
De enige dag van het jaar, dat er ‘s och-
tends vroeg al een rij voor het kantoor 
van de BOK staat, is begin april. De aan-
leiding is de start van de inschrijving 
voor een kraam voor de rommelmarkt op 
Koningsdag, vroeger Koninginnedag. De 
inschrijving start om acht uur. Drie jaar 
geleden waren alle kramen al om half tien 
uitverkocht en sindsdien zit de schrik er 
in. Vroege vogels komen al voor zeven 
uur, daarna ontstaat er een rij en moe-
ten er nummertjes worden getrokken. 

Op de grote vergadertafel van de BOK ligt 
een plattegrond opengevouwen, waar de 
plaatsen van de kramen staan ingetekend: 
van nummer 1 voor de Action tot en met 
nummer 137 in de Anthony Duyklaan.

Wie vroeg komt, heeft de meeste keus. Rou-
tiniers weten, dat de zogenaamde Albert 
Heijn kant van de Kleiweg meer zon vangt 
dan de andere zijde, en dus raakt die kant 
het eerst uitverkocht. Maar het kan natuurlijk 
voorkomen, zoals vorig jaar, dat de zon in het 
geheel niet doorkomt...
  
Bij de sluiting van de officiële inschrijving, 
bleken nog niet alle kramen te zijn bezet, de 
ervaring leert, dat er altijd wel mensen zijn, 
die de aankondiging in de agenda op de 
voorpagina van de vorige Buurtkrant over 
het hoofd hebben gezien. Die mensen bellen 
de BOK of zien op Facebook de mededeling, 
dat er nog een paar kramen beschikbaar zijn. 

Iedere kraamhouder vult een formulier in met 

zijn gegevens, zodat de organisatie 
weet wie waar staat en eventueel 
contact kan opnemen bij onvoorziene 
omstandigheden. Neem de (niet voor-
ziene) verbouwing van de Action.  
Gelukkig luidde de aankondiging, dat 
die een kleine week voor Koningsdag 
is afgerond, zodat ook de kramen voor 
hun deur geen hinder ondervinden van 
het bouwverkeer. 

Wie een blik werpt op de aanmeldings- 
formulieren, ziet dat uit bijna alle 
straten in het Kleiwegkwartier wel 
bewoners een oogje op een kraam 
hadden. Logischerwijs zijn de straten 
of lanen met veel bewoners goed verte-
genwoordigd, zo telden we wel zestien 
kramen van bewoners van de Kleiweg  
onder wie een aantal, die een 
kraam voor hun deur wilden. 
Dit jaar besloot de organisatie 
hen voorrang te verlenen, tenslot-
te ervaren zij de meeste overlast 
van de op- en afbouw. Onder de 
overige belangstellenden sprongen 
twee lanen eruit. De Van Slinge-
landtlaan en de Elisabethlaan zijn  
sterk vertegenwoordigd.

Uit de aangrenzende wijken komen 
niet alleen de bezoekers, maar soms 
ook de kraamhouders. Een mevrouw 
uit Ommoord vertelde, dat ze elk jaar 
met een aantal vriendinnen komt en 
dat ze vorig jaar het plan hadden op-
gevat om dit jaar zelf een kraam te hu-
ren. Ze had geluk, haar mailtje aan de 
BOK kwam precies op tijd binnen om 
haar attent te maken op de inschrijving. 
Twee jaar geleden was het succes van  
de Koningsmarkt al vroeg zichtbaar 
aan de file bij de pinautomaat van  
Albert Heijn, die was dan ook al voor 
tien uur leeg! De tip blijft: zorg voor cash 

geld. Want andere pinautomaten zijn niet al 
te dichtbij: op de Peppelweg, op de Bergweg 
bij Humanitas en bij de ABN-AMRO bank 
aan het begin van de Bergse Dorpsstraat. 
 Omdat de kramen op de Kleiweg in de 
parkeervakken staan, rekenen we wederom 
op de medewerking van alle automobilis-
ten, die hun auto gebruikelijk op de Kleiweg 
parkeren. In de nacht van woensdag 26 op 
donderdag 27 april worden de kramen opge-
bouwd, 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, 
komen een aantal kramen. Ook daar dus 
niet parkeren! AH geeft daarvoor zijn mede-
werking door de uitgang van het parkeerter-

rein 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 klim-
vuurtoren, 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.

Op het Bergpolderplein staat het  
bekende Happy Clowns springkussen. 
Een nieuwe attractie komt  
uit Antwerpen.Pascal Grooten maakt 
speciaal voor kinderen - tegen betaling 
- de meest kunstige ballons. Pascal zal te 
vinden zijn op de Anthony Duyklaan en op 
het Bergpolderplein.

Voor de huur van een kraam gold een 
bedrag van 25 euro, kinderen kun-
nen 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.

   Chris Mast

• 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, zijingang.

• Dinsdag 18 april, aanvang 20.00 uur,
 vergadering Gebiedscommissie, voor locatie, 
 zie één week vantevoren, gemeentelijke 
 website van de gebiedscommissie. 

