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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Een bijzondere kennismaking
met de nieuwe buurtjes
Een bewoonster kreeg de schrik van haar
leven, bij de ontdekking dat ze niet alleen
haar vuilniszak in de afvalcontainer had
gegooid maar ook haar huissleutel.
Tja, daar sta je dan op een mooie zondagmiddag als je net twee maanden in het Kleiwegkwartier woont en je nog niemand echt
goed kent. Een reservesleutel ligt bij familie
in een dorp twintig minuten met de auto. De
sleutel lag ergens in de diepte, maar niet
bepaald op grijphoogte. Wat te doen?
De afvalbakken worden frequent bezocht
dus al snel meldden zich buren met hun
eigen vuilniszak. ‘Mevrouw kunt u me helpen? Mijn sleutel ligt er in en ik moet iets
hebben om hem te pakken, want ik kan nu
mijn huis niet meer in!’
Snel meldde zich buur nummer twee
en buur nummer drie. Buur drie wist dat
schoonzoon, buur nummer vier, als medewerker van de Roteb een sleutel van de
zijdeur had. Handig in deze situatie! Buur
nummer twee kende een inventieve buurtbewoner, die altijd overal een oplossing
voor heeft. Een telefoontje was genoeg en
daar kwam buur nummer vijf voor een eerste inspectie van de situatie. Buur nummer één hielp met het vasthouden van
persoonlijke eigendommen en het moed
inpraten van de pechvogel. Buur nummer
twee scharrelde uit eigen keuken een lange vleestang, multifunctioneel zo’n ding.
Plan A was een duik in de vuilcontainer
via het smalle zijdeurtje. De onfortuinlijke
dame wilde dat wel doen mits ze goed
vastgehouden werd. Ze werd wel gevraagd zich eerst deels te ontkleden. Een
dikke jas en een dikke trui met grote modieuze knopen werden door buur twee en
drie gezien als een te groot riciso. ‘Maar
dan sta ik in mijn t-shirt!?’ ‘Het is een smal
gat en wil je nou je sleutel terug, ja of nee?
Kom op, we hebben wel vaker een dame
in t-shirt gezien.’
Ondertussen werkte buur vijf aan plan
B: een stok met daaraan getaped een
magneet die ingezet kon worden als de
sleutels verder wegzakten. Er waren dus
meerdere mogelijkheden!
En zo gebeurde het dat een nieuwe bewoonster van het Kleiwegkwartier bij de
kennismaking met haar nieuwe buurtjes
eerst werd verzocht om zich deels te ontkleden en vervolgens ondersteboven bungelend aan haar benen de vuilcontainer
werd ingeschoven. Ze kreeg daarbij wel
de vleestang mee.
Voorzichtig werd ze met vleestang en daaraan de sleutelbos weer omhoog gehesen.
Applaus klonk. Plan B werd ook nog even
(buiten de vuilcontainer) getest. De magneet had de sleutels kunnen dragen.
‘Leuk en gezellig buurtje hier, iedereen
komt zo maar spontaan helpen!’ Inderdaad, een opmerkelijke manier om kennis
te maken met je nieuwe buurt. Welkom in
het Kleiwegkwartier.

Een blik op het Kleiwegkwartier
door de ogen van Blinde Gerrit
De meeste buurtbewoners hebben Gerrit Hitzerd alias Blinde Gerrit wel eens
langs zien komen. Lopend en tastend
met zijn stok of samen met zijn vrouw op
de tandem. Hoe is het om je weg te moeten vinden in het Kleiwegkwartier als je
letterlijk geen hand voor ogen ziet? De
Buurtkrant benaderde hem via de e-mail
met in het achterhoofd de vraag, hoe hij
e-mail kan lezen?
‘Heel eenvoudig, de computer leest het me
voor!’ Gerrit Hitzerd blijkt een welbespraakte persoonlijkheid. Hij is met zijn zeventig
jaren nog heel actief. Fietsen, wandelen,
Sportingclub Uitweg, aan beweging geen
gebrek. Hij is jaren actief geweest bij de
Vereniging van Gehandicaptenorganisaties.
Al doet hij nu een stapje terug, nog steeds
maakt hij zich sterk voor toegankelijkheid
van openbare voorzieningen voor zowel visueel gehandicapten als rolstoelers.
Gerrit was werkzaam als timmerman toen
hij bij een auto-ongeluk een groot deel van
zijn zicht verloor. Toen enkele jaren later het
netvlies losliet, ging definitief het licht uit. Dat
was 38 jaar geleden. Hij woonde toen net in
het Kleiwegkwartier. In het revalidatiecentrum leerde hij met zijn nieuwe situatie omgaan. Timmerman, dat lukte niet meer dus
leerde hij voor sociaal werker. Al heeft hij het
timmervak nooit helemaal losgelaten.
Pleistermomentje
‘Thuis heb ik nog veel getimmerd, alles op
de tast. Met af en toe een pleistermomentje
lukte dat prima!’ Binnenkort wordt het terras
in de achtertuin vervangen door ingehuurde
vaklui. Ook daar zal hij aan meewerken. Met
uiteraard de pleisters binnen handbereik.
‘Dat pleistermomentje komt nogal eens
voor, niet alleen bij het timmeren. Op straat
zijn de grootste hindernissen de obstakels
op ooghoogte. Bijvoorbeeld de dienstregeling bordjes bij bus en tramhaltes. Die hebben scherpe randen. Die voel ik niet met de
stok en dus stoot ik mijn hoofd!'
Samen lopen we een klein rondje door de
wijk en zie ik opeens de wijk met heel andere
ogen. De buurtbewoners geven hem keurig
voorrang. Drie pubers op de fiets stappen
zelfs af als ze zijn stok zien. Mooi te ervaren
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dat de buurtjes hem zo in het vizier hebben.
Ook al zitten bekende routes in zijn hoofd,
toch blijft het oppassen. Slordig geplaatste
fietsen zijn een regelrechte hindernis als
Gerrit met zijn stok passeert. Ook laaghangend groen is voor blinden gevaarlijk.
Doornen op hoofdhoogte merkt hij pas op
als hij ze letterlijk voelt. De geveltuintjes
worden door veel bewoners gewaardeerd
in het Kleiwegkwartier. Het zou fijn zijn
als daar geen doornenstruiken in worden

