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Bij de verkiezingen voor de Gebieds-
commissie Hillegersberg-Schiebroek, 
die dertien leden telt, is 57,5 procent 
van de kiezers naar de stembus ge-
daan. In de nieuwe commissie zijn ze-
ven partijen vertegenwoordigd, de SP 
ontbreekt nu. 

De grootste partij is met 24 procent van de 
stemmen (drie zetels) BewonersHiS, de  
gezamenlijke bewonersorganisaties. Zittende 
leden Jan Pierweijer en Ton van Eijsden krij-
gen gezelschap van Dennis Mark.

Andere verschuivingen waren gering. Groen-
Links haalde twee zetels (was één) en D66 
ging van drie naar twee. Andere partijen ble-
ven constant: VVD (met twintig procent nu de 
één-na grootste) en LeefbaarRotterdam met 
ieder twee, CDA en PvdA met ieder een zetel.

Wel zijn er veel personele veranderingen. Acht 
van de dertien leden zijn nieuw. Naast de al 
genoemde Pierweijer en Van Eijsden bleven 
ook in functie Laura van der Sluijs (D66), Jaco 
de Hoog en Jan Sytze Bezemer (VVD). 

We stellen de nieuwkomers aan u voor. Twee 
van hen Rachid Elouachoun (PvdA, lid sinds 
2006, 41) en Erik van der Kroft (GroenLinks, 
lid sinds 2002) zaten in de periode 2010-2014 
in de deelraad en kennen dus het klappen 
van de zweep. 

Rachid is kerndocent bij Zadkine en lid 
van de ondernemingsraad, Erik is muzi-
kant, buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand en zelfverklaard ridder.  
Erik krijgt gezelschap van Bas Weerdmeester 
(26). Hij werkt in de zorg bij Aafje Schieho-
ven, Bas heeft zijn politieke feeling opgedaan 
bij de DWARS, de jongerenorganisatie van 
GroenLinks. Hij is lid van GroenLinks sinds 
2012.  

Voor het CDA is Antoine van den Oever 
(41) de opvolger van Berent Stapelkamp 
(zie pagina 3 van deze Buurtkrant). Antoine 
van den Oever schreef over een ‘diverse 
opleidingsachtergrond’. Hij heeft een tijdje 
gevlogen maar uiteindelijk toch een vak(...)   
geleerd aan de Hogere Hotelschool Den 
Haag. Daarna nog een tijdje bedrijfseco-
nomie gestudeerd aan de Erasmus Uni-
versiteit. En ook de CDA talentacademie 
gedaan, een combinatie tussen bestuurs-
kunde en politicologie. Antoine is afkom-
stig uit Brabant, sinds zijn zestiende lid 
van het CDA, was in Pijnacker Nootdorp 
van 2012 tot 2015 lid van de steunfractie. 
Verhuisde daarna naar het centrum van  
Rotterdam en recent naar Nieuw Terbregge, 
hij is ook bestuurslid van de bewonersorgani-
satie Terbregge’s Belang.

Giovani Bernadine (33) die samen met  
Juliette van der Kolk de fractie vormt van 
LeefbaarRotterdam, maakte het laatste half 
jaar al deel uit van de Gebiedscommissie. Hij 
volgde Colette Everse op, die verhuisde. Hij 
woont in Nieuw Terbregge en is ook Voorzit-
ter van de Volkstuinvereniging 16-hoven in 
Overschie. Giavani vond het half jaar, dat hij 
mocht lopen met Nico van Esch zeer leer-

www.bokrotterdam.nl
www.bewonershis.nl
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Een parkeerboete
van 149 euro

We ontvingen een  brief van een bewoner. 
Het woord is aan hem:

‘Ik woon sinds 2002 in de Prins Frederik 
Hendrikstraat. Na lang gedogen, is het 
sinds een aantal weken weer zover:  
‘s avonds laat en in de weekeinden 
‘schuimen’ toezichthouders van Parkeer- 
beheer de straten in de wijk af op zoek 
naar weerloze creatief geparkeerde  
auto’s, die van een boete a Euro 149 
kunnen worden voorzien wegens de 
volgende overtreding:

‘Voertuig zodanig op de weg laten staan 
dat gevaar wordt/kan worden veroorzaakt 
of verkeer wordt/kan worden gehinderd 
(Feitcode R395)’.

