
In vrijheid opgesloten

Het is een bijzondere tijd. Een tijd 
waarin we ons opmaakten om de 
lente te verwelkomen. Een tijd waarin 
we voorbereidingen troffen om de 
heropening van de Kleiweg en de 
rentree van de tram na vele maanden 
afwezigheid luister bij te zetten. Een tijd 
waarin we voorbereidingen troffen om 
de Kleiweg op maandag 27 april weer 
om te toveren in één grote vrijmarkt. Een 
tijd waarin we op 4 mei de slachtoffers 
uit de Tweede Wereldoorlog zouden 
herdenken en de volgende dag een 
vrijheidslunch zouden organiseren in 
de Oranjekerk. Maar plotseling werden 
we opgeschrikt door het coronavirus. 
Leiders spraken grote woorden over in 
oorlog zijn met een onzichtbare vijand. 
Inmiddels wordt het een ingewikkeld 
virus met verdachte eigenschappen 
genoemd, dat nog lang zal blijven 
rondspoken.

Van de ene op de andere dag sloten 
de scholen en gingen we thuis werken. 
De cafés, restaurants en andere horeca 
moesten hun deuren sluiten. Zo ook 
het net geopende nieuwe koffiezaakje 
op de Kleiweg, 33rd Street Coffee. 
De bloemen van de opening stonden 
er al snel treurig bij en de krant lag 
ongelezen op een tafeltje. Deze abrupte 
wijziging in ons leven met daarbij het 
dagelijkse nieuws over de vele zieken 
en doden heeft gezorgd voor een 
andere dynamiek in ons leven. Als 
individu moesten we een nieuwe balans 
vinden. Bij de één sloeg de angst toe 
en leidde het hamsteren bij Albert Heijn 
tot gespannen situaties. De ander was 
nog op de wintersport en stuurde een 
vrolijke foto met als ondertitel: Hier geen 
corona te zien. Sommige mensen vielen 
stil, terwijl anderen juist actief werden 
en iets wilden doen. Iedereen deed dat 
op zijn eigen manier.

Ook huishoudens moeten een nieuwe 
balans vinden. Het thuiswerken vroeg 
om nieuwe vaardigheden. De hele 
dag samen thuiswerken - al dan 
niet met kinderen - vroeg om een 
behoorlijke aanpassing. Dan ook nog 
de kinderen die niet meer naar school 
mochten en thuis moesten werken en 
moesten worden geholpen. Ik heb niet 
gehoord, dat er kinderen buiten het 
gezichtsveld van de twee basisscholen 
hier zijn gekomen. Statistisch zit er in 
elke klas een kind, dat te maken heeft 
met mishandeling en/of misbruik. Als 
organisatie hebben we daar eigenlijk 
geen zicht op. Ik hoop wel dat 
leerkrachten, buren en hulpverleners 
de signalen van kinderen of ouders 
hebben kunnen opvangen.

Als gemeenschap moeten we ook een 
nieuw evenwicht aanbrengen in de 
manier waarop we in het Kleiwegkwartier 
met elkaar samenleven. Hoe gaat die 
anderhalve meter samenleving eruit zien? 
Staat er nog lang een hele rij van mensen 
op de Kleiweg, die graag iets willen kopen 
in de winkel die ook wel het afvoerputje 
van de Retail wordt genoemd? Welke 
winkels en bedrijven hebben het gered of 
zijn er veel omgevallen na Mama Lotty, 
dat verhuisde naar Overschie? Hoe is het 
lot van die bijna achthonderd zzp’ers, die 
er in het Kleiwegkwartier wonen? Blijven 
we gezond en hebben we nog werk? Op 
welk termijn gaat de kerk weer open? 
Hoe zal het de koffie- inloopochtend 
van de BOK vergaan: kunnen we de 
senioren nog blijven ontvangen in de 
kleine ruimte?

Op de stoep voor de Zonnebloemschool 
schreven kinderen groot met stoepkrijt: 
ALLES KOMT GOED. Laten we daar op 
vertrouwen.

Henk Koetsveld
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mobiel en tablet!

Na ruim twaalf jaar verruilt buurtagent 
Will Stolzenbach het Kleiwegkwartier 
voor Overschie. Hij wordt opgevolgd door 
Vicky Hoppen. Zij start op zaterdag 13 juni. 
Stolzenbach: ’Toen de mogelijkheid zich 
voor deed om in Overschie als buurtagent 
aan de slag te gaan, moest ik wel even 
nadenken. Ik heb het prima naar mijn 
zin in het Kleiwegkwartier, maar aan de 
andere kant is na twaalf jaar een nieuwe 
omgeving met andere problematiek een 
logische keuze. Ik blijf werken vanuit 
hetzelfde gebouw aan de Prins Frederik 
Hendrikstraat, bureau Noord van het 
basisteam Midden-Schieland, maar mijn 
werkgebied wordt Overschie. Dat zal 
anders zijn: meer sociale problematiek 
en ondermijning. In het  Kleiwegkwartier 
liggen de accenten op parkeren, kleine 
diefstallen en jeugdoverlast.’

Vanwege de coronacrisis doen we dit 
interview per telefoon. De eerste vraag van 
uw verslaggeefster, zelf ook getroffen door 
het virus, is dus, wat Will als buurtagent 
meemaakt rondom corona. 

Stolzenbach: ‘Het zijn de jongeren die ik 
het meest moet aanspreken. Voor de rest 
worden de nieuwe regels prima nageleefd. 
Jongeren hangen noodgedwongen op straat 
omdat ze thuis zat zijn en nergens anders 
terecht kunnen. Op bepaalde plekken komen 
ze samen en zorgen voor ruchtbaarheid en 
rommel. In de afgelopen jaren was dit al een 
issue maar nu in deze tijd is dit groter. Ik snap 
wel dat ze niet anders kunnen. Daarom is 

Wijkagent Will Stolzenbach draagt het stokje over

Agenda
• Voorlopig op woensdagochtend geen 

koffie-inloop bij de BOK.

• Elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur, 
Oranjekerk open voor het branden van 
een kaarsje, voor gebed, persoonlijke 
bezinning en voor inzameling voor de 
voedselbank. Ook de leeszaal is dan 
open.

• Elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur,  
Oranjekerk open voor het branden van een 
kaarsje, voor gebed, persoonlijke bezinning 
en voor inzameling voor de voedselbank. 
Ook de leeszaal is dan open.

• Oranjekerk online elke zondag en 
Hemelvaartsdag van 9.45 uur tot 10.45 
uur, korte dienst door wijkpredikant ds 
D. Pranger met overweging en muziek:  
www.pkn-oranjekerk.nl ook voorbije 
diensten zijn terug te luisteren. 

wegsturen niet mijn eerste actie. Boodschap 
is en blijft: Houdt het rustig en houdt het 
netjes. Nu met corona aangevuld met Houdt 
anderhalve meter afstand. Ik geef altijd één 
keer een waarschuwing, die ook wordt 
geregistreerd, de volgende keer is het een 
boete. Dat helpt in de zin dat ze dan ergens 
anders heen gaan. Net als met criminaliteit of 
verslaafden: Het probleem los je niet op, het 
verplaatst zich. Meestal is het geen jeugd uit 
eigen wijk die ik moet aanspreken. De sociale 
cohesie maakt dat de lokale jeugd zich netjes 
gedraagt. Bewoners hier letten op elkaar en 
zorgen ook voor elkaar.  

Typisch voor het Kleiwegkwartier is ook 
dat men binnen de mogelijkheden het toch 
gezellig maakt. Met Koningsdag bijvoorbeeld. 
Om de paar huizen voor het tuinhek een 
spelletje. De kinderen konden in groepjes 
van spelletje naar spelletje terwijl de ouders 
op gepaste afstand genoten. Zo werd toch 
een feestje gebouwd. Heel goed initiatief.

Parkeren en de invoering van de eventuele 
invoering van betaald pakeren is en blijft 
een issue. Het Kleiwegkwartier - als jaren 
dertig wijk - is niet ontworpen voor deze 
hoeveelheid auto’s. Daarbij is in het zuidelijke 
deel van de wijk sprake van gastparkeerders. 
Zolang parkeren nog gratis blijft, wordt dit 
niet minder. De beslissing over het wel of 
niet invoeren van betaald parkeren moet nog 
worden genomen door de wethouder.

Waar de Buurtkrant in het verleden schreef 
over problematiek van hennepkwekerijen is 

Will Stolzenbach (48) verruilt het Kleiwegkwartier voor Overschie (foto: Theo Joosten)

dit iets wat nu op dit moment weinig voorkomt. 
In die periode hebben we er met intensief 
speurwerk, waaronder warmtecamera’s een 
aantal ontmanteld. Het sociale karakter maar 
ook de bereidheid om te melden als een 
omwonende iets verdachts ziet, maakt dat 
dit veel minder speelt. Wat nu meer voorkomt 
is de bezorgbrommertjes voor middelen. Een 
belangrijke factor is de toenemende vraag. 
Veel jongeren vinden dat het nemen van een 
snuifje of een pilletje in het weekend net zo 
gewoon is als een biertje. De vraag is enorm 
groot en daardoor ook het aanbod. Dit 
geldt niet alleen onze wijk maar speelt door 
heel het land. Criminaliteit evolueert maar 
verdwijnt nooit. 

De bevolkingssamenstelling heb ik weinig 
zien veranderen. De noordkant, het gebied 
tussen de meren en de Kleiweg daar wonen 
nog steeds dezelfde mensen. In het zuidelijk 
deel is meer doorstroom, maar het blijven 
jonge gezinnetjes en stelletjes die ervoor 
terugkomen. En dat houdt het allemaal 
gezellig. 

Ik ga zorgen dat mijn opvolgster goed wordt 
ingewijd in de buurt. Inwerken is nauwelijks 
nodig. Ze is ervaren en ik ben ervan overtuigd 
dat ze haar weg hier snel zal vinden. Ik wens 
het Kleiwegkwartier en bewoners alle goeds. 
U zult me vast nog wel eens tegenkomen.’

De Buurtkrant en de bewoners van het 
Kleiwegkwartier wensen Will ook alle goeds. 

Ciska Evers

Stolzenbach 
in drievoud
Het is de derde keer dat de  
Buurtkrant wijkagent Will 
Stolzenbach interviewt. Eerder 
was dat in 2010 niet lang na zijn 
aantreden en vervolgens in 2015. 
We lazen de interviews erop terug.

In 2015 vertelde hij, dat zijn carrière 
was begonnen bij de marechaussee, 
na een aantal jaren was hij 
overgestapt naar de politie, omdat hij 
dat werk toch leuker en veelzijdiger 
vond. Eerst had hij surveillancewerk 
gedaan. Thema in die tijd was het 
babymelkpoeder in de schappen 
van de supermarkt als doelwit van 
handelaren en helers. 

Over de functie van wijkagent: 
‘Het leuke van wijkagent zijn, is 
dat ik zie altijd resultaat zie. Juist 
het structureel oplossen van 
problemen geeft voldoening. Dit is 
een belangrijk verschil met reguliere 
surveillancedienst, waarbij  het accent 
meer ligt op het spreekwoordelijke 
brandjes blussen.’