Agenda
• Elke woensdagochtend 10.00 - 11.30
uur koffie-inloop bij de BOK voor alle
buurtbewoners.
• Oranje leeszaal/bibliotheek elke dinsdag van
10.00 - 12.00 uur en elke donderdag van
15.00 - 17.00 uur Oranjekerk, Rozenlaan 20.

Ciska Evers

Inhoud

Kijk ook eens op:

• Dinsdag 21 april vergadering
Gebiedscommissie bij Hockey Club
Rotterdam, aanvang 20.00 uur.
• Maandag 27 april Koningsdag in het
Kleiwegkwartier.
• Maandag 27 april van 15.00 - 17.00 uur.
Poppentheater AapvanPoot in De Torteltuin.
• Maandag 4 mei, herdenking gevallenen
WO2 bij monument Spinbolplein, vertrek
19.00 uur remise Kootsekade.
• Dinsdag 5 mei Oranjekerk 10.00 uur
lezing door Henk Dijkxhoorn over
de operatie Manna, de geallieerde
voedseldropping bij Terbregge van 2 mei
1945 en de herdenking daarvan.

• Dinsdag 26 mei vergadering
Gebiedscommissie Rheuma
Verpleeghuis, Molenlaan,
aanvang 20.00 uur.
• Woensdag 3 juni 14.30 uur opening
losloopgebied groenstrook
Stadhouderslaan door wethouder
Joost Eerdmans.
• Dinsdag 16 juni vergadering
Gebiedscommissie bij Kitsich en Kunst,
aanvang 20.00 uur.
• Elke maandag 15.30 - 17.00 sportinstuif
(8-18 jaar) nabij viaduct Rozenlaan.
• Elke dinsdag 15.30 - 17.00 sportinstuif
(8-14 jaar) De Torteltuin.
• Elke woensdag 13.30 - 15.00 uur
sportinstuif (8-14 jaar) De Torteltuin.
• Permanent: wijkwinkel van dinsdag
tot en met donderdag van 9.30 uur tot
12.00 uur. Voor vragen van wijkbewoners.

geplant en als ze niet hoog over hangen.
Uitstallingen bij winkels ziet Gerrit het liefst
langs de straatkant, zodat hij de gevel kan
blijven volgen. De toename van de parkeerdruk is ook aan Gerrit niet voorbij gegaan.
Auto’s worden regelmatig onhandig geparkeerd: pal voor de ingang van een wandelpad of bruggetje. Dan moet Gerrit maar zien
hoe hij er komt. Zou fijn zijn als de toegangen vrij kan blijven door de auto een meter
verder te zetten.

Gerrit vind zijn weg door de straat via natuurlijke gidslijnen. Dat zijn gevels, stoepjes,
plinten, groenstroken langs asfalt en verschillen in bestrating die hoeken markeren.
Daarnaast hier en daar de onnatuurlijke
gidslijnen: dat zijn de tegels met de witte ribbels die bijvoorbeeld op de Kleiweg liggen.
Maar die zijn niet altijd logisch geplaatst.

Ciska Evers

Nieuwe regels voor hond op strook
groen aan de Stadhouderslaan

Zoekplaatje
Met het nieuwe zoekplaatje maken we
het gemakkelijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Het is een foto uit de
collectie van Aad Gazenbeek (dank).
Waarom gemakkelijker dan het op het
eerste gezicht lijkt? Omdat het pand
centraal op de foto nog steeds aanwezig is en de fabriek links ook zijn
sporen heeft nagelaten.
De vragen zijn: wat zien we, van wanneer
is de foto, waar stond de fotograaf en
wat kunt u verder nog vertellen over deze
omgeving? Voor degenen met de goede
oplossing ligt een cadeaubon klaar. Oplossingen per mail naar buurtkrantbok@
gmail.com of per brief naar de Anthony
Duyklaan 9. Inzendingen uiterlijk een
week voor verschijnen van de volgende
Buurtkrant.
En dan het antwoord op het vorige zoekplaatje. We kregen zeven inzendingen binnen. Alle zeven met het goede antwoord:
het Bergpolderplein.Zoals Bouke Savert,
van hem is weer de huidige foto (dank!),
opmerkte: er is in de omgeving weinig
veranderd, alleen lag vroeger de tramrails
aan beide zijden van het electriciteitshuisje, door de meeste anderen als transformatorhuisje aangeduid. Cora Verdoorn
voegde nog toe, dat vroeger aan beide
zijden van het huisje zich ‘een openbare
plasgelegenheid’ bevond.

