
-  Dinsdag 4 en 18 november, dinsdag  
2 en 16 december 9.00-12.00 uur inloop 
spreekuur maatschappelijk werk Centrum 
voor Dienstverlening bij de BOK.

-  Dinsdag 4 november culturele ochtend in 
de Oranjekerk, de heer Bouwman over de 
bouw van de Erasmusbrug.

-  Zondag 9 november 14.00-18.00 uur 
Anthony Duyklaan 9, Bommelband  met 
Rotterdams repertoire met als gasten 
Arthur Deighton (Mandoline en Gitaar) en 
Joram Peeters (Mandoline en Viool) van 
de band Red Herring.

-  Vrijdag 14 november 14.00-21.00 uur 
boekenmarkt in de Oranjekerk.

-  Zaterdag 15 november 10.00-16.00 uur 
bazaar in de Oranjekerk.

-  Dinsdag 2 december culturele ochtend 
in de Oranjekerk ds. Schipper over de 
geschiedenis van kerststallen.

-  Zondag 14 december Kerstmarkt  
Bergpolderplein

(Alle evenementen hebben gratis toegang)
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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Kijk ook eens op:

Trouwe lezers herinneren zich misschien 
wel dat drie afleveringen geleden op deze 
plaats de familie Nikkelen Kuijper ten tonele 
werd gevoerd. De familie - ‘wat wonen we 
toch in een hardstikke leuke buurt’ - had het 
plan om op 5 mei 2015 op het Bergpolder-
plein een bevrijdingsfestival te organiseren. 
Die datum is nog ver weg. Afgelopen verga-
dering van de Gebiedscommissie (dinsdag 
28 oktober) zaten Rien en Lenie voor het 
eerst van hun leven op een publieke tribune. 
Die telde drie rijen, bescheiden waren ze op 
de achterste rij gaan zitten. Ze zagen met 
instemming, dat de Gebiedscommissie hun 
voorstel om op zondag 14 december op het 
Bergpolderplein een Kerstmarkt te organi-
seren met voldoende budget beloonde.
Misschien vraagt u zich af: die Kerstmarkt 
was er vorig jaar toch ook? Inderdaad. 
Maar omdat Rien en Lenie zich inmiddels 
hebben ontpopt tot full-time organisatoren 
zijn ze dit keer benaderd door de organi-
satie van de vorige editie. Succes!
Het was trouwens toch druk op de publieke 
tribune met bewoners van het Kleiwegkwar-
tier, want ook de leden van de BIK zaten op 
de tribune. Zij zaten op de tweede rij, maar 
zij waren dan ook met een hele groep! De 
BIK zult u misschien vragen, ik ken wel de 
BOK, maar was is de BIK? De BIK, is de 
Bewonersinitiatiefgroep Kleiwegkwartier. Op 
de ommezijde van deze pagina legt Martine 
Coevert uit, waar de BIK voor staat. Ook hun 
bewonersinitiatief, het Pilotproject Funde-
ringsproblematiek, kreeg een warm onthaal. 
We noteerden alleen een tegenstem van de 
tweekoppige fractie van LeefbaarRotterdam.
De vergadering van de Gebiedscommissie 
liep op rolletjes in tegenstelling tot die in sep-
tember toen de tegenstellingen zo groot wa-
ren, dat het Communicatieplan (49.000 euro 
voor zowel dit als volgend jaar) met een nipte 
meerderheid van zeven tegen zes werd aan-
genomen. Ter geschiedschrijving: voor D66 
(3 stemmen, onder wie vice-voorzitter Laura 
van der Sluijs), BewonersHiS (2), PvdA (1) en 
voorzitter Jaco de Hoog (VVD). Tegen: SP (1), 
LeefbaarRotterdam (2), CDA (1), GroenLinks 
(vice-voorzitter Henk Kamps), VVD (1). De 
tegenstellingen toen liepen dwars door de 
VVD-fractie en dwars door het DB heen.
Om de schade te repareren was er de week 
voorafgaande aan de recente vergadering 
een zogenaamde feedback sessie gehou-
den. Wat daar is gezegd, onttrekt zich aan 
de openbaarheid. Ooit gehoord van een 
feedback sessie in de Tweede Kamer als 
daar een debat uit de hand is gelopen?
Tot slot een nieuwtje in de marge. Bur-
gemeester Aboutaleb heeft de Gebieds-
commissies laten weten, dat de stad Rot-
terdam één concern is en dat er daarom 
maar ruimte is voor één Nieuwjaarsrecep-
tie, die van het stadhuis. De Gebiedscom-
missie mag twintig toegangskaarten aan 
bewoners uitdelen. Wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt? Een geografische ver-
deling van de kaarten? Als dat maar goed 
afloopt met de discussie daarover...
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Petra Verheij heeft met haar 41 jaar een bre-
de achtergrond. Deels opgeleid als lerares 
Nederlands en Engels gespecialiseerd in 
communicatie, marketing en woordvoerder-
schap. Ze werkt vooral voor onderwijsinstel-
lingen en andere organisaties die de belan-
gen van kinderen behartigen. Tot op heden 
verdient ze er als ZZP-er een goede boter-
ham mee. Maar haar echte ambitie heeft ze 
nooit uit het oog verloren.