Wat niet is te volgen, dat auto’s die met 
vier wielen op het trottoir staan niet wor-
den beboet en anderen die nog het fat-
soen hebben om met twee wielen op 
de stoep te gaan staan, om doorrijdend 
verkeer minder te hinderen, wel een boete 
krijgen. De auto’s die met vier wielen op 
het trottoir staan, hinderen natuurlijk veel 
meer dan wie met twee wielen op de 
stoep staat geparkeerd. De doorgang 
voor brandweer/politie/ambulances wordt 
ernstiger belemmerd. Parkeerbeheer 
heeft een vreemde interpretatie van ‘ver-
keershinder’. 

Ook ik ben op een zaterdag beboet. Ik 
stond ‘creatief’ geparkeerd, maar mijns 
inziens wel zonder hinder te veroorza-
ken. De avond ervoor had ik tot 20.00 
uur gewerkt, ik kon toen nergens in de 
omliggende straten een normale (legale) 
parkeerplaats vinden. Het geld dat ik die 
bewuste vrijdagavond heb verdiend met 
overwerken, ben ik nu dubbel kwijt aan 
een boete van 149 euro. Tel uit je winst...

Ik kan razend worden van die onzinboe-
tes van Parkeerbeheer. Ik ervaar het als 
puur onrecht, andere woorden heb ik er 
niet voor. Er zijn gewoonweg geen alter-
natieven. Wie ‘s avonds na het werk rond 
17.00/17.30 uur nog moet parkeren heeft 
een hele grote uitdaging. Het in overtre-
ding parkeren is spannend, nu Parkeer-
beheer weer optreedt. Ik ben al eerder 
vergeefs bij het CJIB in beroep gegaan 
en heb altijd aan het kortste eind getrok-
ken. Een aantal jaren geleden heb ik onze 
burgemeester Aboutaleb hierover aange-
schreven. Die stuurde de destijds verant-
woordelijke man van Parkeerbeheer naar 
mij toe. Ik kreeg de indruk, dat er daarna 
werd gedoogd.

Ik heb in het verleden alternatieven aan-
gedragen zoals parkeren op het binnen-
hof van Correct en op dat van de Politie 
dat wel erg royaal is en nooit voor meer 
dan een derde is gevuld.In de vorige 
Buurtkrant stonden de programma’s van 
partijen voor de verkiezingen voor de 
Gebiedscommissie. Velen hebben het 
over de parkeerproblematiek. Maar ik ver-
wacht weinig van deze partijen.

Wat mij interesseert is te weten hoe vaak 
bewoners hier in de wijk deze onterechte 
boetes afgelopen jaren hebben gekre-
gen. Of ze in beroep zijn gegaan en of 
ze ooit in het gelijk zijn gesteld. Aan zo’n 
onderzoek wil ik graag mee doen door ‘s  
avonds langs de deuren te gaan en dat 
de bewoners te vragen. Ik denk sowieso 
dat ik weer een brief schrijf naar onze bur-
gemeester Aboutaleb met een kopie van 
mijn verweer aan het CJIB en een collectie 
van foto’s die het parkeerleed hier in de 
wijk illustreren.’ 

Tot zover Willem van Heusden 

• 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.

• Dinsdag 17 april, Argonautenweg 23, in-
loop: 19.00 uur, installatie van de gebieds-
commissie: 19.30 uur, pauze met koffie en 
gebak: 20.00 uur, aanvang vergadering: 
20.15 uur, borrel en informeel afscheid van 
commissieleden die niet terugkeren en 
informele kennismaking met nieuwe leden: 
21.30 uur, einde: 23.00 uur.

• Zaterdag 21 april, Oranjekerk, 19.30 uur, 
JaJa-opera op met komische opera l’ Elisir 
d’ Amore (het liefdeselixir) van G. Donizetti. 
Vrije inloop. Zangcoach: Jacqueline 
Janssen, pianist: Nils Schwartz, tekst:  
Anne Vera Langenberg.

• Vrijdag 27 april, De Torteltuin, 15.00 - 
17.00 uur, ontmoeting met superhelden 
Spider-Man en Elza. Zet je ouders op 
het terras en laat je schminken, zet een 
mooie tattoo, spring op het kussen, 
doe spelletjes en ga op de foto met je 
superhelden. 

• Dinsdag 1 mei, Oranjekerk 10.00 uur, 
culturele ochtend, programmsa over 
de Tweede wereldoorlog voor en door 
wijkbewoners.   

• Woensdag 2 mei, De Torteltuin, 13.30 - 
15.30 uur, Stoepranden, een spel waarbij 
je met de bal de (imitatie)stoeprand van 
de tegenstander moet raken. Deelname 
voor iedereen, ook pa en ma, opa en oma.  

