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De Kleiweg als Meent of Witte de Withstraat van Hillegersberg

Mededelingen
van de BOK

Over niet al te lange tijd houden de deelge-
meentes op te bestaan. In de plaats daar-
van komt er nu een gebiedscommissie. 
‘Bestuurlijke drukte’ noemde men de deel-
gemeentes. Maar ik kijk nu al weemoedig 
terug. Deelraadsvoorzitter Jan Cees van 
Duin die ruim de tijd neemt om de prijzen 
aan de winnaars van de fotowedstrijd van 
Corry’s dierenwinkeltje uit te reiken, de 
raadsvergadering waar elke stoeptegel 
aan bod kon komen, het gevoel dat je zelf 
iets te zeggen hebt in je eigen wijk. Gaan 
we dat niet missen straks? Aboutaleb komt 
echt niet ieder jaar om Sinterklaas welkom 
heten op de Kleiweg (hij was er wel een 
keer op Koninginnedag, om eerlijk te zijn). 
De wethouder zal niet zelf de ijsclub spon-
soren en dan de wedstrijd komen bekijken, 
zoals de portefeuillehouder bij ons wel 
deed. Erger nog is het feit dat je wegzinkt 
in alle belangen die in een grote stad als 
Rotterdam spelen. Let’s face it; onze wijk 
is niet de wijk waar de meeste kiezers per 
vierkante meter wonen. Je kunt er geen 
grote projecten neerzetten om sier mee te 
maken, zoals de Kop van Zuid. Je kunt er 
geen politieke punten mee scoren, zoals 
dat wel kan met probleemwijken. Hebben 
we straks nog wel invloed, wordt er nog 
wel geïnvesteerd in onze wijk? Ik ben een 
echte Rotterdammer, sinds jaar en dag. Ik 
schrik er zelf van maar toch bekruipt mij 
de gedachte: kunnen we ons niet beter 
aansluiten bij Lansingerland? Dan komt 
de burgemeester vast zelf nog wel eens 
langs. Toch eens opzoeken hoe die heet....

Christina Boomsma

ZULLEN WE BIJ 
LANSINGERLAND GAAN?

Eén van de belangrijkste beleidsdaden in 
deze periode van het Dagelijks Bestuur van 
de deelgemeente was de Visie Kleiweg-
kwartier. Die nota was een productie van 
het in Gouda gevestigde Bureau Stedelijke 
Planning. Daarin werden 22 projecten voor-
gesteld. Zes zogenaamde Quick Wins, elf 
projecten voor de middellange termijn en 
vijf voor de lange termijn.

Eén van de projecten voor de middellange 
termijn was een herinrichting van de Klei-
weg. Dat moest gebeuren via een verken-

ning van zowel de financiële als verkeers-
technische mogelijkheden om de Kleiweg 
in te richten als 'shared space'. Bureau 
Stedelijke Ontwikkeling waarschuwde dat 
de uitvoering een zaak van de lange termijn 
zou worden. Misschien moet 'lange termijn' 
hier eerder worden gelezen als eufemisme 
voor 'lange baan'. Dus wie bezorgd is dat 
de Kleiweg morgen op de schop gaat, kan 
worden gerustgesteld.

Recent is deze verkenning gepresenteerd 
aan de besturen van de BOK en de On-

dernemersvereniging. De verkenning is 
uitgevoerd door Dennis Scherpenberg en 
Donald Marskamp van Verkeer & Vervoer 
en Ruimte & Wonen van de Gemeente  
Rotterdam. Het is een hele mond vol, maar 
zo is nu eenmaal de officiële aanduiding. 
Het bestuur van de BOK is gevraagd om 
commentaar. Om de gedachten te bepalen 
hebben Scherpenberg en Marskamp vijf 
min of meer vergelijkbare straten genomen 
in Rotterdam, die iedereen kent en die re-
cent zijn getransformeerd. Dat zijn drie stra-
ten waar de tram rijdt: de Oudedijk in Kralin-
gen, de welbekende Bergse Dorpsstraat en 
de Nieuwe Binnenweg. Twee andere voor-
beeldstraten hebben geen tram: de Witte de 
Withstraat en de Meent.

Vergelijkingen gaan vaak mank en dat lijkt 
ook hier het probleem. Met de Nieuwe Bin-
nenweg heeft de Kleiweg de lengte gemeen, 
met de Dorpsstraat op sommige plaatsen 
de nauwte, met de Meent en de Witte de 
Withstraat de nagestreefde levendigheid en 
met de Oudedijk het karakter. Want bij de 
eerder genoemde vier straten rijgen de win-
kels zich aaneen. Alleen de Oudedijk heeft 
dezelfde karakteristiek als de Kleiweg van 
afwisseling van woningen en winkels. Om 
dit probleem te omzeilen hebben de twee 
verkenners een sluiproute genomen. Hun 
ontwerp richt zich alleen op het stuk tussen 
de Statenlaan en de Straatweg: een (zelf?)
beperking van de opdracht. Die aandacht 
voor dat stuk Kleiweg komt waarschijnlijk 
voort uit een beleidsstuk uit 2008 met een 

voorstel voor een nieuwe branchering van 
de Kleiweg. Dat stuk heet officieel Actieplan 
Transformatie Winkelgebied in het Kleiweg-
kwartier (onder die titel te vinden op het 
web). Het gebied tussen RandstadRail en 
de Uitweg was daarin bedoeld voor de za-
kelijke en maatschappelijke dienstverlening. 
Het gedeelte vanaf de Uitweg tot de Straat-
weg inclusief het Bergpolderplein voor de 
dagelijkse boodschappen: horeca, dieren-
winkel, planten en mode. De Straatweg tus-
sen de Van Slingelandtlaan en de Juliana 
van Stolberglaan als gebied voor wonen, 
kunst & antiek, horeca en mode. Dat Actie-
plan kwam uit de koker van de toenmalige 
wethouder Schrijer (PvdA). Probleem was 
dat er noch middelen, noch een methode 
was om die verandering tot stand te bren-
gen. Zo trok - bijvoorbeeld - Blokker zich er 
niets van aan. Wie de ontwikkeling van de 
Kleiweg nauwkeurig beziet, komt welhaast 
tot de conclusie, dat het beleid eerder ave-
rechts heeft gewerkt.

De status van dat Transformatie Actieplan is 
thans onduidelijk. Het is nooit geëvalueerd 
of ingetrokken, het komt niet voor - wordt 
zelfs niet genoemd - in de Gebiedsvisie 
Kleiwegkwartier, maar recent kreeg een 
ondernemer aan de kant van de Rand-
stadRail, die wilde uitbreiden te horen, dat 
hij geen schijn van kans maakte omdat hij 
op het 'verkeerde' stuk van de Kleiweg was  
gevestigd.

Chris Mast

De veranderingen die de Kleiweg de laatste vijftig jaar heeft doorgemaakt zijn dat 
de tram en daarmede tramrails zijn intrede hebben gedaan in 1960 en dat hij is  
geasfalteerd. Betrekkelijk recent, ruim vijf jaar geleden, zijn daar de rode stroken 
voor de fiets bijgekomen.