Mevrouw Van Boven ‘Lekkerste ijs ooit’
Cora Verdoorn herinnert zich, dat ze vele
voetstappen heeft liggen naar Tante Lien.
Vaste inzenders Cor en Marjan van Herk
merken nog op, dat het Bergpolderplein
voor 1927 door het leven ging als Noordplein en Ruiterplein.
Dan de datering van de foto. Die varieert
van 1930 of begin jaren dertig (Jacques
van de Wal,Bouke Savert en mevrouw
Van Boven), 1933 (het geboortejaar van
Cor van Herk) tot in de oorlog (Cora Verdoorn en Stef Stolk).
Twee inzenders beredeneren hun keuze uitgebreid. Stef Stolk schat rond
1941/1942: ’Op de afgebeelde autobus
meen ik op de achterruit lijnletter S te
ontwaren. Buslijn S onderhield destijds
een lijndienst tussen Schiebroek en de
Kootsekade (later verlengd naar station
DP). De route liep via de Uitweg, Bergpolderplein en Kleiweg. Deze lijndienst S
werd op 1 januari 1941 ingesteld. De vordering door onze oosterburen van fietsen
begon in 1942. Afgaande op de noordelijke richting en de (korte) lengte van de
schaduwen van de auto en de fietsers
leid ik af dat de foto rond het middaguur
tijdens de zomerperiode is genomen. Dit
zou duiden op de zomer van 1941.’
Jacques van de Wal, wiens kamer op
de Statenlaan uitkeek op de winkel van
Jamin komt met gebruikmaking van het
pandkaarten systeem van het stadsarchief op eind 1930.

De groenstrook aan de Stadhouderslaan, langs de Achterplas, is één van de
mooiste groene stukken in het Kleiwegkwartier. Maar er spelen tegenstrijdige
belangen, globaal tussen de honden en
hun eigenaren en de andere gebruikers.
Die tegenstrijdige belangen hadden ook
hun oorzaak in de regelgeving, omdat
het om een plek ging waar honden los
mogen lopen en - zoals dat heet - geen
opruimplicht geldt voor de eigenaar.
De (nieuwe) werkgroep ‘Schoon heel gewoon’ was dat een doorn in het oog. Zie
de Buurtkrant van november 2014 met hun
uitleg. Vandaar dat ze het - voor Rotterdam
revolutionaire - plan hebben ontwikkeld om

Van de Wal: ’Het moet vlak na de bouw
zijn, er is nog geen boompje te vinden.
Als je goed kijkt zie je richting Straatweg
de hoek met de Statenlaan als eerste
pand. Het stuk daarvoor (tot de Elisabethlaan) is er kennelijk nog niet. Volgens
de pandkaarten is het blok hoek Statenlaan/Kleiweg in 1930 gebouwd, maar de
ontbrekende panden Kleiweg vanaf de
Statenlaan tot de Elisabethlaan later in
het jaar 1930.’
Wie heeft er gelijk? Klopt de interpretatie
van Jacques van de Wal, dat de winkels
van het Zonnemaire blokje nog niet waren gebouwd, of liggen die verscholen
door het standpunt van de fotograaf?
Dan het antwoord. Het jaartal dat aan de
foto zat gekleefd was 1932, maar je weet
nooit helemaal zeker of dat wel klopt...
Tot slot de winnaar van de cadeaubon.
De loting vond dit keer plaats tijdens de
bestuursvergadering van de BOK op
maandag 13 april. Voorzitter Sean Caesar trok uit de hoge hoed: Cora Verdoorn.
Voor haar ligt de cadeaubon klaar.

De komende tijd worden de borden voorzien
van de tekst ‘Ruim altijd de hondenpoep op’
en vanaf half april gelden de nieuwe regels.
Honden mogen er loslopen, maar het is verplicht voor de baasjes om de poep van hun
hond op te ruimen.
De officiële opening van de schone groenstrook is op woensdagmiddag 3 juni door
wethouder Joost Eerdmans met in zijn portefeuille onder meer Buitenruimte.
Er komen twee zakjes-dispensers en de
prullenbakken worden verplaatst.

De hondenpoep kan zo altijd opgeruimd en
in de prullenbak worden gedeponeerd.
Ter gelegenheid van de officiële opening
schrijft de werkgroep een wedstrijd uit
voor kinderen uit de buurt om de mooiste
‘hondendrol’ te maken van bijvoorbeeld
papiermachée,brooddeeg of ander materiaal dan wel een mooie tekening van een
schone groenstrook en wat daar allemaal te
doen valt.
Joost Eerdmans zal rond half drie niet alleen
de openingshandeling verrichten, maar ook
de zogenaamde schoonmeetcommissie
installeren en de prijswinnaars van de wedstrijd bekend maken.

Als een pruik noodzaak is
helpt Stichting Puik voor Elkaar
potjes met het roze logo van Puik voor Elkaar. Wat is Stichting Puik voor Elkaar en
hoe is deze organisatie tot stand gekomen?

Michaela Bos, bestuurslid van Puik voor Elkaar
De Stichting Puik voor Elkaar bestaat
uit een groep vrijwilligers die het schrijnend vinden dat vrouwen geen passende pruik kunnen aanschaffen, eenvoudigweg omdat de kosten voor hen te
hoog zijn. Puik voor Elkaar geeft deze
vrouwen, die getroffen zijn door kanker
en door de chemokuur hun haar verliezen een puike pruik.
Misschien was het u al opgevallen? Ook in
het Kleiwegkwartier staan in verschillende
winkels en bij de Sportingclub de spaar-

