt vier 
taarten versierd met een oude straatfoto. En 
er staan al twee taarten, gekocht door de 
Robert Owen-feestcommissie. Om 13.00 
u begint het feest. Met bingo, ruilmarkt en 
een receptie voor oud-bewoners . Ook de 
bewoners van de Kleiweg en het plantsoentje 
zijn uitgenodigd. ‘s Avonds komt er soep, 
chili en salade met stokbrood op tafel. 

Iedereen heeft iets gekookt. Na afloop zitten 
de bewoners weer voldaan en tevreden in 
hun huisje. Mevrouw Vonk vertelt: ‘Langer 
geleden zaten we altijd op zomerse avonden 
buiten met elkaar koffie te drinken en de 
kinderen speelden in de straat’’.
Deze doodlopende straat heeft sloop-
dreigingen overleefd en is gebouwd op 
‘gifgrond’. In de jaren ’50 en ’60 was op deze 
grond de vuilnisstort. Bezorgde bewoners 
hebben laten onderzoeken of het hoge 
aantal gevallen van kanker in hun buurt 
veroorzaakt is door de ‘gifgrond’. De GGD 
is in 2008 tot de conclusie gekomen dat 
er geen aantoonbaar verband is. Bewoner 
Diny de Hoog vertelt: ‘Ik heb het idee van 
ziek worden door de ‘gifgrond’ losgelaten. 
De DCMR houdt o.a. de kwaliteit van het 
grondwater goed in de gaten. Zo hadden 
we een paar jaar geleden geen kikkers in de 
sloot en nu gelukkig weer wel.’

Het ‘rooie’ straatje overleeft tot nog toe 
twee sloopdreigingen. Diny zegt : ‘zaten 

we hier met spandoeken in de straat tegen 
de sloop, dat was 1978’.  Onrust ontstaat 
er ook in 2009 als woningcorporatie Com.
wonen te stellig beweert dat het straatje 
tegen de vlakte zal gaan. Nu verwachten 
de bewoners dat de funderingen in 2025 
gecheckt en gerepareerd gaan worden. 
Maar dat duurt nog lang, eerst nagenieten 
van het straatfeest.

Gwen Haslinghuis



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

Dealer van:  
Gazelle  
Batavus  
Sparta
Loekie
Kreidler

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

De nieuwe collectie 2014 komt binnen!  
De fietsen zijn mooier als ooit! 

Nu leuke kortingen op de 2013 collectie  
zolang de voorraad strekt.

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.

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam

Telefoon: 010 4611295

Openingstijden:
ma t/m donderdag 9.00 tot 18.00

vrijdag van 9.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 17.00

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

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 

WWW.WEDDINGPLANIT.NL

BEWOONSTER KLEIWEGKWARTIER SCHRIJFT BOEK OVER LEVEN MET AUTISTISCHE ZOON
Shiuan-Wen Chu woont aan de Statenlaan en 
heeft een veeleisende carrière als architect in 
Rotterdam. Dan ontdekt ze dat haar vierjarige 
zoon Lennert autistisch is. Eenmaal van de 
schok bekomen, doet ze er alles aan om Lennert 
een ongestoorde kindertijd te bieden en hem 
weerbaar te maken in het leven. Ze schreef er 
het boek ‘heel erg anders’ over. 

Het boek is prachtig, deels strip, deels 
handgeschreven teksten. Wie het boek leest, komt 
op een toegankelijke manier in aanraking met de 
bijzonderheden van iemand met autisme. Hoe je 

contact legt, hoe je zoiets aan de omgeving vertelt, 
hoe je ermee om gaat. Maar het is niet allemaal 
kommer en kwel; door Lennart leert Shiuan-Wen 
Chu weer op een andere manier naar de wereld te 
kijken, het genot van alleen zijn, de essentie van 
details te ervaren. Het leven is niet meer zoals het 
was en Shiuan-Wen Chu besluit om er niet voor 
weg te lopen, maar dit nieuwe leven te omarmen. 
Veel dingen neem je voor vanzelfsprekend aan. 
Dat je gezond bent, je ambities kunt nastreven.  
Dat het ook anders kan en dat de wereld dan niet 
vergaat, lees je in dit boek. 