• Zondag 23 april, Oranjekerk, 14.30 uur,   
 afscheidsdienst dominee Gerrit van den Dool.  

• Donderdag 27 april, Koningsdag in  
 het Kleiwegkwartier.

• Dinsdag 2 mei Oranjekerk, 10.00 uur culturele  
 ochtend. ‘Opdat wij niet vergeten’ een Joodse 
 overlevende vertelt over de Kristalnacht en  
 de oorlog. 

• Donderdag 4 mei, herdenking gevallenen  
 WO2 bij monument Spinbolplein  
 (Schiebroek), vertrek 19.00 uur remise   
 Kootsekade.

• Donderdag 11 mei, aanvang 20.00 uur,   
 boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat,  
 lezing door Peter Brusse over de recent 
 verschenen biografie over zijn vader M.J. 
 Brusse. Toegang 7,50 euro. Aanmelding bij 
 Maximus.

• Dinsdag 16 mei, Oranjekerk, 10.00 uur,   
 Muzikale ochtend met ‘Salonorkest Capelle’, 
 feestelijke afsluiting van het muzikale seizoen 
 met hapje en een drankje.

• Dinsdag 16 mei, aanvang 20.00 uur,   
 vergadering Gebiedscommissie, voor locatie, 
 zie één week vantevoren, gemeentelijke   
 website van de gebiedscommissie. 

• Dinsdag 6 juni, Oranjekerk, 10.00 uur, culturele 
 ochtend, Architectuur rondom de plassen door 
 architect Ton van Hoorn.

• Dinsdag 6 juni, aanvang 20.00, vergadering  
 Gebiedscommissie, voor locatie zie één week 
 vantevoren, gemeentelijke website van de 
 gebiedscommissie.

• Wijkwinkel, Anthony Duyklaan 9, open van   
 dinsdag tot en met donderdag van 9.30 uur tot  
 12.00 uur. Voor vragen van wijkbewoners en 
 hulp bij belastingaangifte.
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Op donderdag 9 maart 2017 belegde de 
RET wederom een informatieavond voor 
bewoners uit de directe omgeving over 
de nieuwbouw van de centrale werkplaats 
aan de Kleiweg. Ruim een jaar eerder - 
op donderdag 9 februari 2016 - was de  
eerste avond. Ook was er nog op een za-
terdagmiddag in juli een nieuwe presenta-
tie gevolgd door een rondleiding door het 
gebouw. De powerpoint presentatie van de 
bewonersavond van vorig jaar verscheen 
keurig op de website, zodat die ook kon 
worden bekeken door de afwezigen.  
In onze berichtgeving vorig jaar verwezen 
we daar. Toegang via corporate ret en dan 
zoeken onder werkzaamheden.

Eerlijk gezegd dachten we - de voor-
geschiedenis kennende - dat ook 
de powerpoint presentatie van afge-
lopen 9 maart op dezelfde mannier  
toegankelijk zou worden gemaakt, maar 
wij zijn in dat opzicht teleurgesteld. 

Op de avond zelf was er een bewoner, 
die vroeg naar het contact met de RET 
over de werkzaamheden. Het antwoord 
luidde via het algemene mailadres 
van de RET, het klantenservice adres.  
Eigenlijk hadden we toen al onraad moe-
ten ruiken, want de aanwezigen zijn  
misschien wel klanten van de RET, maar 
wenden zich niet in die functie tot het bedrijf. 

Verder hadden we onraad moeten bespreu-
ren, toen twee weken na 9 maart de website 
van de RET aangaf (nog steeds trouwens), 
dat de RET in het voorjaar van 2017 een 
informatie avond voor de directe buren van 
het Kleiwegkwartier zou organiseren om 
hen bij te praten over de plannen rondom 
de nieuwe remise. Hallo, waarom kan zo’n 
mededeling niet worden geactualiseerd? 

Desondanks stuurden we op 25 maart een 
mailtje naar de RET met de vraag naar die 
powerpoint presentatie. De RET streeft er-
naar binnen acht werkdagen te beantwoor-
den. Acht werkdagen later op 5 april om 
12.00 uur precies kregen we antwoord. Dat 
luidde: ‘Geachte heer Mast, Helaas is het 
nog niet mogelijk geweest om uw melding 
te beantwoorden. Wij streven ernaar u op 
korte termijn van een antwoord te voorzien. 
Met vriendelijke groeten, RET Klantenser-
vice. (Nog) niet uit het veld geslagen de-
den we een poging via een andere weg. 
Via de woordvoerder van de directie, ook 
nul-komma-nul antwoord. En daarna keken 
we nog eens goed naar de website en za-
gen we dat de presentatie van vorig jaar is 
verdwenen...