Geen keerlus tram bij Station Noord 

De Kleiweg ingericht als Meent: veel bomen, trottoirs van vier respectievelijk zes meter. 
Rijbaan van zeven meter en parkeren aan één kant.

Het plan voor een keerlus voor de tram 
bij Station Noord is van de baan. In een 
nadere studie bleek het technisch onhaal-
baar. Het probleem zit hem in de wissels, 
die moeten worden aangelegd. Misschien 
komt het vraagstuk modelspoor-enthousi-
asten bekend voor. Een wissel, op een hel-
ling biedt een grotere kans op ontsporing. 

Daarom is er als standaard, dat een wissel vlak 
dient te liggen. Doch de rails tussen de zoge-
naamde Bergwegbrug en het Muizengaatje 
heeft een verval van 1:30, het maximaal toege-
stane. Met vlakke wissels zou het restant van 
het traject te steil worden. Een andere oplos-
sing zou zijn de rails in zijn totaliteit vlakker te 
maken. Dat kan alleen door de Bergwegbrug 
te verlagen met alle repercussies voor het 
scheepvaartverkeer of de tramrails onder het 
Muizengaatje te verhogen en dus de treinrails 
te verhogen. Allebei onrealistisch. 
De studie naar een keerlus bij Station Noord 
had zijn oorsprong in de kwetsbaarheid van het 
tramnet bij een ongeluk. Noch lijn 4, noch lijn 
8 hebben een mogelijkheid eerder dan op het 

eindpunt te keren. Tot 1980 ging dat overigens 
nog wel omdat er toen nog een lus lag in de 
Hillegondastraat en Willem van Hillegaersberg-
straat. Nadien is als noodoplossing gehan-
teerd, dat de trams van lijn 4 dóór de remise 
keerden.
Overigens vreesden velen, dat de aanleg van 
een keerlus bij Station Noord zou betekenen 
dat niet alle trams van lijn 4 en lijn 8 meer de 
volledige rit zouden maken. Inmiddels is ook 
een andere studie naar een wijziging van het 
tramnet in de deelgemeente op niets uitgelo-
pen. Die variant betrof lijn 25. In eerste instantie 
zou de lus van de Larikslaan worden doorge-
trokken naar de Abeelweg en in een later sta-
dium zou lijn 25 via de Abeelweg en de Argo-
nautenweg aansluiten op het eindpunt van lijn 
4 aan de Molenlaan.
In die variant zou lijn 4 uit de Dorpsstraat en van 
de Straatweg verdwijnen. Maar nu is gebleken, 
dat de Abeelweg te krap is voor een tram en 
dat de aanleg van tramrails ook zou gaan ten 
koste van een rij beeldbepalende bomen.

Chris Mast

Schets van de onmogelijk gebleken keerlus bij Station Noord. De fietsen en de bussen 
moesten ook verplaatst.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van de Bewoners Orga-
nisatie Kleiwegkwartier (BOK) wordt gehouden 
op vrijdag 31 januari 2014 van 17.00-19.00 uur 
in gebouw de Duikelaar, Antony Duyklaan 9 te 
Rotterdam-Hillegersberg. 

Bewoners van het Kleiwegkwartier, onderne-
mers en belangstellenden zijn van harte uitge-
nodigd om samen met bestuur en redactiele-
den van de Buurtkrant het glas te heffen op het 
nieuwe jaar.

BOK blijft in de Duikelaar
In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen 
wij mededelen dat het kantoor van de BOK en 
de wijkwinkel gevestigd blijven in het gebouw 
de Duikelaar, Antony Duyklaan 9. Het pand is 
overgenomen door het naastgelegen Centrum 
Djoj en wordt opgeknapt voor het houden van 
activiteiten. 

Boekje Profielenstudie
Het boekje profielenstudie herinrichting  
Kleiwegkwartier “Een verkenning aan de hand 
van vijf voorbeeldprofielen” is in te zien bij 
de wijkwinkel of te bekijken via onze website  
www.bokrotterdam.nl.

Invullen belastingformulieren
Net als verleden jaar zal dit in samenwerking 
met de bewonersorganisatie 110-Morgen 
en de BOK voor bewoners van het Klei-
wegkwartier hulp worden verleend bij het 
invullen van de belastingformulieren. In 
onze volgende krant worden de data ver-
meld waarop u zich bij ons kunt melden.  
U dient wel vooraf een afspraak te ma-
ken bij de wijkwinkel van de BOK telefoon 
010-4224445. (openingstijden, dinsdag 
t/m donderdag 09.30 t/m 12.00 uur). Met 
de jaaroverzichte(n) is het ook nodig dat u 
uw Digid-inlogcode meeneemt. Als u geen 
code heeft moet deze ruim van te voren 
worden aangevraagd. Zo nodig kan de wijk-
winkel u hierbij helpen. 

Wilt u meeschouwen?
Dat kan, zo levert u een bijdrage aan een  
schone, hele en veilige buitenruimte. U bent 
van harte welkom op maandag 17 februari bij 
de wijkwinkel van de BOK.  Het schouwen vindt 
plaats per fiets en duurt van 10.00-12.00 uur.

Inloop
Nu de BOK gevestigd blijft in het pand 
aan de Antony Duyklaan kunt u op iedere 
woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur  
bij ons terecht voor een kopje koffie of thee  
en een gezellig praatje.
  
Volgende Buurtkrant
De volgende Buurtkrant komt uit op 7 maart. 
Daarin zal ruim aandacht worden besteed 
aan de Gemeenteraadsverkiezingen en de 
verkiezing van de gebiedscommissies. Deze 
verkiezing vindt op dezelfde dag plaats als de 
gemeenteraadsverkiezing. Omdat de krant 
meer pagina’s bevat dan gebruikelijk is de 
deadline vervroegd. De uiterste inzenddatum 
is 21 februari.

VVD organiseert avond
over probleemfunderingen
De VVD afdeling in Hillegersberg-Schie-
broek organiseert op donderdag 6 febru-
ari in Lommerrijk een informatieavond 
over problemen met funderingen. Directe 
aanleiding is de mijlpaal van de vrijdag 
daarvoor: de aanvang van het funde-
ringsherstel in de Lisbloemstraat.

Het Kleiwegkwartier en Oud Hillegersberg zijn 
door de gemeente Rotterdam aangemerkt 
als een risicogebied. De huizen stammen 
voor het grootste deel van voor de Tweede 
wereldoorlog, toen er op houten palen werd 
gebouwd. Beide gebieden liggen ook rela-
tief hoog en zijn daardoor gevoelig voor een 
verlaagde grondwaterstand. Als houten palen 
langere tijd droog staan, kunnen ze gaan rot-
ten; de zogeheten paalrot.