Het boek ‘heel erg anders’ is te verkrijgen bij 
verschillende boekhandels. Lees er meer over 
bij: http://shiuanwenchu.blogspot.nl/2013/05/

heel-erg-anders-nu-te-koop.html

Christina Boomsma

Zonnehoed Huidverzorging

Gespecialiseerd in Manuele-, Electro Acupunctuur-, en Diepe Oscillatie Gezichtsbehan-
delingen. Rimpelcorrectie, Littekencorrectie en Facelifting zonder inspuiting of operatie. 
Acné en Couperose. EchinaCare Cosmetica.

www.zonnehoedhuidverzorging.nl
info@zonnehoedhuidverzorging.nl

Tel. 06 5266 1294
Volg ons op Facebook!

Yoga & Pilates
Sterker, vitaler en leniger 

met yoga of pilates
 Vrijdagochtend en maandagavond

Locatie: Asserweg 447, Schiebroek

www.mariannesportenbeweging.nl



HEROPENING KITSCH EN KUNST AAN DE ROTTE!
19,20 en 21 september
Kitsch en Kunst aan de Rotte bestaat 
inmiddels 17 jaar en is niet alleen een 
begrip in ónze wijk. De klanten komen 
van heinde en verre. Na een korte 
periode van sluiting is het schitterende 
pand  nu  weer in zijn volle glorie te 
bewonderen. Maar hebben er nu grote 
veranderingen plaatsgevonden?

Ondergetekende vraagt zich enigszins 
bezorgd af of de High Tea nog wel mogelijk 
is. Hans Faassen,  ondernemer in hart en 
ziel en oprichter van Kitsch en Kunst, stelt 
mij gerust. “Feitelijk is er weinig veranderd. 

Maar wij hebben de afgelopen tijd zeker 
niet stil gezeten. Achter de schermen is 
hard gewerkt. Nieuwe gezichten, andere 
kleuren…De bestaande collectie moet  
plaats maken voor de nieuwe! Tijdens de 
heropeningsdagen  gaat dit gepaard met 
heel aantrekkelijke openingskortingen. 
De tuin is eveneens vernieuwd. De Stone 
Company,  Houtenvloeren en Maree 
Deuren specialist zitten ook nog steeds 
op hun vertrouwde stek. Daarnaast zijn er 
nieuwe instorepartners bijgekomen zoals 
Makelaar van Oosten en wij krijgen de 
taartenbakkerij  Haa...gebak.”  

En hoe zit het met de horeca?  Het gezellige 
eten en drinken in de kunstsalon is voor 
sommige klanten alleen al een uitje.  Als ik de 
nieuwe kaart bekijk zie ik dat vroege vogels  
nu ook een lekker ontbijtje kunnen bestellen 
alvorens in de prachtige woonwinkel te 
gaan rondneuzen. Hans geeft aan dat er in 
de grote ruimte beneden een knusse lange 
leestafel komt met gigantisch mooie lampen. 
Daar kunnen klanten ook een hapje eten. 
Gelukkig kan de gezellige High Tea of High 
Wine nog steeds gereserveerd worden.
Er is nog steeds ruimte voor  workshops 
maar deze worden dan op maat gemaakt. 
Hans kan helaas nog niet alles verklappen 
maar vertelt wel dat er nog een aantal 
spectaculaire plannen op tafel liggen.    

En dan de projecten. De afgelopen jaren 
heeft Kitsch en Kunst woonhuizen, kantoren, 
winkels en diverse andere locaties een 
compleet ander aanzien gegeven. Voor 
een projectoverzicht is het  zeker de moeite 
waard om eens  een kijkje op de website te 
nemen.

Met een gerust hart verlaat ik het immense 
pand. En ik besef opeens dat ik nu al stilletjes 
uitkijk naar de altijd sfeervolle Kitsch en Kunst 
kerstshow. 
     