Veel nieuwe gezichten
in gebiedscommissie

• Zaterdag 5 mei, trammuseum RoMeO 
Kootsekade, 10.00 - 16.00 uur, 
openstelling historische collectie, 
toegang vijf euro, kinderen 4-12 en 
65plus drie euro, kinderen onder de vier 
jaar en houders Rotterdam Pas gratis.

• Dinsdag 15 mei, Oranjekerk, 10.00 uur, 
muzikale ochtend, Salonorkest Capelle 
met sopraan, programma Wiener Salon 
met Weense en operettemuziek. 

• Zaterdag 19 mei, gehele dag, Proef de 
Kleiweg, ondernemers presenteren zich. 

• Zaterdag 2 juni, trammuseum RoMeO 
Kootsekade, 10.00 - 16.00 uur, zie 
zaterdag 5 mei.

• Dinsdag 5 Juni, Oranjekerk, 10.00 
uur, derde Kees van Holst lezing 
over architectuur, door Wytse Patijn, 
voormalig rijksbouwmeester.

• Zaterdag 9 juni, Melanchtonweg 125, 
11.00 - 15.00 uur, Open Dag van 
Stadsbeheer, met diverse (kinder) 
activiteiten zoals meerijden op een 
veegmachine of segway, leren hoe 
een straatje wordt gelegd of zelf graffiti 
verwijderen. Ook informatiestands 
met uitleg van boswachter, plaagdier-
bestrijding, een imker (ovb) en uitleg 
over rioolvervangingsprojecten. 
Geschikt voor jong en oud! 

• Wijkwinkel, Antony Duyklaan 9, open 
van dinsdag tot en met donderdag  
van 9.30 uur tot 12.00 uur.

zaam. Hij vond het een enorme eer nu op 
nummer één te staan.

Juliette van der Kolk (50) is pas sinds eind 
2017 lid van LeefbaarRotterdam. Zij heeft een 
achtergrond als ondernemer en wil zich graag 
inzetten voor de ondernemers in het gebied.
Dennis Mark (BewonersHiS, 49) is al ruim tien 
jaar actief bij de bewonersorganisatie InHil-
legersberg voorheen Bewonersorganisatie 
Molenlaankwartier, waar hij ook woont. Den-
nis is mede verantwoordelijke voor de com-
municatie en sociale media. Daarnaast is hij 
mede-oprichter van de Ondernemers Socië-
teit Hillegersberg Schiebroek. Hij houdt zich 
specifiek bezig met de verkeersproblematiek 
in Hillegersberg. Dennis is al vanaf zijn zes-
tiende actief in het jeugdwerk en buurtvereni-
gingen toen in Hoogvliet als bestuurslid van 
een jeugdsociëteit en actief in de Buurt- en 
Belangen Vereniging Middengebied (BBVM).

Jiska Schimmelpennink (D66, 32) is van 
beroep adviseur Civiele Techniek. Zij werkt 
aan zeer uiteenlopende projecten op het 
gebied van binnenstedelijke infrastructuur, 
zoals de herinrichting van woonstraten, de 
realisatie van een tramverbinding of de ont-
wikkeling van een nieuwbouwwijk. Buurtbe-
woners worden betrokken bij het ontwerp-
proces. Daarin ziet zij ook de link met de 
taken van de gebiedscommissie: de kennis 
van de bewoners benutten om de kansen 
en knelpunten voor de wijk te achterhalen.  

Meeste binding met het Kleiwegkwartier 
hebben Erik van de Kroft, Jiska Schimmel-
pennink en Juliette van der Kolk, de laatste 
is er opgegroeid. Erik en Jiska wonen er nu.  

Ook Erik is er geboren en opgegroeid en na  
veel omzwervingen in 2003 teruggekeerd. 
Erik heeft de zorg voor drie ‘puberkinderen.’ 

Opvallend is het grote aantal nieuwkomers 
dat werkt in het bedrijfsleven: Jiska Schim-
melpennink bij een groot ingenieursbureau, 
Antoine van den Oever bij KPN (samen met 
zijn familie heeft hij ook nog een cateringbe-
drijf dat zich richt op ambassades), Giovani 
Bernadine bij Siemens en Dennis Mark bij 
een grote pensioenuitvoerder. Juliette van der 
Kolk had een bedrijf in Vastgoedbeheer. Dat 
heeft ze vorig jaar verkocht. 