Ook in 2010 was de parkeer-
problematiek in de wijk al groot. 
Stolzenbach: ‘De parkeerdruk 
is hier groot, de onderliggende 
oorzaak is natuurlijk, dat er veel 
auto’s zijn. Gezinnen met grote 
kinderen hebben vaak meer 
dan twee auto’s en dat past niet 
allemaal. Dan heb je mensen 
van de Gordelweg die het 
betaald parkeren daar ontlopen.  
En dat is legaal.’

En voor wie het was vergeten in 
2010 stond de Straatweg bekend 
als slooproute. Mensen die 
terugkeerden uit het uitgaansleven 
vernielden auto’s en straatmeubilair 
op weg naar huis. Will entameerde 
een campagne waarin met borden 
jongeren werden gewezen op het 
risico voor hun toekomst van een 
strafblad.

Over slooproute gesproken. 
Recent bleek dat de omgeving te 
zijn van de Emmalaan, Statenlaan 
en Wilhelminalaan. Op vrijdag 
24 april waren daar 23 auto’s 
doelbewust bekrast zowel aan de 
kant van de bestuurder als aan 
de kant van de bijrijder. Omdat 
de vernielingen waren aangericht 
tussen elf en twaalf uur ‘s ochtends 
lijkt de kans klein, dat het hier ging 
om mensen, die terugkeerden 
uit het uitgaansleven... De politie 
verzoekt getuigen zich te melden 
via 0900-8844.

• Noorderlicht via Oranjekerk,  
elke zondag vanaf 06.00 uur via 

 www.noorderlichtrotterdam.nl,  
online napraatje tussen 12.00 en  
13.00 uur. Wisselende voorgangers.

• Dinsdag 16 juni 2020, gebiedskantoor 
Argonautenweg, 20.00 uur. Digitale 
vergadering Gebiedscommissie 
Hillegersberg-Schiebroek.

• Dinsdag 14 juli 2020,  
gebiedskantoor Argonautenweg,  
20.00 uur. Digitale vergadering 

 Gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek.

• Wijkwinkel, Antony Duyklaan 9,  
tot nader order alleen telefonisch  
bereikbaar via 010-4224445 en 

 06-2514 3075 en via 
 info@bokrotterdam.nl



Zoekplaatje
Voor het nieuwe zoekplaatje kozen we 
een prentbriefkaart, waar we de recent 
de hand op konden leggen. Hij was 
beschreven en gedateerd. De vragen 
zijn: Welke straat of laan zien we hier? 
Van wanneer dateert de foto en welke 
herinneringen heeft u aan dit gedeelte 

van het Kleiwegkwartier? Oplossingen 
zoals altijd per mail naar buurtkrantbok@
gmail.com of in de brievenbus van de 
BOK aan de Antony Duyklaan 9.

Over naar het vorige zoekplaatje. Er waren 
vijf inzendingen. Vier van vaste inzenders 
als Stef Stolk (uit Valkenswaard), Bouke 
Savert, die weer de actuele foto leverde, 
daarvoor dank, mevrouw Van Boven en Rita 
Blijdorp. Ze reageerden snel nog voordat 
andere zaken om aandacht vroegen. 
Jan Bogaarts, die in Terbregge woont, 
reageerde laat, hij dacht te laat, maar 
omdat de verschijning van deze Buurtkrant 
was uitgesteld, kon zijn inzending toch nog 
mee. Alle inzenders hadden het antwoord 
goed. Zoals mevrouw Van Boven schreef: 
‘We zien de mooie vijver aan de Kleiweg, 
een eindje voorbij de spoorwegovergang, 
waar vroeger Station Schiebroek was 
en nu de Randstadrail rijdt. Rechts zien 
we mooie huizen en aan de linkerkant 
zijn weilanden met blatende schapen en 
uitzicht op het Sint Franciscus Gasthuis. 
Iets verderop links is de Robert Owenstraat. 
Dat lijkt mij een gezellig straatje.’ Stef Stolk 
beschrijft het plantsoen als ‘driehoekig’. 
Hij vervolgt: ‘Links is nog juist een stukje 

van de Kleiweg te zien. De huizen rechts 
staan langs de oorspronkelijke loop 
van de Kleiweg. Achter de bomen lag 
vroeger het August Hermann Franckehuis, 
een internaat voor moeilijk opvoedbare 
jongens. Ook Bouke Savert geeft de 
Kleiweg een centrale plaats: ‘Links zien 
we nog net een stukje Kleiweg. Trouwens 
alle straatjes en weggetjes heten hier 
Kleiweg. Rechts op de achtergrond loopt 
de Erasmussingel. Achter het struweel 
is nieuwbouw gekomen. De landelijke 
rust wordt enkel verstoord door RET-
bussen die van of naar de garage gaan 
en wat lokaal verkeer. Driehonderd meter 
verder ligt aan het eind van de Kleiweg 
het Franciscus,wat ook nog enig verkeer 
aantrekt. Ooit ging de Kleiweg aan de 
overzijde van de Van Hoogendorpweg via 
Korte Kleiweg, Dwarskleiweg en Nieuwe 
Kleiweg naar Overschie.’ Ten aanzien 
van de herinneringen is Jan Bogaarts het 