Het nieuwe leegstaande pand bij de Al-
bert Heijn gaf de doorslag. Als bewoonster 
van het Kleiwegkwartier fietste ze er ontel-
bare keren langs, zich afvragend waarom 
er geen goede kinderboekenzaak in kwam. 
‘Het pand is er toch prachtig geschikt voor?’  
Ook dit pand heeft  ‘een deur met een andere 

kant’ en dus besloot ze zelf de kans te grijpen.
Het doel is om er écht een andere wereld 
te creëren. In de nieuwe winkel zullen inspi-
rerende  kinderboeken te krijgen zijn, zowel 
Nederlands als Engelstalig. ‘In Hillegers-
berg, maar ook in deze wijk, wonen veel 
expats met kinderen. Die kinderen groeien 
tweetalig op. Veel Nederlandse scholieren 
volgen  tweetalig onderwijs. In de directe 
omgeving van het Kleiwegkwartier zijn al 
vier scholen die naast regulier onderwijs 
ook lessen met Engels aanbieden. Je hebt 
tegenwoordig al hele goede Engelse pren-
tenboeken die heel geschikt zijn voor men-
sen met een andere moedertaal. Die zijn 
echt leuk om te lezen samen met je kind. 
Engels is essentieel voor de toekomst en 
het is goed om er op deze speelse wijze 

mee te oefenen.  Ik adviseer ook scholen in 
het samenstellen van mediatheken, ik kan 
ook ouders de juiste titels aanreiken.’

Het wordt niet sec een kinderboekenwin-
kel. Volwassenen kunnen er ook terecht 
voor een (biologisch) broodje en een echt 
lekkere kop koffie. ‘We gaan een goede 
lunch serveren. Mensen met en zonder 
kinderen kunnen er even komen werken, 
elkaar ontmoeten of een korte werkbe-
spreking houden. We zorgen voor een 
goede wifi verbinding die uitnodigt om  
wat mail af te handelen. Ondertussen  
kunnen  de kinderen snuffelen in het aan-
bod aan lees- en luisterboeken.’ 

Er komen ook doe-dingen voor kinderen: 
‘In de knutselhoek mogen ze boekenleg-
gers ontwerpen. Elke maand kiezen we het 
mooiste ontwerp  die vervolgens in gedrukte 
vorm wordt meegegeven bij alle boeken die 
worden verkocht. Uiteraard wordt de naam 
van het jonge talent ook vermeld. 

We gaan schrijvers uitnodigen om hun le-
zers te ontmoeten en filmmiddagen voor de 
vertoning van verfilmde boeken.  De kinde-
ren kunnen spaarpotjes in de winkel zetten 
waarmee ze kunnen sparen voor hun favo-
riete boek. Als opa en oma dan naar de su-
permarkt gaan kunnen ze ook wat toestop-
pen voor dit persoonlijk goede doel.’ 

De kracht van de nieuwe zaak wordt de com-
binatie van inspirerende en rustgevende om-
geving voor kinderen én voor volwassenen. 
 In combinatie met een goede kop koffie, lek-
kere broodjes en ruime openingstijden: dins-
dag tot en met zondag van 8.00 – 19.00. Na 
sluitingstijd is de ruimte te huren voor vergade-
ringen of andere activiteiten. Net zo  belangrijk 
wordt de menskracht. Familie en vrienden 
met kennis op specialistische gebieden gaan 
bijdragen aan het succes. Zus Marije bijvoor-
beeld vervult de rol van rechterhand van Petra 
en wordt het ‘tweede gezicht’ in de winkel.

Op iets langere termijn wil Petra de winkel 
ondersteunen met een goede webshop en 
misschien wel printing on demand. ‘Wist je 
dat heel  vroeger boekwinkels eigenlijk uit-
geverijen waren?  Het was toen gebruikelijk 
om lege kaften in de etalage te leggen en 
pas te gaan drukken als de klant het boek 
had besteld. Tegenwoordig komt er steeds 
meer printing on demand. De tijd met win-
kels waarin stapels boeken lagen licht ach-
ter ons. De omloopsnelheid van nieuwe boe-
ken is zo groot, dat de meeste ketens alleen 
populaire titels aanbieden. En dat is jammer, 
want kwalitatief goede werken die nog wat 
minder bekend zijn, krijgen zo nauwelijks een 
kans. Daar wil ik in mijn boekwinkel graag wel 
ruimte voor maken. Met diverse uitgeverijen 
heb ik hiervoor afspraken gemaakt.'

Begin december gaat de zaak open, zo-
dat ook de Sint en de Kerstman mee kun-
nen profiteren. Zover is het nog niet. Een 
eigen onderneming met een geheel nieuw 
concept starten, vereist lef, een doordacht 
plan en de financiële middelen. De eerste 
twee heeft Petra al gerealiseerd. Voor een 
goede start heeft Petra ook al gespaard en 
met crowdfunding hoopt ze het ontbreken-
de deel te kunnen lenen. Daarom staat er 
ook een oproep voor investeerders op www.
crowdaboutnow.nl/vervanhier. Via deze site 
kunnen particulieren geld lenen aan goede 
initiatieven zoals deze. Hier is ook Petra’s 
bedrijfsplan in te zien. Als we allemaal een 
beetje helpen krijgen we er een prachtige 
zaak aan de Kleiweg voor terug. 

En iedereen  die met deze krant in de hand 
een bezoek brengt aan de nieuwe winkel 
krijgt eenmalig een gratis kop koffie of vijf 
procent korting op de eerste aankoop.