We zijn niet de enige, die in de follow-up 
van de RET is teleurgesteld. Jelle Feenstra, 
de man heeft een dagtaak aan het meten 
van de grondwaterstanden in de Bloemen-
buurt, had dezelfde ervaring. In een mail van 
6 april uitte hij daarover zijn teleurstelling, 
dat hij op twee vragen over grondwater nog 
geen antwoord had gekregen. De eerste 
was over de verwerking van het grond-
water tijdens de werkzaamheden. En de 
tweede over de afvoer van het hemelwater. 
Zijn vraag was of het mogelijk zou zijn het 
opgevangen hemelwater te gebruiken als 
aanvulling op het grondwater in plaats van 
het te laten afvoeren naar de riolering. 
Zoals hij schreef komt dan het grondwater 
ten goede aan een wijk die is getroffen 
door lage grondwaterstanden. Ook Jelle 
Feenstra verdient snel antwoord.

De conclusie? Op de bewonersavonden 
zet de RET zijn beste beentje voor, maar 
daarna barricadeert het bedrijf zich voor de 
bewoners!

            Chris Mast

Slechte beurt van de RET

Inhoud

Goed nieuws voor degenen die bij de 
inschrijving voor de kramen op 
de Koningsmarkt de boot hebben 
gemist. Er zijn nog een paar kramen 
beschikbaar Informeer voor de 
actuele situatie bij koningsmarkt@
outlook.com of bel of ga langs bij de 

De volgende straten zijn met bewoners met 
één of meerdere kramen vertegenwoordigd 
op de Koningsmarkt 2017: Amethiststraat, 
Anthony Duyklaan, Azaleastraat,  
Baroniestraat, Ceintuurbaan, Elisabethlaan, 
Emmalaan, Hagedoornstraat, Hillegonda- 
straat, Jan Willem Frisostraat, Kleiweg, 
Kootsekade, Lathyrusplein, Lisbloemstraat, 
Malvastraat, Prinses Margrietlaan, Philips 
Willemstraat, Prins Frederik Hendrikstraat, 
Robijnstraat, Rozenlaan, Saffierstraat,  
Statenlaan, Straatweg, Van Slingelandtlaan, 
Willem van Hillegaersbergstraat, Willem de 
Rijkestraat en Zonnebloemstraat.

Koningsdag op de Kleiweg:
het traditionele feest

Agenda

Nog enkele kramen 
beschikbaar

Bewoners uit 27 
straten op Koningsmarkt

Pagina 2
- Zoekplaatje

-  Marieke van Zanten en de  

‘Te gekke bekkies’

- Herdenking op 4 mei

 

Pagina 3
- Intercession koor bestaat twintig jaar

-  Zonnebloemstraat:  

nog geen beslissing

- RET sloopt en bouwt

Vorig jaar waren er ook jonge ondernemers (foto: Theo Joosten)

 



Marieke is niet alleen mondhygiëniste, ze is 
ook DJ en moeder van de vijfjarige Lennon 
en ze heeft een relatie met Henk van Beek, 
eigenaar van café ’t Halve Maatje. Als DJ 
draaide ze voor de geboorte van Lennon 
door het hele land, nu heeft ze die bezigheid 
wat geminderd, maar voor een popquiz in het 
Maatje of de after Marathon party in Annabel 
en Biergarten, de trekpleisters van het Schie-
block, draait ze haar hand niet om. Ook draait 
ze op de feesten van het tijdschrift Gers.

In ‘t Halve Maatje tapt ze - vooral als Fey-
enoord speelt - een biertje mee en met een 
feestje mag ze ook graag draaien in de kroeg. 
‘We hebben allebei een heel ander ritme, 
Henk werkt natuurlijk ‘s avonds en ik overdag 
dus we zien elkaar niet heel veel. Op zondag 
vind ik het fijn om samen achter de bar te 
staan, daarnaast ben ik ook niet echt goed 
in stil zitten!’
 
Haar praktijk is volledig ingericht op kinderen. 
Er heerst een ongedwongen en speelse sfeer 
met meerdere speelhoeken voor de kleintjes 
en de muren vol met vrolijke bomen, vogels 
en superhelden. ‘Het grootste compliment 
wat ik kan krijgen is als kinderen hier binnen 
komen, hun schoenen uit trekken en meteen 
beginnen met spelen. Sommige kinderen zijn 
bang na een nare ervaring. Als ze niet in de 
stoel willen, kom ik eerst naast ze zitten in de 
speelhoek.’

Er zijn veel slechte gebitten bij jonge kinderen, 
toch opmerkelijk in een tijd waar we steeds 
meer kennis hebben over hygiëne. Hoe dat 
komt? ‘Met alleen het advies, beter poetsen 
en minder suiker eten kom je er niet meer te-

genwoordig. Er is zoveel op de markt dat ou-
ders door de bomen het bos niet meer zien. 
Vaak weten ouders niet goed waar nu wel en 
geen suiker in zit bijvoorbeeld en kinderen 
krijgen tegenwoordig op hele jonge leeftijd 
frisdrank en dat is echt funest voor het gla-
zuur, dat zie je echt weg slijten. Zeker bij een 
melkgebit, die tanden zijn daar helemaal niet 
voor gemaakt. Vroeger was dit veel minder 
het geval.’ 