We vroegen ook aan de nieuwe kandida-
ten de verkiezingsuitslag te duiden. Erik van 
der Kroft vond hem weinig verrassend: ‘Ik 
had hem bijna goed voorspeld... Het is een 
goede afspiegeling van het gebied en de 
huidige politieke verhoudingen.’ Bas Weerd-
meester is blij, dat ‘hoewel de SP niet meer 
in de commissie zit, het aantal zetels van de 
socialistische partijen niet is afgenomen.’ Ra-
chid Elouachoun en Antoine van den Oever 
duiden de winst van de bewonerslijst. Rachid: 
‘Lokale partijen krijgen het vertrouwen van de 
kiezer, de bewonersorganisaties zijn met drie 
zetels de grootste geworden.’ En Antoine van 
den Oever: ‘Ik vind het knap hoeveel stem-
men de bewonerslijst heeft gekregen, een 
belangrijk signaal voor de gevestigde orde. Ik 
werk graag met ze samen, het voordeel van 
een landelijke partij is dat we onze wortels 
hebben aan de Coolsingel, in de provincie en 
in het parlement.’

En Dennis Mark (BewonersHiS) spreekt van 
‘een duidelijk statement dat wij het enerzijds 
als bewoners graag zelf willen zeggen, doen 
en regelen en daarnaast een goede afspie-
geling van onze bewonerssamenstelling’. 
Volgens hem is het aan BewonersHiS als 
grootste fractie om het voortouw te nemen en 
de verbindende factor te zijn.

Chris Mast



Sinds twee en een half jaar woont Nicole 
met veel plezier in het Kleiwegkwartier. 
Zij is de wijkchef van het nieuwe afhaal-
punt van Rechtstreex aan de Rozenlaan. 
Dat afhaalpunt moet het westelijk ge-
deelte van het Kleiwegkwartier bedie-
nen. Het andere afhaalpunt van Recht-
streex bevindt zich in de school De Hoge 
Brug aan de Hillegondastraat. Bij Recht-
streex bestel je online producten die di-
rect van boeren uit de regio komen en je 
haalt ze af bij het afhaalpunt in de buurt.

Nicole heeft altijd in de horeca gewerkt 
met grote interesse voor lokale en eerlijke 
voeding. Vanuit die achtergrond was ze op 
zoek naar de verbinding met groen en duur-
zaam, naar mooie en transparante voeding 
waarbij ze de culinaire kant niet uit het oog 
verliest. Al zoekende kwam ze terecht bij 
Rechtstreex. Op dat zelfde moment bleek 
Rechtstreex op zoek te zijn naar een wijk-
chef voor een nieuw te openen afhaalpunt 
in het Kleiwegkwartier. Nicole is blij met haar 
functie als wijkchef. ‘Ik ben er trots op dat ik 
eerlijke producten aan kan bieden die met 

aandacht zijn verbouwd en geproduceerd, 
producten met een gezicht met een eerlijke 
prijs voor de teler. We bieden producten van 
het seizoen aan die op natuurlijke wijze zijn 
verbouwd. We gaan meer terug naar wat er 
is en wat je er mee kunt.’

Nicole vertelt ook over de voedselkilome-
ters: ‘We nemen alleen producten af van 
boeren binnen een straal van vijftig kilome-
ter. Zo hoeven de producten niet ver te rei-
zen en zijn ze vers. De lijnen met de boeren 
zijn kort en zuiver.’

Uit een enquête in de buurt bleek er be-
hoefte aan een afhaalpunt in het Klei-
wegkwartier, afhaalpunt nummer 34 in  
Rotterdam. De locatie is pas sinds woens-
dag 21 maart open, maar heeft al aardig 
wat aanloop. Nicole vertelt er enthousiast 
over: ‘Het is zo leuk om te doen, om een 
verbindingsstuk te zijn in de wijk. Ik houd 
ervan om met de producten in aanraking 
te komen, zorg te geven aan de producten 
en een verbinding te leggen met de buurt. 
Het is leuk om iets meer mee te geven dan 

de producten, informatie over de boeren, 
waar komt het vandaan, hoe is het geteeld.  
Dat stukje extra aandacht voeg ik graag toe. 
We gaan één keer in de twee maanden als 
wijkchefs op excursie naar de boeren om 
zelf goed te zijn geïnformeerd.’

Het assortiment van Rechtstreex is divers: 
groente, zuivel, kazen, vlees, vis, granen, 
kiemen, chutneys, brood, koek, bier, pinda- 
kaas, soep, kroketten met oesterzwam-
men, te veel om op te noemen, er is voor 
ieder wat wils. Bestellen doe je online via de  
website.