Pensioen voor funderings-
onderzoeker Jan Stoker

meest expliciet: ‘Links en niet te zien op 
de foto was destijds de vuilnisbelt. Daar 
brandde het nog wel eens. Schoenmaker 
Koetsier rukte dan uit met zijn Volkswagen 
brandweerbus. Ook onze groentenman, 
toen nog groentenboer, volgde als 
onderbrandmeester op zijn bromfiets: 
geen stoere Kreisler, ook geen hippe Puch, 
maar een degelijk model als een Berini. 
Wij als jongetjes renden daar achteraan 

en omdat we op de vuilnisbelt geen 
schade konden aanrichten, hield niemand 
ons tegen en mochten we meehelpen.’ 
Mevrouw Van Boven herinnert zich nog: 
‘Vroeger was er bij de vijver een grote 
zandbak omgeven door bankjes. Ik kwam 
er destijds vaak met mijn zoontje waar 
hij heerlijk kon spelen.’ Zo ook Stef Stolk: 
‘Met mijn moeder ging ik vroeger wel eens 
naar dat plantsoen om op het grasveld te 
spelen; er was immers weinig groen in het 
Kleiwegkwartier. Er waren enige zitbankjes 
rond de vijver geplaatst.’ En Rita Blijdorp: 
‘Wat ik mij van het plantsoentje herinner, is 
dat ik met kinderen uit de omgeving in de 
vakanties daar tentjes bouwde, speelde 
en picknickte. Uit verhalen herinner ik 
me dat toen ik was geboren mijn elf jaar 
oudere zus ter gelegenheid van mijn 
geboorte daar waterlelies plukte en dat 
haar teleurstelling enorm was toen de 
waterlelies dit natuurlijk niet overleefden.’ 
Zowel Stef Stolk als Rita Blijdorp houden 
het qua datering op de jaren vijftig. En dan 
de bonus vraag. Die was de bijnaam van 
het plantsoen. Alleen Stef Stolk refereert 
daar aan met de opmerking, dat hij helaas 
het antwoord schuldig moet blijven. Dan 
geven we het antwoord zelf. Het verhaal 

komt uit de herinnering van Henk Cossee, 
de zoon van de laatste tolgaarder van 
Hillegersberg. In de jaren dertig was 
wethouder Siezen bestuurslid van het 
August Hermann Franckehuis. Hij woonde 
er naast. Hij was ook de drijvende kracht 
achter de verlegging van de Kleiweg, nu 
links op de foto. Zelf had hij daar voordeel 
van omdat het verkeer niet meer langs 
zijn deur kwam. In de volksmond heette 
het plantsoen daarom het Wethouder 
Siezen plantsoen. Het schriftelijk bewijs 
is te vinden in de Gids voor de Bewoners 
van Hillegersberg uit 1937, uitgegeven 
door bureau Cossee. Op pagina 29 staat 
daar een foto van het plantsoen, vanaf de 
andere zijde genomen, met als bijschrift 
Werhouder Siezen plantsoen. Bij de loting 
voor de cadeaubon kwam Rita Blijdorp uit 
de bus als winnaar. Omdat de wijkwinkel 
is gesloten, zullen we hem bij haar in de 
bus doen.

Op verzoek van de Buurtkrant verzorgt 
Martine Coevert een uitlui van 
funderingsonderzoeker Jan Stoker 
van de gemeente Rotterdam. Martine 
Coevert kocht in 2010 een huis in 
de Lisbloemstraat. Anderhalf jaar 
later openbaarden zich in die straat 
ernstige funderingsproblemen. Zij 
fungeerde vervolgens als coördinator 
van de funderingsaanpak in het blok 
Lisbloemstraat 4-40. Vervolgens nam ze 
het initiatief voor een wijkbreed vervolg 
onder de naam Goed Gefundeerd!, 
waaruit het huidige project Grondwater 
op peil (GOP) is voortgekomen. 

Sinds juni 2016 werkt ze bij de 
gemeente Rotterdam. Tot december 
2018 hield ze zich ook bezig met 
funderingsproblemen, inmiddels werkt 
ze voor de afdeling Water, Strategie & 
Ontwikkeling aan de klimaatthema’s. Ze 
is verantwoordelijkheid voor het thema 
bodemdaling, belangrijk voor huizen 
op staal, de technische benaming 
van panden zonder een fundering van 
houten palen.

Het woord is aan Martine Coevert.

Jan Stoker. Bij velen van u zal er geen lampje 
gaan branden bij het lezen van deze naam. 
En misschien is dat maar goed ook. Als Jan 
bij u over de vloer kwam, dan was er een 
vermoeden of had u een funderingsprobleem. 
Als u een bewonersbijeenkomst in het 
Kleiwegkwartier bijwoonde, en Jan was 
daar als funderingsonderzoeker van de 
gemeente Rotterdam, ook dan ging het over 
funderingsproblemen. 

Waarom weid ik een stukje aan Jan? Zelf 
woon ik tenslotte alweer drie jaar niet meer 
in het Kleiwegkwartier. En Jan? Die is op 1 
mei 2020 met pensioen gegaan. Toch zet 
ik hem graag in het zonnetje. 

Jan heeft - zichtbaar en onzichtbaar - 
heel veel in en voor het Kleiwegkwartier 
gedaan. Bijvoorbeeld toen hij mij en mijn 
tweeëntwintig buren enkele jaren bijstond 
met raad, geduld en begrip tijdens het 
funderingsonderzoek en funderingsherstel 
in de Lisbloemstraat. Het mooie was dat 
Jan bewoners nooit het gevoel gaf dat hij 
ook maar gewoon zijn werk deed. Nee, hij 
was oprecht betrokken en uitte medeleven 
en begrip. Jan wist hoeveel impact zijn 
boodschap op bewoners had. 

Hierdoor kreeg je als bewoner toch een 
heel ander soort gesprek. Een mooi en 
open gesprek want je voelde je begrepen. 
Maar ook je mening deed ertoe en werd 
gerespecteerd, zelfs als je geen gelijk 
had. Jan was er goed in om geduldig en 
in Jip-en-Janneke-taal de technische kant 
van funderingsproblemen uit te leggen.