Voor huiseigenaren, die hier mee te maken 
krijgen, ontstaat een complex probleem. De 
VVD in Hillegersberg-Schiebroek vindt het be-
langrijk dat eigenaren over juiste en volledige 
informatie beschikken. Goede voorlichting 
over funderingsherstel  is cruciaal om huisei-
genaren te helpen bij de aanpak van hun fun-
deringsproblemen. De informatieavond hoopt 
hieraan bij te dragen.
Op de avond komen door middel van kern-
achtige en praktische presentaties diverse 
aspecten aan de orde: het funderingsloket, 
funderingsonderzoek, funderingsherstel, fi-
nanciering en preventie. De presentaties wor-
den onder anderen gegeven door partijen die 
zijn betrokken bij het funderingsherstel in de 
Lisbloemstraat.Na afloop is er gelegenheid 
voor het inwinnen van nadere inlichtingen.

Locatie: Lommerrijk, Straatweg 99 Rotterdam.
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang presentaties 
19.30 uur.

Expositie Dick Carlier
nog tot eind februari
Een grote overzichtstentoonstelling van 
het werk van Dick Carlier is nog tot en met 
dinsdag 25 februari te zien in Galerie R aan 
de Van Beethovenlaan 60 in het Molenlaa-
nkwartier. 
Op zaterdagmiddag 4 januari opende Ank 
Breugem de tentoonstelling. Ze haalde her-
inneringen op aan de tijd, dat ze veelvuldig 
samenwerkten. Dat was zowel in de begin-
tijd van de BOK als van de VSW. In haar 
toespraak refereerde ze aan de ontwikke-
ling die Dick Carlier heeft doorgemaakt en 
het voor hem belangrijke jaar 2014, waarin 
hij 75 jaar hoopt te worden. Carlier schildert 
zoals hij het zelf noemt 'en plein air', in de 
open lucht. 
Vanzelfsprekend wordt de schilder daarbij 
nogal eens aangesproken, maar voor hem 
verhoogt dat alleen maar het plezier. De 
belangstelling bij de opening was overstel-
pend.



Heel landelijk gelegen zien we hier een 
molen en een  fabriek met een schuur. Toch 
zijn deze gelegen in het Kleiwegkwartier,  
maar wel een tijdje geleden. Deze foto 
kreeg ik uit de verzameling van een 
bewoner die historische artikelen schrijft. 
Waarom het mij zo trof is omdat mijn 
moeder in haar jeugd in het hoge pand  
achter de schoorsteen heeft gewoond. 
In die tijd woonden daar vier gezinnen. 
Om u op weg te helpen: de molen is 
verleden tijd. Het fabriekscomplex heeft 
verschillende functies gehad. Fabriek 
en woning zijn gesloopt en vervangen 
door een nieuw complex. Steekwoorden 

zijn mineraalwateren, gereedschap en 
woninginrichting. Dat moet u op weg 
helpen. Wat ik van u wil weten is welke 
molen er te zien is en wat er nu in het 
fabriekscomplex is gehuisvest? 

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

John Hokke

Deze keer was er slechts één antwoord op 
het zoekplaatje. Onze vaste briefschrijvers, 
dhr, en Mevr. van Herk meldden ons het 
volgende: “Het goede antwoord , maar 
met een fout plaatje! Daarbij wijzen zij op 
de verkeerde foto die bij het vorige ant-
woord stond”.  Wat het nieuwe zoekplaatje 
betreft schrijven zij: 
 “We kijken vanaf de Erasmussingel in de 
Topaasstraat richting Kleiweg. Het is van 
de ‘Edelstenenstraten’ de kortste en de 
enige rechte. De straat heette van 1928 
(bouwjaar van de huizen) tot 15 decem-
ber 1941 Potgieterstraat, genoemd naar 
Everhardus Johannes Potgieter. Everhar-
dus Potgieter leefde van 1808 tot 1875 
en was schrijver en koopman. Er is meer  

verlichting (kerstsfeer?) dan de openbare 
straatverlichting!  Links zie je twee (waar-
schijnlijk houten) beeldjes staan die dien-
den voor versiering en als de opname in 
december is gemaakt dan zie je nog bij-
zonder veel groen aan gevels en in de ge-
veltuintjes”. Dhr.  en Mevr. van Herk kunnen 
de cadeaubon ophalen bij de wijkwinkel. 

Zoekplaatje

Antwoord op zoekplaatje BK 7

Hennepkwekerij is geen oplossing voor geldgebrek
In het Kleiwegkwartier worden regelmatig 
wietplantages ontdekt. Het lijkt erop dat 
het aantal mensen dat hieraan begint 
toeneemt. Mogelijk heeft de toename te 
maken met de economische crisis. Veel 
mensen hebben minder te besteden als 
enkele jaren geleden en ook in onze 
buurt zijn er bewoners die kampen met 
werkloosheid en schulden. Na de dure 
feestdagen is de bankrekening aan 
het begin van de maand al leeg. Het 
loonstrookje is nog ver weg en dan vallen 
er nog allerlei rekeningen in de bus.  

Deze mensen zijn een makkelijke prooi 
voor wiethandelaren. Voor een bepaald 
geldbedrag laten ze de handelaar in hun 
woning of kelder een hennepkwekerij 
opbouwen. Ze sluiten daarmee hun ogen 
voor de risico’s die ze nemen: risico op 
brand en het plegen van een strafbaar feit.
De warmtelampen gebruiken veel stroom. 
Om te voorkomen dat de meterstanden 
omhoog vliegen  wordt nagenoeg altijd 
illegaal de stroom afgetapt, om de meter 
heen. Dit is brandgevaarlijk. Het komt nog wel 
eens voor dat de wietkwekerij of de restanten 
ervan worden ontdekt door de brandweer die 
op een brandmelding is afgekomen.

Het tweede risico is dat de bewoner betrapt 
wordt op het plegen van een misdrijf. Het 
is  strafbaar om meer dan enkele planten 
voor eigen gebruik te kweken. Je riskeert 

een strafblad. En die maakt je financiële 
problemen alleen maar groter. Als je gepakt 
wordt sta je te boek als crimineel en kom 
je voor de rechter. De stroomrekening 
van duizenden euro’s wordt achteraf op 
de bewoner of eigenaar van de woning 
verhaald. Niet op de wiethandelaar die 
gouden bergen beloofde. Die zorgt wel 
buiten schot te blijven. Daar heeft hij 
ervaring mee. En bewijs dan maar eens 
bij de rechtbank dat het niet jouw plantage 
was of dat je niets wist van wat gebeurde 
op zolder…

De bewoner/eigenaar draait zelf op voor 
schade aan je (huur)huis. Vaak wordt een 
huis geruïneerd ten bate van de opbouw 
van de kweek. Dit levert een extra forse 
rekening op, bovenop de stroomrekening 
en de straf die de rechter oplegt. Met een 
strafblad heb je weinig kans  om een baan 
te vinden. Voor veel functies is een bewijs 
van goed gedrag nodig. En als veroordeeld 
wietkweker kun je die wel vergeten.
Mocht u toch onopgemerkt kunnen 
oogsten: ook al zijn alle risico’s voor u, 
de handelaar die bij u de plantjes heeft 
geïnstalleerd neemt het overgrote deel van 
de winst mee. U blijft achter met een fooi en 
een illusie armer.

Een hennepkwekerij is dus geen oplossing! 
Het is een gevaar voor uzelf, uw gezin en 
uw buren.