Xandra Savelkouls 

Rechtstreex opent
tweede afhaalpunt 

Zoekplaatje
Voor het nieuwe Zoekplaatje hebben we een foto gekozen die afkomstig is van 
het interieur van het populaire café (net niet op de foto) op de hoek van de 
afgebeelde straat of weg. Verder verklappen we niets. Nou vooruit: alle huizen 
staan er nog, zo niet de voortuitntjes. Welke straat is hier afgebeeld en van 
wanneer zou de foto zijn?

Oplossingen zoals altijd per mail naar 
buurtkrantbok@gmail.com of in de 
brievenbus op de Antony Duyklaan 9. 
Dan nu over naar de inzendingen op 
het vorige zoekplaatje. Er kwamen er 
maar twee, niet zo verwonderlijk want 
we hadden het ook niet gemakkelijk 
gemaakt.

Stef Stolk schreef: ‘De foto toont de 
ophaalbrug over de Schiebroekse 
Ringvaart gezien in noordelijke richting 
vanaf de Uitweg. De panden links liggen 
aan de Ringdijk, rechts bevindt zich de 
Schiebroeksesingel. Deze ophaalbrug 
verving in 1920 een oudere brug en werd 
in 1930 gesloopt en vervangen door een 
stenen brug enige meters zuidelijker.’ 
Ook trouwe inzender Bouke Savert (dank 
voor de actuele foto) had de goede 
oplossing. Hij schreef: ‘De ophaalbrug 
over de Ringvaart is in 1920 geplaatst 
in plaats van een houten bruggetje. 
Deze ophaalbrug heeft het maar tien 
jaar uitgehouden en werd daarna weer 
vervangen door een stenen overgang 
als verbinding met de Erasmussingel. De 
huisjes links werden rond 1970 afgebroken 
om de Ringdijk breder te maken.  

Hier ligt nu het rijwielpad met daarachter 
de Wessel Gansfortweg.’ Rest nog de 
datering en de aanleiding. Stef Stolk 
schreef: ‘Gezien de aanwezigheid van 
deftige heren met hoge hoed vermoed ik 
dat de foto is genomen bij de oplevering 
van de ophaalbrug in 1920. Bij een sloop 
zie je dergelijke heren doorgaans niet!’ 
En Bouke Savert meende: ‘Vermoedelijk 
was er in de jaren twintig een viswedstrijd.’ 
Dan onze oplossing. De bekende titel van 
de foto duidt er op, dat er in 1928 een 
gaszinker werd geplaatst, vandaar de 
houten stellage voor de ophaalburg. Dan 
nog wat nagekomen post over eerdere 
zoekplaatjes. Ton Oskamp schreef ons 
naar aanleiding van de oorlogsfoto van 
het station Schiebroek en de woorden van 

Aad Gazenbeek: ‘Zijn verhaal sloeg bij 
mij in als een bom, ik had het zelf kunnen 
schrijven, zijn beleving kwam precies 
zo over als het bij mij in de herinnering 
was gegrift. In het uit een melkbus 
vervaardigde kacheltje brandde het hout 
prima en gaf lekker warmte. Terwijl de 
suikerbieten stonden te pruttelen, namen 
we de geur van het hout op de koop toe. 
En dan nog het hout van de abri op het 
tegenoverliggende perron. Ik heb van 
enige afstand gezien hoe één van de 
buurtbewoners de achterste poten van 
het gebouwtje doorzaagde, waardoor 
het voorover viel en daarna als brandhout 
kon worden afgevoerd.’

En over een eerdere editie met de huisjes 
aan de Erasmussingel schreef Gerard 
Ouwerling: ‘Ik woon nu al zo’n dertig 
jaar in Frankrijk, omdat ik trouwde met 
een Francaise. Als ik in Nederland ben, 
logeer ik in de Van Slingelandtlaan, 
zodoende trof ik bij AH uw Buurtkrant. 
En toen zag ik daarin mijn oude huis 
Erasmussingel 19! Nadat ik trouwde, 
heb ik het huisje, wat totaal was vernield, 
kunnen kopen van de gemeente.  
Ik heb daar ontzettend hard aan gewerkt. 

De vloer bestond bijvoorbeeld voor de 
helft gewoon uit aangestampte aarde. 
Ik heb met een kruiwagen dit gedeelte 
uitgegraven (vier bij vier meter, twee 
en een halve meter diep) om er een 
badkamer van te maken. De houten 
aanbouw (ingang) heb ik samen met 
het toilet ook gebouwd. Later, na een 
grote brand heb ik het venster richting 
park toegevoegd. Ik heb ontzettend veel 
dierbare herinneringen aan het huis.’ 
Gerard Ouwerling gaat vanuit Frankrijk 
via de BOK-website het nieuws uit het 
Kleiwegkwartier weer volgen. 

