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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

Toen de redactie mij vroeg om voor deze 
krant in het kader van het jubileumjaar nog 
éénmaal een opmerkelijk te schrijven, twijfel-
de ik behoorlijk. Toen ik nog in het Kleiweg-
kwartier woonde was dat geen probleem en 
perste ik er elke zes weken wel een stukje 
uit. Nu ik echter al zes jaar niet meer in de 
wijk woon, wordt een actueel stukje iets las-
tiger. Iets schrijven over mijn nieuwe woon-
omgeving (oost Groningen) lijkt mij niet 
bijster interessant voor een Buurtkrant uit het 
Kleiwegkwartier. 
Dus is het iets geworden over het Kleiweg-
kwartier uit mijn jeugd, en wel naar aanlei-
ding van het stukje dat ik las over de Robert 
Owenstraat. Hierin stond geschreven dat 
dit straatje is gebouwd op gifgrond. Dit is 
een vergissing! De huizen zijn gebouwd in 
1923. De vuilnisbelt die de verontreiniging 
heeft veroorzaakt stamt uit de zestiger jaren. 
Ik weet dit redelijk goed omdat ik in 1947 in 
deze straat op nr. 16 ter wereld kwam. Tot 
aan 2008 heb ik op nr. 17 gewoond. Ik heb 
hier een prachtige jeugd genoten, Wij liepen 
vanuit de tuin van nr. 16 met behulp van een 
plank over de sloot de weilanden in, over het 
land van rooie Leen, helemaal tot aan de 
velden van voetbalvereniging Xerxes. In dit 
land stond nog een bunker; een overblijfsel 
uit WO2, en een Amerikaanse watermolen. 
Een prachtige speelplaats voor mij en mijn 
buurtgenootjes. De stad was bereikbaar via 
de Xerxesweg. Die liep vanaf de Gordelweg, 
via een houten brug over het kanaal en via 
spoorbomen van de lijn Rotterdam - Gouda  
naar de Kleiweg. Aan de andere zijde van de 
R. Owenstraat lagen de weilanden van boer 
Boogaards. Ook deze liepen helemaal door 
tot aan het spoor. Achter de n’s 1 t/m 5 stond 
een grote melkschuur waar Boogaards twee 
maal daags de koeien melkte; ook ik heb 
dat daar mogen leren. In de zestiger jaren 
begon de grote verandering voor dit gebied, 
met de aanleg van de vuilstort. Hierop is ja-
renlang het stadsvuil (plus de nodige andere 
troep) van de Gemeente Rotterdam gestort. 
Deze belt was een bron van ellende voor 
het Kleiwegkwartier. Niet alleen vanwege het 
verkeer, maar vooral omdat hij bijna altijd in 
brand stond. Meestal ondergronds. Soms 
ook uitslaand met nog veel meer rook en 
stoom vanwege het blussen. Mijn eerste 
ervaringen als aspirant brandweerman heb 
ik dan ook naast mijn vader op deze belt 
opgedaan. 
In die periode is ook de vervuiling van dit ge-
bied ontstaan, al is dit jarenlang keihard door 
de instanties ontkend. De volgende aansla-
gen, de belt was intussen vol en gesloten, 
waren de aanleg van de A20,  het Schie-
plein, de G.K. van Hogendorpweg en tram-
lijn 5. De omgeving van de R. Owenstaat 
zoals die op dit moment is vormgegeven, is 
toentertijd ontstaan. Dit door het omleggen 
van de Kleiweg, het verdwijnen van de Oude 
Kleiweg en de Scherpendrechtsekade, het 
verdwijnen van de Xersesweg en de aanleg 
van tram en autowegen. In de tussentijd 
werd er ook nog even een nieuw ziekenhuis 
neergezet. Toen was de metamorfose echt 
een feit. 
Het opmerkelijke aan dit alles is, dat als je 
dit proces geleidelijk meemaakt je hier he-
lemaal niet bij stilstaat, maar als je dan zoals 
ik nu terugblikt, je versteld staat van de gi-
gantische veranderingen die hier in pakweg 
zestig jaar hebben plaatsgevonden. Dit geld 
uiteraard voor het gehele Kleiwegkwartier en 
voor de rest van Nederland en de wereld. En 
dit is waarschijnlijk maar goed ook, want ook 
al is iedere verandering per definitie niet al-
tijd een verbetering; ik denk toch dat we het 
wel met elkaar eens kunnen zijn dat stilstand 
ook niets oplost, de wereld draait ten slotte 
doorrrr…. en hopelijk nog heel lang.
Dus voor nu en de toekomst een prettig 
verblijf in het dynamische Kleiwegkwartier 
toegewenst, vanuit het mooie Westerwolde.

Bram Kleiwegt

OPMERKELIJK  
(DE WERELD DRAAIT DOORRRR) DE KLEIWEG VAN VROEGER 

VAN STRAATWEG TOT SPOORWEG
Door Chris Mast

Bij veel bewoners roept het beeld van de 
Kleiweg van vroeger nostalgische gevoe-
lens op. Net zoals de plaatjes in de fotoboe-
ken van de wijk. Die foto's laten zie dat op 
de Kleiweg van vroeger slechts een enkele 
auto rijdt en geen eindeloze rijen staan ge-
parkeerd.

Vandaag de dag is de Kleiweg een door-
gaande weg en gaan veel winkels een re-
latie aan met het passerende publiek. Het 
karakter van doorgaande weg staat zo nu 
en dan ter discussie. Ook recent is weer een 

onderzoek aangekondigd naar de mogelijk-
heid van het verkeersluw maken. Staat het 
resultaat eigenlijk al niet vast?

 Al eeuwen geleden was de Kleiweg de 
noordelijke rondweg van Rotterdam, de 
weg die de Rotte verbond met de Schie. 
Rond 1890 besloot de Polder Berg en Broek 
die de Kleiweg onder zijn beheer had om 
de Kleiweg te 'bekeien'. De kosten daarvoor 
kwamen uit een nieuwe tol opgericht op de 
Uitweg, die de prompt protesterende bewo-
ners van het landelijke Schiebroek als het 
ware opsloot. Nadien ontwikkelde de Klei-
weg zich tot de noordelijke wandelweg van 
vertier zoekende Rotterdammers. Onderne-
mende boeren richten een thee- of melk-
tuintje in en wie vanuit Overschie comfor-
tabel terugwilde naar het centrum nam het 
zogeheten Delftsche bootje, de verbinding 
vanaf het Hofplein over de Schie met Delft. 