Hoewel de praktijk eruit ziet als een trekpleis-
ter voor kinderen behandelt Marieke juist het 
hele gezin. Het totaalplaatje. ‘Binnenkort heb 
ik een gesprek met een (kinder)tandarts voor 
één a twee dagen in de week. Daar ga ik dan 
zelf bij assisteren, dat vind ik heel  leuk om te 
doen. De tandarts komt er als zelfstandige bij 
en gaat volledig mee in mijn visie die gericht is 
op het hele gezin. Daarnaast ben ik gericht op 
het zo lang mogelijk uitstellen van het boren 
van gaatjes. Wij zijn preventieve medewerkers 
en we moeten er juist voor zorgen dat gaatjes 
niet ontstaan! Een tandarts is gauw geneigd 
om te vullen omdat men bang is dat een 
gaatje snel verder gaat. Een gaatje wat goed 
schoon kan worden gehouden, hoeft niet altijd 
te worden gevuld. Op die manier kun je mo-
gelijk een traumatische ervaring voorkomen.’   

Marieke geeft ook poetslessen op basis-
scholen en de kinderen van Zazou komen op 
4 mei bij haar in de praktijk om alles te leren 
over het goed en gezond houden van je ge-
bit. Daarnaast heeft ze ook een hele korte lijn 
met consultatiebureaus. 

Minister Schippers heeft recent voorgesteld 
dat mondhygiënisten ook gaatjes mogen 
boren en vullen. Dit bracht veel onrust en be-
zorgdheid bij de tandartsen, is dat terecht? 
‘De discussie is gestart vanwege het tekort 
aan tandartsen. Dit wordt nu opgevuld door 
tandartsen uit het buitenland maar dat is niet 
genoeg. Minister Schippers wilde deze kleine 
handelingen vrij geven om dat tekort op te 
lossen. Vooral het maken van röntgenfoto’s 
zou een goede oplossing kunnen zijn. Dat 
zou veel tijd schelen en onnodige behande-
ling kunnen voorkomen. Nu moet ik iemand 
altijd doorsturen naar de tandarts maar de 
wachttijden zijn lang, soms wel drie maan-
den. En dat komt een eventueel gaatje niet 
ten goede. Je kunt veel voorkomen als je di-
rect zou kunnen handelen. Wij mogen alleen 
foto’s maken onder toezicht van een tandarts. 
Hetzelfde geldt voor verdovingen. En zonder 
een foto een gaatje boren is niet verstandig, 
je kunt niet zien hoe groot het gaatje uitein-
delijk is en de zorg van de tandartsen dat een 
mondhygiëniste zonder een foto te hebben 
gemaakt een zenuw zou raken is terecht. Als 
wij zelf röntgenfoto’s mogen maken, kunnen 
wij direct handelen en dit voorkomen. Dus dat 
zou ik wel graag willen, maar het boren is een 
toevoeging. Wij werken juist preventief. Boren 
is niet onze insteek. Als je dat als mondhygi-
eniste graag wil, is het misschien beter om 
door te studeren om tandarts te worden.’  

Coco Kossmann

In februari vestigde Marieke van Zanten (39) haar praktijk ‘Te gekke bekkies’ aan de Kleiweg tegenover het eindpunt van lijn 8. ‘Ik ben 
vijftien jaar mondhygiëniste en wilde ooit een eigen praktijk om te werken volgens mijn visie. Toen dit pand vrij kwam, voelde ik dat 
ik het nu moest doen. Ik heb veel volwassenen in de stoel gehad met gebitsproblemen die hadden kunnen worden voorkomen. Ik wil 
graag preventief te werk gaan en het probleem bij de bron aanpakken in plaats van achteraf alle zeilen bij te moeten zetten.’

Dan de oplossing van het vorige 
zoekplaatje. We kregen vier inzendingen. 
En alle vier kwamen met het juiste 
antwoord. Stef Stolk vatte samen: 
’Het getoonde pand bevindt zich op 
Straatweg 107, net over de Tivolibrug. 
Rond 1900 bevond zich hier theetuin 
Tivoli, later bekend als theeschenkerij 
Zomerlust. Door de ligging aan de Bergse 
Achterplas konden er boten en kano’s 
worden verhuurd. In de jaren zestig en 
zeventig was in dit pand café-restaurant 
De Plas gevestigd. Momenteel is in het 
pand een Chinees-Japans restaurant 
gehuisvest.’ Cor van Herk dateert de 
wijziging naar het Chinees Specialiteiten 
Restaurant Chung Ching in 1983. 

Zowel Bouke Savert (dank voor de actuele 
foto) als Cor van Herk plaatsen kritische 
kanttekeningen bij de verandering. 
Cor van Herk: ‘Zowel pand als het 

buitengebeuren zijn sterk veranderd. Er 
geen plaats meer om buiten zitten, zoals 
op de foto. Ook het ‘klassieke’ hekwerk 
is door simpele buizen vervangen.’ En 
Bouke Savert schrijft: ‘Na ingrijpende 
verbouwingen en naamsveranderingen 
is er van het originele restaurant weinig 
meer over. Het geheel is er niet mooier 
op geworden.’  