Jan heeft hiernaast een belangrijke 
rol gespeeld in diverse initiatieven 
in de funderingsaanpak in de wijk. 
Binnen deze initiatieven vonden unieke 
samenwerkingen plaats tussen bewoners 
en gemeente. Voorbeelden hiervan zijn 
Goed Gefundeerd! en Grondwater op 
peil, zie www.goedgefundeerd.nl en 
www.grondwateroppeil.nl.  Binnen de 
pilot Goed Gefundeerd! zorgde Jan 
zelfs voor een kentering in het landelijke 
funderingsonderzoek, toen bleek dat de 

landelijke richtlijn achterhaald was en moest 
worden bijgesteld.

Bijna veertig jaar heeft Jan gewerkt. Hij heeft 
heel veel funderingsonderzoek gedaan, 
kent de ondergrond én bovengrond 
van Rotterdam op z’n duimpje, heeft 
talloze Rotterdammers bijgestaan in de 
funderingsaanpak, heeft écht het verschil 
gemaakt in en voor de stad en heeft veel 
bijgedragen aan de funderingsaanpak in 
het Kleiwegkwartier. Daarom vind ik het op 
z’n plek om het pensioen van Jan Stoker 
een plekje te geven in de Buurtkrant. 

Beste Jan, geniet van je nieuwe levensfase 
en bedankt voor je kennis, expertise, 
wijsheid, humor, geduld, inlevingsvermogen 
en begrip!

Martine Coevert

 Jan Stoker (foto: privé)

Achterweg opgeknapt (2)

In nummer 1 hebben we aandacht besteed aan de opknapbeurt van het laatste 
stukje Erasmussingel, vroeger de Achterweg. De familie Sies Dunkhorst reageerde 
met een aanvulling:

'Aad Moree graaft in zijn herinneringen 
en verhaalt over de boerderij van  
Westgeest, de twee arbeidershuisjes 
en de boerderij van familie Mus. 

Helaas vergat hij te vermelden, dat op 
het erf van  Mus ook familie Ham een 
boerenbedrijf had. Deze familie woonde 
in het arbeidershuisje, het dichtst bij 

de spoorweg. Later hebben zij een 
bungalowtje laten bouwen en zijn ze 
daar gaan wonen. Het huisje werd toen 
verhuurd aan de familie Van Dijk, die er 
evenals de familie Dunkhorst tot aan de 
sloop heeft gewoond.

Mijn vrouw woonde met het gezin 
Dunkhorst in het huisje, dat het dichtst 
bij boer Westgeest lag en is daar 
zelfs uitgetrouwd. Ik woonde in de 
Robijnstraat. Als ik het erf van Mus 
en Ham voor de geest haal, zie ik een 
lange rij stallen aan de spoorwegzijde. 
In het midden stond een hooiberg 
met daarachter nog enkele schuurtjes 
en vervolgens aan de rechterzijde de 
boerderij van Mus, vervolgens een 
schuur met hoge deuren, waarin de 
tankwagen van melkrijder Harrie Mus 
werd gestald.

De schuren aan de spoorwegzijde 
werden eerst verhuurd aan melkboeren, 
die hun paard en wagen stalden, onder 
meer Gerrit Schalk en Bas Kremers. 
Later zijn deze ruimten verhuurd aan 
Ben Kagchelland (autospuiter) en 
Arie Dunkhorst als plaatwerker. Arie 
is later verhuisd naar de boerderij van 
de familie Blom en nog later naar een 
ruimte in de Amethiststraat.'



En toen boden alle restaurants en andere eetgelegenheden in het Kleiwegkwartier plotseling de mogelijkheid om af te halen of het te laten bezorgen. Om de keus wat gemakkelijker te maken hebben we ze allemaal op 
een rijtje gezet. Met de dagen en de tijden, dat ze zijn geopend. Geografisch gerangschikt. Met hun website om verder te puzzelen. En (soms) met een kleine indicatie van de prijs en de specialiteiten. Eet smakelijk!

Iets eten? Afhalen of bezorgen? 
Alle mogelijkheden in het Kleiwegkwartier

Edelstenenbuurt 

Henk van Beek, eigenaar (foto: Theo Joosten)

Bergpolderplein 

(H)eerlijk, Bergpolderplein 6A
www.brasserie-heerlijk.nl 
app te downloaden voor android
Open: dinsdag en zondag vanaf 16.00 tot 
22.00 uur, woensdag tot en met zaterdag 
vanaf 12.00 uur tot 22.00 of 23.00 uur. 
Maandag gesloten. Afhalen (010-2183082) 
of bij voorkeur bezorgen.
Broodjes tot 16.00 uur, voorgerechten, 
diverse burgers ook vegetarisch, soepen  
en salades, desserts, dranken

Anahita, Bergpolderplein 5a
www.restaurantanahita.nl
Open: alle dagen behalve maandag van 
17.00 tot 23.00 uur.
Bestellen: 010-4182482.
Afhalen en bezorgen vragen.
Perzische keuken: vier voorgerechten 6,20 
euro, zes hoofdgerechten van 12.50 tot 
19,50 euro, acht traditionele gerechten 
van 14,50 tot 17,50. Dessert van de dag. 
Dranken.  

New Tweety, Bergpolderplein 7a
010-4222305
Open: alle dagen behalve maandag van 
12.00 tot 21.30 uur. Alleen afhalen.
Surinaams-Chinese keuken: gevulde 
broodjes, snacks, roti’s, soepen. Gerechten met 
nasi, bami, mihoen, eieren, groenten, vlees, kip, 

rundvlees, eend en garnaal. Verder Surinaamse 
gerechten en één en twee persoons menus. 
Meeste gerechten in de buurt van de tien euro.

