
Verantwoording
De uitgave van De Vreewijker 

wordt mogelijk gemaakt door de 
financiële steun van de Wijkraad 

Vreewijk op verzoek van de bewo-
nersorganisatie. De redactie van 
De Vreewijker vraagt aan diverse 
correspondenten uit Vreewijk om 
ondertekende bijdragen voor deze 
wijkkrant en beperkt zich daarbij 
tot een redactionele bewerking 
van de ingezonden berichten.

De redactie is verantwoordelijk 
voor de algehele samenstelling 
van de krant. U kunt altijd uw 
reactie op de inhoud kenbaar 
maken, liefst per e-mail: wijk-
krantdevreewijker@gmail.com
De Vreewijker verschijnt 5 keer 
per jaar in een oplage van 7500 
exemplaren en wordt huis-aan-

huis verspreid.
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Staat het al in uw agenda? Hangt 
het al op uw prikbord? ‘Save the 
date’!
Het wordt een feestelijke, gezellige 

en informatieve dag voor alle Vree-

wijkers, voor iedereen eigenlijk, die 

nieuwsgierig is naar wat onze prach-

tige wijk allemaal te bieden heeft op 

het gebied van amusement, muziek, 

eten en drinken, bijzondere plek-

ken, bijzondere gebouwen en inte-

ressante en bijzondere organisaties.

Dus maak familieleden en vrienden 

er ook op attent en nodig ze uit om 

te komen kijken, luisteren en genie-

ten. Dan wordt het extra gezellig in 

ons Tuindorp Vreewijk.

Omdat Vreewijk gebouwd is naar 

voorbeeld van Engelse tuinsteden 

is besloten om deze eerste ‘Dag van 

Vreewijk’ te houden in Engelse sfe-

ren. 

Zo zullen er Engelse lekkernijen 

(o.a. ‘fish &chips, fudge, scones en 

hamburgers) en drankjes te koop 

zijn. De ‘Saint Andrew Pipers’ een 

heuse Schotse doedelzakband (nou 

ja, dat is dan niet Engels, maar wel 

Brits…) opent de Dag van Vreewijk. 

Er zijn de hele dag optredens met 

Engelse muziek op het Podium bij 

Het Witte Paard. 

Straattheatergroep ‘TukkersConnec-

tion’ (gevestigd aan de Enk 142), die 

al talloze prijzen heeft gewonnen zal 

met hun beroemde act ‘het Levend 

Bankstel’ aanwezig zijn op de Dreef.

Er zijn allerlei marktkramen met 

Engelse specialiteiten en vintage-

artikelen. Bovendien zullen er old-

timers te bewonderen zijn en rijdt 

er een echte Engelse dubbeldekker 

bus rond, waar iedereen gratis ge-

bruik van kan maken om een ritje te 

maken door de wijk. Er worden ver-

schillende wandeltochten door de 

wijk georganiseerd rond tuinen, ar-

chitectuur e.a. Voor de kinderen zijn 

er diverse activiteiten op de Brink en 

aan de Dreef.

Waar wordt de Dag van Vreewijk 
gehouden?
Het festivalterrein strekt zich uit van 

de Brink, via de Dreef naar de Groe-

nezoom van Het Witte Paard tot aan 

Kwaliteitsslagerij de Groene Zoom.

Wat is er allemaal te doen en te zien?

Naast alle Vreewijkse organisaties 

die zich in stands zullen presen-

teren is er een markt met allerlei 

etenswaren, kunst en kunstnijver-

heid (arts & crafts), boeken, bloe-

men en planten, vintage-kleding, 

curiosa enz. enz.