Landelijkheid

Het begin van de ontwikkeling van de Klei-
weg tot woon- en winkelstraat lag na de 
eerste wereldoorlog. Het Rotterdamsch 
Nieuwsblad van 18 juli 1924 vatte samen: 
'Tot voor kort was de Kleiweg nog één stuk 
landelijkheid en als zodanig een lieve lust 
voor de graag buiten wandelende Rotter-
dammer. Nu is dat grondig aan het veran-
deren, de Kleiweg wordt het hart van een 
echte 'suburb', zoals de Engelsen het noe-
men, een buitenwijk met lage huisjes en 
tuintjes. Bij de tol aan de Straatweg is een 
nieuw centrum ontstaan met tal van winkels, 

die herinneren aan Hilversum of Zeist of aan 
andere halfsteedse buitengemeenten.' 

Maar ook van de andere kant ontwik-
kelde de Kleiweg zich. In 1908 opende de 
Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg  
Maatschappij (ZHESM) de spoorweg tus-
sen Station Hofplein en Den Haag. Schie-
broek en Hillegersberg vochten een strijd uit 
op wiens grondgebied het station nabij de 
Kleiweg zou komen, want de grens tussen 
Schiebroek en Hillegersberg liep daar mid-
den over de Kleiweg. Schiebroek won en zo 
begon ook de ontsluiting vanaf die kant op 
Schiebroeks grondgebied met de toenma-
lige Stationsstraat, nu Diamantweg.

Terug naar de ontwikkeling van de Kleiweg, 
die vond (vanaf de Straatweg gezien) vooral 
plaats aan de linkerzijde. Particuliere bouw-
ondernemers lieten daar onder architectuur 
blokjes van twee of vier huizen bouwen. Een 
accent kreeg de straat halverwege met de 
in 1927 gebouwde (en in 1992 gesloopte) 
gereformeerde Oranje Nassaukerk van ar-
chitect Adr. Lengkeek. 
Aan de overkant was het een Haagse pro-
jectontwikkelaar, de Maatschappij Debeto, 
die vanaf 1929 het Statenkwartier ontwik-
kelde. De ook al Haagse architect Co Bran-
des (1884-1955) ontwierp het stedenbouw-
kundig plan en bouwde een deel zelf onder 
meer het begin van de Statenlaan en het 
Zonnemaire blokje.

Vreemde eend

Verderop aan de Kleiweg tegenover het 
Bergpolderplein bevonden zich een paar 
vreemde eenden in de bijt. Al voordat de 
Ceintuurbaan was aangewezen tot indu-
striegebied, was er industrie aan de Klei-
weg. Watsons Vijlenfabriek, overgekomen 
uit Zwaanshals, heeft de meeste sporen na-
gelaten. Eerst kort geleden is de grond (hui-
dige Wilhelminalaan) gesaneerd. Andere in-
dustrie was de houthandel van C. Berger en 
Zonen, met houtzagerij en opslagplaatsen 
waarvan het pand van Woonvisie Makelaars 

resteert en dan de Meubelfabriek van Bou-
man, nu Action, eerder Edah.
 
Een stukje verder vormde de Uitweg de 
verbinding van het landelijke Schiebroek 
met de bewoonde wereld. Daar kreeg de 
Kleiweg zijn eerste etagebouw. Het RN van 
11 oktober 1930 berichtte: 'Een lelijke hoek 
in de nieuwe buurt was tot dusver de slo-
perij van Stolker en Knijf op de hoek van 
de Uitweg. Thans is deze sloperij gekocht 
door de bouwondernemer A. Poot te Hille-
gersberg, die de hele boel opruimt en er 24 
grote panden voor in de plaats laat bouwen 
met winkels beneden en etagewoningen en 
bovenhuizen.' Bedoeld is het complex bo-
ven de Gouden Snor. De overkant met de 
Schiebroekse apotheek kwam pas vlak voor 
WO2 tot stand. 

Poot, de man die in 1931 in Schiebroek 
zwembad De Wilgenplas opende, had al 
eerder aan de overkant gebouwd: het vijf-
hoekige blok met de platte daken, kortweg 
de ’Huisjes van Poot’. Ook het begin van de 
Lisbloemstraat is door hem ontwikkeld. 
Tot slot, één plan dat nooit tot uitvoering 
kwam. Voor de hoek van de Kleiweg en de 
Straatweg aan de Lommerrijk-kant ontwierp 
architect L.N. Krijgsman jr, een bioscoop 
met alleen al op het balkon 456 zitplaatsen. 
Krijgsman (1895-1961) had ervaring met 
monumentale ruimten, van hem is ook de 
Oranjekerk uit 1930.
  
Chris Mast
 

Chris Mast woont sinds 2003 in het Klei-
wegkwartier. Sinds 2006 is hij lid van de 
deelraad. Vanaf 2010 schrijft hij voor 
De Postiljon (nu Dichtbij) over het his-
torische Hillegersberg en Schiebroek. 
De redactie vroeg hem ter gelegenheid 
van 25 jaar Bewoners Organisatie Klei-
wegkwartier ook eens zijn licht te laten 
schijnen op de Kleiweg.

Foto’s uit de collectie van 
John Hokke en Chris Mast

'De Kleiweg van vroeger, dat was nog eens een gezellige winkelstraat. Hoeveel 
slagers, groenteboeren, kruidenierswinkels waren er toen niet? Om nog maar 
niet te spreken van andere bijzondere winkels. Allemaal op loopafstand.' 

KOM NAAR DE BEWONERSAVOND VAN DE BOK
Op woensdag 6 november om 20.00 uur 
houdt de BOK (Bewoners Organisatie 
Kleiwegkwartier) in de Oranjekerk een 
open avond voor alle bewoners in het 
Kleiwegkwartier. Hebt u een vraag, me-
ning, wilt u meer weten over de BOK of 
wat er speelt in de wijk, kom dan vooral 
langs.
 
De Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier 
staat voor de belangen van alle bewoners 
in de wijk. De organisatie bestaat helemaal 
uit vrijwilligers: het bestuur, onder leiding 
van Camiel Coremans, is onder meer ge-
sprekspartner voor de deelgemeente, daar-
naast organiseert de BOK samen met de 
ondernemersvereniging de activiteiten op 

Koninginnedag, is er een redactie die de 
krant maakt, er zijn inloopochtenden voor 
bewoners, en nog veel meer. De afgelopen 
tijd heeft de BOK zich onder meer sterk ge-
maakt voor de verbetering van het Kruispunt 
Kleiweg/Rozenlaan/Uitweg. Dit zal over eni-
ge tijd gaan gebeuren.
 
Nu we straks geen deelgemeentebestuur 
meer hebben, wordt een sterke bewoners-
vereniging nog belangrijker. De BOK zou 
dan ook graag zoveel mogelijk mensen 
welkom heten tijdens de open avond. Eerst 
praat de BOK u kort bij over de ontwikke-
lingen in de wijk en in de BOK. Stephanie 
Appenzeller van het bestuur van de BOK 
zal kort ingaan op het Melanchtonpark. 

Heel veel groepen maken graag gebruik 
van het park. De belangen van die groepen 
zijn soms tegenstrijdig. Hoe kunnen we die 
beter op elkaar afstemmen? Na een oproep 
van de BOK zijn daar al veel ideeën over 
binnengekomen. Op de bewonersavond 
praten we daarover door.
 
Na de introductie kunt u aanschuiven aan 
drie tafels:

• Melanchtonpark
•  Buitenruimte (straatverlichting, 

groen, kruispunten etc.)
•  BOK: wat speelt er in de wijk  

waar moeten wij (BOK) ons  
voor inzetten.

 Daarnaast zijn er ideeënkaarten waarop u 
uw suggestie kunt inleveren, en een grote 
plattegrond van het Kleiwegkwartier waar-
op u kunt aangeven waar volgens u knel-
punten zijn of mogelijkheden om zaken te 
verbeteren. Misschien hebt u zelf wel eens 
gespeeld met het idee om actief te wor-
den in uw wijk. Iedereen vindt zijn of haar 
woonomgeving belangrijk. Maar het is niet 
vanzelfsprekend dat onze wijk aandacht 
krijgt die nodig is, zeker niet als straks de 
deelgemeentebesturen verdwijnen. Actieve 
bewoners zijn hard nodig. Kom dus vooral 
langs op woensdagavond 6 november 
in de Oranjekerk aan de Rozenlaan. De 
avond begint om 20.00 uur. U bent vanaf 
19.30 uur van harte welkom.

  Begin Kleiweg rond 1928. Aan de linkerkant de nieuwbouw, rechts nog de oudbouw

Oranje Nassaukerk rond 1930

Links de ‘Huisjes van Poot’‚ midden de 
eerste etagebouw rond 1930

Niet gebouwd: bioscoop op de hoek van 
de Straatweg en de Kleiweg



Een leuk contrast op deze foto is een 
doorkijkje langs nieuwbouwappartemen-
ten naar oudere  woningen in een straat. 
Mijn vraag aan u is of u de naam van de 
straat weet waar u in kijkt en of u mis-
schien ook nog weet vanuit welke plek de 
fotograaf deze foto heeft gemaakt. Woont 
u er wellicht of heeft u er gewoond? 

Deel u 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 Buurt-
krant!

John Hokke

Henk Masmeijer schrijft ons dat het hier 
gaat over station Kleiweg. De trein was 
zojuist vertrokken van station Kleiweg 
richting station Hofplein. Het sein staat op 
rood. Dit gebeurde als de trein over een 
las reed. Verderop lag een wissel richting 
CS en nog een wissel richting Rotterdam 
Noord Goederen. Dat spoor liep onder 
het spoor richting CS en Hofplein. In de 
jaren ’60 reed er een groententrein van 
Pijnacker - Rodenrijs naar R’dam Nrd. 
Goederen. Tussen het spoor naar Rtd CS 
en R’dam Nrd Goederen had Henk een 
spoortuin. Hij heeft daar ± 37 jaar getui-
nierd. Als er wat gebeurde op het spoor 
bij Delft dan reden de treinen via station 
Kleiweg naar Rotterdam CS. De sporen 
werden ook gebruikt voor rijtuigen afkom-
stig van de werkplaats Leidschendam.

Ida Schwedler heeft de foto onmiddellijk 
uit de buurtkrant geknipt omdat deze vol 
nostalgie zit. Zij woonde op de Stations-
weg, later Diamantweg. Het Hofpleintrein-
tje, want zo werd de trein genoemd, reed 
van Hofplein naar Scheveningen strand. 
Als ze geld hadden om met de trein naar 
het strand te gaan trokken ze hun schoe-
nen pas op het station weer aan. Ze gin-
gen echter meestal op de fiets. 

Later ging de trein maar tot Den Haag, 
vraag haar nu niet in welk jaar dat was, 
want dat weet ze niet.

In de hongerwinter gingen ze gewapend 
met zeef, beitel en hamer naar het spoor 
om stukjes hout van de bielzen te hakken 
en zeefden ze de sintels tussen de rails 
uit om in de kachel te stoken. Ze hadden 
helemaal niets meer,  geen gas en geen 
elektriciteit. De trein reed toen niet van-
wege de spoorwegstaking.

 De foto is volgens haar genomen, vanuit 
de ingang Achterweg, nu Erasmussingel. 
Er waren twee sets spoorbomen; op de 
foto zie je de bomen aan de Kleiwegkant. 
De bomen werden met de hand bediend 
en zij, ‘ vervelende kinderen’ gingen op 
de bomen staan. Het waren niet van die 

halve bomen zoals je die nu hebt, dus de 
spoorwegmeneer schold heel erg en thuis 
kreeg ze ook nog eens van haar moeder 
op haar kop.

De tweede overgang is verdwenen toen 
de nieuwe weg een feit was. Naar de 
Bovendijk gaan via de (Achterweg) Eras-
mussingel was toen niet meer mogelijk. 
Volgens haar zijn het zwanen die daar lo-
pen. Je had overal slootjes.

Nu lopen langs de rails een fiets- en 
voetpad aan de ene zijde en alleen een 
voetpad aan de andere zijde; gelukkig wel 
omgeven door hoge hekken. Het geluids-
volume voor de Diamantweg is natuurlijk 
wel vergroot. De Metro raast nu Kleiweg 
voorbij!