Anderen spraken over een urinoir. Vaste
inzender Stef Stolk uit Valkenswaard (wat
je van ver haalt is lekker) schetst het bestand aan winkels op het Bergpolderplein
in de jaren vijftig toen hij opgroeide: ‘Aan
de zuidkant kantoorboekhandel Noordhoek, herenkapper Meijer, ijssalon ‘tante
Lien’ (ijslollies en ijsjes vanaf 5 cent),
Spaarbank Rotterdam en frituur Middelkoop. Bij de markies links op de hoek met
de Heiligerleelaan het filiaal van broodbakkerij Van der Meer & Schoep. Later
kwam daar een postkantoor. Op de andere hoek een winkel met zelfbediening
van de Coöp (in de volksmond ‘de Vooruitgang’). In het korte gedeelte tussen de
Kleiweg en de Juliana van Stolberglaan
bevonden zich groentehandelaar Joh.
van Breukelen, loodgieter Farinaux en
een slagerij.’ De familie Boersma uit
Nieuwerkerk aan den IJssel weet de
naam van die slagerij: Luthart. Mevrouw
Van Boven herinnert zich papierfabriek Neparofa. Alle inzenders hebben goede herinneringen aan de ijssalon van Tante Lien.

het losloopgebied te koppelen aan een opruimplicht. De Gebiedscommissie heeft inmiddels ingestemd met dat plan.

Wij legden deze vraag voor aan Michaela
Bos, samen met Lilian van Maanen bestuurslid van de Stichting Puik voor Elkaar.
‘Een aantal jaren geleden werden in onze
directe omgeving steeds meer vrouwen
getroffen door kanker. Lilian en ik hebben
met een aantal vriendinnen de koppen bij elkaar gestoken. Hoe belangrijk is het om een
mooie en goeie pruik te hebben? En wat
als je financieel niet daadkrachtig genoeg
bent om een mooie kwalitatieve pruik aan
te schaffen? Dat was het begin van de totstandkoming van Puik voor Elkaar. In 2008
organiseerden wij onze eerste Puike dag.
Wij hebben toen de media benaderd om die
dag te promoten. Tijdens deze verwendag,
in de Cosintahoeve in Bleiswijk, kregen de
dames een pruik aangemeten en werden
heerlijk in de watten gelegd. Toen beseften
wij dat één maal per jaar een dag voor getroffen vrouwen niet genoeg was. Wij wilden het
hele jaar door pruiken kunnen weggeven!
Wij zochten contact met ziekenhuizen en
met verschillende haarwerkers door het hele
land. Belangrijk voor ons is dat er pruiken
gegeven worden van goede kwaliteit.

Vele vrouwen en jonge meisjes helpen ons
nu mee door hun eigen mooie lange haar af
te knippen en aan onze stichting te doneren.
Inmiddels is het een uiterst professionele organisatie geworden. Wij krijgen heel veel enthousiaste en dankbare reactie’s van dames
die door ons zijn geholpen. De ziekte kan je
niet wegnemen maar wel dragelijk maken’.
Puik voor Elkaar heeft een aantal spaarpotplaatsers die in Rotterdam en omstreken zoveel mogelijk winkels en bedrijven bezoeken
om daar een Puike spaarpot neer te kunnen
zetten. Daarnaast zijn er Puike lunches en
een Puike golfdag die ook dit najaar weer zal
plaatsvinden. Michaela wil graag van de gelegenheid gebruik maken om door te geven dat
Puik voor Elkaar nog steeds op zoek is naar
enthousiaste vrijwilligers die het team komen
versterken. En dat de stichting natuurlijk afhankelijk is van sponsors en donateurs! Want
Puik voor Elkaar wil zoveel mogelijk vrouwen in
Nederland helpen met een puike pruik.
Marjolein Tan

Informatie
www.puikvoorelkaar.nl
info@puikvoorelkaar.nl

Kootsekade is
Dirk Klamer (1928 - 2015) was een
pionier in de funderingsproblematiek startpunt op 4 mei
De tot 2007 in de Wilhelminalaan woonachtige architect D. J. (Dirk) Klamer had
dertig jaar geleden een vooruitziende
blik. In Het Vrije Volk van 16 juni 1986
(!) pleitte hij voor ’een goede subsidieregeling voor mensen die schade hebben aan hun huis door paalrot’ en zo
stelde hij ook: 'Om de problemen echt
op te lossen zou het grondwaterpeil in
het Kleiwegkwartier met tien centimeter
moeten worden verhoogd.'
Toen in 1983 Hillegersberg samen met
Schiebroek ook een eigen deelraad kreeg,
was Klamer voor het GPF, Gereformeerd
Politiek Verbond, lijsttrekker en werd hij
gekozen. Hij maakte twee periodes vol,
bij de verkiezingen in 1991 kwam hij twee
stemmen te kort. Als lid van de deelraad
stelde hij in 1984 vragen aan het Dagelijks
Bestuur over de funderingsproblemen als
gevolg van de gedaalde grondwaterstand.
Het DB had bijna twee jaar (!) nodig voor
de beantwoording. Het antwoord was kort
samengevat: het grondwaterpeil moet niet
omhoog en eigenaar-bewoners moeten op
eigen kosten iets laten doen aan hun verrotte houten paalfunderingen.
Volgens Klamer in het zelfde artikel in Het
Vrije Volk had de gedaalde grondwaterstand
te maken met een intensievere bemaling en
met het lekken van rioolbuizen. Klamer had
uitgerekend, dat het peil van het oppervlaktewater, waar de grondwaterstand mee samenhangt, sinds 1941 was verlaagd met in
totaal 38 centimeter.