De meeste associaties bij de foto had 
inzender John Krijgsman. Hij legt uit: 
’Aangezien ik in 1955 naast/tegenover De 
Plas geboren ben, in het grote herenhuis 
aan de zuidkant van de doorvaart, heb 
ik er heel wat herinneringen aan. Want 
ook nadat ik in 1957 met mijn ouders 
naar ‘de stad’ was verhuisd, bracht 
ik nog jarenlang vele weekenden en 
zomervakanties bij mijn grootmoeder 
door, die van haar huwelijk in 1919 tot ca 

1980 in haar huis op de Straatweg heeft 
gewoond. Als er bij Oma verjaardagen 
en dergelijke waren te vieren, hoorde 
daar meestal een diner in De Plas‚ bij. 
In de zomermaanden trok De Plas veel 
dagjesmensen uit de stad. Er was een 
groot terras en net als Plaswijck had ook 
De Plas een rondvaartboot waarmee je 
tochten over de beide Bergsche plassen 
kon maken. Ook heb ik er zo rond mijn 
tiende tot twaalfde jaar menigmaal een 
kano gehuurd om één of twee uren over 
de Plassen te varen. Ik herinner mij dat 
ze ook roeiboten verhuurden en in 1977 
of ‘78 heb ik samen met een vriend een 
keer bij De Plas een waterfiets gehuurd. 
Die laatste tocht over de plassen is me 
lang bijgebleven omdat we beiden door 
het zwemmen in het vieze water een 
flinke buikvergiftiging hebben opgelopen. 
Mijn vriend hield aan het duiken vanaf de 
waterfiets ook nog een forse beenwond 

over, veroorzaakt door iets scherps dat 
op de bodem van de Achterplas lag, 
vermoedelijk een fietswrak. 
Toen mijn vader eind jaren negentig 
alleen kwam te staan ging hij minstens 
één keer per week eten bij deze Chinees 
en zo kwam ik na een onderbreking van 
ongeveer twintig jaar weer regelmatig 
terug in het vroegere De Plas.’

Dan de datering. Stef Stolk schatte 1930, 
Cor van Herk dacht dat de foto zestig 
jaar oud was. Onderaan de foto stond 
in schoonschrift: Paviljoen Zomerlust 
Hillegersberg Voor-aanzicht. Het is 
daardoor zeker, dat de foto dateert van 
voor 1941.

Dan de cadeaubon. Bij de loting kwam 
Cor van Herk als gelukkige uit de bus. Hij 
kan de bon ophalen in de wijkwinkel. 

Marieke van Zanten is de vrouw 
achter de ‘Te gekke bekkies’ 

Remise Kootsekade is startpunt op 4 mei

Voor het nieuwe zoekplaatje hebben we een foto weten te bemachtigen met een 
zogenaamd vogel-perspectief. Het Kleiwegkwartier was ooit voor een gedeelte 
bedoeld als industriewijk, destijds heette dat nijverheid. Deze foto illustreert dat 
treffend. De vragen zijn: Wat is hier afgebeeld, welke herinneringen heeft u aan 
deze locatie en van wanneer schat u dat de (lucht)foto is?

Zoekplaatje

Net buiten het Kleiwegkwartier heeft de ge-
meente een openbare fietspomp geplaatst. 

Hij staat niet ver van de nieuwe locatie van 
café‘t Viaduct bij Station Noord,  opgang 

treinen richting Gouda. (foto: Theo Joosten)

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-Schie-
broek, waar namens de BOK, de Bewoners-
organisatie Kleiwegkwartier bestuurslid John 
Hokke deel van uit maakt.

Traditiegetrouw begint, dit jaar op donderdag 
4 mei, de stille tocht naar het Spinbolplein 
bij de remise aan de Kootsekade. Tot 2004 
vroegen velen zich af, waarom juist van daar, 
maar vanaf dat jaar werd dat duidelijk. In dat 
jaar werd het feit herdacht, dat de razzia op 
10 en 11 november 1944, zestig jaar daarvoor 
had plaatsgevonden. Ruim vijftigduizend Rot-
terdamse mannen zijn toen als arbeidskracht 
naar Duitsland afgevoerd. Twee maanden 
na Dolle Dinsdag was dat een wanhoopsof-
fensief van de Duitsers. In 2004 werd aan de 
muur bij de ingang van de tramremise een 

plaquette onthuld ter herdenking De plaquette 
is gemaakt door de Schiebroekse kunstenares 
Ieme van der Kooy. De voorbereidingen voor 
het ontwerp en plaatsen van die plaquette lie-
pen sinds 2002.

Het vertrek van de Kootsekade is om 19.00 uur, 
via de Kleiweg en de Ringdijk loopt de stoet 
voorafgegaan en begeleid door een omfloers-
te 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 Spinbol-
plein is geadopteerd door het Melanchthoncol-
lege, traditiegetrouw lezen twee leerlingen zelf 
gemaakte gedichten voor. Na afloop is er voor 
de aanwezigen warme koffie en thee in de na-
bijgelegen school. Een aangename afsluiting, 
want het kan wel eens fris zijn. 

www.tegekkebekkies.nl
Kleiweg 307

Marieke van Zanten met een vrolijke patient (foto: Theo Joosten)



Blijft het éénrich-
tingsverkeer in 
de Zonnebloem-
straat of wordt 
het weer twee-
richtingsverkeer, 
de situatie van  
voor de riolerings 
-werkzaamheden 
in septeber 2016. 