Wie uit Vreewijk presenteren 
zich? 
De Bewonersorganisatie, de Huur-

dersvereniging Vreewijk, Educatieve 

Tuin de Enk, de TKC, de Leeszaal, 

Inloophuis de Boei, de Beukenhorst, 

Sportverenigingen, Scouting, de 

Tuindorp Vreewijk Coöperatie, Tref-

punt, de Brink, Stichting Humani-

tas, Stichting Kroeldekens Vreewijk, 

Speeltuin de Vaan, Museumwoning 

Vreewijk, het Praathuis, Podium 

Vreewijk e.a. organisaties op het ge-

bied van zorg en welzijn in Vreewijk

Op bladzijde 2 van deze krant 
vindt u een plattegrond en het 
hele programma.
Rondleidingen, concerten, theater-

acts, wedstrijden, evenementen enz.

Doe zelf mee!
Verkoop je taart! 
Bak een taart (of meerdere), muf-

fins, scones, brownies enz. en ver-

koop ze zelf in onze speciale taart-

kraam. Informatie en inschrijven: 

dagvanvreewijk@gmail.com

Singer-songwriter wedstrijd!

Schrijf je zelf liedjes (tekst en mu-

ziek) en wil je die laten horen aan 

het Vreewijkse publiek, schrijf je 

dan in voor de ‘Singer-songwriter 

/spoken word-wedstrijd’. Je liedje 

hoeft niet in het Engels te zijn. Een 

deskundige jury beloont de winnaar 

met een prijs. Het publiek beslist 

wie de publieksprijs krijgt. 

Info en inschrijven: 

dagvanvreewijk@gmail.com

Heel Vreewijk bakt!

Wie bakt de beste carrotcake? Bak 

jij graag traditionele Engelse wor-

teltaart en ben je benieuwd hoe een 

deskundige jury jouw taart beoor-

deelt?

Informatie en inschrijven: 

dagvanvreewijk@gmail.com   n

Zaterdag 22 juni 11.00 uur - 16.00 uur 
Dit mag niemand missen!

Agenda Podium Vreewijk

Zaterdag 22 juni de Dag van Vreewijk 11.00uur-16.00uur

Zaterdag 22 juni Concert: Kroonenberg, Linnemann & van der Zalm

     in Het Witte Paard, aanvang 20.00uur

     Informatie op www.podiumvreewijk.nl

Woensdag 26 juni  Podium Vreewijk Film: ‘Shoplifters’ in Het Witte Paard

     aanvang maaltijd 18.00uur, aanvang film 19.30uur

     Informatie op www.podiumvreewijk.nl

Zondag 7 juli Struinen in de Tuinen

Agenda TKC

17 t/m 22 juni Tuinenkeuringen TKC

Zaterdag 20 juli Verkiezing mooiste tuin van Vreewijk

8 t/m 13 juli Bezorging certificaten

12 oktober Uitreiking prijzen voor winnaars 

  met een certificaat

De Dag van VreewijkWat staat er  
in deze krant
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Op het grote podium bij Het Witte Paard:
10.00u -10.30u Opening door Saint Andrews Pipers (lopen door 

de wijk)

11.10u -11.40u Klassiek op Zuid (met speciaal Engels programma)

12.10u -12.50u Tom Wigmore en zijn band The Bachelors (met 

gastoptreden van Alfredo)

13.20u - 13.50u ‘Feel the Heat’

14.15u - 14.35u Angelique Smit, ‘Angel’

15.10u - 16.10u Theo Braams en zijn band: ‘Back to Basic’

Tussentijds muziek van dj Roccalberti

Op de Dreef theater-acts van ‘TukkersConnection’ en ‘Kijk Haar 

Nou’

Bij Het Witte Paard sportwedstrijden en demonstraties van di-

verse Vreewijkse sportclubs

Kinderactiviteiten: bij de Brink, bij Het Witte Paard en op de Dreef 

verzorgd door o.a. Het Praathuis en diverse sportverenigingen.