Oogluikend toestaan dat bij de buren een 
plantage wordt onderhouden is eveneens 
onverstandig. Als bij een naburige woning 
een stroominstallatie in brand vliegt dan 
hebben de vlammen uw woning snel bereikt. 

Het is dan ook belangrijk dat bewoners 
hun ogen, oren en ook neus open houden. 
De hennepkwekerijen worden steeds 
professioneler opgezet waardoor ze 
moeilijker zijn op te sporen.  
 
Enige zaken waar u op kunt letten zijn:
- geluid van mechanische apparaten;
-  verbouwen van de woning, waarna er niet 

normaal wordt bewoond dus kortstondige 
bezoeken;

-  het aanleveren van goederen benodigd 
voor de opzet van de kwekerij bv. zakken 
met aarde, grote kartonnen dozen, 
vuilniszakken met slangen, bouwmateriaal 
etc;

-  fel licht in de woning, voornamelijk tijdens 
de nachtelijke uren;

-  geur van hennep, zoete weeïge lucht.

Bewoners een vermoeden hebben dat er 
ergens een kwekerij zit kunnen bellen met 
de politie 0900-8844. Mochten er op het 
moment van constateren mensen in het 
pand zijn dan is  112 het juiste nummer.

Ciska Evers

Twee nieuwe bezorgers stellen zich aan u voor
Wellicht is uw vorige Buurtkrant bezorgd 
door een van de twee nieuwe bezorgers 
die zich in deze buurtkrant aan u voor-
stellen. Wie zijn ze, waarom hebben ze 
besloten om de buurtkrant te gaan be-
zorgen en hoe is die eerste keer bezor-
gen bevallen?

Wie zijn jullie?
Janet: “Ik ben Janet Vos, ik woon 7 jaar in het 
Kleiwegkwartier, samen met André en mijn 
twee gezellige dochters, Eeke en Fien.”
Mijnie: “Ik ben Mijnie van Eijk. Ik heb het Klei-
wegkwartier leren kennen door Ed, mijn man. 
De buurt past als een jas; het voelt alsof ik 
hier geboren ben. Toen ik een tijd in Brabant 
woonde, kreeg ik heimwee als ik dan weer 
langs het Franciscus ziekenhuis hier naartoe 
reed. Nu ik hier al weer jaren woon, voelt het 
weer als thuis, mijn haven.”
Beiden wonen aan de Erasmussingel. “Je 
hebt hier de rust van de singel en het park, 
de drukte van de Kleiweg en ook de nabij-
heid van de stad”, aldus Mijnie.

Waarom zijn jullie de Buurtkrant gaan 
bezorgen?
Janet: “Vanaf het moment dat ik aan het klus-
sen was in mijn huis, las ik de krant al. Ik vind 
het een leuke krant met interessante wetens-
waardigheden over de buurt. Ik wil graag iets 
doen voor de wijk en aangezien ik weinig tijd 
heb voor vrijwilligerswerk, besloot ik dit te 
gaan doen. En ik kan het ook nog met mijn 
kinderen doen.”
Mijnie: “Ik was bij de laatste bewonersavond 
en ben er toen ingerold. Het leek me leuk 

om dit samen met mijn kind te doen en hem 
te laten zien dat je zoiets voor anderen kunt 
doen. Ook voor andere moeders is dit mis-
schien een leuk idee. Je kijkt zo ook op een 
andere manier naar je eigen buurt.”
Janet vult aan: “Een uurtje per zes weken is 
goed te doen.”

Hoe is die eerste keer bezorgen  beval-
len?
Janet: “Het bezorgen was leuk, vooral omdat 
Fien het zo leuk vond. Ze vond het jammer 
dat we al klaar waren. Het is erg gezellig om 
te doen samen met je kind.”
Mijnie: “De hoeveelheid kranten viel erg mee, 
ik was zo klaar. Vooral met mijn zoon Loe sa-
men was het goed te behappen. Er zat ook 
een straat bij met één woning!”
Janet: “Je komt er achter dat je je eigen buurt 
eigenlijk helemaal niet zo goed kent. “

Was er nog iets bijzonders tijdens het 
bezorgen?
Mijnie: “Ik kwam een andere bezorger tegen, 
we hebben gezellig een praatje gemaakt. “
Janet: “Ik moest bezorgen bij de nieuwe 
bloemenzaak, toen ik zei dat er een leuk 
stukje over hem in stond antwoordde de ei-
genaar: ja hè, hartstikke leuk!.”
Mijnie: “De eigenaar van de shoarmazaak 
heb ik de krant persoonlijk overhandigd. Hij 
was helemaal verrast en begon ‘m meteen 
te lezen.”

Beide bezorgers zijn erg enthousiast over 
hun eerste bezorgavontuur. Het bezorgen 
van de wijkkrant is leuk en gezellig en je leert 
je buurt op een andere manier kennen!

Xandra Savelkouls

Omdat het zo’n leuke buurt is

Dat is denk ik de reden dat ik hier al 
zo’n 10 jaar woon en nu dacht, laat ik er 
ook ’s over schrijven. En dan schrijven 
voor de buurtkrant, want die lees ik al-
tijd zo graag. Het is leuk en belangrijk 
dat er zo’n buurtkrant is. Zo blijf ik op de 
hoogte van wat er in dit knusse buurtje 
gebeurt en weet ik iets meer over die 
aardige man in de bloemenwinkel of dat 
Thaise restaurant om de hoek.

Mijn roots liggen in een piepklein dorp in het 
land van Maas en Waal. Ik denk dat daarom 

het dorpse karakter van het Kleiwegkwar-
tier mij wel aanspreekt. Ik woon inmiddels 
al zo’n 20 jaar in Rotterdam en houd van 
de levendigheid in de stad, al die culturele 
mogelijkheden die er zijn en al die verschil-
lende soorten mensen die er wonen. In mijn 
werk als welzijnswerker heb ik ook dagelijks 
te maken met verschillende mensen van al-
lerlei culturen met bijzondere verhalen en dat 
maakt de stad voor mij zo boeiend. Als ik op 
mijn fietsje over de Erasmusbrug naar mijn 
werkplek fiets, denk ik “dit is mijn stad, hier 
voel ik me thuis”.

Mijn twee dochters van 6 zitten op OBS De 
Bergse Zonnebloem, een echte buurtschool, 
waardoor hun vriendjes en vriendinnetjes 
ook gezellig dichtbij in de buurt wonen. Dat 
maakt zo’n buurt een dorp in de stad met 
het ‘ons-kent-ons-gevoel’. Ik vind het dan 
ook leuk om op school een handje te helpen 
als dat nodig is, maar ook iets voor de wijk 
te doen. Dus schrijf ik sinds kort voor deze 
buurtkrant en wie weet sta ik de volgende 
keer bij u voor de deur voor een interview!