Bij de loting kwam Stef Stolk uit de bus 
als winnaar van de cadeaubon. We 
sturen hem op naar Valkenswaard.

Ophalen van bestellingen?
Woensdag en vrijdag 
van 16.00 - 19.30 uur 

en zaterdag  
van 10.00 - 12.00 uur 

op het adres Rozenlaan 57.

Voor meer informatie zie
www.rechtstreex.nl

De verlengde lijn 10 wordt feestelijk binnengehaald op de Kleiweg 31 oktober 1960. Van de anti-stemming tegenover de tram van voor de
oorlog is niets meer te bespeuren. Voorop de RET-harmonie, links drogisterij Paalman en de Antony Duyklaan.
(foto SNR, Stichting NVBS Railverzamelingen)

Nicole, sinds 21 maart de wijkchef van het afhaalpunt aan de Rozenlaan, schuin tegenover de Oranjekerk (foto Theo Joosten)

Remise Kootsekade is startpunt op 4 mei
Het vredes- en verzetsmonument aan 
het Spinbolplein in Schiebroek is sinds 
1990 de plaats waar inwoners van het 
Kleiwegkwartier en Schiebroek de geval-
lenen uit de Tweede Wereldoorlog her-
denken. Sinds die tijd bestaat ook het 4 
mei Comité Hillegersberg-Schiebroek, 
waar namens de BOK, de Bewonersor-
ganisatie Kleiwegkwartier bestuurslid 
John Hokke deel van uit maakt.

Traditiegetrouw begint, dit jaar op vrijdag 
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 raz-
zia op 10 en 11 november 1944, zestig jaar 
daarvoor had plaatsgevonden. Ruim vijftig-
duizend Rotterdamse mannen zijn toen als 
arbeidskracht naar Duitsland afgevoerd. 
Twee maanden na Dolle Dinsdag was dat 
een wanhoopsoffensief 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 liepen 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 omfloerste trom naar het Spinbol-
plein. 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 

De stoet zoals die in 2017 over de Kleiweg trok. Belangstellenden kunnen elk moment 
aansluiten (foto: Theo Joosten)

stilte. Het monument aan het Spinbolplein 
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 nabijgelegen school. Een aangename 
afsluiting, want het kan wel eens fris zijn.



Berent Stapelkamp
is de nieuwe koster

Berent Stapelkamp: ‘Van Steven de Jong heb ik geleerd je aan niemand te storen.’  
(foto: Theo Joosten)

Berent Stapelkamp is nu bijna vier maan-
den koster van de Oranjekerk. Het lijkt 
een zware opgave om  de opvolger van 
de populaire Steven de Jong te zijn.

‘Steven is in zijn stijl en persoon niet te 
evenaren. Hij was zowel privé als in functie 
geheel met de kerk verbonden. Ook al ben 
ik met mijn tweede naam vernoemd naar 
Steven, ik streef er niet naar om een tweede 
Steven te worden. Het is goed als ik op ei-
gen wijze en visie deze functie invul, wat ook 
moet omdat ik minder uren heb voor de taak 
van koster. Dat is ook goed, want ik werk 
ook op ZZP-basis als bestuursadviseur. Dat 
werk doe ik voor een deel vanuit de kerk. Ik 
ben hele dagen in het gebouw. Thuis slaap 
ik alleen maar.

Ik ben net als mijn vader en opa politiek ac-
tief geweest in de deelraad en de gebieds-
commissie voor het CDA. Hiermee stond ik 
dicht bij de mensen en de buurt. Vanuit die 
functie kon ik van betekenis zijn voor de be-
woners. Ik wist wat er leefde, mensen wisten 
mij ook te vinden. Helaas is met het afschaf-
fen van de deelgemeenten de politiek uit 

de wijken gehaald. Nu wordt alles geregeld 
vanuit de Coolsingel. Terwijl ze daarvan-
daan echt geen notie hebben van wat hier 
speelt. Ze hadden beter de gemeente Rot-
terdam kunnen opheffen in plaats van de 
deelgemeenten. Het systeem van gemeen-
teraad en gebiedscommissies biedt mij de 
komende periode te weinig handvaten om 
te werken aan een burgernabije overheid, 
dus stopt het voor mij.