Op het kleine podium Singer-songwriters/‘spoken word’ -wed-

strijd van 11.30u tot 13.30u

Prijsuitreikingen van ‘Heel Vreewijk Bakt’ en de Singer Songwri-

ters Wedstrijd om 15.00uur

Concert: 20.15u - 22.15u In Het Witte Paard; ‘Kroonenberg, Lin-

nemann & van der Zalm’, concertkaartjes a € 10,- reserveren via 

www.podiumvreewijk.nl 

Engelse maaltijd (drie gangen menu) á € 25,- bij Roos Marijn in 

Het Witte Paard reserveren www.roos-marijn.nl of telefonisch 

01043 24921 

Gedurende de dag ‘Fish & Chips’ en ‘High Tea’, reserveren niet 

nodig.

RONDWANDELINGEN:
Ieder uur vanaf 12.00uur start Dreef hoek Groenezoom.

+De mooiste Vreewijkse tuinen (0m 13.00uur en om 14.00uur 

vanuit TKC-stand)

+Architectuur- en interieurwandeling

+De Fabeltjeskrant

Let op: Aanmelden met tijd van reservering verplicht via: 

dagvanvreewijk@gmail.com 

Vreewijk is een van de weinige tuindorpen in Nederland.
Het is ontworpen en bedoeld voor betere woonomstandigheden 

voor de arbeider. Die was blij met dat stukje grond waarop hij 

zelf kon bepalen wat hij er mee kon doen.

Al 90 jaar worden de achtertuinen gekeurd door enthousiaste 

mensen, die een week de tijd krijgen om hun toebedeelde stukje 

Vreewijk te keuren. TKC, Tuinen Keurings Commissie heet 

deze organisatie sinds jaar en dag.

Er wordt altijd gekeurd door twee personen die een lijst hebben 

van de te keuren straten. De keuringsweek is dit jaar : 17 t/m 

22 juni. Nadat de tuin gekeurd is wordt er een stickertje op het 

raam geplakt zodat de bewoner kan zien dat zijn tuin gekeurd is.

Als keurder kom je hele mooie keurig verzorgde tuinen tegen, 

maar ook tuinen die als opslagplaats gebruikt worden voor al-

lerlei rommel.

Bij het keuren worden punten gegeven voor algeheel aanzien, 

beplanting en verzorging. Ook de originaliteit telt mee.

Vorig jaar keurden wij een tuin van en echte Feyenoordfan. Al zijn 

planten zaten in Feyenoordpotten. Ook tuinen gezien die een oase 

van rust waren, b.v. met stromend water en een Boeddhabeeld.

Soms zit er een tuin bij die het keuren waard is, maar met een 

hekje dat op slot zit. De regels zijn echter dat je de tuin alleen 

mag keuren als de tuin toegankelijk is. 

Voor mij is het het zesde jaar dat ik meedoe aan het tuinen keu-

ren. 

Het is leuk om mee te maken als je in een tuin bent en de bewo-

ner komt naar buiten die trots is op zijn of haar tuin.

Het hoeft heus geen modeltuin te zijn om in aanmerking te ko-

men voor een prijsje of liever diploma. Er kan een ereprijs. eer-

ste prijs, tweede prijs en derde prijs worden behaald.

Wat je ook soms als tuinkeurder hoort is dat iemand overleden 

is of ziek, waardoor de tuin er niet zo mooi meer uitziet als vroe-

ger.

Met die wetenschap keuren wij soms wat milder.

Ik wens iedereen een fijn tuinjaar toe. Veel plezier met een goed 

verzorgde tuin.

Namens de TKC 

Jeroen Dingjan

Uitnodiging 
jaarvergadering 
Bewoners  
Organisatie 
Vreewijk
De bewoners organisatie Vreewijk nodigt u 

uit tot het bijwonen van de jaarvergadering in 

het Vreewijkhuis op 25juni 2019.

De aanvang is om 19.30 uur en eindigt om 

21.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot infor-

meel contact.

Agenda:
 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Notulen vorige vergadering

 4. Bespreking verslagen: a. jaarverslag

      b. secretarieel verslag

      c. financieel verslag

 5. Voortgang verbeterplan +

 6. Trefpunt ontwikkelingen

 7. Vreewijker ontwikkelingen

 8. Rondvraag

 9. Sluiting.

 

F. de Laat

Namens het bestuur.