Ciska Evers 

Petra Verheij maakt haar droom
- een eigen kinderboekwinkel - waar

Een eigen kinderboekwinkel, daar droomt Petra haar hele leven al van. Als kind 
vond ze er een tweede thuis. Ze kon uren zoet zijn tussen de kasten vol avonturen 
terwijl haar moeder rustig boodschappen deed. Als moeders klaar was, gingen ze 
samen,  meestal mét een nieuw boek de winkel weer uit. Nog altijd leest ze zelf 
graag kinderboeken. ‘De woordkeuze en  de verhalen, ze spreken me meer aan dan 
volwassen boeken.’ Zo lees ik met mijn kinderen vaak dezelfde boeken.  Een frase 
van Tonke Dragt luidt als volgt: ‘Er zijn veel meer werelden dan deze en veel ervan 
zijn heel dichtbij al zijn ze ver van hier. Je kunt een nieuwe wereld vinden aan de 
andere kant van iedere deur. Er zijn ontelbare deuren en allemaal hebben ze een 
andere kant.’ De laatste zinsnede  gebruikt ze nog steeds als inspiratiebron.  

Cameraman Thiemo van Dam in actie voor het promofilmpje voor het crowdfundingsproject 
voor de nieuwe kinderboekwinkel Ver van hier (zie: www.crowdaboutnow.nl/vervanhier)

Marije (rechts) en Petra Verheij, initiatief-nemers van de nieuwe kinderboekwinkel  
Ver van hier in het pand aan de Kleiweg naast Albert Heijn (foto: Theo Joosten)

Agenda



Wat waren die straten en lanen  
vroeger - in ieder geval voor de Tweede  
wereldoorlog -  leeg! Nou leeg, wie goed 
kijkt ziet acht kinderen spelen of fietsen, 
maar ook bij nauwgezette bestudering 
is er geen enkele auto te bekennen op 
deze foto. Kom daar nu eens om! Voor 
elk huis staat wel een auto. De afbeel-
ding geeft ook een goed idee van de 
voorgeschreven tuinstad-architectuur in 
Hillegersberg. 

Duidelijk is in ieder geval, dat de twee 
blokken huizen, die zichtbaar zijn aan 
de linkerkant, wel op elkaar lijken, maar 
toch van de hand van verschillende ar-
chitecten zijn. De vraag is welke straat 
of laan in het Kleiwegkwartier staat er af-
gebeeld op deze foto en wie weet of kan 
inschatten van wanneer de foto exact 
is. Voor de inzender met het juiste ant-
woord ligt er - na eventuele loting - weer 
een cadeaubon klaar in de wijkwinkel.

Stef Stolk uit Valkenswaard - wat je van 
ver haalt is lekker - ontwikkelt zich tot 
een vaste inzender voor de oplossing 
van het zoekplaatje. Net zoals de vorige 
keer vermeldt hij bij zijn oplossing tal van 
details. Stef Stolk: ‘De foto is gemaakt ter 
gelegenheid van de verlenging van tram-
lijn 10 over de Kleiweg naar het nieuwe 
eindpunt bij de centrale werkplaats van 
de RET, het voormalige Allan. De feeste-
lijke opening vond plaats op 31 oktober 
1960. Lijn 10 had oorspronkelijk zijn tra-
ject vanaf het Spartakasteel in Spangen 
naar de tramremise bij de Kootsekade. 
De versierde RET-vierasser 462 werd 
voorafgegaan door een platformwagen 
met daarop het RET-muziekkorps. De 
foto is gemaakt op het kruispunt van de 
Kleiweg – Straatweg – Kootsekade in de 
richting van de Kootsekade. 

De daktoerist staat op het pand op de 
hoek Kootsekade/Straatweg nummer 
62 boven de toenmalige slagerij De 
Vrijer (later Wichers assurantiën). Schuin 
tegenover hem, op de hoek Kleiweg/
Straatweg, zat keurslagerij Lindeman 
(later Lingerie Ciëlle). Op de tegenover-
liggende hoek zat café De Tol (nu Lust) 

en op de hoek waar de fotograaf stond 
was kolenhandel van Weelden (nu Salt 
&Pepper) gevestigd.’ En daar hoeven 
we geen woord aan toe te voegen. We 
hebben even met Stef Stolk in Valkens-
waard gebeld om hem te vragen hoe 
hij aan al die kennis over het Kleiweg-
kwartier komt. Hij vertelde er tot 1970 te 
hebben gewoond eerst op de hoek van 
de Begoniastraat, hoek Kleiweg boven 
schoenmaker Mus (nu Zee) en later op 
de Rozenlaan tegenover de Oranjekerk. 
Oude liefde roest niet, Stef Stolk komt 
nog één of twee keer per jaar terug naar 
het Kleiwegkwartier. Hij wandelt er dan 
rond, Veel vindt hij er - gelukkig voegt hij 
er aan toe - niet veranderd. 

Een andere vaste inzender is Bouke Sa-
vert. Hij schrijft dat hij foto’s met trams 
altijd erg leuk heeft gevonden. Ook me-
moreert hij nog dat de doortrekking van 
lijn 10 aanleiding gaf tot een groot feest’ 
in het Kleiwegkwartier. Ook nu weer 
heeft Bouke Savert bij zijn oplossing de 
actuele foto gevoegd (zie onder). Na 
loting bleek Bouke Savert de gelukkige. 
Hij mag de bon ophalen in de wijkwinkel. 