Xandra Savelkouls

Mogelijk overlast door plaatsing van geluidsschermen
Aan de centrumzijde van de snelweg A20 
worden binnenkort geluidsschermen ge-
plaatst. Deze komen tussen het knooppunt 
Kleinpolderplein en de Rotte. Voorafgaande 
aan de bouw van de schermen wordt eerst 
ruimte gemaakt door het aanwezige groen 
te verwijderen. Na de werkzaamheden komt 
er nieuwe aanplant voor in de plaats.
Dit kan behalve geluidsoverlast ook ver-
keershinder met zich meebrengen.
Het Kleinpolderpad is vanaf 27 januari tot 
aan het einde van de werkzaamheden af-
gesloten.
Fietsers kunnen in die periode geen ge-
bruikmaken van de tunnel van en naar de 
Schansweg. 

Zij worden onder het Kleinpolderplein door 
omgeleid. De omleiding wordt met gele bor-
den aangegeven. De Noorderkanaalweg 
kan soms tijdelijk gestremd zijn. Hiervoor 
worden dan verkeersregelaars ingezet. De 
werkzaamheden starten op 27 januari en 
zullen ongeveer 4  weken duren. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.rijkswater-
staat.nl/A20 of www.rotterdam.nl/A20, of 
bellen met de informatielijn van Rijkswater-
staat 0800-8002 (gratis, dagelijks van 06.00 
tot 22.30 uur) of met de informatielijn van de 
gemeente 14010 (dagelijks 24 uur per dag 
bereikbaar).

Ciska Evers

Kinderen verrast in het ziekenhuis 

Ter afleiding van de kinderen in het Sint 
Franciscus Gasthuis zijn er sinds kort 
speelgoedautomaten te vinden op de kin-
derafdelingen. Dankzij de vrienden van het 
Sint Franciscus Gasthuis wordt dit project 
gerealiseerd.
Om de kinderen die in het ziekenhuis liggen 
weer kind te laten voelen en de tijd die ze daar 
doorbrengen aangenamer te maken bedacht 
het vriendenfonds deze actie. De speelgoed-
automaat verscheen voor het eerst op de 
gipsafdeling, wegens veel interesse en leuke 
reacties is het nu uitgebreid. Guus ligt op de 
kinderafdeling en mag een eitje uit de speel-
goedautomaat halen. Hij stopt het muntje in de 
automaat, draait aan de knop en de verrassing 
rolt er uit. Het apparaat is niet groot en wordt bij 
de kinderen aan het bed gezet, een klein ge-
baar maar een groot plezier voor de kinderen. 

Danique Dewi Bierens 
(leerling grafisch lyceum) 

Zoektocht naar Beer gaat verder

Bewoners van het Kleiwegkwartier helpen 
sinds 15 januari mee in de zoektocht naar 
de achtjarige Beer.Hij is die dag weggelo-
pen in het Kralingse Bos, maar de meeste 
meldingen, dat hij is gezien, komen vanuit 
het Kleiwegkwartier. Beer is een kruising, 
lijkt het meest op een poedel, heeft grijs 
haar met krulletjes, vertelde Jasper één van 
de baasjes op Radio Rijnmond (beluister 
website). Beer is ook nog recent in het Klei-
wegkwartier gesignaleerd. Wie Beer ziet, 
wordt verzocht onmiddellijk te bellen met  
06 4250 8837 en/of 06 4230 9505. Voor het 
laatste nieuws zie facebook. 

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 

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.



OBS De Bergse Zonnebloem wordt verbouwd

Half februari is het zover: OBS De 
Bergse Zonnebloem aan de Elektroweg 
sluit haar deuren om aan het eind van 
het jaar weer open te gaan in een nieuw 
jasje. “Eindelijk”, verzucht Annemiek 
Dijkhuizen, de directeur van de basis-
school. “Het had al veel eerder gemoe-
ten, maar door fraude bij de Stichting 
BOOR (het schoolbestuur van het open-
baar onderwijs in Rotterdam), heeft het 
hele proces veel vertraging opgelopen.”

De verbouwing is nodig, omdat de school 
groeit, er is gewoonweg te weinig ruimte 
voor alle leerlingen. De school is de laatste 
jaren steeds aantrekkelijker geworden voor 
ouders. Dat komt met name door de veran-
dering van klassikaal naar Daltononderwijs 
en de goede naam van de school. Elk jaar 
stromen er zo’n 50 tot 60 kleuters in. Het 
streven is om twee groepen per jaar te heb-
ben, dus in totaal zestien groepen.

“Als je voor het schoolgebouw staat, dan is 
de linkerkant de zwakste en lelijkste scha-
kel”, aldus Annemiek. Dat gedeelte wordt 
dan ook gesloopt; daar komt nieuwbouw 
met een extra etage er bovenop. “We noe-
men het ‘de kubus’.” De rechterkant van 
de school wordt gerenoveerd. “Dan moet 
je denken aan nieuwe kapstokken, goede 
ventilatie en nieuwe kozijnen met dubbel 
glas. Het binnenklimaat gaat er stukken op 

vooruit”, aldus de directeur. “Het geheel 
wordt een mooie verbinding tussen oud en 
nieuw.”
Slopen en bouwen betekent natuurlijk dat 
omwonenden dat gaan merken. “Er wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
omwonenden”, zegt Annemiek. “De aan-
nemer is bekend met het verrichten van dit 
soort werkzaamheden in een soortgelijke 
(woon)omgeving. Er worden bijvoorbeeld 
andere heitechnieken gebruikt.” Maar wat 
als omwonenden toch overlast ervaren? 
“Dan kunnen ze altijd contact met mij opne-
men”, zegt Annemiek, “of met de aannemer 
(Arcis bouwgroep BV)”. De planning is dat 
er in de voorjaarsvakantie verhuisd wordt 
en begin maart gestart wordt met de sloop. 
Ook komt er een opslag van materialen voor 
de school en op het schoolplein. Als de ver-
bouwing achter de rug is, komt er een ken-
nismaking met de vernieuwde school voor 
de omwonenden.

De kinderen (en ouders) van de Bergse 
Zonnebloem verhuizen van half februari tot 
december naar de 1e Pijnackerstraat. Dat 
wordt even wennen en, voor de meesten, 
vooral een stukje verder fietsen. 
Het ontwerp voor de verbouwde school 
is door een architect gemaakt in samen-
spraak met het team van docenten. Stich-
ting BOOR is de opdrachtgever. Bij het ont-
werp is ook gekeken naar de omgeving, de 

bouwstijl van de wijk en het Kleiwegkwartier 
als tuindorp. Annemiek kijkt er naar uit dat 
de school straks klaar is. “Straks zitten we 
in een kwalitatief hoogwaardig gebouw. 
Dan zitten we weer met z’n allen op één 
locatie, in tegenstelling tot nu, nu zijn we 
verdeeld over twee locaties. Dan kunnen 
oudere en jongere kinderen weer samen-
werken, één van de uitgangspunten van 
het Dalton onderwijs. Er komt een Dalton-
zone waar kinderen zelfstandig kunnen 
werken. Nu missen we echt de ruimte om 
samen te werken, ruimte voor het personeel 
en ruimte voor ouderavonden. Het nieuwe 
gebouw biedt veel meer mogelijkheden om 
het Daltononderwijs beter tot zijn recht te 
laten komen.” De functie van buurtschool 
blijft. Het is een school voor kinderen uit de 
buurt en de school is actief betrokken bij ac-
tiviteiten in de buurt. Op dit moment vinden 
in de school ook EHBO-cursussen en VVE-
vergaderingen plaats. De nieuwbouw levert 
ook hier meer mogelijkheden voor. Gebruik 
van de ruimtes in de avond of het weekend 
is bespreekbaar. “We willen graag goeie bu-
ren blijven.”