Over die vraag  
bogen zich op 
woensdag 22 maart 
in de koffieruimte 
van de Oranjekerk 
de bewoners van de 
Zonnebloemstraat 
en de Duizenschoon- 
straat, die gehoor 
hadden gegeven 
aan een uitnodiging 
van de gemeente.

Voor degenen die de 
voorgeschiedenis 
niet paraat hebben: 
de Zonnebloemstraat 

kende tweerichtingsverkeer, maar na de riole-
ringswerkzaamheden bleek de straat door de 
aannemer te smal aangelegd te weten met 
een breedte van 4,50 meter. Dat ondanks de 
vele waarschuwingen van de bewoners. De 
Buurtkrant deed verslag in het nummer van 
november/december 2016. De gemeente 
maakte van de nood een deugd en schreef 
een referendum uit onder de bewoners van 
de Zonnebloemstraat. Ook dat was bij nader 
inzien geen goed idee, want de bewoners van 
de naast liggende Duizendschoonstraat, die 
het extra verkeer door hun straat zagen gaan, 
wilden ook meepraten. Dus werd er alsnog ook 
in die straat een enquête gehouden. Om de ge-
moederen te kalmeren beloofde de gemeente 
ook een bewonersavond te organiseren voor de 
bewoners van de beide straten. Het doel was 
het vergaren van informatie. Het besluit van 
de gemeente valt, nadat ook de gebiedscom-
missie advies heeft uitgebracht. Van de avond 
is een keurig verslag groot vijf pagina’s ver-
schenen, waaruit we het één en ander citeren. 

De avond begon met een presentatie van War-
ner Beumer, een verkeerskundige van de ge-
meente Rotterdam. Hij gaf inzicht in de effecten 
van de verkeersafwikkeling door de Duizend-

schoonstraat en de Zonnebloemstraat na de 
invoering van het éénrichtingsverkeer. Zonder 
nulmeting (niet meer mogelijk) is het een model, 
geen actuele vergelijking. In dat model wordt 
per woning uitgegaan van 3,5 rit per dag. Wie 
het aantal huishoudens in de Zonnebloemstraat 
en Duizendschoonstraat kent en de verdeling 
over de diverse aanrijrichtingen, kan berekenen 
hoe de belasting van de twee straten is af- of 
toegenomen. De teneur was, dat het met de 
extra belasting van de Duizendschoonstraat wel 
meeviel.

Ook aan de orde kwam de enquête onder de 
bewoners van de Zonnebloemstraat en de Dui-
zendschoonstraat. Van de 168 huishoudens in 
de Zonnebloemstraat hebben 84 huishoudens 
de enquête ingevuld. Daarvan waren 58 huis-
houdens voor en 26 tegen. Van de 79 huishou-
dens in de Duizendschoonstraat hebben 48 de 
inquête ingevuld. Daarvan waren 11 voor en 
37 tegen. Daarbij moet worden aangetekend 
dat bewoners van de Duizendschoonstraat in 
beide situaties het zelfde rijgedrag behouden. 
Deze zorgen niet voor extra of minder overlast 
in de Zonnebloemstraat, omgekeerd echter wel. 
Ook konden de aanwezige bewoners vra-
gen stellen. Al eerder was bekend geworden, 

dat de straat sowieso moet worden herbe-
straat omdat de huidige kwaliteit is afge-
keurd. Er waren te veel en te grote voegen, 
waardoor de bestrating is gaan ‘werken’. De 
gemeente heeft geleerd van het feit, dat in 
het kader van een pilot met een andere con-
tractvorm met de aannemer was gewerkt. 
Het experiment is niet voor herhaling vatbaar. 

Verkeerskundige Beumer bleek zelf voorstander 
was van tweerichtingsverkeer bij een straat-
breedte van 5,20 meter. Dat is ongeveer een 
halve meter breder, dan de straat vroeger was. 
Tweerichtingsverkeer biedt een flexibeler profiel 
voor de hulpdiensten. Volgens Beumer wordt 
de straat er niet slechter door en levert het een 
bijdrage aan de robuustheid voor het gebruik en 
de uitstraling. Ook zal de kans op parkeerscha-
de bij de juiste breedte van de Zonnebloem-
straat afnemen. Het voordeel van het handha-
ven van tweerichtingsverkeer is, dat daarvoor 
geen verkeersbesluit nodig is, de straat was dat 
al. Bij een besluit om er éénrichtingsverkeer van 
te maken, is wel een verkeerbesluit noodzake-
lijk, waartegen bezwaar en beroep kan worden 
aangetekend.       