Zoekplaatje

Het vorige zoekplaatje

Kleiwegkwartier proeftuin voor
aanpak funderingsproblematiek
Op verzoek van de redactie van de 
Buurtkrant beschrijft Martine Coevert 
als één van de initiatiefnemers de ach-
tergrond van een zogenaamd pilotpro-
ject in het Kleiwegkwartier gericht op de 
funderingsproblematiek. 

‘Misschien heeft u er al iets over gehoord: 
de pilot wijkgerichte aanpak funderingspro-
blematiek Kleiwegkwartier. En anders bent u 
wel bekend met het feit, dat onze wijk kampt 
met funderingsproblemen. Bijvoorbeeld in 
de Lisbloemstraat, waar al twee jaar wordt 
gewerkt aan nieuwe funderingen. Of door 
het funderingsherstel in de Baroniestraat, 
Violenstraat of Rozenlaan. Vooral de acute 
ontruiming van panden in de Margrietstraat 
heeft de funderingsproblematiek in onze 
wijk prominent op de kaart gezet. 

Inmiddels zijn in zestien straten bewoners be-
zig met de problematiek. Sommigen zijn aan 
het aftasten of er gezamenlijk funderingson-
derzoek moet gaan plaatsvinden en zo ja: hoe 
zij dat kunnen organiseren in de straat? Ande-
ren zijn iets verder en hebben al funderingson-
derzoek laten doen. Of zij wachten er nog even 
mee omdat zij iets hebben vernomen over de 
pilot. Momenteel wordt vooral op de achter-
grond hard gewerkt aan de voorbereidingen 
van de pilot. Toch kan er alvast wat informatie  
worden gegeven.

Op verzoek van het Kennis Centrum  
Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en 
bewoners heeft minister Blok van Bouwen 
en Wonen ingestemd met de aanwijzing van 
een proefproject. Tijdens dit project zal er 
onderzoek worden gedaan naar zaken, die 
kunnen zijn gerelateerd aan funderingspro-
blemen en de aanpak ervan.

Als de onderzoeksgegevens zijn verzameld 
en geanalyseerd, kan een plan van aanpak 
worden opgesteld voor de aanpak van funde-
ringsproblemen. Dit plan kan vervolgens ook 
in andere wijken en gemeenten worden ge-
bruikt. Het plan moet onder meer oplossings-
richtingen aangeven voor de huiseigenaren. 

Het gebied Rozenlaan-Zuid is geschikt voor 
het project omdat er in veel straten en in ver-
schillende fasen iets wordt gedaan met de 
funderingsproblematiek. Er gebeurt van alles 
en ook heerst er onrust. Een groep wijkbewo-
ners is actief betrokken bij de pilot. Zij waren 
al bezig met de funderingsproblemen in hun 
eigen straten. Tijdens de pilot werken de be-
woners samen met de gemeente Rotterdam 
en het KCAF. Deze bewoners hebben het 
pilotproject als bewonersinitiatief aangemeld 
bij de gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek. Andere partijen die meewerken 
zijn het ministerie, de TU Delft, de banken-
sector en een aantal onderzoeksbureaus.

Bewoners willen vaak wel funderingsonder-
zoek doen, maar krijgen niet altijd iedereen 
in de straat mee. Ook wordt er hier en daar 
gebouwd in gebieden met kwetsbare funde-
ringen. Hoe kan dan worden voorkomen dat 
er een calamiteit plaatsvindt doordat aanne-
mers niet op de hoogte zijn van funderings-
problemen? Welke verantwoordelijkheid heb-
ben huiseigenaren en makelaars als zij in een 
gebied met funderingsproblemen een pand 
te koop aanbieden? En neem de Lisbloem-
straat, waar nu volop funderingsherstel plaats-
vindt. Hier zou in 2014 de riolering worden ver-
vangen. Dat moest worden uitgesteld omdat 
de instabiliteit van de grond het onmogelijk 
maakt dat beide activiteiten gelijktijdig kunnen 
worden uitgevoerd. Bij funderingsproblemen 
staan dus veel verschillende zaken met elkaar 
in verbinding, zijn ze afhankelijk van elkaar en/
of beïnvloeden ze elkaar. De voorbereidingen 
vinden plaats in 2014. De verwachte start is 
in januari 2015. De bewoners worden betrok-
ken en periodiek op de hoogte gehouden 
onder meer via een website, nieuwsberichten 
en bewonersoverleg. Een eerste nieuwsbrief 
met nadere informatie hoe het verder wordt 
opgepakt, verschijnt voor de kerst.’’

Martine Coevert,  
namens de initiatiefnemers, Kennis Centrum  
Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en 

Bewonersinitiatiefgroep Kleiwegkwartier (BIK)

In november start de BOK met een 
nieuwe service. Er komt op dinsdag-
ochtend, één keer in de veertien dagen, 
een spreekuur van een maatschappelijk 
werker. Het Centrum voor Dienstver-
lening (CvD) faciliteert deze service. 
Locatie is het kantoor van de BOK, de 
Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier 
aan de Anthony Duyklaan, de verbin-
dingsstraat tussen de Kleiweg en de 
Statenlaan, naast de supermarkt van 
Albert Heijn.