In zijn analyse was de reden hiervoor was in
de eerste plaats het inklinken van de veenbodem, per jaar met 1 a 1,5 centimeter.
Daarnaast betoogde Klamer - in 1986 - dat
als gevolg van ongelijke verzakkingen rioolbuizen braken en dat daardoor grondwater
werd weggezogen. 'Dit effect is het meest
rampzalig voor de grondwaterstand.’
Volgens het artikel uit het HVV (terug te zoeken
via de historische krantensite www.delpher.nl)
schatte het bestuur van de deelgemeente dat in
het Kleiwegkwartier de fundering van 200 tot 250
vooroorlogse huizen was aangetast. Pam Overbeek (VVD), de toenmalig voorzitter van het DB
van de deelgemeente, meende dat het herstel
van zo’n fundering in het ergste geval tussen de
30.000 en 40.000 gulden zou kosten. Overbeek
was aannemer. Als bestuurder: 'Die schade is
in principe voor eigen rekening.’ Ook het advies
van Overbeek uit 1986 klinkt modern: ’Het enige
wat we kunnen doen is: potentiële kopers adviseren om eerst een funderingsonderzoek te
laten uitvoeren voor ze een huis kopen.'
Dirk Klamer behoorde tot de oprichters van
de VSW, de Vereniging Stedebouwkundig
Wijkbehoud en maakte in 1974 deel uit van
het Initiatief Comité Kleiwegkwartier, de
voorloper van de in 1988 opgerichte Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (BOK).
Hij leefde zich uit in het met de tekenpen in
het vastleggen van karakteristieke plekjes
en panden in Hillegersberg en Schiebroek.
Hij overleed op 11 februari van dit jaar op
86-jarige leeftijd.
Chris Mast

Het vredes- en verzetsmonument aan
het Spinbolplein in Schiebroek is sinds
1990 de plaats waar inwoners van het
Kleiwegkwartier en Schiebroek de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog
herdenken. Sinds die tijd bestaat ook het
4 mei Comité Hillegersberg-Schiebroek,
waar namens de BOK, de Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier bestuurslid
John Hokke deel van uit maakt.
Sinds 2004 begint de stille tocht, dit jaar op
maandag 4 mei, naar het Spinbolplein aan de
Kootsekade. In dat jaar werd aan de muur bij
de ingang van de tramremise een plaquette
onthuld ter herdenking aan de razzia van
10 en 11 november 1944, toen ruim vijftigduizend Rotterdamse mannen als arbeidskracht naar Duitsland werden afgevoerd.
Twee maanden na Dolle Dinsdag was dat
een wanhoopsoffensief van de Duitsers. De
plaquette is gemaakt door de Schiebroekse
kunstenares Ieme van der Kooy. Het vertrek
van de Kootsekade is om 19.00 uur, via de
Kleiweg en de Ringdijk loopt de stoet voorafgegaan en begeleid door een omfloerste
trom naar het Spinbolplein. Traditiegetrouw
sluiten onderweg veel buurtbewoners aan.
Om kwart voor acht begint de plechtigheid
aan het Spinbolplein met toespraken, muziek, zang en krans- en bloemenleggingen
na de twee minuten stilte. Het monument
aan het Spinbolplein is geadopteerd door
het Melanchthoncollege, traditiegetrouw
lezen twee leerlingen zelf gemaakte gedichten voor. Na afloop is er voor de aanwezigen
warme koffie en thee in de nabijgelegen
school. Een aangename afsluiting, want het
kan wel eens fris zijn.

Wel gered, niet gelukkig:
de familie Van Cleeff
Vanaf 1929 woonde de (joodse) familie Van Cleeff op de Straatweg 150, het
huis op de hoek met de Prins Bernhardkade, toen nog Voorplaskade geheten.
Gretchen toen nog maar 19 jaar jaar
was afkomstig uit Berlijn, haar man was
Ernst. Ze hadden elkaar ontmoet tijdens
het huwelijk van de jongere broer van
Ernst. Het gezin kreeg voor de oorlog
twee dochters: Liesel en Nelleke. Ernst
was directeur van Cleco, samenvoeging
van Van Cleeff en Co, dat matrassen en
wollen dekens maakte.

Beide auteurs hadden de ideale entree tot
de betrokkenen omdat Auke Kok eerder
schreef over verrader Anton van der Waals.
Bij diens opsporing had Arij van der Meer
een sleutelrol gespeeld.
Tegen die achtergrond wilden de meeste
familieleden - ook over de interne familieverhoudingen - tegen de auteurs wel het achterste van hun tong laten zien. Het resultaat
is indrukwekkend in de nauwgezette reconstructie, maar niet opwekkend.

De vier gezinsleden overleefden de oorlog, noodzakelijkerwijs gescheiden. Ernst
en Gretchen op een bovenhuis in de Van
Maanenstraat. Liesel en Nelleke eerst samen in Wassenaar, Putten en Blaricum, later
gescheiden in Soest en Driebergen. Beide
kinderen werden verraden, doch kwamen
via doorgangskamp Westerbork in het bevoorrechte Theresienstadt terecht, dat geen
vernietigingskamp was.
Dat de Van Cleeff’s onderdoken was de verdienste van Arij van der Meer die op nummer zes van de Prins Bernardkade woonde
en de Van Cleeff’s overtuigde van de noodzaak daartoe.
De gereformeerde Arij van der Meer (directeur van de bakkerij Van der Meer &
Schoep) is de held in het meer dan interessante boek, dat Auke Kok en Dido Michielsen hebben geschreven over het leven van
de Van Cleeff’s voor, tijdens en na de oorlog.