De openingsdagen zijn  19, 20 en 21 
september. Dus voor de lezer van deze krant; 
vandaag of morgen, op de dag dat uw krant 
verschijnt, kunt u profiteren van aantrekkelijke 
kortingen!
(Een groot voordeel is dat er zowel op het 
binnenterrein van Kitsch en Kunst als in 
de directe omgeving vrij geparkeerd kan 
worden)

Voor vrijblijvende informatie 
en openingstijden:

Kitsch en Kunst aan de Rotte
Bergse Rechter Rottekade 1

Tel: 010-2850277      
www.kitschenkunst.nl

Marjolein Tan

KLEIWEG TWEEWIELERS

Op woensdagmiddag is het druk bij 
fietsenmaker Tom Swemle en zijn 
collega. Klanten lopen in en uit, en 
worden direct vriendelijk te woord 
gestaan. In 2010 heeft Tom de winkel van 
Herman van den Berg overgenomen. 

Tom vertelt: ‘Er wordt veel gefietst hier in de 
wijk, door jong en oud. We zijn er voor de 
fietsende mens en vragen ons altijd af: hoe 
bewegen mensen? welke leeftijd hebben ze? 
wat willen ze met hun fiets kunnen doen? 
Daarom hebben we veel verschillende fietsen, 
we willen een fiets op maat kunnen leveren. 
We merken dat het uiterlijk van de fiets 
steeds belangrijker wordt, dat de elektrische 
fiets haar opmars maakt en dat de verlichting 
op de fiets helemaal veranderd is. Vroeger 
had je de dynamo op de band, met gevaar 
voor slippen of je fiets ging zwaarder rijden. 
Nu zit de dynamo in het wiel gebouwd. Of 
de fietsverlichting gaat op batterijen. Nadeel 
daarvan is dat je zelf om de (oplaadbare) 
batterijen moet denken.’ Kleiweg Tweewielers 
biedt geen racefietsen aan, ze worden er wel 
gerepareerd. ‘Racefietsen is een specialiteit 
in de rijwielbranche’, legt Tom uit. ‘En je 
moet er heel veel van in de winkel kunnen 
zetten, dat gaat hier niet’. De fietsen staan 
in rijen achter elkaar in de smalle winkel. Alle 
artikelen liggen netjes uitgestald of hangen 
overzichtelijk aan de muur. Achter de balie 
is de administratie keurig geordend. De 

werkplaats ziet er precies zo uit. Opgeruimd 
en netjes: de fietsenmakers kunnen snel en 
efficiënt hun werk uitvoeren. ‘Ambachtelijk 
werk, zegt Tom, dat is iets heel anders dan 
wanneer je een fiets op Internet koopt, die 
je vervolgens zelf in elkaar moet zetten en 
dan maar zien of alles goed zit. Ambachtelijk 
fietsen maken is zorgen dat nieuwe fietsen 
helemaal goed in elkaar zitten, dat oude 
stalen rossen weer als een zonnetje rijden en 
dat je als klant elke dag kunt binnen lopen 
om even wat bij te laten stellen’. 

Fietsen is groen. In de werkplaats wordt 
afval gescheiden. Op de grond liggen 
rubberen matten, zodat olie niet door de 
vloer lekt. En fietsen worden tegenwoordig 
milieuvriendelijker gefabriceerd. Alle soorten 
fietsen kunnen worden ingeruild. Tom werkt 
samen met de andere twee fietsenwinkels 
in de buurt. Klanten worden over en weer 
gestuurd, afhankelijk van hun wens. 
Bakfietsen zijn lastiger want ze zijn zwaar. En 
moeilijk ophijsbaar. ‘Een druppeltje olie dat 
lukt nog wel’. Omdat de Buurtkrant 25 jaar 
bestaat, even een korte terugblik. Vroeger 
repareerde de fietsenmaker grasmaaiers, 
buitenboordmotors en verkocht hij vuurwerk! 
Schaatsen slijpen doen Tom en zijn collega 
nog steeds.

Gwen Haslinghuis

DIERENDAG WORDT DIERENSPEKTAKELDAG
Het Bergpolderplein biedt ruimte  voor 
ontspanning en activiteiten , zoals een 
kerstmarkt (zie elders in deze krant).  
De Dieren Dokters, de Honderneming 
en Corry's Dierenwinkel hebben het 
initiatief genomen voor de organisatie 
van een DierenSpektakelDag.