Als koster kan ik me inzetten voor de men-
sen en de buurt. Het behoud van de kerk 
als gebouw en de kerkelijke gemeente is 
belangrijk voor de sfeer en leefbaarheid in 
de wijk. Dus daar leg ik de focus. Mijn stu-
die en ervaring als bestuurskundige helpen 
daarbij. Daar heb ik ook mijn zakelijke blik 
ontwikkeld. De maatschappelijke bril heeft 
mijn voorkeur, maar met chronische tekor-
ten kunnen we op den duur niet overleven.
“Hoe kan het anders?” vraag ik me regel-
matig af.  “Waarom doen we het eigenlijk 
zo?” Vaak kan je met een andere aanpak 
kosten besparen zonder dat het aan resul-
taat inboet. Aandacht voor de inkomsten is 
er ook:  Een tweede gemeente komt gebruik 

Koningsdag op 
de Kleiweg is het  
traditionele feest
Ook dit jaar was de belangstelling 
voor de bijna 140 kramen die op 
Koningsdag (vrijdag 27 april) de 
Kleiweg vullen weer groot. Op dins-
dag 3 april startte ‘s ochtends om 
acht uur bij het kantoor van de BOK 
op de Antony Duyklaan de verkoop, 
woensdag 4 april ging die verder, de 
laatste acht kramen gingen op don-
derdag 5 april weg. Daarna werden 
belangstellenden geplaatst op de 
reservelijst.

Goed nieuws voor de kinderen. Op het 
Bergpolderplein is een bijzonder eve-
nement. Thuis Op Straat, kortweg TOS, 
organiseert in samenwerking met wel-
zijnsorganisatie DOCK daar een oud-
Hollandse spelenkermis. Kinderen tus-
sen twee en twaalf jaar kunnen vanaf 
10.00 uur (gratis) deelnemen aan onder 
andere het gatenkaasspel, het bibber-
spiraal en de reuze twister. Daarnaast 
zijn er de hele dag voorronden van het 
Nederlands Kampioenschap Stoepran-
den. Stoepranden is een spel waarbij je 
met de bal de (imitatie)stoeprand van 
de tegenstander moet raken. Voor dat 
evenement geldt geen leeftijdsgrens. In 
verschillende leeftijdscategorieën (van 
8 - 88 jaar) kan een startbewijs worden 
verdiend voor deelname op zondag 16 
september aan het Nederlands Kampi-
oenschap Stoepranden, ook dat vindt 
plaats in Rotterdam. Jongeren uit de wijk 
en stagiairs van Albeda en Zadkine hel-
pen mee om het evenement op het Berg-
polderplein op rolletjes te laten verlopen. 
Lijkt het je leuk om een balletje mee te 
gooien, kom dan op Koningsdag naar 
het Bergpolderplein.

Op de hoek van de Van Slingelandtlaan 
en de Anthony Duyklaan komt weer de 
klimvuurtoren, die de bezoekers van de 
Kleiweg naar het kantoor van de BOK, 
de Bewoners Organisatie Kleiwegkwar-

tier, 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 en zich 
te verfrissen.

Elk jaar is het succes van de Konings-
markt al vroeg zichtbaar aan de file bij 
de pinautomaat van Albert Heijn, drie 
jaar geleden was die 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 weder-
om op de medewerking van alle automo-
bilisten, die hun auto gebruikelijk op de 
Kleiweg parkeren. In de nacht van don-
derdag 26 op vrijdag 27 april worden de 
kramen opgebouwd, dus autobezitters 
let op: parkeer uw auto die nacht ergens 
anders.

Maar niet alleen op de Kleiweg staan 
kramen ook op de Antony Duyklaan, 
het straatje naast het parkeerterrein van  
Albert Heijn, komen een aantal kramen. 
Ook daar dus niet parkeren! AH geeft 
daarvoor zijn medewerking door de uit-
gang van het parkeerterrein naar de  
Antony Duyklaan af te sluiten. De ingang 
aan de Kleiweg fungeert ook als uitgang.

Voor de huur van een kraam gold een 
bedrag van 25 euro, kinderen kunnen 
overal waar ruimte is hun kleedje neer-
leggen en hun eigen spullen verkopen. 
De plaatsen bij de Action zijn het meest 
populair, maar let op die winkel is dit jaar 
ook open: van 12.00 tot 17.00 uur. De 
ervaring leert dat vroeg komen - en dus 
vroeg opstaan - loont.

Jeugdige kooplui in 2017 (foto: Theo Joosten)In het Paasweekeinde heeft de RET een 
nieuwe railaansluiting aangelegd voor de 
nieuwe werkplaats op het terrein aan de 
Kleiweg, die begin 2019 in gebruik wordt 
gesteld. De werkzaamheden vonden ook 
’s nachts plaats. Meest spectaculair was 
het overbrengen van de rails op zaterdag-
ochtend (foto: Theo Joosten). De nieuwe 
rails werd per dieplader aangevoerd vanaf 
de overweg bij de Kleiweg. De RET had 
het Paasweekeinde uitgekozen, omdat er 
dan in vergelijking met doordeweeks re-
latief weinig reizigers zijn. Tussen Station 
Melanchtonweg en Station Blijdorp wer-
den de reizigers met pendeltramlijn 125 
vervoerd. 