Gedurende het hele jaar wordt u door de wijk-
krant op de hoogte gehouden van de verbou-
wing van De Bergse Zonnebloem. Met dank 
aan Annemiek Dijkhuizen, directeur.

Xandra Savelkouls

Yam(mie) Thai!
Dat denk ik meteen als ik bij ‘Yam Thai 
restaurant & take away’ op de stoep sta 
voor een interview. Alleen gaat dat heer-
lijke eten nu aan mijn neus voorbij, want 
het interview is om 10.00 uur ’s ochtends. 
Yam Thai is in december drie weken lang 
dicht geweest wegens verbouwing en een 
welverdiende vakantie in Thailand. Vanaf 7 
januari zijn de deuren weer geopend met 
een geheel verbouwde keuken er in met 
woktafels, een optimale afzuiginstallatie 
en mooie tegels die het helemaal afmaken.

Anderhalf jaar is Yam Thai nu open en het 
loopt als een trein. Bijna dagelijks, alleen op 
op maandag is het restaurant dicht, zijn alle 25 
plekken bezet. Daarnaast loopt de afhaal heel 
goed. Ze zijn begonnen met z’n drieën,  maar 
hebben nu 6 vaste medewerkers. ‘Ze’ dat zijn 
Arjen van der Vegt en Chan Roemkitjkran. 
Chan is 15 jaar geleden naar Nederland ge-
komen om hier als kok te komen werken. Het 
koken zit in haar bloed, haar moeder heeft 
ook al jaren een goed lopend cateringbedrijf 
in Thailand. De locatie in het Kleiwegkwartier 
is gekozen vanwege het pand. Arjen vond dit 
pand zeer geschikt voor de combinatie van 
restaurant en afhaal. En dat is ook gebleken 

gezien de drukte en de inmiddels vaste klan-
tenkring. Klanten komen niet alleen uit het Klei-
wegkwartier, maar ook uit Noord, Schiebroek 
en Hillegersberg. De smaak van het eten is 
enigszins aangepast, d.w.z. het is minder pittig 
dan wat de Thais gewend zijn. Komen er dan 
ook Thaise klanten, dan wordt er vaak even 
aan de keuken gevraagd om er toch wat meer 
pit in te doen. Er wordt naar gestreefd om de 
smaak zo authentiek mogelijk te houden, de in-
grediënten worden dan ook direct uit Thailand 
geïmporteerd.
Ook de inrichting van het restaurant is authen-
tiek. Alle meubels, de woks, het bestek, de wc 
rol-houders op tafel en vooral het mooie ser-
vies komen uit Thailand. Buiten staat een heus 
‘geestenhuisje’, bedoeld om de kwade gees-
ten buiten te houden. Elke dag worden er offer-
tjes in het huisje gelegd, bloemetjes maar ook 
viskoekjes of loempiaatjes uit eigen keuken.

Yam Thai is een fictieve naam. ‘Yam’ is het 
Thaise woord voor salade;  er worden vele sa-
lades geserveerd. Favoriete gerechten op de 
menukaart zijn de curry’s, vooral de rode en de 
groene, Pad Thai (een heerlijk noedelgerecht) 
en de viskoekjes. Arjen’s favoriet is Pad Thai. 
Als hij bij een ander Thais restaurant gaat eten, 
is dat ook het gerecht dat hij daar bestelt. Voor-
al om te proeven hoe zij het bereiden, want ie-
dereen geeft er weer zijn eigen smaak aan. De 
ambitie van Arjen en Chan is om de knusheid 
te behouden. Daarnaast wordt in de zomer het 
terras groter en mooier gemaakt, zodat er nog 
beter van het heerlijke eten en de zon genoten 
kan worden!

Xandra Savelkouls

Een kijkje achter de schermen van de Buurtkrant (deel 1)
Joke Snelleman - Hoofd bezorging 
Distributie is de achilleshiel van elke krant. 
Elke dagbladuitgever weet dat. Abonnees 
zeggen hun abonnement eerder op als 
de bezorging hapert, dan bij kritiek op de 
redactionele inhoud. Nou zal het met het 
opzeggen van het abonnement van onze 
Buurtkrant wel niet zo’n vaart lopen. Een-
voudig omdat het abonnement niet is op te 
zeggen. Hoewel, wie een nee-nee sticker op 
zijn brievenbus heeft geplakt, blijft verstoken 
van het laatste wijknieuws. Onze bezorgers 
smokkelen daarbij niet, hoewel soms de 
verleiding wel groot is... 

Joke Snelleman geeft leiding aan de be-
zorging en de bezorgers. Het handelt hier 
om een operatie die met militaire precisie 
wordt uitgevoerd. Zeven keer per jaar, want 
dat is de verschijningsfrequentie. Vrijdag is 
de dag. In de voorgaande week hebben de 
medewerkers, zeg maar de redacteuren, 
hun artikelen ingeleverd bij de coördinator, 
eigenlijk de hoofdredacteur. Op de druk-
kerij heeft men zich over de lay-out gebo-
gen. Bij een laatste inspectie zijn - hopelijk 
- de fouten uit het proefexemplaar gehaald. 
Woensdag is de krant gedrukt, donderdag 
bezorgd aan de Duyklaan vanuit Ouderkerk 
aan de IJssel, de vestigingsplaats van de 
drukkerij. Op vrijdagochtend liggen de kran-
ten, zo’n 4500 op het kantoor van de BOK te 
wachten op Joke en haar staf. 

Klokslag acht uur stapt ze het pand aan de 
Antony Duyklaan binnen. Joke heeft zelf een 
sleutel, een voorrecht. Van acht tot half tien 
telt haar staf de stapels uit. Nieuwe bezor-
gers krijgen een plattegrondje mee van hun 
wijk. Joke maakt de indeling van de wijken, 
ouderen in hun eigen buurt, jongeren kun-
nen wel wat verder weg. Joke heeft als tip 
voor de bezorgers een schoudertasje te 
gebruiken, want er zijn onhandige brieven-
bussen waar twee handen voor nodig zijn. 
Vanaf half tien zijn de bezorgers welkom. 
Joke blijft de rest van de dag op het kantoor 
van de BOK. Als een marktkoopman met 
verse aardbeien, hoopt ze dat ze aan het 
eind van de dag los is. Het bezorgen is één 
tot twee uur gratis fitness training, in som-
mige straten stoep-op, stoep-af. Ook bij de 
Buurtkrant is wel wat verloop onder de be-
zorgers. Joke wil niet te snel bezorgers vra-
gen een wijk erbij te doen. Maar wie in een 
onbewaakt moment de opmerking maakt 
dat hij ook wel wat voor de BOK wil doen, 
bijvoorbeeld de krant bezorgen, loopt het 
risico prompt een telefoontje te krijgen, dat 
Joke Snelleman hem of haar aanstaande 
vrijdag verwacht...Afgelopen nummer was 
een hoogtepunt in het bezorgersbestaan 
van Joke. Alle bezorgers hadden die vrijdag 
hun exemplaren opgehaald. In de negen-
tien jaar dat Joke dit werk nu doet, was dat 
maar vier keer eerder voorgekomen.