Deze service staat los van het spreekuur 
van de sociaal raadsman, ook twee keer in 
de maand, op de donderdagochtend. De  
sociaal raadsman, sinds jaar en dag  
Andreas Prins van Wijngaarden, behandelt 
problemen met een juridische achtergrond. 
De sociaal raadsman is in dienst van de 
gemeente Rotterdam. Voor zijn spreekuur 
moet via de BOK een afspraak worden  
gemaakt.
De redactie van de Buurtkrant sprak met 
Lenini Wichman, de nieuwe maatschap-
pelijk werker voor het Kleiwegkwartier.  
Wichman kiest in eerste instantie voor een 
inloop spreekuur om de drempel laag te 
houden. Uit ervaring weet hij dat meer als 
de helft van de vragen, die op hem af zullen  
komen met geld te maken hebben, de rest 
van de problemen komt van - zoals hij het  
formuleert - 'mensen, die even wat  
minder goed in hun vel zitten.' Na de eerste  
kennismaking kan eventueel een officieel  
'intake-gesprek' volgen.
Wichman is 29 jaar oud, heeft een  
Kaapverdiaanse achtergrond, werkt nog 
niet zo lang bij het Centrum voor Dienstver-
lening, maar heeft al wel veel ervaring in het  
maatschappelijk werk.
Zijn werkgever het Centrum voor Dienst-
verlening (CvD) heeft sinds 2013 een 
deel van de welzijnstaken in de toenma-
lige deelgemeente overgenomen van de 

Stichting Thermiek. Andere taken, zoals 
het jongerenwerk, worden nu door DOCK 
waargenomen. Het Centrum voor Dienst-
verlening is van veel markten thuis, zo houdt 
het zich bezig met de opvang van dak- en 
thuislozen, heeft het een vrijwillegersbank, 
bemoeit het zich met de maatschappelijk 
opvang van jongeren, die niet thuis kun-
nen wonen en is het ook aangewezen voor  

opvang in een crisis situatie. Wichman wil 
in eerste instantie vooral een luisterend 
oor bieden: 'Vaak zit er een vraag ach-
ter de vraag, waarmee de mensen bij ons 
aankloppen.' Hij heeft net zoals zijn vier  
collega’s die in de andere wijken van  
Hillegersberg-Schiebroek werkzaam zijn 
een HBO opleiding maatschappelijk werk.   

Spreekuur in 2014:
dinsdag 4 en 18 november, 
dinsdag 2 en 16 december. 

Lenini Wichman (29), de nieuwe maatschappelijk werker 
voor het Kleiwegkwartier (foto: Theo Joosten)  

Slecht nieuws voor de kinderen in het 
Kleiwegkwartier. Sinterklaas heeft geen 
uitnodiging ontvangen om langs te 
komen, zo vernam de redactie van de 
Buurtkrant toen het contact zocht met 
het verre Spanje, waar Sinterklaas de 
voorbereidingen treft voor zijn jaarlijkse 
tocht naar Nederland.

Sinterklaas: 'Vorige jaren waren het altijd de 
ondernemers, die alles voor mij regelden, 
maar toen ik de afgelopen weken contact 

legde om de zaken door te spreken met 
Angelique de Wolf, jullie weten wel van die 
grote supermarkt aan de Kleiweg, bleek 
er personeelsgebrek te zijn bij de onder-
nemers. Voor mij een bekend verschijn-
sel, ook mijn personeel, vroeger sprak ik 
over knechten of Zwarte Pieten, heeft het  
tegenwoordig moeilijk.'

Sinterklaas vertelde ook nog dat daarna 
Anja van Weijen van speeltuin De Torteltuin 
aan de Van Enckevoirtlaan nog haar best 

had gedaan. Sinterklaas: 'Want bij De Tortel-
tuin, dat weet elk kind in het Kleiwegkwartier, 
daar zitten vanzelfsprekend de kindervrien-
den.' Maar zo vertelde Sinterklaas, zij heeft 
me net laten weten, dat het te moeilijk wordt 
vanwege de termijn van vergunningen  
of zo iets.

Toch had Sinterklaas nog wel een hoop-
vol nieuwtje. Hij had van zijn collega de 
Kerstman vernomen, dat die op zondag 14 
december op het Bergpolderplein wordt 
verwacht, waar de (bijna) traditionele Kerst-
markt van het Kleiwegkwartier plaats vindt. 
De Kerstman komt met arreslee volgens de 
plannen van de organisatoren de familie 
(Rien en Lenie) Nikkelen Kuijper.

Twee keer in de maand spreekuur 
maatschappelijk werk bij de BOK

Kleiwegkwartier niet in de 
planning van Sinterklaas



Bericht van de (nieuwe) werkgroep Groenstrook schoon, heel gewoon! 

‘De groenstrook aan de Stadhouderslaan 
langs de Bergse Achterplas is één van de 

mooiste groene stukken in het Kleiwegkwar-
tier om te spelen en te recreëren: spelen op 

het gras en zodra de temperatuur oploopt 
zwemmen in de Achterplas. Tevens is de 
groenstrook een heerlijke plek om languit in 
het gras te liggen en te genieten van zon 
en water. Of in de winter als plaats om de 
schaatsen onder te binden. Kortom een 
groenstrook waar vele bewoners uit de 
buurt, groot en klein, gebruik van zouden 
kunnen maken. Ook veel vrolijke viervoe-
ters zijn te vinden op deze prachtige groen-
strook langs het water. Het is een mooie ont-
moetingsplek voor zowel de dartele dieren 
als hun baasjes. 