Dit evenement  vindt plaats op 4 oktober  van 
15.00 tot 19.00 uur. Voor jong en oud, mens 
en dier  is het de moeite waard om te komen 
kijken of zelf mee te doen.
Kinderen kunnen op die dag ezeltje rijden en 
spelletjes spelen met de hond. Verder zijn er 
informatiekraampjes, is er een speurtocht 

voor kinderen van 6 tot 12 jaar,  zijn er 
geitjes en kippen en kunnen kinderen zich 
laten schminken.  Alle kinderen krijgen een 
aardigheidje. 

Wijkbewoners kunnen langskomen met hun 
huisdier(en)  voor  voedingsadviezen en tips 
over goede verzorging. 

Is uw huisdier fotogeniek? Doe dan mee 
met de fotowedstrijd die vooraf gaat aan de 
SpektakelDag. Hiermee zijn  mooie prijzen 
te winnen zoals een Faunalandfiets, een 
waardebon van Corry’s Dierenwinkel, een 
gratis consult bij Dierendokters Rotterdam 

Noord of een gratis speurles bij de 
Honderneming.
Foto’s van  huisdieren kunnen tot 3 oktober 
worden ingeleverd bij:
Corry’s Dierenwinkel, Bergpolderplein 2-3 , 
DierenDokters Rotterdam Noord, Straatweg 
44a, De Honderneming, Weg en Bos 18, 
Bergschenhoek.
De uitslag van de dieren fotowedstrijd 
wordt op 4 oktober bekend gemaakt. De 
prijsuitreiking vindt om 18.00 uur plaats op 
het Bergpolderplein.

Zie voor meer informatie de websites:
www.facebook.com/DDrotterdamnoord of
www.facebook.com/dehonderneming

Kom  vooral voor de gezelligheid en 
ontmoet andere dierenliefhebbers!

locatie: Bergpolderplein 
Datum: vrijdag 4 oktober 2013

Tijd: 15.00 tot 19.00 uur.

Ciska Evers

MUZIEKUITVOERING BIJ ROMEO
De stichting RoMeO is een stichting die als 
doel heeft de oude Rotterdamse trams in 
stand te houden en deze zoveel mogelijk te 
laten rijden. De oude trams zijn regelmatig 
te zien in het Rotterdamse straatbeeld. Voor 
verhuurde ritten en in de zomermaanden 
wordt de toeristische route Lijn 10 gereden. 
Daarnaast is ook de snerttram in de winter 
en de ijsjestram in de zomer regelmatig te 
zien. Van alle trams die ooit in Rotterdam 
hebben gereden staat in de remise op 
de Kootsekade minstens één exemplaar 
opgesteld. De meeste daarvan zijn rijdend 
of worden rijdend gemaakt met behulp 
van vrijwilligers. Dit zijn enorme klussen en 
daarom is de stichting RoMeO nog altijd 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers, vooral op 
het gebied van elektriciens, bankwerkers, 
timmerlieden en schilders.

Om een grotere bekendheid te krijgen is de 
remise aan de Kootsekade 19 een aantal 
keren per jaar geopend voor het publiek. 
Daarnaast zijn er het afgelopen jaar enkele 
culturele uitvoeringen geweest in de remise. 
Door velen bezocht is bijvoorbeeld de 
dansuitvoering Conny Jansen Danst.

Op zondagmiddag 27-10-2013 verzorgt 
RoMeO voor geïnteresseerden een 
muziekuitvoering. De muziek wordt verzorgd 
door de ballroomsyncopators: http://www.
ballroomsyncopators.nl/ op basis van 
originele arrangementen.
 
De band bestaat uit 11 personen. Zij spelen 
dansmuziek uit de periode 1920-1934. Via 
YouTube is een voorproefje te horen: 
http://www.youtube.com/
watch?v=rOU8QGOvUhQ

Er wordt ook een dansvloer gelegd, 
waardoor de beentjes van de vloer kunnen. 
De uitvoering begint om 14.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. De toegang bedraagt  
±€ 20, - per persoon en in de entree is een 
rondleiding met toelichting langs de oude 
trams en een welkomstdrankje begrepen. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven 
en/of nadere informatie verkrijgen via het 
algemene telefoonnummer van RoMeO 06-
83214430 of via de mail akrieg@gmail.com.
Via de website van RoMeO: http://www.
stichtingromeo.nl  zal binnenkort informatie 
worden gegeven over boekingen en betaling.