Chris MastZonnebloemstraat, nu éénrichtingsverkeer (foto: Theo Joosten)

Gospelkoor Intercession is opgericht 
in 1997. Het is een bloeide zanggroep 
waarbij behalve het zingen het 
sociale aspect ook belangrijk is. 
Elke vrijdagavond repeteert het in de 
Oranjekerk, na afloop is er een borrel, 
die ongeveer net zo lang duurt als de  
repetitie... Soms zelfs nog wat langer.  
Behalve de repetities en de uitvoeringen 
zijn er ook activiteiten als feestavonden, 
weekend weg, slotavond en oud & nieuw. 

Mirjam van Wekken, Hanny van der Kooij, Sheri 
Duim en Ruth Klis kunnen er smaakvol over 
vertellen. Ze zijn alle vier enthousiast lid, de een 
wat langer dan de ander. ‘Gelovig zijn is niet 
verplicht, maar om mee te kunnen doen met 
je wel onderschrijven wat je zingt. Met zingen 

dragen we het bestaan van God uit.’ Daar zijn 
alle dames het over eens. ‘We zijn niet voor niets 
een Gospelkoor.’ ‘Zingen is mijn leven, ik zou 
niet zonder kunnen’, vult Hanny aan. De leeftijd 
van de leden varieert van 25 tot 65 jaar. De 
meeste leden komen uit het Kleiwegkwartier, 
Schiebroek of Overschie. Sommigen ook van 
verder weg. Leden die inmiddels zijn verhuisd 
uit de omgeving zijn lid gebleven en komen 
nog elke week langs. Optredens zijn er onder 
meer in kerken, bejaardenhuizen of tijdens 
evenementen in de stad. Dit jaar staan er twee 
grote optredens op het programma: Deelname 
aan VOLkoren in Middelburg en het twintig-
jarig bestaan op 28 oktober.

De vereniging bloeit omdat de sociale 
activiteiten ook belangrijk zijn. Hoe hecht de 

vereniging is, blijkt wel uit het enthousiasme 
waarmee de leden op de avond van de 
repetitie binnenkomen en elkaar als vrienden 
begroeten.  Geen wonder dat de borrel tot in 
de kleine uurtjes kan duren. De meeste leden 
hebben een klein taakje erbij: verzorgen van de 
kleding, de muziekcommissie, bardienst, het 
moet allemaal gedaan worden. Ieder doet wat 
en dat maakt het wel zo leuk. 

Bernard Hoving probeert in zijn rol als dirigent 
het beste uit de groep te halen. Het koor is qua 
kunnen in de jaren gegroeid en dat motiveert 
ook om mee te blijven doen.

Ongeveer een derde van de leden bestaat 
uit mannen. Vergeleken bij veel andere koren 
is dat een gunstige verhouding. Nieuwe 

mannen zijn welkom en  nieuwe dames ook. 
Goed kunnen zingen is geen vereiste, al is dat 
wel meegenomen. De enige ballotage is een 
stemtest door de dirigent. Maar daarop is nog 
nooit iemand afgewezen. Hoe meer geluid, 
hoe meer vreugd!

Ciska Evers

De sloop van de gebouwen op het RET-
terrein aan de Kleiweg vordert gestaag. 
Na de sloop volgt de sanering van het 
terrein en volgens planning moet in juni 
van dit jaar met de nieuwbouw worden 
begonnen. Eind 2018 moet de nieuwbouw 
in gebruik worden genomen. Het nieuwe 
gebouw wordt een platte witte doos, een 
recht-toe-recht-aan gebouw met een licht 
doorlatende gevel. Het wordt gebruikt 

als centrale werkplaats, waarin trams en 
metro’s een face-lift krijgen. De metro’s 
zullen het terrein gaan bereiken via een 
aftakking van Randstadrail, direct na de 
overgang van de Kleiweg. Die aansluiting 
zal in het Paasweekeinde van 2018 
worden aangebracht, waardoor in die 
periode Randstadrail korte tijd buiten 
gebruik zal zijn.

De plannen voor een nieuwe busstalling zijn 
nog niet concreet. Pas in een later stadium 
neemt de RET daarover een beslissing. De hui-
dige generatie bussen kan de nacht ook in de 
buitenlucht doorbrengen, dus er is geen sterke 
noodzaak voor een indoor-stalling.
De nieuwe centrale werkplaats zal maar een 
gedeelte van het terrein in beslag nemen. De 
RET geeft de grond die ze niet nodig heeft terug 
aan de gemeente, het gaat daarbij om het ter-
rein dat grenst aan de spoorweg.

Een onderdeel van het complex, dat niet wordt 
gesloopt is de zogenaamde traversebaan, die 
over de volle lengte van het gebouw liep en die 
het mogelijk maakte, trams en treinen van de 
ene hal naar de andere te transporteren. De 
traversebaan zal in het nieuwe complex geen 
functie meer hebben, maar dienen als herin-
nering aan het oude complex van Allan. Deze 
traversebaan gaat de grens vormen tussen het 
openbaar gebied en het RET-terrein.

De grote montagehal, die op dit moment nog 
niet is gesloopt, zal gefaseerd worden afge-
broken en overgebracht naar Zeeland (Goes), 
waar hij het nieuwe museale onderkomen 
wordt van het historisch materieel van de Stich-
ting Stoomtrein Goes-Borssele.