De werkgroep Groenstrook schoon, heel 
gewoon! wil bereiken dat deze groenstrook 
door kinderen, wandelaars, zonaanbid-
ders, recreanten én hondenbezitters op een 
prettige manier wordt gebruikt. Helaas kon 
dat de laatste jaren minder. Bezuinigingen 
op onderhoud hebben er toe geleid dat er 
nauwelijks nog werd schoongemaakt. Heel 
af en toe kwam de hondenpoepzuiger voor 
een kleine schoonmaakbeurt of werd er 
gemaaid waardoor de vervuiling nog erger 
werd omdat de hondenpoep werd rondge-
slingerd. Bij warm weer hing er een weeë 
hondenpoeplucht. Ook waren er honden-
bezitters die klaagden over de vervuiling 
van dit schitterende stuk groen. Wij willen 
bereiken dat de hondenpoep weer wordt 
opgeruimd. De meest voor de hand lig-
gende manier om dat te bereiken is dat de 
hondenbezitter zelf de poep van zijn of haar 
hond opruimt. Gelukkig deden en doen een 
aantal hondenbezitters dit al.
 
Groenstrook schoon, heel gewoon! wil een 
oplossing voor de hondenpoep die nu op 
deze strook domineert. Een vertegenwoor-
diging van de hondenbezitters en een verte-
genwoordiging van buurtbewoners zonder 
hond hebben de handen ineen geslagen en 
aan de gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek gevraagd om een opruimplicht 
in te stellen, maar wel met de mogelijkheid 
dat honden los mogen blijven l.open, dus 
zonder te zijn  aangelijnd.

Op dinsdag 30 september heeft de ge-
biedscommissie Hillegersberg-Schiebroek 
ingestemd met dit verzoek van de bewo-
nersgroep Groenstrook  schoon, heel ge-
woon! om  de groenstrook langs de Achter-
plas (Stadhouderslaan – tot aan de Johan 
de Wittlaan) aan te merken als losloopge-
bied voor honden, maar met opruimplicht.
Het is een experiment om ervoor te zorgen 
dat er een einde wordt gemaakt aan de 
structurele vervuiling van deze groenstrook 
langs de Achterplas, zonder dat honden-
bezitters worden gedwongen hun hond 
aan te lijnen. Dit experiment kan alleen sla-
gen als iedereen mee doet! Dat betekent 
dat zowel de Gebiedscommissie als de  
Dienst Stadsbeheer het experiment onder-
steunen door het treffen van voorzieningen, 
nieuwe bebording, communicatie én het  
 

inzetten van de hondenpoepzuiger voor een 
grote nul-beurt en er met enige regelmaat 
onderhoud wordt gepleegd. 

En met iedereen bedoelen we ook de hon-
denbezitters die nog altijd vrij hun hond hier 
kunnen uitlaten echter wel met de plicht tot 
het opruimen van de poep van hun hond. 
Het doel is een schone groenstrook!

We gaan het experiment aan voor een pe-
riode van ruim een jaar, met enige regel-
maat komt de ‘schoon-meet’ commissie in 
actie om de stand van zaken te peilen. De 
kans op een succesvol experiment wordt 
vergroot als we op korte termijn de han-
den ineenslaan en deze zaak samen aan-
pakken, bij voorkeur op z’n Rotterdams:  
‘Niet lullen maar poetsen’.

Nauwelijks was de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek geïnstalleerd of 
twee bewoners - Anna Marie Hazenberg en Ton Huiskens - stonden op de stoep.  
Ze vroegen aandacht voor het gebruik van de groenstrook aan de Stadhouderslaan. 
Een paar vergaderingen en een bewonersavond later, ligt er nu een plan.  
De redactie van de Buurtkrant geeft de leden van de inmiddels gevormde 
werkgroep Groenstrook schoon, heel gewoon! de ruimte voor hun visie. Het woord 
is aan: Anna Marie Hazenberg, Ton Huiskens, Ernst Jan Verkade, Cleta Kaalen  
en Jan Louis Spoormaker: 

Impressie van de groenstrook aan de Stadhouderslaan (foto’s: Theo Joosten)

In dit nummer de drukker van de krant. 
Sinds onheuglijke tijden is dat drukkerij 
Goos. Zo stond de firma althans vroeger 
bekend, tegenwoordig is het Goos Commu-
nicatiemakers. Goos zit niet naast de deur, 
maar in Ouderkerk aan den IJssel.

De relatie dateert van heel lang geleden.  
Directeur Marcel Goos (50) nu 32 jaar in de 
zaak meent dat de BOK zijn één-na-oudste 
klant is, alleen Electro Groeneweg moet 
de BOK voor zich dulden. De Buurtkrant is 
zoals we met een zekere trots op de voor-
pagina melden aan zijn veertigste jaargang 
bezig, maar niet alle veertig jaar was de 
Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier, kort-
weg BOK de uitgever. De voorganger van 

de BOK was het Intiatief Comite Kleiweg-
kwartier, afgekort IK. Thomas Gennissen, 
die aan de wieg stond van de eerste Buurt-
krant, herinnert zich dat die eerste kranten 
werden gedrukt bij zijn toenmalige werkge-
ver de koepelorganisatie van speeltuinen, 
later BSW geheten. 