Frans Stuurman laat ons weten dat hij op 
die plek vaak naar de treinen heeft staan 
kijken. Het was een sfeervol, landelijk 
stationnetje. Soms was het net of hij de 
zeewind uit Scheveningen al een beetje 
voelde. Ook het stationsgebouw had iets 
dorps. Op de zolder hebben zelfs nog 
mensen gewoond. Er hingen gordijntjes 
en er stonden plantjes voor de ramen. 
Vanuit de wachtruimte had je zicht op een 
toestel waarmee de seinen en de wissels 
werden bediend. In de wachtruimte stond 
een tafel met stoelen. Een soort leestafel. 
Aan de wand hing een klok die één keer 
in de week werd opgewonden. Op de wij-
zerplaat stonden in het zwart de cijfers 1 
t/m 12 en in het rood de cijfers 13 t/m 0. 
Door het ruitje onder de wijzerplaat zag 
je de slinger heen en weer gaan. Frans 
vraagt zich af waar die klok gebleven is. 
Op een vrijdagavond in 2006 vertrok de 
laatste trein naar Den Haag. Hij zwaaide 
nog naar de conducteur en de machinist. 
Zij zwaaiden terug. Frans keek de trein na 
tot hij hem niet meer zag. Hij vond het een 
fijn station.

Frans Stuurman heeft, na loting, de ca-
deaubon gewonnen. Hij kan deze afhalen 
in de wijkwinkel. 

ZOEKPLAATJE

ANTWOORD OP ZOEKPLAATJE BK 5

STEVEN DE JONG HÉT GEZICHT VAN DE ORANJEKERK
Al vijf en twintig jaar is Steven de Jong 
één van de bekendste kosters van het 
Kleiwegkwartier. Regelmatig fietst hij 
door de wijk en altijd is er een groet en 
een lach. Ook bij bijeenkomsten of de 
verkiezingen is de heer de Jong een 
vriendelijke gastheer, hij is er altijd sa-
men met zijn ‘team’.  

Een korte geschiedenisschets; in 1983 is 
Steven de Jong in Friesland op zijn fiets ge-
stapt en in Rotterdam gaan wonen. Hij is ge-
start als machinebankwerker bij Automator. 
In 1986 heeft hij het roer omgegooid en is hij 
jeugdouderling geworden in de Nassaukerk. 
Op 10 november 1988 werd hem gevraagd 
of hij koster wilde worden in de Oranjekerk. 
Een vraag die hij met ja heeft beantwoord. 
Hij is koster, gemeentelid en zeer actief be-
trokken bij de verbouwing van de Oranjekerk.

Steven “Ik geloof in de kerk, in de Oranje-
kerk. Ik zie het als mijn roeping om anderen 
de ruimte te geven om goed te functione-
ren. Samenbinden, omzien naar elkaar, vind 
ik belangrijk en dat probeer ik te laten zien 
in mijn werk.”
De afgelopen 25 jaar loopt dit dan ook als 
een rode draad door zijn kosterschap heen.  
De betrokkenen van de Oranjekerk  erva-
ren het in de gastvrijheid en betrokkenheid 
waarmee Steven zijn werk doet. 
De receptie ter gelegenheid van zijn ju-
bileum wordt gehouden op zaterdag 9 
november van 15.00 tot 18.00 uur in de 
Oranjekerk. Op zondag 10 november zal er 
tijdens de kerkdienst ook aandacht zijn voor 
het jubileum van Steven. De dienst begint 
om 10.00 uur met Ds. Thomlinson en m.m.v. 
het koor ‘Shine’

Mirjam Fondse

BAZAR ORANJEKERK ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013
Elk jaar is het weer gezelliger, iedereen 
heeft het er over: de bazar in de Oran-
jekerk aan de Rozenlaan. Je komt er de 
mooiste dingen tegen. 

Niet alleen boeken of huishoudelijke voor-
werpen, maar ook curiosa, “bijna antieke” 
spulletjes. Diverse elektrische apparaten, 
zoals cd-spelers, versterkers en dvd-spe-
lers, kinderspeelgoed. Wie weet mag je een 
bod doen op iets wat je heel graag wilt heb-
ben…..Op zoek naar kleding? Ook dit jaar 
is er voor ieder wat wils. En heb je na een 
uurtje snuffelen trek in een kop soep of een 
bak koffie? Ook dat is allemaal aanwezig dit 

jaar! Er is ook weer een rad van avontuur, 
waarbij je voor een eurootje kans maakt op 
een nieuw product, veelal geschonken door 
vrijgevige winkeliers, die allemaal weten dat 
de bazar in de Oranjekerk een grote trek-
pleister is voor de inwoners van het Kleiweg-
kwartier en omgeving! De opbrengst van de 
bazaar gaat dit jaar naar de reparatie van de 
luidklok, die al geruime tijd kapot is. Verder 
is het geld bestemd voor aanvulling van de 
liedboeken voor de Oranjekerk en de ver-
dere inrichting van de tuin rondom de kerk. 
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 
16 november van 10.00 – 16.00 uur.  Kom 
niet te laat, want wie het eerst komt…….

EEN FLES VOL GEZONDE LUCHT

'Je bent echt ziek', zegt Marijn tegen 
zijn vriendinnetje als verpleegster Karin 
Meier zogenaamd naar de ademhaling 
van Maaike luistert. 

Het is vrijdag 4 oktober 2013 Dierendag fes-
tival op het Bergpolderplein. De meetgroep 
luchtkwaliteit Kleiwegkwartier houdt een lu-
dieke actie. 'Snuif maar even wat frisse lucht 
op, Maaike' en de verpleegster houdt haar een 
fles vol lucht voor. 'Hee, dit ruikt naar boen-
was', roept Maaike, maar dat kan niet, er zit 

kayu putih in. En dan gaan Marijn en Maaike 
op de foto 'Samen voor gezonde lucht'. Foto-
grafe Marijke Lammers vraagt hen eerst een 
wolkenbord te kiezen en op het bankje voor 
Corry's dierenwinkel te gaan staan. Na afloop 
vraagt Maaike's moeder aan Karin waar ze 
dat geweldige verpleegsterspak vandaan 
heeft. Leuk voor Koningsdag! Het pak komt, 
net als de kant en klare tekstborden van de 
afdeling communicatie van Milieudefensie.  
Zij voeren campagne deze maand, samen 
voor gezonde lucht. Hoe zit het met de cijfers?  