Een nieuwe aansluiting is noodzaak om 
de metro’s die voor onderhoud naar de 
nieuwe werkplaats gaan, via het spoor 

RET 
maakte 
nieuw 
spoor

naar binnen te kunnen laten rijden. In het 
verleden werden de metro’s binnen ge-
bracht via het NS spoor of met diepladers.  
Nieuwe metrovoertuigen worden langer en 
kunnen daardoor niet meer over de weg 
worden vervoerd. 

Aan het vervoer per NS-rails zijn kosten 
verbonden. Naast het aanbrengen van de 
rails bestonden de werkzaamheden uit het 
plaatsen van bovenleiding en nieuwe sein-
palen en het aanpassen van bovenleiding 
en kabels.

Met de nieuwe werkzaamheden is tege-
lijk een euvel verholpen. Het is meerdere 
keren voorgekomen, dat metro’s komend 

uit de Blijdorptunnel zonder stroom tot 
stilstand kwamen midden op de overweg 
van de Kleiweg, omdat daar de derde rail 
stroomgeleiding ontbreekt. Op de over-
weg is nu ook bovenleiding aangebracht, 
zodat in noodgevallen daarvan kan wor-
den gebruik gemaakt.   

In de komende periode zullen nog spora-
disch werkzaamheden plaatsvinden. Die 
bestaan uit het aansluiten en testen van de 
spoorbeveiligingsapparatuur. Er zal ook 
een testrit met een metro plaatsvinden.

maken van de kerk en het pand wordt va-
ker verhuurd. Het gebouw is in onze buurt 
de enige betaalbare locatie waar honderd 
tot tweehonderd mensen kunnen worden 
ontvangen. Dat moeten we buiten de kerk 
meer onder de aandacht gaan brengen. 
Voor huur overdag is nog volop mogelijk-
heid. In de avonduren is de ruimte bijna elke 
avond in gebruik. Door meer aandacht voor 
de financiële kant worden we als kerk meer 
toekomst bestendig. 

Mensen weten me goed te vinden en waar-
deren mijn inzet. Er is altijd wel iets wat 
moet worden gerepareerd of scheef staat. 
Dat komen ze dan vertellen. Van Steven heb 
ik meegekregen dat ik me vooral niet moet 
laten beïnvloeden door hoe mensen zijn of 
hoe ze zich gedragen. Waar mensen samen 
zijn, is verschil van mening. Mensen storen 
zich aan elkaar en laten dat merken. Ik stoor 
me aan niemand. Ieder mag zichzelf zijn. 
Samen zoeken we de overeenkomsten en 
bouwen we aan de gemeenschap. 

De wijk en de kerk nog mooier achterlaten 
dan ik het aantrof. Dat was mijn doel toen 
ik hieraan begon. Ik ben officieel voor zes 
maanden koster. Hoe het na die zes maan-
den gaat zien we wel.’

Ciska Evers

Afscheid Steven de Jong
Op zaterdagavond 24 maart vond in de 
Oranjekerk het afscheidsfeest plaats van 
koster Steven de Jong, die de functie vanaf 
eind 1988 tot en met 31 december 2017  
(30 jaar dus) had vervuld.

Steven vroeg de Buurtkrant om zijn  
dankwoord op te nemen.

Bedankt

Hierbij wil ik iederéén bedanken voor  
zijn komst op mijn afscheidsavond als 
koster en ook voor zijn bijdrage voor 

het cadeau (Iphone en reis).

Ik vond het een geweldige avond.
Bedankt voor jullie liefde.

Steven de Jong



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

Fabian Lionaar (voorzitter), 

John Hokke (secretaris-penningmeester) en 

Chris Mast (Buurtkrant).

Kantoor, wijkwinkel en redactie

Antony 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, John Krijgsman ,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 en 

Opticien Dorssen.

De eerstvolgende krant verschijnt op vrijdag 22 

juni 2018 en daarna op vrijdag 31 augustus, 

vrijdag 19 oktober en vrijdag 14 december 2018.

Oplage:  5000

Opmaak:  Saskia de Vreugd, Cynthia Boshart

Druk:  Goos Reclamemakers,  

 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.

Zaterdag 21 april 2018 19:30

Oranjekerk Rotterdam

Vrije inloop