Empire Frostings, Bergpolderplein 9a
www.empirefrostings.nl
Contact: 010-2182906.
Open: alle dagen van 11.00 tot 23.00 uur
Afhalen of bezorgen via thuisbezorgd.nl 
minimaal 12.50 euro.
Snackbar en ijssalon: patat, frikandel, 
garnalenkroket, hamburgers, cheeseburgers, 
baconburgers, mikshakes, sorbets, shuffle 
ijs, broodjes, dranken, etc.

Croissanterie De Snor
www.croissanteriedesnor-rotterdam.nl
Open: van 8.30 uur tot 15.00 uur. Dinsdag 
en zondag gesloten. Afhalen (010-4612223) 
of bezorgen: via thuisbezorgd.nl, minimaal 
25 euro. Croissants, broodjes, stokbrood, 
ciabatta, omeletten, salades, hot dog, 
saucijzenbroodjes, tomatensoep, muffins, 
kip- en haas saté, vers fruit, dranken 
waaronder melk etc. 

De zeemeermin
Mobiele standplaats op het Bergpolderplein
Alleen afhalen. Nu van woensdag tot en met 
zaterdag van 10.00 - 16.30 uur
Verse en gebakken vis 

Julie Stout, bedrijfsleiding (foto: Theo Joosten)

Statenlaankwartier

St Paul, Kleiweg 89
www.stpaulsrestaurant.nl,
onder seizoensmenu
Telefonisch bestellen tussen 11.00 en 
16.30 uur via 010-4185274.
Afhalen tussen tussen 17.00 en 19.00 uur
Drie gangen keuze menu voor 25 euro.

Little Asia, Kleiweg 87
www.lilasia.nl, menu ook voor het raam
Open alle dagen uitgezonderd woensdag 
van 15.00 tot 21.00 uur. 
Contact: 010-4226263. 
Alleen afhalen.
Traditionele chinees kantonese keuken. 
Chef kok Beng Sing Lim heeft dertig 
jaar ervaring, de laatste zes jaar aan 
de Kleiweg. Chef specials, soepen, 
voorgerechten, hoofdgerechten met 
varkensvlees, kip, rundvlees, zeevruchten, 
kantonees, vegetarisch. 

Yam Thai, Straatweg 65
www.yamthai.nl (menukaart onder Takeaway)
Open: alle dagen uitgezonderd maandag 
van 17.00 - 20.30. Contact: 010-2232489.
Afhalen, bezorging in overleg, ook via 
thuisbezorgd.nl minimaal 10 euro. Vier 
verschillende Thai boxen voor 7,95. Zeven 
verschillende soepen voor 5,25, dertien 
verschillende voorgerechten van 5,25 tot 
5,95. Een selectie voor twee personen voor 
9,50. Twaalf verschillende salades van 9,50 
tot 11,25. Zes curry’s, elf wokgerechten, zes 
éénpansgrechten. Hoofdgerechten in prijs 
varierend van 10,50 tot 14,75 euro.

Bel Pizza & Shoarma, Kleiweg 19b
010-4227855 | www.bel-pizza-rotterdam.nl
Afhalen of bezorgen via thuisbezorgd.nl 
minimaal 6 euro
Open: alle dagen van 16.00 tot 22.45 uur
Pizza’s van 7 - 12,50 euro

Little Asia, links Lieke en rechts Fanny Deng eigenaresse (foto: Theo Joosten)

Gravenbuurt
Piccola Italia, Kleiweg 30
www.restaurantpiccolaitalia-rotterdam.nl
Open: alle dagen van 16.00 tot 22.00 uur
Contact: 010-4612033
Afhalen of bezorgen via thuisbezorgd.nl
Pizza’s vanaf 8,50. Koude en warme 
voorgerechten, pasta’s vanaf 9,50, 
lasagnes vanaf 10,50, vlees- en 
visgerechten vanaf 15,50, desserts 5,50.

The Poké family, Kleiweg 110a
www.thepokefamily.nl
Open: alle dagen behalve dinsdag 
van 16.00 tot 21.00 uur. Afhalen (010-
8401288) of bezorgen via thuisbezorgd.
nl minimaal 15 euro. Duizelingwekkende 
keuze van dit van oorsprong uit Hawaii 
stammende gerecht met als basis 
sushi rijst, en vis (onder meer zalm en 
tonijn) aangevuld met dressings en 
toppings. Gigi (21) en Dio (20) zijn de 
jongste culinaire ondernemers uit het 
Kleiwegkwartier.

Marques, Straatweg 53b
www.marques-espresso.nl
Open: alle dagen van 12.00 tot 19.00 uur
Afhalen of bezorgen: via thuisbezorgd.
nl minimaal 10 euro. Panini’s, salades, 
poffertjes, smoothies, schepijs, etc

Fafi Hillegersberg, Straatweg 51a
www.fafihillegersbergrotterdam.nl
Open: alle dagen behalve maandag 
van 12.00 tot 20.30 uur. Afhalen (010-
2360926) of bezorgen via thuisbezorgd.nl 
minimaal 9 euro.
Surinaams-chinees: vijf verschillende 
soepen, surinaamse gerechten, 
specialiteiten, vegetarische gerechten, 
chinese gerechten, kapsalons, broodjes, 
dranken

Shoarma Jaffo, Kleiweg 6c
www.jaffo-rotterdam.nl
Open: 17.00 tot 02.00 uur
Afhalen (010-4227122) of bezorgen:  
via thuisbezorgd.nl minimaal 12,50 euro
Diverse (stok)broodjes shoarma, shaslick, 
merguez, kebab, pita’s, döner, soep, 
salades, kapsalon, (mini) schotels, spare 
ribs, saté, mixed-grill etc

 De Avonden, Kleiweg 48b
www.wijnbardeavonden.nl 
(zie ook facebook)
Contact 06 47033067
Open: elke vrijdag en zaterdag van 
14.00 tot 18.00 uur voor het afhalen van 
lekkere 'plankjes' en fijne wijnen

Prinses Margrietlaankwartier

Lust, Straatweg 60a 
www.lusthillegersberg.nl, 
menu ook in de vitrine
Open: alle dagen behalve maandag
Bestellen via website en 06-82682276
Bezorgen en afhalen tussen 16.00 en 
22.00 uur 
Keuze tussen losse tapas: 
vegetarisch, vlees en vis, circa 
dertig verschillende of tapa menus, 
vanaf twee personen. Ook één-
persoonschotels voor 15,95. Ook 
nagerechten en drank(en). Onbeperkt 
tapas bestellen niet mogelijk... 