Na een halfjaar meten scoort het Bergpol-
derplein op een gemiddelde concentratie 
NO2(stikstofdioxide) van 28,8. De norm van 
de Europese Unie en van de Wereldgezond-
heidsorganisatie ligt op 40. Het meest ver-
vuilde meetpunt in Rotterdam is de ’s Gra-
vendijkwal (46,9). Milieudefensie schrijft in 
haar halfjaarrapportage dat Rotterdam waar-
schijnlijk de vuilste stad van Nederland is. En 
dat komt niet door de haven maar door de 
liefde van de Rotterdammer voor de auto als 
vervoermiddel. De werkgroep Kleiwegkwar-
tier meet vastberaden door zodat over nog 
een halfjaar de resultaten definitief vergele-
ken en vastgesteld kunnen worden. 

Meer weten? 
www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit 

Gwen Haslinghuis

(foto’s Marijke Lammers)

BRIEVENBUS, WAAR VIND JE DIE NOG?
We gaan met z’n allen steeds meer digitaal. 
Dat merken we aan de hoeveelheid post die 
we jaarlijks op de mat ontvangen. Die wordt 
net als het aantal brieven en kaarten die we 
zelf op de bus doen, steeds kleiner.

En als je dan de moeite neemt om zo’n fijne 
ouderwetse brief of attent kaartje voor een 
zieke te schrijven, waar laat je die dan? De 
Buurtkrant startte een onderzoek. 

Volgens de website van postNL: 
http://www.postnl.nl/locatiewijzer/ staan er 
zeven brievenbussen in het Kleiwegkwartier. 
Je moet het kaartje heen en weer schuiven 
om alle brievenbussen in beeld te krijgen. 
Maar daar hebben onze niet digitale bewo-
ners niet zoveel aan. En bovendien, kloppen 
die gegevens op de website nog wel? Een 
mooie aanleiding voor een rondje Kleiweg-
kwartier, per fiets. 

De eerste brievenbus staat aan het begin 
van de inrit naar het SFG ziekenhuis. De 
oranje kleur van deze bus is duidelijk te zien. 
Als je verder de Kleiweg volgt, in de edelste-
nenbuurt naar de hoek van de Hoofdlaan, 
dan zie je de oranje bus aan je linkerhand. 
Deze is ook niet te missen. De brievenbus-
sen bij de voormalige kantoorboekhandel 
en het postagentschap zijn verplaatst naar 
de ingang van de Albert Heijn. Door het 
verdwijnen van het postagentschap en de 
kantoorboekhandel is de supermarkt een 
meer voor de hand liggende plek gewor-
den. De meeste van ons hebben die inmid-

dels wel gevonden. Bij het seniorencomplex 
De Kleyburg is een nieuwe bus geplaatst. 
Gelukkig! Senioren zijn vaak juist die men-
sen die nog wel de tijd nemen om een echte 
brief te schrijven. En lopen naar de Albert 
Heijn is voor veel bewoners een straat te ver. 
De bus op de hoek Straatweg – Prinses 
Margrietlaan is een grensgeval: Wel of 
niet een bus van onze wijk? De vijfde bus 
is die op de hoek van de Juliana van Stol-
berglaan – Straatweg. Tot voor kort stonden 
er daar twee naast elkaar. Heeft daar ooit 
in de buurt een vlijtige schrijver gewoond 
die in zijn eentje dagelijks een bus vulde? 
Blijkbaar is dat nu niet meer zo. Er staat er 
nu nog één.

Op een knus hoekig pleintje, het Lathyrus-
plein, onderaan de Rozenlaan staat bus 
nummer zes. Handig punt. Veel omwonen-
den zullen hem ook wel gevonden hebben. 
De laatste bus staat in de Frobenstraat. Fro-
benstraat??? Dat is toch op dat industrieter-
reintje in de buurt van de brandweerkazerne 
en de BoumanGGZ? 

En ja hoor, daar staat inderdaad een brie-
venbus. Al zou het me niet verbazen als ik 
de eerste bewoner ben die dit best bewaar-
de geheim van het Kleiwegkwartier heeft 
gevonden. Verscholen in een hoekje, tussen 
het onkruid bij een hoog hek voor een niets-
zeggend afgesloten pandje. Hier komt toch 
geen mens? Turend door de spijlen heb ik 
het waarom van deze locatie van de bus 
kunnen achterhalen: het is een pand van 

PostNL. Een thuiswedstrijd voor de postop-
haler dus. En deze bus wordt pas om 19.00 
uur geleegd. Dit in tegenstelling tot alle an-
dere bussen waarop 18.00 uur als lichting-
tijd is vermeld. Dus mocht u die verjaardag 
bijna zijn vergeten en alsnog een persoonlijk 
kaartje op het laatste moment willen posten, 
dan moet u in de Frobenstraat zijn. Tenmin-
ste, als de postophaler die brievenbus ook 
weet te vinden. Tip voor PostNL: zet dit een-
zame exemplaar ergens op de Willem van 
Hillegaersbergstraat. Heeft ie wat meer eer 
van zijn bestaan. 

Ciska Evers

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



‘27 LACHENDE GEZICHTEN DIE OP JE AFSTAPPEN’
LEERKRACHTEN BERGSE ZONNEBLOEM NRS 1 EN 2 IN VERKIEZING RDAMSE LEERKRACHT VAN HET JAAR

4000 Ouders en leerlingen brachten hun 
stem uit in de jaarlijkse verkiezing Op 4 ok-

tober reikte onderwijswethouder Hugo de 
Jong de prijs uit aan Else-Marike Visser. 'Ze 

is vrolijk en lief, en geeft zich voor 200% voor 
de kinderen', gaf een van de stemmers aan. 
Zelf zegt Else-Marike Visser daarover in haar 
blog op de site '10 minutengesprekken: "In-
middels sta ik 14 jaar voor de klas en heb 
ik in diverse vormen van onderwijs gewerkt 
en mijn ervaringen opgedaan. Ik werk nu 
drie jaar op Daltonschool de Bergse Zonne-
bloem en heb ik het idee dat ik mijn kennis 
en ervaring iedere dag optimaal kan inzet-
ten. Naar de kinderen toe heb ik hoge ver-
wachtingen en ik probeer ze continu aan te 
spreken op hun eigen niveau. In de klas pro-
beer ik de kinderen met heel veel humor te 
motiveren tot leren. Wanneer dit door de ou-
ders en de kinderen zo gewaardeerd wordt, 
dat je genomineerd wordt tot leerkracht van 
het jaar en je uiteindelijk de titel ook wint dan 
loop je stiekem toch ook wel een beetje over 
van trots en hoop je dat je die leerkracht ben 
die de kinderen zich later als ze groot zijn 
nog altijd kunnen herinneren.