Bij het dertig jubileum van de Buurtkrant 
(één jaar te vroeg gevierd in september 
2005) verscheen een terugblik op het  
bestaan van de Buurtkrant met een foto 
uit 1989 van het pand, toen nog drukkerij 
Jan Goos geheten. Op die foto een jonge  
Marcel, vader Jan Goos en dochter  
Luciënne. Oprichter Jan Goos overleed 
vier jaar geleden op 74-jarige leeftijd, sinds 

zijn zestigste was hij met pensioen. Op het 
grote bord in de etalage van het pand aan 
de Kootsekade 5a, staat Drukkerij Jan Goos 
met daarbij familie en handelsdrukwerk. Pa 
Goos is het bedrijf niet begonnen aan de 
Kootsekade. De telefoongidsen van 1977 
tot 1981 geven als adres Goudse Rijweg 
5. Het bleef daarna tien jaar (1981-1991)  
gevestigd aan de Kootsekade en verhuisde 
in 1992 naar Ouderkerk aan de IJssel naar 
een klein industrieterrein direct aan de IJs-
sel. Wie vanaf Krimpen aan de IJssel komt 
aanrijden, treft Goos nog voor dat hij of zij 
het eigenlijke dorp binnenrijdt. Dat industrie-
terrein bevindt zich op dijk. Het bestaat uit 
ongeveer vijftien eenheden, Goos heeft er 
drie van in gebruik. Op de begane grond 
staan de machines, op de eerste verdieping  
zit de studio, de directie en het andere  
personeel onder wie Bjorn Markesteijn, 
die ons rondleidt. Hij werkt nu vijftien jaar 
bij Goos en kent de Hillegersberg tijd dus  
alleen van horen zeggen. Bjorn laat zien hoe 
de Buurtkrant wordt vervaardigd. Nadat in 
het weekeinde voorafgaande aan de ver-
schijning de redactie de laatste hand heeft 
gelegd aan de stukken, belanden die vanaf 
maandagochtend - uiteraard via de mail - op 
de tafel van één van de opmakers, meestal 
Sander Kruit. In de loop van de maandag en 
dinsdag gaan de in concept opgemaakte 
pagina’s naar de eindredactie. Woensdag-
ochtend vroeg kan de laatste tekst worden 
ingeleverd, want die ochtend is de deadline. 
Maar de ruimte waar die tekst precies komt, 
is dan wel afgepast. In deze krant is dat het 
geval met het Bericht van de Argonauten-
weg, het verslag van de vergadering van de 
Gebiedscommissie van dinsdag 28 oktober.  

In de loop van die woensdag wordt de 
krant - tegenwoordig in een oplage van 
5000 exemplaren - gedrukt. Donderdag-
ochtend wordt hij gesneden en gevouwen 
en bezorgd op de Anthony Duyklaan, waar 
de bezorgers vrijdag hem komen ophalen. 
Hebben we een krant van zes of acht pa-
gina’s dan wordt hij vrijdagochtend vroeg 
bezorgd. Op dezelfde vrijdag - zo is de be-
doeling - ligt hij dan op de mat van de bewo-
ners. Laat dat nou de laatste keren steeds 
zijn gelukt! 

Chris Mast  

Vanaf links Danny Kortman, Björn Markesteijn, Maurice Piek en Sander Kruit 
met Buurtkrant nummer 4

De Buurtkrant heeft de laatste afleveringen een kijkje in de keuken gegeven. 
We begonnen in nummer twee met Joke Snelleman, die pas negentien jaar de 
distributie regelt. Daarna was het in nummer drie de beurt aan Geer Meershoek als 
(vertrekkend) coördinator. In het nummer daarna was er aandacht voor redactrice 
Laura Nugteren, ook al iemand die vertrok.

Afscheid Bas Hoogstad
Afgelopen bestuursvergadering hebben 
voorzitter Bas Hoogstad (Gusto Italiano) 
en penningmeester Hans Peijnenburg 
afscheid genomen van het bestuur 
van de Ondernemers Vereniging 
Kleiwegkwartier. Beiden hebben drie 
jaar deel uitgemaakt van het bestuur. 
Elianne Braskamp van Coffee & Kids 
heeft inmiddels het voorzittersstokje 
overgenomen. 

Bas was voor dat hij voorzitter werd even ge-
woon lid van het bestuur. Dat was ruim drie 
jaar geleden. Sindsdien is er veel gebeurd. 
De economische toestand is natuurlijk ook 
voor de ondernemers in het Kleiwegkwar-
tier een bron van zorg. Het Kleiwegkwartier 
kent wel ongeveer 120 ondernemers, maar 
daarvan zijn er maar 45 lid van de onderne-
mersvereniging.

Bas is vooral een man van mouwen om-
hoog en dingen doen. Zijn bestuur heeft de 
nadruk gelegd op het organiseren van leuke 
dingen. Van de grote Sinterklaasoptredens 
op het Bergpolderplein en in de RET remi-
se aan de Kootsekade, de kerstverlichting 
tijdens de donkere dagen tot de gezel-
lige bloemenbaskets aan de lantaarnpalen. 
Doelstelling was met zijn allen de Kleiweg 
aantrekkelijk houden.
 
De redactie van de BOK kent Bas ook als 
de man die ’s morgens heel erg vroeg op 

Koninginne- en Koningsdag in de weer was 
bij de bemanning van de marktkramen voor 
het steeds succesvollere evenement. 