Chris Mast

Staatsiefoto van koor Intercession (foto: Theo Joosten)

Nog geen beslissing over 
rijrichting Zonnebloemstraat

De sloop van het RET-complex in volle gang, op de voorgrond de deuren,  
die worden gespaard (foto: Theo Joosten)

RET sloopt en bouwt

Zing en ontmoet  
Intercession in 
de Oranjekerk

www.intercessionkoor.nl
Of loop binnen bij een repetitie  
op vrijdag tussen 20.00 uur en  

21.30 in de Oranjekerk.



Bewoners, die in hun straat wat aan de onderlinge contac-
ten willen doen, hebben weer de mogelijkheid dat via Op-
zoomermee te doen. Per straat is een bedrag van 175 euro 
beschikbaar. Elke straat kan zelf de activiteit invullen. De 
bedoeling is dat alle buren worden uitgenodigd, de onder-
linge banden in de straat worden aangehaald zo dat de leef-
baarheid van de straat en stad stijgt. Opzoomermee geeft 
als suggesties: een burenterras om bij te praten, een vlie-
gerwedstrijd in je straat of een duizend klusjesdag.In 2016 
waren er 1835 straten in Rotterdam, die een Opzoomerac-
tiviteit kenden. In die straten woont vijftien procent van de 
Rotterdammers. De waardering is altijd hoog.

Informatie is op het kantoor van de BOK beschikbaar.

De bijna driejarige Kira uit Spanje zoekt een baasje. Ze zit 
momenteel in de opvang in het Kleiwegkwartier en past zich 
goed. Ze is energiek en baasgericht, heeft geen uitgespro-
ken jachtinstinct maar wel veel interesse voor watervogels 
en daar moet op worden getraind. Kira zou goed passen bij 

een sportief baasje of baasjes die niet heel veel van huis zijn 
en het heerlijk vinden om er met haar op uit te trekken. Ook 
zou het leuk zijn als haar nieuwe baasje met haar een sport 
zou willen doen, zoals behendigheid of speuren. Kira is een 
heel zachtaardig en gevoelig hondje dat beslist een zachte 
hand nodig heeft. Ze heeft nog wat moeite met alleen zijn 
maar dat wordt opgebouwd en ze kan nu een uurtje alleen 
blijven. Kira zou een fantastisch maatje zijn voor iemand die 
tijd en energie in haar wil steken. Ze is ca. 55 cm hoog en 
weegt 20 kilo.

Meer info over haar achtergrond is te vinden op 
de site van Stiching Sphoek (www.sphoek.com). 

Of mail naar annapenta@yahoo.com

Een oproep uit de Bloemenbuurt. Een gele kip, in de vorm 
van een plantenbak gevuld met voorjaarsbollen was op een 
ochtend verdwenen voor de deur van een bewoonster voor 
wie het een aandenken was.

Wie hem heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen 
met de BOK.

In maart 2018 sluit de fietsenstalling op de hoek van de 
Margriestraat en de Lisbloemstraat zijn deur. De stalling 
maakt deel uit van het woonblok in de Margriestraat, waar-
van de nummers 1 -5 al eerder zijn gesloopt. De stichting, 
die de fietsenstalling beheert, kijkt uit naar een andere loca-
tie in de directe omgeving die betaalbaar en bruikbaar is. 
Voor tips houdt Filippus van Leeuwen zich aanbevolen.

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.

Colofon BOK 
Bestuur

John Hokke (secretaris-penningmeester) en  

Chris Mast (Buurtkrant).

Kantoor, wijkwinkel en redactie

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.

Redactie

Ciska Evers, Petra Houmes, Theo Joosten 

(beeld), Coco Kossmann, 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.

Losse exemplaren bij Albert Heijn, Primera, de 

Schiebroekse Apotheek en Opticien Dorssen.

De eerstvolgende krant verschijnt op vrijdag 23 

juni, daarna op 1 september, 20 oktober en 15 

december. 

Oplage:  5000

Opmaak:  Willemijn van de Burgt

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

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.

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.

Nieuwe campagne Opzoomermee

Lief, actief herdertje Kira ter adoptie

Zoek de kip

Fietsenstalling 
Margrietstraat
sluit de deuren

Vrijwilligers
gezocht in 
Overschie
Wie vrijwilligerswerk wil doen in de sociale sector voor men-
sen, die hun administratie niet op orde hebben, kampen met 
schulden, etc kan terecht in Overschie. Vanwege de privacy 
werft WMOradar nadrukkelijk buiten het gebied.
 
Vereist zijn: goede communicatieve en sociale vaardighe-
den en ervaring met Word, Excel en Outlook. WMOradar 
zorgt voor een uitdagende leerwerkomgeving, een inwerk-
programma, professionele begeleiding en (indien nodig) 
trainingen en cursussen.

Meer informatie bij budgetcoach Esther van 
Riessen, Abtsweg 2, 3042 GD Rotterdam 

(Overschie) 06-31774851  
e.vanriessen@wmoradar.nl