Voor u ligt een nieuwe editie van de Vreewijker. 

En nieuw op meerdere fronten. Niet alleen is de 

Vreewijker nu in kleur, maar ook de redactie is 

veranderd. Waar de Vreewijker voorheen door 

de BOV en de Huurdersvereniging met artike-

len werd gevuld, komt de inhoud nu van alle in 

de wijk actieve partijen, zoals Havensteder, de 

Wijkcoöperatie Vreewijk, Humanitas en bewo-

ners van Vreewijk. En vanuit ons, de Wijkraad 

Vreewijk. Het is met recht een samenwerking 

van, door en voor Vreewijkers. Om met elkaar 

de wijk beter te maken. Daar is namelijk ieder-

een voor nodig. Ook wanneer u niet betrokken 

bent bij één van de bovengenoemde partijen, 

willen wij u toch uitnodigen om mee te doen. Dat 

kan door kleine initiatieven, zoals het schoon-

maken van de eigen straat met de buren, of 

door wat grotere initiatieven, zoals de komende 

dag van Vreewijk.

 

U bent eveneens altijd welkom op onze open-

bare vergaderingen. U krijgt dan de ruimte om 

aan te geven wat u van uw wijk vindt. Wat er 

goed gaat en wat er beter kan. Met alle signalen 

houden wij rekening. U kunt ons ook altijd per e-

mail bereiken. Wij zullen op uw email reageren, 

hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Maar wat u 

zegt wordt serieus genomen. Wij zijn er voor de 

bewoners van Vreewijk.

De wijkraad vormt de ogen en de oren van de 

gemeenteraad en het college. Dat betekent dat 

wij er ook voor zijn om signalen vanuit de wijk 

goed door te geven aan de Coolsingel. Wij zijn 

ervoor om u te horen, zelfs wanneer we er niet 

direct iets mee kunnen doen.   Schroom daar-

om niet om aan te geven wat u kwijt wilt. De 

wijkraad kan wat zij hoort neerleggen in een ad-

vies aan het college of de gemeenteraad. Op 

die manier kunnen we de belangen van Vreewijk 

samen behartigen.

De TKC en Onze eigen tuin 
De winter met donkere koude dagen is voorbij en het zonnetje laat zich 

steeds meer zien. De heggetjes worden ook weer mooi groen.

Festivalterrein

Busroutes

Programma Podium en activiteiten 
Dag van Vreewijk 22 juni 

Met de verhuizing van de Daniël den Hoed-kliniek naar het Eras-

mus MC zal ook de bronzen plastiek Wolken (1965) van Gust 

Romijn meeverhuizen naar het Dr. Molenwaterplein. Het beeld 

was destijds een geschenk van de Meneba aan de kliniek. CBK 

Rotterdam vindt het jammer dat beeld verhuist en vindt dat de 

Valkeniersweide een nieuw werk verdient. Dat is nu gevonden. 

Het gaat om een figuratief en kleurrijk werk van Pepijn van den 

Nieuwendijk. Deze kunstenaar is geen onbekende: hij maakte 

ook deel uit van de Artoonisten, een groep die het monument 

voor Marten Toonder uit 2002 naast de Markthal maakte. Van 

den Nieuwendijk is schilder en tekenaar en heeft zich tevens ge-

specialiseerd in ceramiek. Het werk dat op de Valkeniersweide 

komt heet Ketelbinkie en het paard van Troje. Het stond eer-

der op de Schiedamsevest maar door de oprukkende terrassen 

raakte het werk in de verdrukking. Ketelbinkie zal een vrolijke 

en kleurige bijdrage aan het park worden, waar jong en oud van 

kunnen genieten. Planning is afhankelijk van de vergunning 

trajecten. Verwacht begin najaar 2019.

Marjolijn van der Meijden, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

10 JAAR Buurtzorg  

Rotterdam Vreewijk

Cliënten en oud cliënten zijn 

van harte welkom voor een  

gezellige borrel!