Inmiddels ligt de focus van Bas Hoogstad op 
zijn nieuwe zaak aan de Kleiweg 117, Gusto 
Italiano. Een bijzondere samenwerking 
met René Jansen van Travel Counsellors.  
Eén die al anderhalf jaar geleden is ge-
start met de organisatie van een Italië 
week. Die samenwerking beviel goed, 
ook de nieuwjaarsreceptie van de onder-
nemers werd in dat pand gehouden. En 
nog geen zeven weken geleden trok Bas 
de stoute schoenen aan en vroeg René 
of hij een deel van zijn winkel kon huren.  
Een initiatief dat René aansprak en de sa-
menwerking van Travel & Wine was binnen 
een paar dagen een feit. De winkel werd 
verbouwd en nu versterken de ondernemers 
elkaar. Door de wijn kan de Travel Counsel-
lors mooie reizen aanbieden aan liefhebbers 
van Italië en natuurlijk kunnen de reisliefheb-
bers alvast een wijntje uitzoeken uit hun fa-
voriete provincie bij Gusto Italiano. Kortom 
een unieke combinatie van smaak en kwa-
liteit. Bas legt de nadruk op wijn maar ook 
andere producten als olijfolie, balsamico, 
chocolade en koffie kun je bij hem vinden. 
Voor meer Italiaanse lekkere hapjes verwijst 
hij overigens graag naar Piccola Italia, iets 
verderop de Kleiweg.

Mirjam Fondse

Een kijkje in de keuken van 
Goos Communicatiemakers 



Colofon BOK
Bestuur

Sean Caesar (voorzitter)

John Hokke (secretaris-penningmeester)

Chris Mast (Buurtkrant) en Ronald Peters.

Kantoor, wijkwinkel en redactie

Anthony Duyklaan 9, 3051 HA Rotterdam, 

tel 422 44 45, info@bokrotterdam.nl

Wijkwinkel open van dinsdag tot en met 

donderdag van 9.30-12.00 uur.

Spreekuur sociaal raadsman

Na telefonische afspraak éénmaal in de veertien 

dagen op donderdag bij de BOK.

Redactie

Ciska Evers (plv leiding), Mirjam Fondse, 

Theo Joosten (beeld), Chris Mast (leiding en 

eindredactie, 06-4354 7060), Geer Meershoek 

(coördinator titulair), Connie van Rutten en 

Xandra Savelkouls.

buurtkrantbok@gmail.com

www.bokrotterdam.nl

 twitter.com/BOKrotterdam

Op artikelen uit de Buurtkrant rust copyright, 

het overnemen is niet toegestaan.

In 2014 verschijnt de krant nog op vrijdag 12 

december. Het eerste nummer van 2015 staat 

gepland op vrijdag 13 februari. 

Oplage:  5000

Opmaak:  Sander Kruit

Druk:  Goos Communicatiemakers

 Ouderkerk aan den IJssel 

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

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

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl,
marmoleum, pvc 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

VOLG ONS
OP FACEBOOK

WWW.FACEBOOK.COM/GALAXYMODE

Wekelijks 
nieuwe 

collectie!

Wekelijks 
nieuwe 

collectie!

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 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

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.

Evenement 'Verken je wijk' succes ook 
zonder steun Gebiedscommissie 
Op zaterdag 11 oktober organiseerden de vrijwilligers 
van speeltuin De Torteltuin een 'Verken je Wijk’ dag. 
Het was bedoeld als een kijkje achter de schermen 
van vrijwilligersorganisaties. Een bonte stoet was 
aanwezig. Zoals de vrijwillige brandweer, waarbij kin-
deren zelf de brandspuit mochten vasthouden,  de po-
litie, de stadslandbouw uit Schiebroek met hapjes uit 
eigen keuken, de BOK, een kinderkoor, de wijkdich-
ter, mode ontwerpsters en in het kunstcafé Artiscoop. 

De dag was aangemeld als bewonersinitiatief, maar zal 
geen financiële steun van de Gebiedscommissie ontvan-
gen. Zo besloot de Commissie in zijn vergadering van 28 
oktober. De Torteltuin had een belangrijk formeel punt over 
het hoofd gezien. Het had de aanvraag als organisatie inge-
diend, maar omdat De Torteltuin een structurele subsidie-
relatie met de gemeente Rotterdam heeft, komt het niet in 
aanmerking voor geld uit de pot Bewonersinitiatieven. Kees 
Couvreur van De Torteltuin toonde zich teleurgesteld, maar 
benadrukte blij te zijn met de steun die van welzijnsorgani-
satie DOCK en Rotterdam Sport Support was ontvangen.

Tevreden was ook Marjolein Roeffel van Artiscoop: 'Het feit 
alleen al dat deze dag was georganiseerd maakte wat mij 
betreft al het succes. De inzet en toewijding van veel vrijwil-
ligers vind ik echt bijzonder en werkt zelfs aanstekelijk. Ook 
waren er ondanks het regenachtige weer in het begin ge-
noeg mensen. En nadat het zonnetje halverwege de mid-
dag was doorgebroken, stroomde het terrein aan de Van 
Enckevoirtlaan echt goed vol.’

Als het een jaarlijks terugkerend evenement zou worden, 
dan wil Artiscoop ook in de toekomst het Kunstcafé voor 
zijn rekening nemen, omdat het dat beschouwt als een ide-
aal podium om via een kleinschalige expositie en creatieve 
workshops, bewoners te laten proeven en genieten van lo-
kaal vervaardigde professionele kunst.