HUISARTS VELING HEEFT AL 33 JAAR PRAKTIJK IN KLEIWEGKWARTIER
'HET OOGDE HIER ECHT ALS EEN DORP'

Het jubileum van de Bok is aanleiding 
om met mensen terug te kijken op het 
verleden van het Kleiwegkwartier. Huis-
arts Veling heeft in 33 jaar al honderden 
baby’s in zijn praktijk begeleid en vol-
wassen zien worden. Hij begon aan de 
Straatweg, vanaf 1980 is hij gevestigd in 
de Prins Frederik Hendrik straat.
 
In die tijd is het Kleiwegkwartier flink ver-
anderd. Er was geen asfalt, zowel op de 
Straatweg als de Kleiweg lagen kinderkop-

jes. Overal waren gelijkwaardige kruisingen, 
zonder stoplichten. "Het oogde en voelde 
hier echt als een dorp", vertelt Veling. Aan 
de Kleiweg, waar nu de ABN AMRO zit, was 
een protestante kerk, de Nassaukerk. De to-
ren daarvan is bewaard gebleven, die kun 
je nog zien. Van de kerk aan de Statenlaan, 
die nog in gebruik was, is de kerktoren nog 
in brand gevlogen. Je merkte in die tijd nog 
meer van de invloed van de kerk, stelt Ve-
ling. "In de jaren '80 was het nog duidelijker 
bij welke geloofsrichting de mensen hoor-

den, dat droegen de mensen meer uit. Er 
waren ook grotere gezinnen; je had echt 
van die Kleiwegkwartier families die ieder-
een kende." De gezinnen veranderen. Vrou-
wen zijn steeds meer gaan werken, en het 
aantal baby’s dat Veling langs ziet komen, 
wordt minder. "Als ik dit jaar aan twintig ba-
by’s kom is het veel, zegt Veling. 
 
In drie decennia heeft Veling veel mensen, 
vooral jonge gezinnen, zien vertrekken naar 
Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en 
Bleiswijk. Daar kun je nu goedkoper wonen, 
met meer groen. Het beeld in de wijk is nu 
gemengder, met mensen uit alle delen van 
Nederland en de wereld. Maar ze zijn er nog 
wel, volgens Veling, mensen die al hun hele 
leven in het Kleiwegkwartier wonen. In zijn 
praktijk is ook het nodige veranderd. 'Men-
sen zijn mondiger, hebben al een en ander 
opgezocht op internet, vertelt Veling. De 
kwalen zijn ook enigszins veranderd. Ern-
stige astma-aanvallen bij volwassenen bij-
voorbeeld, komen nu nauwelijks meer voor. 
En sinds de crisis merkt Veling dat steeds 
meer mensen met een burn-out of arbeids-
conflicten bij hem komen. Bedrijfsartsen 
sturen mensen vaker door. 
 
Het beroep was in het verleden wel socialer, 
de huisarts kwam meer bij de mensen over 
de vloer.  Ook gewoon om te kijken hoe het 
ging, even bij een ouder iemand langs of 
op kraamvisite. Dat is minder, hoewel Veling 
aangeeft dat hij dat gewoon blijft doen: "op 
dat punt blijf ik een ouderwetse huisarts."

Christina Boomsma

DENK MEE OVER WANDEL-EN HARDLOOPROUTES BINNEN ONZE DEELGEMEENTE!

De deelgemeente Hillegersberg-Schie-
broek wil door het uitzetten van wandel- 
en hardlooproutes meer mensen uit de 
deelgemeente en omgeving kennis laten 
maken met de prachtige groene plekken 
in de wijken Hillegersberg en Schiebroek. 

Er ligt nu een plan voor twee groene wandel- 
en hardlooprondjes van elk ruim 10 kilometer: 
de rondjesHIS. De rondjesHIS bestaan uit een 
route voor wandelaars en één voor hardlopers, 
elk van zo’n 10 kilometer. Deze rondjes zijn op 
ieder punt in de route in te korten. 