Chris Mast

Joke Snelleman tussen de getelde stapels, 
bezig aan haar twintigste jaar voor de buurt-
krant 

Winnaars loterij Kleiweg Tweewielers

Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt van Albert Heijn 
de Wolf op donderdagavond 19 december 
deelde Kleiweg Tweewielers kaartjes uit. Indien 
je dit kaartje ingevuld weer inleverde bij de fiet-
senmaker, maakte je kans op o.a. een stuur-
mof (ter voorkoming van koude handen op het 
stuur), fietstassen of als hoofdprijs een gloed-
nieuwe fiets. Het kaartje van de familie Lame-
richs kwam als winnaar uit de glazen kom. 

 Op zaterdag 11 januari namen ze de nieuwe 
fiets in ontvangst. Elfjarige dochter Ischa is de 
trotse eigenaresse van de zwarte omafiets. 
“Mijn fiets wordt nu te klein. Volgend jaar ga 
ik naar de middelbare school, dus komt deze 
fiets heel goed van pas. Ik heb dan echt een 
volwassenen fiets”, aldus Ischa.

Laura Nugteren

Zaterdag 11 januari heeft de familie Lamerichs uit het Kleiwegkwartier een zwarte 
omafiets gewonnen bij Kleiweg Tweewielers.

Inbrekers slaan het Kleiwegkwartier niet over
Elk jaar blijkt dat tijdens donkere dagen 
is het dievengilde helaas extra actief 
is. In het Kleiwegkwartier is het aantal 
inbraken ook toegenomen. Opletten ge-
blazen dus. Zonde als uw dure spulle-
tjes en vooral uw gevoel voor veiligheid 
door inbrekers worden meegenomen. 
Preventie is altijd het beste wapen. 

Zorg voor goede sloten op de deuren en 
ramen. Doe deuren altijd op het nachtslot, 
ook als je overdag maar een half uurtje weg 
bent. Leg geen waardevolle spullen voor het 
raam. Die nodigen uit tot inbraak. Deur op 
slot ook als u thuis bent. Inbrekers zijn vaak 
gelegenheidsdieven, die niet blij zijn met 
publieke belangstelling. Met tijdschakelaars 
voor uw binnen en buitenverlichting geeft 
u de indruk thuis te zijn. Buitenverlichting 
schrikt af om het te bij u te proberen. 

Denk om uw auto. Sluit goed af, haal de buit 
eruit. Onverstandig om deze in de achter-
bak te laten liggen. Fietsen voor de deur 
horen aan de ketting. Gereedschap en duur 
speelgoed kunt u beter niet in uw voortuin 
laten rondslingeren. Als mensen eens meer 
zouden uitrekenen wat ze er totaal voor  

hebben betaald zouden ze misschien wat 
beter hun spullen opruimen.

Weet u wie uw buren zijn? 
We leven helaas steeds anoniemer. Daar-
door weten we niet meer of de man die u 
ziet in het huis van de overburen daar nou 
thuis is ja of nee. Ga eens kennismaken! 
Geef een hand en een zak met lekkere 
koekjes of een bloemetje cadeau. Maak 
een praatje met omwonenden op straat. Al 
wenst u elkaar maar een goedendag! Als je 
weet wie waar woont, vallen vreemden eer-
der op. Let op elkaar en op elkaars spullen!
Als u iets ziet wat niet pluis is: bel direct 112. 
De politie heeft dit jaar de slogan: “Bel 
112, daar vang je boeven mee”. En dat is 
niet voor niets. Veel mensen die een inbre-
ker aan het werk zien bellen het algemene 
nummer van de politie. En dat is niet de 
juiste oplossing voor als politie NU moet 
komen. Bel 112 als u getuige bent van een 
inbraak, mishandeling of roof. Maar ook als 
u iemand doelloos voor een huis ziet staan. 
Dat is de beste manier om meer ellende te 
voorkomen.

Ciska Evers

WOENSDAG 19 FEBRUARI
(IN DE VOORJAARSVAKANTIE)
WILGEN PLANTEN OP HET KOEIENPLEIN
vanaf ±13.00 uur

De inrichting van het Baronietje, beter be-
kend als  het Koeienplein wordt op woens-
dag 19 februari (in de voorjaarsvakantie)  
voortgezet met de aanplant van wilgen. 
Dit doen we als bewoners natuurlijk zelf! Wil 
je het ook eens proberen of een handje hel-
pen? Heb je geen eigen tuin en wil je toch 
eens je groene vingers laten zien? 

Kom helpen! Meld je per e-mail aan bij  
koeienplein@gmail.com. 
Of bel 06-41516016. 

Wilgen planten op 
het Koeienplein

Oogfonds schenkt netvliescamera 
aan Sint Franciscus Gasthuis
Op donderdag 16 januari 2014 heeft het 
Oogfonds een RetCam netvliescamera 
geschonken aan het Sint Franciscus 
Gasthuis. Dit met als doel om blindheid 
bij te vroeg geboren baby’s met een 
oogafwijking op te sporen.

ROP is de voornaamste oorzaak van aan-
geboren blindheid. Om dit te voorkomen, 
is een tijdige diagnose en behandeling met 
de RetCam nodig. Dit werkt in 90 % van de 
gevallen.

Binnen het Sint Franciscus Gasthuis heeft 
oogarts drs R.L.J. van Ruyven de komst van 
de RetCam in samenwerking met het Vrien-
denfonds mogelijk gemaakt.

‘We kijken op welke plekken er te weinig 
netvliescamera’s zijn, en dan beslissen we 
welk ziekenhuis ook met prematuren aan 
de gang gaan op het gebied van oogheel-
kunde. En die komen dan als eerst in aan-
merking, maar dat vind ik nu nog moeilijk 
te overzien’, aldus Ingrid Kolkhuis Tanke-
Prinsenberg, directrice van het Oogfonds. 

Nadat van Ruyven een training heeft gekre-
gen om met de RetCam om te gaan, wordt 
het apparaat zo snel mogelijk in gebruik 
genomen.

Gemaakt door: Sanne van Andel, 
leerling  Grafisch lyceum

Nagekeken door: Hester Dik



verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen

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

binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al

uw kastenwanden op maat !!

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

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

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam

Telefoon: 010 4611295

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

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

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

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, Mirjam 
Fondse, Gwen Haslinghuis, Chris Mast, 
Laura Nugteren, Xandra Savelkouls
en Geer Meershoek (coördinator). 