Zotte, Straatweg 114
www.zotte.nl
Open: alle dagen behalve zondag van 
13.00 tot 21.00 uur
Bestellen telefonisch 010-2182326
Zowel bezorgen als afhalen
Voorgerechten tussen 12,50 en 15 euro. 
Hoofdgerechten 20 en 25, dessert 7,50 
en 10. Kindermenus 7,50 en 10 euro.

Rijntje, Prinses Margrietlaan 93a
010-3134700 en 06 46766367
Open: van donderdag tot en met zaterdag. 
Telefonisch of per app bestellen voor 10.00 
uur, ophalen tussen 16.00 en 18.00 uur, 
eventueel bezorgen in de buurt. Wekelijks 
wisselend menu voor het raam, wie zijn 
telefoonnummer achter laat krijgt het via 
een app. Drie voorgerechten van 7,00 tot 
9,50 euro, hoofdgerechten vis, vlees, wild 
en vegetarisch van 14,50 tot 16,50 euro en 
nagerecht 5,50 euro en kaas 9,50 euro. Alle 
flessen wijn 13,50 euro

Deli Noord, Straatweg 112
www.delinoord.nl
Afhalen of bezorgen via thuisbezorgd.nl
Open: alle dagen uitgezonderd dinsdag 
van 17.00 tot 21.30 uur. Contact: 010 
7200990 en 06-51538600. Veertien 
voorgerechten, vijf soepen, vijf salades, drie 
vleesgerechten, negen kokosgerechten, 
acht wokgerechten, noedelgrechten, 
rijstgerechten, negen specialiteiten.

Fleur Visser, eigenaresse (foto: Theo Joosten)

’t Halve Maatje, Kleiweg 325 
www.debesteribbenvanrotterdam.nl
Open: van woensdag tot en met zondag
Contact: vanaf 10.00 uur, telefonisch 010-
2189112. Afhalen tussen 17.00 en 20.00 uur. 
Geen bezorging! Keuze: zalm, kipspiezen, 
saté (allemaal 16,95), spareribs met en 
zonder frites en salade.

De gouden snor, Kleiweg 177
www.degoudensnor.nl, 
menu ook voor het raam
Open: van woensdag tot en met zaterdag
Bestellen vanaf 13.00 uur via 010-4184813
Afhalen tussen 17.00 en 20.00 uur
Diverse voor- en nagerechten; hoofd-
gerechten (tussen 10,20 en 18,00 euro): 
zalm, slibtongen, saté, spare ribs, 
hamburger, schnitzel, saté, kipfilet.

De Hollandsche Pot, Kleiweg 203
Open: dinsdag tot en met zaterdag van 
11.30 - 21.30 uur, zondag 13.00 tot 21.30 uur 
Contact: 010-4221806
Afhalen, telefonisch bestellen mogelijk
Van ouds bekende snackbar, patat (klein, 
midden, groot), diverse kroketten, frikandel, 
bitterballen, mexicano’s bereklauw, loempia, 
kroepia, soufflés, kip en varkens saté, 
diverse belegde broodjes, etc.



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.

Bestuur

Henk Koetsveld  (voorzitter), 

John Hokke (secretaris-penningmeester), 

Sabrina Ong-Aban en Alwin Schogt (leden) 

en Chris Mast (Buurtkrant).

Kantoor, wijkwinkel en redactie

Antony Duyklaan 9, 3051 HA Rotterdam, 

tel 422 44 45 en 06 2514 3075, 

info@bokrotterdam.nl

Redactie

Ciska Evers, Theo Joosten (beeld), 

Coco Kossmann, John Krijgsman, Chris Mast 

(leiding en eindredactie, 06-4354 7060), 

Xandra Savelkouls en 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, Gusto Italiano, 

Primera en Opticien Dorssen.

De volgende krant verschijnt - 

onder voorbehoud - op vrijdag 3 juli. 

En daarna in september, oktober en december.     

Oplage:  5000

Opmaak:  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

Colofon BOK

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.

Barmhartigheid in crisistijd

Al vrij snel na het uitbreken van de crisis ontstond 
de Corona hulplijn. Een initiatief van de BOK, de  
Oranjekerk, Het Noorderlicht en de ondernemers 
verenigd in de BiZ Kleiweg. Mensen uit de wijk 
kunnen bellen of mailen naar 0625143223 of 
kleiwegkwartierhelpt@gmail.com. Al vrij snel meldden 
zich vrijwilligers die wel iets wilden doen voor de 
ander. Er kwamen niet veel vragen voor hulp. Veelal 
bleek dat mensen zelf iets konden regelen met familie 
of buren. Ook kwamen er allerlei acties van mensen 
in de buurten, die elkaar in de gaten hielden en elkaar 
gingen helpen. Als dat geen barmhartigheid is.