Een ontmoetingsplek voor
mensen met een beperking

Duidelijk wordt dat de periode van de oorlog, waarin ouders en kinderen drie jaar
gescheiden van elkaar leefden, hun sporen
hebben nagelaten en nog steeds nalaten in
de familieverhoudingen.
Andere held naast Van der Meer is dominee
Couvee van de toenmalige Oranje Nassaukerk aan de Kleiweg. Hij hielp mee doopbewijzen van de zusjes te vervalsen. Maar
er komen ook 'foute’ Hillegersbergers in het
boek voor. Net zoals bij Anne Frank blijft het
verraad van Nelleke een raadsel. Zij speelde
in het bos bij Driebergen samen met drie
andere ondergedoken kinderen, toen er een
echtpaar uit Hillegersberg langs wandelde,
van wie de vrouw zei: 'Kijk daar hebben we
Nelleke van Cleeff en die zit ondergedoken.'
Nelleke kwam dat echtpaar na de oorlog nog regelmatig tegen, toen de familie
weer was teruggekeerd aan de Straatweg 150. Het is een voorbeeld van wat de
auteur Chris van der Heijden in zijn boek Grijs
verleden heeft aangeduid als 'De oorlog na
de oorlog’.
De redding van de familie Van Cleeff werd
op donderdag 9 april door de auteurs gepresenteerd bij boekhandel Maximus in de
Bergse Dorpsstraat.
Daar - maar niet alleen daar - is het te boek
te koop voor 18,50 euro.
Chris Mast

Maar ook voor 1988 was Rob Noorlander
actief in het toenmalige Initiatief Comité
Kleiwegkwartier. Toen in 2005 de Buurtkrant
dertig jaar bestond herinnerde Rob zich dat
hij bijna vanaf het begin bij de verschijning
van alle kranten was betrokken.
Toch had niet Rob Noorlander de grootste
bekendheid in het Kleiwegkwartier, maar
zijn pseudoniem Bram Kleiwegt. In december 2007 schreef Bram ter gelegenheid van
de verhuizing naar Drenthe zijn laatste column zoals altijd onder het kopje Opmerkelijk. Bram had berekend dat hij de column

Opmerkelijk vijftien jaar had geschreven.
Zijn columns konden zowel gaan over de
landelijke politiek als over de deelgemeentelijke politici. In november 2004 becommentarieerde Bram het conflict in het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente tussen
enerzijds Monique van Winsen (VVD) en Anton Stapelkamp (CDA) en anderzijds Dick
Barendrecht (PvdA) als volgt: Onder het
kopje Storm boven (plassen) Hillegersberg
schreef hij:
'Het deelgemeentelijk schip, de H.M. H.berg
bevindt zich momenteel in zwaar weer. De
kapitein en haar lievelings eerste stuurman
hebben namelijk de tweede stuurman met
een grote boog over boord gedonderd, dit
naar groot ongenoegen van de overige bemaningsleden van dit al jaren in verval zijnde
politieke scheepswrak. Nu is onze deelgemeente niet de enige die zinkend rondzwalkt over de onstuimige politieke zee, zij
is in gezelschap van onder meer Feijenoord,
Prins Alexander en Overschie. Wat betreft
de lading ontlopen deze deelgemeentes
elkaar niet veel, dit is namelijk hoofdzakelijk
bagger en met deze bagger wordt door de

Evenwel, daar hebben we wel de medewerking voor nodig van alle automobilisten, die
hun auto gebruikelijk op de Kleiweg parkeren. In de nacht van zondag 26 april op
maandag 27 april worden de kramen opgebouwd (sorry bewoners voor het lawaai en
de overlast!), dus autobezitters let op: parkeer uw auto die nacht ergens anders.
Maar niet alleen op de Kleiweg staan kramen
ook op de Anthony Duyklaan, het straatje naast
het parkeerterrein van Albert Heijn, dat loopt
van de Kleiweg naar het Statenplein komen
een aantal kramen. AH, dat de gehele dag
open is op Koningsdag, geeft daarvoor zijn
medewerking door de uitgang van het parkeerterrein naar de Anthony Duyklaan af te sluiten.

De ingang aan de Kleiweg fungeert ook als
uitgang.
Goed nieuws voor de kinderen. Op de hoek
van de Van Slingelandtlaan en de Anthony
Duyklaan komt weer de klimvuurtoren te
staan, die de bezoekers van de Kleiweg naar
het kantoor van de BOK, de Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier moet gidsen. Voor
de kinderen zijn daar pannekoeken en is er
ranja. Er staan stoeltjes en tafeltjes buiten,
het is de plaats om even uit te rusten.
Vlak bij de vuurtoren staan twee kramen van
de scouts van SBN Doorman Movo, zij nemen de plaats in van hun collega’s van Oranje Blauw, die met hun rinkelend porselein
sommige mensen pijn deden aan de oren.
In de kramen van Doorman Movo komt een
grabbelton, kan met ballen worden gegooid
en is er een op afstand bestuurbaar bootje,
waarmee kan worden gezeild.
Doorman Movo heeft welpen in de leeftijd
van zeven tot elf jaar en zeeverkenners, leeftijd twaalf tot achttien jaar. Er is een eigen
avonturen eiland achter de kinderboerderij
aan de Ringdijk. En de zeeverkenners gaan
met hun zeilboten de plas op.

Twee jonge ondernemers, Kim van de Pol
en Raoul van Mullem hebben in november
2014 dit online ontmoetingsplatform opgericht. Kim woont sinds een aantal jaren in
het Kleiwegkwartier en vertelt meer over
dit bijzondere initiatief. Zelf heeft zij een
psychologische studie als achtergrond en
werkt nu als assistent-manager in een horecabedrijf.
Partner Raoul is accountmanager bij een
commercieel laboratorium. Kim heeft mede
door haar werk met verschillende soorten
mensen te maken. Uit onderzoek bleek dat
er grote behoefte was aan een eigen contactsite voor mensen met een beperking.
Kim en Raoul, jeugdmaatjes van elkaar, zagen in dat er zoveel is voor normale mensen
maar dat het eigenlijk ontbrak aan middelen
om het sociale leven van mensen met een
beperking te stimuleren. Zij besloten om
een online ontmoetingsplatform op te zetten. Daarbij geholpen door webdesigner
Erwin Oudshoorn van internetbureau Tribble. Erwin heeft zelf een lichamelijke beperking.