Ik wil met mijn verhaal de komende gene-
ratie leerkrachten motiveren om vooral voor 
dit vak te gaan. Er is geen andere baan, 
waarbij je dag begint met 27 lachende ge-
zichten die op je afstappen!!
Ook Bianca Wessel, leerkracht van groep 3, 
is een juf waar de Bergse Zonnebloem trots 
op kan zijn. Zij werd nummer 2 in de Rotter-
damse verkiezing leraar van het jaar.

Uitbreiding op komst
Bij de Bergse Zonnebloem doen ze ken-
nelijk iets goed. Dat is ze niet zomaar ko-
men aanwaaien, een aantal jaren geleden 
stond de Bergse Zonnebloem minder goed 

bekend dan nu. Na een slecht inspectierap-
port in 1999 over de kwaliteit van het on-
derwijs heeft de directie het beleid en het 
onderwijs ingrijpend verbeterd. De school 
heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan 
de verbetering van haar kwaliteit en parti-
cipatie van ouders en bewoners, met een 
team dat daar met hart en ziel voor gaat. 
De school is nu zo populair dat uitbreiding 
noodzakelijk is. Al in 2010 drong de school 
daarop aan, nu is het dan eindelijk zo ver. 
Begin 2014 start de uitbreiding, met meer 
lokalen, ruimte voor een aula en de BSO en 
een royale entree.
 
Een impressie van de uitbreiding is te 
vinden op: 
 
http://stereoarchitects.nl/projects/de-berg-
se-zonnebloem-2/
 

Christina Boomsma

Het RO-transitieteam pakt complexe 
problemen aan in je woon-werkgebied 
en geeft met bewoners, ondernemers, 
kerken, ZZP-ers en scholen impulsen 
voor de toekomst. Tijdens de bijeen-
komst van dit RO transitieteam eerder 
dit jaar ontmoet ik Elianne Braskamp. 

Elianne heb ik het afgelopen jaar gevolgd 
in haar zoektocht naar een geschikte loca-
tie voor haar droom: “het creëren van een 
lunchcafé waar je met je kinderen naar toe 
kunt voor het ontspannen drinken van een 
kop koffie en het ontmoeten van je buurtge-
noten. Dit  met een eerlijke kaart met mooie 
producten uit Rotterdam. Een lunchcafé dat 
verder gaat dan de standaard kaart voor 
kinderen van poffertjes”. De meubels zul-
len worden gemaakt door leerlingen van de 
Hoge Brug.  

In haar zoektocht naar het vinden van een 
mooie plek  is Elianne de mensen van het 
RO-transitieteam tegen gekomen. Zij steu-
nen haar zoektocht en al snel komt het 

leegstaande café op het Bergpolderplein 
in zicht. Elianne gaat in onderhandeling 
met de eigenaar maar stuit al snel op de 
eisen van de eigenaar; het behouden van 
de gokkast en een avondopening. Dat past 
niet in de droom. Daarom is ze verder gaan 
zoeken en heeft een makelaar in de arm 
genomen. Het tweede pand aan de Klei-
weg wordt gevonden. Een mooi leegstaand 
pand in het midden van de Kleiweg. De on-
derhandelingen starten en er wordt gekeken 
naar de uitbreiding van het pand. Weer stuit 
Elianne op een probleem, de makelaar laat 
het afweten, weg pand.

Vervolgens komt er een nieuwe makelaar 
op haar pad, iemand die wel meedenkt. 
Een andere locatie is gevonden, een pand 
wederom aan de Kleiweg nu aan de over-
zijde. Maar….  vochtproblemen, betonrot 
en verouderde elektriciteit. De verhuurster  
moet behoorlijk investeren wil het pand ge-
schikt worden voor lunchcafé Coffee & kids. 
Wederom een partij die afhaakt. De verhuur-
der wil de investering niet doen omdat ze 

het risico te groot vindt voor de startende 
onderneming.  

Nu bijna een jaar later staat Elianne nog 
steeds met lege handen zonder pand maar 
met haar droom. Elianne; “de ruimtes zijn 
heel beperkt en niemand durft te investeren 
in een nieuwe onderneming’. 

Wat zoekt Coffee & Kids: een ruimte van 
100 tot 120 m2 met een vergunning voor 
horeca of geschikt te maken voor horeca. 
Een contract van een jaar voor een bedrag 
dat past in 2013 in de buurt of aan de Klei-
weg. Want er is behoefte aan een leuke 
plek om elkaar te ontmoeten! Wil je meer 
weten over het RO Transitieteam omdat je 
zelf tegen een dergelijk probleem aanloopt  
post@ro-transititeam.nl Wil je meer weten 
over Coffee & Kids mail dan met Elianne 
info@coffeekids.nl 

Mirjam Fondse

IS DE KLEIWEG NOG NIET KLAAR VOOR ONDERNEMERS?

Cultuurscout Kaboul Vermijs gaat vanaf 
oktober aan de slag in de deelgemeente 
Charlois. Zijn opvolger Sanne Nelissen is nu 
bezig om zich in de wijk en haar culturele 
aanbod te verdiepen. Wat doet de cultuur-
scout? Hij en vanaf nu dus zij, ondersteunt 
alle initiatieven op het gebied van kunst en 
cultuur in de wijk. Heb je een leuk idee om 
de balletklas van je dochter of zoon een po-
dium te geven in een echte zaal. 