Het was al langer mogelijk om in de Oranjekerk te 
doneren aan de voedselbank. Dat kan nog steeds 
op dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur en op 
woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. De kerk is 
dan trouwens ook open voor een individueel moment 
van bezinning met de mogelijkheid tot het aansteken 
van een kaarsje. ‘Aanvankelijk liep het niet storm, 
maar de laatste weken kwamen steeds meer mensen 
om iets te schenken aan de voedselbank’ vertelde 
dominee Pranger.

Aan de Kleiweg bevinden zich een aantal zaken die 
moesten sluiten. Op nummer 106a bijvoorbeeld zit 
Barbershop Indian Place. Kapper Iwan voelde al snel 
de behoefte om mensen te gaan helpen. ‘Ik help al 35 
jaar de indianen in de Vernigde Staten en mijn moeder 
doet veel in de kerk en werkte vroeger bij Humanitas’ 
vertelt Iwan. Met zijn familie heeft hij de Stichting 
Geronimo opgericht. Ze stellen voedselpakketten 
samen in zijn winkel en delen ze uit aan mensen die 
dat nodig hebben. Voor een deel betalen ze de kosten 
zelf, maar ze hebben ook klanten die hen ondersteunen 
met geld en goederen. Ook geeft Albert Heijn De Wolf 
elke dag het overgebleven brood. Verder benadert de 
familie allerlei mensen om hen iets te schenken, dat 
wordt verkocht op een veiling. Meer weten of helpen?  
Kijk op de website www.stichtinggeronimo.nl  

Een paar deuren verder op de Kleiweg 120b bevindt 
zich Juwelier Born. Irma Born vertelde ‘We zijn geen 
winkel van de eerste levensbehoeften, maar wilden toch 
graag iets doen voor de ander.’

Ze bedachten een manier om Helden van de crisis in het 
zonnetje te zetten. Bewoners van het Kleiwegkwartier 
konden een zorgheld uit de wijk nomineren via Facebook 
en Instagram. De winnares, Anita Storm-Dullemond, 
werd door haar dochter en buurvrouw geprezen om 
haar werk in woonzorglocatie Laurens Stadzicht. Anita 
probeert het voor de bewoners zo aangenaam mogelijk 
te maken en arangeerde onlangs zelfs een zanger, 
die optrad voor het gebouw. ‘Het feit om dit met de 
bewoners achter glas te moeten aanschouwen geeft 
wel een dubbel gevoel’, zegt Anita. Hopelijk zal het 
aantal besmettingen beperkt blijven. Ze kreeg van de 
eigenaars van Juwelier Born Irma en Tom een zilveren 
collier met hart-hanger. ‘Het staat symbool voor liefde, 
zorg en saamhorigheid in een onwerkelijke tijd’, aldus 
Tom en Irma Born.

De Hillegersbergse huisarts Naomi Beks zat dringend 
verlegen om beschermende schorten. Ze belde 
lingerieontwerper Fabienne Hansoul en vroeg haar om 
hulp. Als antwoord op het probleem begon Fabienne 
schorten te naaien voor haar en voor familieleden 
die in de ouderenzorg werkten. Naarmate het bericht 
zich verspreidde, werd de vraag groter. Al snel begon 
ze samen met drie vrienden met het maken van 
medische schorten. Zonder er bij stil te staan had 
ze een beweging op gang gebracht: Sewing Heroes 
was een feit. Ze besloten een rol te blijven spelen 
in het ondersteunen van helden in de medische 
en zorgsector. Wil je helpen door stof of ander 
materiaal te doneren, misschien wil je meehelpen 
met het naaien van de schorten?  Bezoek de website  
www.naaihelden.nl/

Henk Koetsveld

* Anita Storm-Dullemond met het collier van juwelier Born (foto privé)

Barmhartigheid is een woord dat niet vaak wordt gebruikt. Misschien komt dat omdat het niet zo past 
in onze snelle samenleving, die vooral is gericht op het behalen van doelen en jezelf in de etalage 
zetten. Door de coronacrisis is het leven een paar tandjes trager en onze leefwereld kleiner. We moeten 
ons ook nog gaan voorbereiden op een economische crisis. De afgelopen twee maanden heeft de 
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (BOK) allerlei contacten onderhouden met wijkbewoners. Ik 
moest toen regelmatig aan het begrip barmhartigheid denken. Barmhartig zijn, is gevoelig zijn voor 
mensen die er minder aan toe zijn en die personen in woord en daad hulp en ondersteuning bieden. Het 
is een begrip, dat wordt gebruikt binnen de religeuze wereld van kerken en moskee, maar ook binnen 
het humanisme.

Veel reacties op oproep bezorgers
Op de laatste oproep in de Buurtkrant voor nieuwe bezorgers, hebben we veel reacties gekregen. Die verscheen 
in nummer 1, de krant, die eind januari verscheen. Op de eerste oproep in december waren het er drie, op de 
tweede oproep in januari niet minder als negen. Van wie de helft als vaste bezorger en de andere helft als reserve 
bezorger. Iedereen, die zich heeft aangemeld, heeft inmiddels bericht gehad. Voor de lezers betekent het dat de 
bezorgcontinuïteit is gegarandeerd.

Werkzaamheden kruispunt Rozenlaan/Kleiweg 
naar laatste fase
Ook de werkzaamheden aan de Uitweg zijn inmiddels 
afgerond. Op zaterdag 16 mei start de laatste fase 
van de werkzaamheden. En die spelen zich af op de 
Ringdijk. Tot aan het kruispunt met de Melanchtonweg 
wordt de weg versmald. Daarnaast wordt de riolering 

vervangen en geluidsreducerend asfalt aangebracht. 
Inmiddels is ook duidelijk, dat die werkzaamheden 
op 26 juni zullen zijn afgerond. De wekelijkse 
inloopochtend van de aannemer is komen te vervallen. 
Wel is er contact per telefoon en per email mogelijk.