De looprondjes die op een kaart staan 
aangegeven, voeren zoveel mogelijk langs 
de groene plekken in de wijk. Ook is rekening 
gehouden met de mogelijkheid te starten vanuit 

station Rotterdam Noord of een station van de  
Randstadrail. Op www.rondjeshis.nl is de route 
te downloaden. 

Reageren op de rondjesHIS 
Tot 30 september kunnen bewoners uit 
Hillegersberg-Schiebroek suggesties en tips 
insturen om de routes van de rondjesHIS te 
verbeteren. In het najaar zullen de definitieve 
rondjes worden uitgezet met markering en 
bewegwijzering. Nadrukkelijk worden actieve 
wandelaars en hardlopers uitgenodigd de 
rondjesHIS de komende weken te gaan lopen 
en hun ervaringen te delen op facebook, twitter 
en BUURbook. Voor meer informatie: www.
rondjeshis.nl, tips@rondjeshis.nl en 
www.facebook.com/rondjeshis.



verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen

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

binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al

uw kastenwanden op maat !!

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

INFORMATIE
BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter), John Hokke 
(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, Marjolein Tan en 
Geer Meershoek (coördinator)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 22 oktober 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

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.

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

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

Uw makelaar en financieel adviseur!
Info? bel 010-218 02 80 of kijk op www.woonvisie.nl

Uw makelaar en financieel adviseur!

Spelenderwijs opgroeien en ontwikkelen
Klimmen, klauteren, rollen en nog veel belangrijker: plezier maken!! Goed 
getrainde en enthousiaste instructeurs begeleiden de kinderen bij de activiteiten 
en geven uitleg aan ouders over werkwijze, juiste manier van ondersteunen 
van hun kind bij oefeningen en achtergrondinformatie op het gebied van 
kinderontwikkeling. Het doel van The Little Gym is om kinderen spelenderwijs, 
op non-competitieve wijze te laten ontwikkelen. Dit wordt gerealiseerd door de 
kinderen op positieve wijze te benaderen en voldoende uit te dagen.

Gratis Introductieles
Het eerste Semester van seizoen 2013/2014 is net begonnen! Instromen in 
lessen kan op ieder moment. De lessen zijn er in verschillende leeftijdsgroepen:  
Ouder/Kind-lessen voor kinderen van 4 t/m 36 maanden; Kleuter-lessen 
voor kinderen van 3 t/m 5 jaar, en; Lessen voor kinderen van 6 t/m 11 jaar.  
Neem contact met ons op voor een gratis introductieles en beleef zelf wat The 
Little Gym voor jullie kan betekenen!

Kleiweg 16 te Rotterdam

DE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE IS BINNEN

NEEM EEN KIJKJE IN ONZE WINKEL!

Like de facebookpagina, Galaxymode en blijf op de hoogte van de nieuwste collectie.

Neem vast een voorproefje op onze vernieuwde website www.galaxymode.nl

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

Zeg zeggenhet met bloemen, wil :

�

�

�

�

een bloemrijke buurt woont prettig!

een fleurige winkelstraat verkoopt goed!

een groene omgeving maakt ondernemen natuurlijk!

een kleurrijke deelgemeente staat goed op de kaart!

Om deze visie kracht bij te zetten heeft de er voor

gezorgd dat er in het winkelgebied aan 37 lantaarnpalen mooie Flowerbaskets zijn

opgehangen. Mede dankzij grote steun van de Deelgemeente kunnen we dit

realiseren voor de jaren 2013 en 2014.

De vele positieve reacties sterken ons in het plan om ook na 2014 nog vele jaren

door te gaan met dit project. Daarom roepen we iedereen, families, vrienden,

buren, kennissen, bewoners en ondernemers in het KleiwegKwartier op, om met

ons mee te denken hoe we dit gezamenlijk kunnen realiseren.

OV Kleiweg Hillegersberg Zuid

“Doe mee

met de bloemenzee“
Voor info en/of ideeën,

stuur een mail naar: info@ovkleiweg.nl