OnbeperQt waakt actief over de veiligheid
van haar leden. De online chats worden
automatisch in de gaten gehouden en bij
ongepaste of beledigende taal wordt er
meteen discreet ingegrepen.
De jonge ondernemers hebben enthousiaste toekomstplannen. Allereerst moet de
database nog groeien. Ook willen zij voor
de leden leuke evenementen/activiteiten
gaan organiseren.
Kost dit niet veel tijd buiten hun dagelijkse
werk? Voor Kim, die de intake gesprekken
voor haar rekening neemt, kost het soms
een paar uurtjes per dag. Maar zoals ze
zelf zegt: ‘Het is geweldig om dit te kunnen
doen en dit werk geeft veel voldoening en
dankbaarheid.’
Marjolein Tan
Voor informatie
www.onbeperqt.nl
info@onbeperqt.nl
010-34195830

bemanningsleden naar hartelust gegooid.
zij gedragen zich als een stel bezopen zoetwatermatrozen door elkaar tijdens openbare
vergaderingen voor alles wat mooi en lelijk
is, uit te maken.’
Dat was Bram ten voeten uit. Bij zijn afscheidscolumn in 2007 memoreerde hij, dat
de politiek niet altijd even blij was geweest
met zijn epsitels en hem verweet op de persoon te spelen. Bram wees erop, dat het
nooit ziijn bedoeling was geweest te kwetsen, dat hoge bomen nu eenmaal veel wind
vangen en dat degene die het woord predikt
het weerwoord kan verwachten.
Bram, pardon, Rob Noorlander was onderscheiden met de deelgemeentelijke legpenning bij zijn bestuurlijk afscheid van de
BOK op zaterdag 9 juni 2001 gevierd in het
Bowlingcentrum van Lommerrijk. Hij was
niet allleen de eerste voorzitter van de BOK,
die die eer te beurt viel, maar nu de deelgemeente niet meer bestaat, zal hij ook de
enige blijven.
Chris Mast

Koningsdag in het Kleiwegkwartier wordt weer een feest
De 145 kramen, die op Koningsdag de
Kleiweg van het Bergpolderplein tot aan
de Straatweg vullen, zijn eind maart/
begin april op twee achtereenvolgende
ochtenden vergeven. Degenen, die een
kraam hebben bemachtigd zijn hun
(tweedehands) spullen aan het inpakken
om ze op maandag 27 april vanaf acht
uur 's morgens uit te kunnen pakken.

Mensen worden op een veilige manier met
elkaar in contact gebracht en hebben daarbij de mogelijkheid persoonlijk te worden
begeleid.

wel een klik tussen twee leden. Dan helpen
Kim en Raoul als begeleiders, desgewenst,
graag mee aan een persoonlijke ontmoeting. Bij het opzetten van zo’n ontmoetingsplatform moet je wel de doelgroep weten
te bereiken. Daarvoor gaat OnbeperQt in
gesprek met verschillende organisaties. Er
zijn inmiddels zo’n driehonderd leden online. Daar zitten ook mensen bij die minder
mobiel zijn of een lichamelijke beperking
hebben. De leeftijd varieert van 18 tot 60
jaar. De leden komen niet alleen uit omgeving Rotterdam maar ook veel uit het zuiden
van ons land. Van de chattende leden hoopt
het merendeel uiteindelijk toch op een
mooie relatie.

OnbeperQt biedt professionele online contactbemiddeling aan voor iedereen met een
beperking vanaf achttien jaar. Kim benadrukt dat het een ontmoetingsplatform is en
niet een datingssite. Maar soms ontstaat er

Rob Noorlander (1947-2015) was
de eerste voorzitter van de BOK
De op 11 februari 2015 in het Drentse
Sellingen op 67-jarige leeftijd overleden
Rob Noorlander was in 1988 één van
de oprichters van de Stichting Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (BOK)
en de eerste voorzitter. In 1992 volgde
Aad van Bohemen hem op, die in functie bleef tot 2002. Na een periode met
interim-voorzitters trad Camiel Coremans aan in 2005. In 2014 gaf die het
stokje over aan de huidige voorzitter
Sean Caesar.

OnbeperQt is een online ontmoetingsplatform voor alle mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Met als doel de eenzaamheid onder deze doelgroep te verlagen.

Voor de kramen gold een bedrag van 25
euro, kinderen kunnen overal waar ruimte is
(de plaatsen bij de Axxion zijn het meest populair) hun kleedje neerleggen en hun eigen
spullen verkopen. De ervaring leert dat vroeg
komen - en dus vroeg opstaan - loont.
Voor Coffee & Kids staat een kraam van
Wezijnsorganisatie DOCK, waar kinderen
vanaf twaalf jaar zelf een tas kunnen maken.
Vanzelfsprekend is er informatie over
DOCK en kunnen jongeren vanaf twaalf jaar
aangeven wat voor activiteit zij graag in
samenwerking met het jongerenwerk willen
organiseren.
En voor wie aan het eind van de dag even
weg wil uit de drukte, is er de rust van speeltuin De Torteltuin. De kinderen kunnen daar
verder spelen en worden van drie tot vijf uur
bezig gehouden door het poppentheater
Aap van Poot.
Dan nog een goede doelen mededeling.
Onno Versluis loopt de Roparun in team
Run 4 The Future. Onno zal op Koningsdag
onder andere zijn zelfgebakken worteltaart en
chocolade-dadel brownies verkopen. Onno
hoopt dat ook anderen een bijdrage leveren.