Wil je een expositie organiseren voor het 
werk dat je maakt, heb je hulp nodig bij het 
maken van een projectplan of bij het aan-
vragen van een subsidie? Dan kun je con-

tact opnemen met de cultuurscout. Sanne 
kijkt dan naar de mogelijkheden en koppelt 
mensen aan elkaar. En ze weet de juiste we-
gen om subsidie te regelen of  initiatieven bij 
elkaar te brengen. 

Maandelijks komt er een nieuwsbrief uit en 
twee keer per jaar is er een bijeenkomst. 
Een van de initiatieven die de cultuurscout 
van harte ondersteunt is het oprichten van 
de KunstUitleen i.o. door Marjolein Roef-
fel. Lokale kunstenaars kunnen hun werk 
aanbieden op een nog te ontwikkelen web-
site en de bewoners kunnen het kunstwerk 
huren met mogelijkheid tot koop. Voor 
meer informatie over dit leuke project:  
http://www.marjoleinroeffel.com/blog_post. 
Om contact op te nemen met de cultuur-
scout: his@cultuurscouts.com

Mirjam Fondse

CULTUURSCOUT

Basisschool de Bergse Zonnebloem aan de Elektroweg had onlangs reden om bij-
zonder trots te zijn.  Else-Marike Visser en Bianca Wessel, beiden leerkrachten aan 
de Bergse Zonnebloemschool, werden nummer 1 en 2 in de verkiezing Rotterdamse 
Leerkracht van het jaar.

DIERENDAG IN HET KLEIWEGKWARTIER!
Het is weer dierendag geweest, 4 ok-
tober. Op die dag staan alle dieren 
centraal. Dat was ook het geval in het 
Kleiwegkwartier, daar was een heus 
spektakel georganiseerd door de Hon-
derneming, Corry’s Dierenwinkeltje en 
Dierendokters Rotterdam Noord. Van 
3 uur tot en met 7 uur was er van alles 
te doen op het Bergpolderplein. Er was 
een dierenambulance waar je in mocht, 
er was een springkussen, en in het mid-
den stond een heus behendigheids-
veldje.

Ook stonden er een aantal kraampjes. On-
der andere van Plaswijck, Stichting Zwerfkat 
en van Dierendokters Rotterdam Noord. 
Ook konden de kinderen van 6 tot 12 jaar 
een speurtocht doen. De hoofdprijs was 
een MP3 Speler, gewonnen door Lotte van 
12 jaar oud.

Verder stonden er nog een aantal geitjes, 
dat tot grote hilariteit hun riemen steeds in 
elkaar draaiden en dan weer losgemaakt 
moesten worden.

Die geitjes kwamen van Dierenweide het 
Ezelsbruggetje. Ze hadden ook 2 ezels mee-
genomen voor de kinderen om op te rijden.

De viskraam was natuurlijk ook weer van de 
partij, die staat heel erg vaak op het Berg-
polderplein.

En, er waren nog verschillende demonstra-
ties, zoals van behendigheid en vachtver-
zorging. Er was ook nog een Dierenspreek-
uur van DD Rotterdam Noord. Verder kon 
Wil Koolhaas van de Honderneming je alles 
vertellen over het gedrag van je hond.
Als klap op de vuurpijl werd er ook nog een 
heuse Faunaland-Fiets weggegeven aan 
de winnaar van de fotowedstrijd. Om mee 
te doen moest je een hele leuke foto van je 
dier insturen. De winnaar van deze wedstrijd 
is de familie Kleingeld geworden. De 2e 
prijs van de fotowedstrijd ging naar familie 

Kraakman, die ontvingen een waardebon 
ter waarde van €50,-.De 3e prijs mocht de 
familie v/d Eerden in ontvangst nemen. Zij 
hebben een digitaal fototoestel gewonnen. 
De 4e prijs was een gratis consult bij Die-
rendokters Rotterdam Noord, gewonnen 
door fam. Dulfer, en de winnares van de 5e 
prijs mag met haar hond een gratis speurles 
volgen bij de Honderneming. De 5e prijs is 
gewonnen door mevrouw Kroon. Rond half 
zeven was het spektakel tot zijn eind en be-
gonnen mensen weer naar huis te gaan.

Er kan niets anders gezegd worden dan dat 
het een superleuke en gezellige dag was!

Annekee, 13 jaar

En het lieve meisje stichtte hier de Berg van Hillegond

De metamorfose van het Muizengaatje is compleet! Op 7 november van 10.30-11.30 uur is 
de officiële opening van het kunstwerk. Verschillende sprekers spreken een dankwoord uit 
en verrichten daarna een ‘openingshandeling.’ Plaats van handeling is het plein onder de 
Rijksweg A20. Namens de deelgemeente Noord en Hillegersberg-Schiebroek, ProRail en alle 
andere betrokkenen: Iedereen is van harte welkom!

KERSTMARKT OP BERGPOLDERPLEIN
Kerstmarkt op het Bergpolderplein op 
zondag 15 december van 14.00 uur tot 
21.00 uur

De Kerstmarkt heeft als doel bewoners, 
jong, oud, kinderen en ouders, winkeliers 
en andere ondernemers, zzp-ers bij elkaar 
te brengen in een sfeervolle kerstsfeer op 
het Bergpolderplein midden in de wijk. 
Deze kerstsfeer wordt gemaakt door een 
compacte opstelling van een 20-tal huisjes, 
leuk versierd, die gehuurd kunnen worden. 
Daarnaast zal er een overdekt klein podium 
komen voor en door de mensen uit de wijk. 
Voor de kinderen zal in de namiddag een 
lampionoptocht worden georganiseerd van-
uit de Tarcisiusschool. Op het plein zelf zal 
een hoek worden ingericht voor kinderen. 
 
Iedereen die graag wil optreden; muziek, 
zang, verhalen vertellen, gedichten etc etc, 
kan zich aanmelden. Er zijn al een paar 
leuke acts! 
Iedereen die iets wil verkopen, dat bijdraagt 

aan de kerstsfeer kan een huisje huren of 
een halve kraam (duokraam voor de halve 
prijs). 
Zowel horeca van het Bergpolderplein als 
andere horecaondernemers van het Klei-
wegkwartier zullen meedoen om de inwen-
dige mens te verzorgen.