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 21 februari 2014

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

 Twitter.com/BOKrotterdam

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Sander Kruit
Druk: Goos Communicatiemakers,
 Ouderkerk aan den IJssel

Overige informatie is te vinden op de 
website van de BOK www.bokrotterdam.nl

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

Dealer van:  
Gazelle  
Kreidler 
Batavus  
Sparta

Natuurlijk ook voor reparatie.
Tot ziens in onze winkel!

Kleiweg Tweewielers
info@kleiwegtweewielers.nl

Kleiweg 167
3051 GP ROTTERDAM

Tel 010 4183964
www.kleiwegtweewielers.nl

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.

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl,
marmoleum en raamdecoratie

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

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

Interfloor, Tretford, Novilon etc.

Kleiweg 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

Onze nieuwe 

voorjaarscollectie 

is binnen!
Kom een kijkje nemen in onze winkel!

Onze nieuwe 

voorjaarscollectie 

is binnen!
Kom een kijkje nemen in onze winkel!

Humanitas kleiweg “Buurt-Beppen-Dag”

Op 17 december 2013 heeft de  eerste “Buurt Beppen 
Dag”plaats gevonden. Dit bijzondere initiatief is opge-
zet door werknemers van Humanitas Kleiweg met als 
doel een goede band te onderhouden met het Kleiweg-
kwartier. Dit pand van Humanitas maakt deel uit van 
onze woonbuurt en daar wilden ze bij Humanitas  iets 
bijzonders mee doen. Hiervoor is de “Buurt Beppen 
Dag”in het leven geroepen.

Deze speciale dag staat dus kort gezegd in het teken van 
de gastvrijheid van de mensen van  Humanitas voor de 
bewoners van het Kleiwegkwartier. Dit wordt een jaarlijks te-
rugkerende happening in de zomer of de winter. In de jaren 
70 was het huidige Humanitaspand (Kleiweg 314) nonnen 
zusterhuis van het Sint Franciscus ziekenhuis. 10 Jaar ge-
leden vertrokken de laatste zusters. Daarna kreeg het pand 
een andere functie. De eerste Beppendag stond in het teken 
van deze historie. Vijf nonnen kwamen van elders uit het land 
speciaal voor deze dag terug naar hun oude woonplek. Sa-
men met de bewoners van nu, personeel en de buurtbewo-
ners keken ze terug naar de tijd van toen. Onder het genot 
van koffie met gebak en een lekkere lunch werden herinne-
ringen opgehaald. Ondersteund met foto’s en tekeningen 
die ze speciaal voor dit doel hadden meegenomen. Het was 
een leuke dag en degenen die erbij waren kijken alweer uit 
naar de volgende Buurt Beppen Dag. Mocht de buurtkrant 
hiervan vooraf bericht krijgen, dan laten we het weten.

Ciska Evers

Vrijwilligers in Hillegersberg-Schiebroek 
spelen belangrijke rol

Vrijwilligers zijn deze dagen hard nodig. Veel ou-
deren zijn eenzaam en krijgen nauwelijks bezoek. 
Vrijwilligers kunnen het verschil maken en het ouder 
worden een stuk leuker maken. 

Elly Kamperman is coördinator voor vrijwilligers bij 
Aafje in Hillegersberg-Schiebroek.  Ze probeert er 
elke dag voor te zorgen dat er een goede match 
wordt gevonden tussen vrijwilligers en ouderen. 
‘‘Het is heel belangrijk dat ouderen goede zorg krij-
gen,” vertelt ze. “Deze mensen hebben veel aan-
dacht nodig en het zijn de kleine dingen die het ver-
schil maken.’’

Vrijwilligers nodig 
Bij Aafje, de stichting die zorg biedt in onder andere 
de regio Rotterdam, zijn nog volop vrijwilligers nodig. 
Onder andere op de locatie Schiehoven-Wilgenplas 
op de afdeling met dementerende ouderen. Vrijwil-
ligers krijgen persoonlijke begeleiding en diverse 
opleidingsmogelijkheden. Daarnaast krijgt elke vrij-
williger een reiskostenvergoeding, een aanvullende 
WA-verzekering en een maaltijdenvergoeding. Ge-
interesseerden kunnen contact opnemen via vrijwil-
ligersbureau@aafje.nl 

Irene Gebuis (leerling grafisch lyceum)

Maatschappelijke Dienstverlening in uw deelgemeente Hillegersberg Schiebroek

Sinds kort is een team van vijf maatschappelijk 
werkers van het Centrum Voor Dienstverlening 
(CVD) actief in de deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek. De maatschappelijk werkers bieden 
steun als mensen zelf hun problemen niet (meer) 
kunnen oplossen en behoefte hebben aan iemand 
die even met hen meedenkt. Dat zijn bijvoorbeeld 
praktische problemen maar het kan ook gaan om 
ingewikkelde problemen, zoals opvoedingspro-
blemen, huiselijk geweld, relatieproblemen, sek-
sualiteit, werkloosheid, huisvesting, verslaving, 
gezondheid of geldzorgen. 

Budgetcursus
Naast individuele begeleiding biedt het CVD ook bud-
getcursus en Zorg Om Geld aan. De budgetcursus is 
een cursus waar word stilgestaan bij onderwerpen die 
met financiën te maken hebben. Inkomsten en uitgaven, 
schulden, het ordenen van administratie en tips om te 
kunnen besparen zijn hier voorbeelden van. Aanmelden 
doet u door het sturen van een email naar MDHIS@cvd.
nl of een bezoek te brengen aan Vraagwijzer op de Wil-
genlei 790.

Zorg Om Geld
Heeft u moeite met het ordenen van uw administra-
tie? Heeft u geen duidelijk overzicht over de gemaakte 
schulden of wat er maandelijks binnenkomt en uitgaat? 
Dan kunt u terecht bij het project Zorg Om Geld. We 
ondersteunen u bij het ordenen van uw administratie, 
het maken van een schuldenoverzicht of uw uitgaven en 
inkomsten op een rij te zetten. Tijdens de bijeenkomst zit 
u met andere mensen in een groep maar werkt u indivi-
dueel aan één tafel.
Voordat we u deze cursus kunnen bieden is het belang-
rijk dat we vooraf een gesprek met u hebben. 

GRATIS HULP
De hulp van de maatschappelijk werkers is gratis.  
Een afspraak kan gemaakt worden via de Vraagwijzer.  
U kunt hen bellen op telefoonnummer: 010-218.66.78 of 
u kunt bij hen langskomen. Openingstijden: maandag 
t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur en vrijdag van 
13.00 tot 16.30 uur.  
U vindt zowel het Centrum voor Dienstverlening als 
Vraagwijzer aan de Wilgenlei 790 in Schiebroek.

Bewegen voor ouderen
Bewegen voor ouderen is heel goed op muziek bewegen is 
nog beter. Volksdansen is het allerbest. Dat u daarbij weer 
nieuwe gezellige contacten legt is mooi meegenomen. Wij 
dansen dinsdagmorgens van 10.00 uur tot 11.30 uur in 
de TORTELTUIN  aan de van Enckevoirtlaan. Inlichtingen:   
Els Mulder Knikbloem 34 tel 4516333