Kim van de Pol en Raoul van Mullem. (foto: Theo Joosten)
Dit kan op twee manieren: of door zelf een
taart te bakken en voor de verkoop beschikbaar te stellen of als jurylid: koop een stukje
en beoordeel dit.
Voor de maker van de lekkerste taart is er
een lunch voor vier personen. Taarten voor
de wedstrijd kunnen worden aangeleverd bij
Coffee & Kids.
Helemaal tot slot: wat doen we met de zoekgeraakte kinderen? Bezorgen of inleveren bij
Corry’s Dierenwinkel aan het Bergpolderplein.

Muzikanten gevraagd
De muzikale invulling van Koningsdag in het
Kleiwegkwartier staat op het punt te worden
afgerond. Het Oranje Comité van het Kleiwegkwartier geeft ruim baan aan muzikanten uit de buurt, zowel zogenaamd statische
artiesten voor het podium op het Bergpolderplein als voor dynamische artiesten, die
lopend het publiek willen vermaken.
Dankzij het Rotterdamse Comité Nationale
Belangen is er een (ruime) onkostenvergoeding beschikbaar. Aanmeldingen via
06 - 4354 7060 of info@ovkleiweg.nl

Ook burgemeester
Aboutaleb komt langs
De Koningsdag in het Kleiwegkwartier wordt financieel gesteund door de
Gebiedscommissie van Hillegersberg
en Schiebroek voor de verkeersmaatregelen en de schoonmaakkosten en
het Rotterdamse Comité Nationale
Belangen, dat de supervisie voert over
de viering van Koningsdag en 5 mei en
de herdenking van 4 en 14 (bombardement) mei.
Voorzitter van dit Rotterdamse comité
is burgemeester Aboutaleb. Hij komt
op 27 april met het Comité ook in het
Kleiwegkwartier een kijkje nemen. Ook in
2012 kwam de burgemeester langs, dus
we mogen wel van een regelmatige gast
spreken. Maar hij moet ook nog naar Pernis,
Carnisse, het Willemsplein, Theater Walhalla
op Katendrecht en de Nieuwe Binnenweg...

Kleiweg 26N, 3051 GR Rotterdam

telefoon 010 4223095

www.andrestapijthuis.nl

andrestapijthuis@live.nl

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl,
marmoleum, pvc en raamdecoratie

Primera op de Kleiweg Oranje leeszaal
bestaat één jaar
Het Kleiwegkwartier heeft weer een tijdschriftenwinkel. Op zaterdag 28 februari opende Primera De
Wolf de deuren in het nieuwe pand op de hoek van
de Kleiweg en de Anthony Duyklaan.
Primera is een landelijke winkelketen met 460 winkels.
Het assortiment op de Kleiweg bestaat uit tijdschriften,
wenskaarten, zaken voor rokers, maar ook Staatsloten,
Lotto/Toto, Krasloten, kaartjes via Ticketbox, dagbladen, zoetwaren, kantoorartikelen en nog veel meer.
Primera is open van maandag tot en met zaterdag.

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.

De Oranje bibliotheek/leeszaal in de Oranjekerk bestaat
nu één jaar. Om de aantrekkelijkheid te vergroten, is
de afgelopen weken het aanbod uitgebreid. Er zijn nu
2300 boeken. Ook is er een kast met nieuwe aanwinsten, waaronder actuele boeken. Wie van lezen houdt is
welkom. Nieuwe lezers betalen eenmalig € 2,00. Open
elke dinsdag van 10.00 - 12.00 uur en donderdag van
15.00 - 17.00 uur.

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

gediplomeerd pianostemmer & technicus

Frank Bergman
de pianostemmer

Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.nl
Kleiweg 71, 3051 GJ Rotterdam, 010 - 237 47 55
(naast AH, op de hoek met de Anthony Duyklaan)

Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,
contracten met de grotere zorgverzekeraars.

Lathyrusplein 3a 3051 TL Rotterdam

010 - 2653510
fbergman@depianostemmer.nl
Uw instrument vakkundig gestemd!
Ook voor alle reparaties en onderhoud.

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

Colofon BOK

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

VOLG ONS
OP FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/GALAXYMODE

Bestuur
Sean Caesar (voorzitter), John Hokke (secretarispenningmeester) en Chris Mast (Buurtkrant).
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
Alleen nog na afspraak met de vraagwijzer,
via telefoon 06 299 49 820 van maandag
tot en met donderdag van 9.00 - 12.30 uur,
op vrijdag van 13.00 - 16.30 uur.
Redactie
Ciska Evers, Theo Joosten (beeld), Chris Mast
(leiding en eindredactie, 06-4354 7060),
Xandra Savelkouls.
Medewerker: Marjolein Tan.
buurtkrantbok@gmail.com,
www.bokrotterdam.nl
twitter.com/BOKrotterdam
Op artikelen uit de Buurtkrant rust copyright,
het overnemen is niet toegestaan.

Summer Collection
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

Losse exemplaren bij Albert Heijn,
de Schiebroekse Apotheek, Zonnemaire,
en de Buurtwerkplek.
Daar liggen ook oude nummers.
De eerstvolgende krant verschijnt
op vrijdag 5 juni.
Oplage: 5000
Opmaak: 	Sander Kruit
Druk: 	Goos Communicatiemakers,
Ouderkerk aan den IJssel