Mirjam Fondse

W.M.O DAG
= Wet Maatschappelijke Ondersteuning

20 NOVEMBER 2013

THEMA: BEZUINIGEN WEL
 BEZUINIGEN NIET
Locatie: Lommerrijk Straatweg 99.
Inloop: 9.30 uur
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 16.00 uur
Vrij entree 

De thema’s deze dag zullen zijn ‘vervoer’ 
en ‘huishoudelijke ondersteuning’. Wat 
het kost, wat wordt er vergoed, wat wordt 
niet vergoed, wat kun je als burger nog 
zelf doen, etc. Eén zaal zal beschikbaar 
zijn voor een infomarkt en een andere zaal 
zal beschikbaar zijn voor discussie met  
(ervarings) deskundigen en bewoners. Met 
een lunch en borrel zullen we proberen 
mensen bij elkaar te brengen zodat de Wmo 
gedachte op deze dag de bindende factor 
zal zijn.

DE KLOK OP DE FLAT AAN DE KLEIWEG DOET HET WEER!!!

Op 21-8-2013 is hij er uit gehaald en gerenoveerd door Koninklijke Eysbouts uit Asten. Op 
4-10-2013 is de klok terug geplaatst en op 10-10-2013 zijn de laatste puntjes op de i gezet.

Else-Marike links en Bianca rechts



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: 3 december 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.

Op 2 november heeft Dick Carlier weer een interessante 
expositie met een mooie opening, in de oudste en mooi-
ste kerk van Rotterdam, de Hillegondakerk in het hartje 
van Rotterdam-Hillegersberg. De aankondiging is verder 
te lezen op de website van Dick: www.holland-aquarel.nl   

EXPOSITIE

Natuurlijk houden we u graag via deze krant op de 
hoogte van alles wat er speelt rond de BOK. Maar 
de krant komt nu eenmaal niet iedere dag uit. Op 
www.bokrotterdam.nl houden we u ook op de hoog-
te van allerlei nieuws, ontwikkelingen, oproepen, 
etcetera. Er staat bovendien informatie over diverse 
voorzieningen in de wijk. U kunt er ook achtergrond-
informatie over de BOK lezen en de krant downloa-
den, mocht u deze hebben gemist. En wist u al dat 
u ons ook kunt volgen op twitter? @BOKRotterdam

KIJK OOK EENS OP WWW.BOKROTTERDAM.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

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

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

SPOKEN EN GEESTEN IN SPEELTUIN DE TORTELTUIN
Zaterdag 26 oktober was het weer griezelen in 
speeltuin de Torteltuin. De vrijwilligers hadden 
weer hun best gedaan voor de kinderen. 

Met een zelf geknutselde lampion en een tasje, 
gingen zij in optocht langs de huizen. Na hun trick 
or treat tocht mochten ze lekker griezelen in de 
speeltuin. Spoken, geesten en enge geluiden vulden 
de anders zo rustige speeltuin. 
De kinderen vonden het geweldig en waren weer erg 
enthousiast. De avond eindigde bij het kampvuur. 
Tevreden gingen alle kinderen rond achten weer naar 
huis. 

TEAM ALBERT HEIJN DE WOLF ONTVANGT HET SUPER SUPERMARKT KEURMERK

Op 29 oktober heeft Albert Heijn De Wolf het 
Super Supermarkt Keurmerk (SSK) ontvangen. 
Ondernemer Angelique de Wolf ontving het cer-
tificaat uit handen van de heer Harrie ten Have, 
voorzitter van het Vakcentrum, in aanwezigheid 
van de heer Arian Pleizier, lid Dagelijks bestuur 
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Ten 
Have sprak zijn waardering uit voor haar onder-
scheidend ondernemerschap dat zich o.a. uit in 
uitstekend personeelsbeleid, veiligheid en lokale 
betrokkenheid. In de winkel zijn diverse facilitei-
ten aangebracht voor mindervaliden, is er een 
extra breed kassapad en een speciaal toilet. Ari-
an Pleizier onderstreepte het belang van lokale 
betrokkenheid en benadrukte er trots op te zijn 
dat deze winkel in de deelgemeente is gevestigd. 
Hij vindt de familie heel speciaal en heeft veel 
respect voor hun inzet en betrokkenheid.    

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Albert Heijn De Wolf behoort tot de toppers van de 
Nederlandse supermarkten als het gaat om duurzaam 
ondernemen. Met het ontvangen van het Super Super-
markt Keurmerk hebben Angelique de Wolf en haar 
team bewezen dat ze lokaal voldoen aan de eisen van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu 
gaat om de omgang met de lokale bevolking, de relatie 
met het personeel, of zaken als veiligheid, energiebe-
sparing, afvalreductie, assortiment, transport en logis-
tiek, De Wolf baseert haar keuzes op duurzaamheid.

Beoordelingscriteria
Albert Heijn De Wolf is beoordeeld op zeven criteria: 
lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, 
onderscheidend assortiment, energie, veiligheid en 
preventie, afvalinzameling en -reductie en transport 
en logistiek. Het SSK is geen eenvoudig keurmerk 
om te behalen. De Wolf is dan ook supertrots op het 
behaalde resultaat: “Onze klanten weten wel dat we 
graag lokaal het verschil maken. 

Klanten vertrouwen erop dat zij o.a. hun boodschap-
pen doen in een winkel met oog en zorg voor een 
duurzame maatschappij. Het keurmerk maakt voor 
iedereen zichtbaar dat dit vertrouwen terecht is.”
De Wolf: “Ik ben heel trots met dit keurmerk. Dat we 
het SSK verdiend hebben, heb ik gevierd met mede-
werkers en klanten door o.a. door het serveren van 
lekkere hapjes van Von Kookt. Zij is ook een lokale 
ondernemer in het Kleiwegkwartier. 

Bent u nieuwsgierig wat er allemaal bij komt kijken 
om het SSK keurmerk te verdienen, schrijf u dan in 
voor de rondleiding die binnenkort in de winkel wordt 
gehouden. Na afloop werd onder het toeziend oog 
van de familieleden vol trots het Keurmerk aan de 
muur bevestigd. 

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

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN 

APARTE EN WARME WINTERJAS?

NEEM DAN IN KIJKJE 

IN ONZE WINKEL!

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

Op de foto de dames De Wolf met hun partners samen 
met de heren ten Have en Pleizier 