Wanneer:  29 Juni 2019

Tijd:  12.00 uur – 16.00 uur

Locatie:   De Groene Vink 

 Groene Hilledijk 585 

 3075 EL - Rotterdam

Telefoon: 06-83222697

Ketelbinkie naar de  
Valkeniersweide! J.DRENT

Optometrist
Contactlensspecialist

Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 3073 DT
Rotterdam, Tel. 4 85 91 47

Wijkraad Vreewijk 

http://www.podiumvreewijk.nl
http://www.roos-marijn.nl
mailto:dagvanvreewijk@gmail.com
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De Museumwoning zoekt bestuursleden.
De Museumwoning Tuindorp Vreewijk is een initiatief van een 

aantal (voormalige) wijkbewoners en Havensteder. Zij hebben 

daarvoor de Vereniging Vrienden van de Museumwoning opge-

richt. Vanaf 2014 hebben zij met veel inzet en enthousiasme de 

Museumwoning gemaakt tot een boeiende plek, waar je aan de 

hand van de inrichting, de tuin en het beeldmateriaal kan zien 

hoe mensen voor de 2e Wereldoorlog hebben gewoond en ge-

leefd. De inrichting bestaat deels uit giften van (oud)-Vreewijkers, 

die daarmee hun verbondenheid met deze wijk laten zien. Ook 

organiseren de vrijwilligers onder meer rondleidingen in de wijk. 

Zij zijn de spil van de Museumwoning en doen het belangrijke 

dagelijkse werk. De Museumwoning is gevestigd aan de Lede 40.

Voorzitter
De functie van voorzitter bij de Museumwoning komt binnen-

kort vacant. De huidige voorzitter is verhuisd naar Zeeland. De 

Museumwoning heeft dus dringend een nieuwe voorzitter nodig. 

De taken van de voorzitter:

• Regelmatig overleg met de vrijwilligerscoördinator

• ± 5 keer per jaar de bestuursvergadering leiden. (5 x 2 uur)

• De Museumwoning extern vertegenwoordigen

• Leiden van de jaarlijkse algemene ledenvergadering

• Woordvoerder van het bestuur.

We zoeken een iemand die Tuindorp/Vreewijk een warm hart 

toedraagt en oog heeft voor de inzet en het enthousiasme van 

de vrijwilligers.

een visie heeft op de toekomst en gericht is op samenwerking.

Tijdsbesteding: ± 2 à 3 uur per week

Algemeen Bestuurslid
De Museumwoning zoekt een betrokken algemeen bestuurslid. 

Hij of zij houdt zich onder meer bezig met: 

• Digitalisering en automatisering

• Beheer van de website en Facebook

• Fondsenwerving

Tijdsbesteding: 2 à 3 uur per week

Bent u geïnteresseerd in een van deze functies of wilt u meer in-

formatie hierover dan kunt u terecht bij de secretaris van de Mu-

seumwoning, dhr. Rolf Bartels, secretaris@museumvreewijk.nl

Lede 40

3075 HK Rotterdam

info@museumvreewijk.nl

www.museumvreewijk.nl

Het zomerseizoen nadert. Dat brengt veel 

mensen op het idee om heerlijk in de tuin te 

barbecuen of een tuinfeest te geven. Er kan 

dan overlast ontstaan.

Woonplezier voor de een betekent niet automatisch woon-
plezier voor de ander.
Het zal niet vreemd overkomen dat al die gezelligheid niet al-

tijd door iedere buur wordt gewaardeerd. Zeker niet op plekken 

waar mensen dicht naast elkaar wonen. In sommige gevallen 

leidt het zelfs tot de nodige irritaties tussen de buren onderling.

Geluidsoverlast en rookoverlast van de buren
Deze gezellige activiteiten gaan niet alleen gepaard met het vrij-

komen van allerlei (vis-, vlees- en hout)geuren, maar ook met 

rookontwikkelingen en toenemend geluidsvolume. 

Tips: Voorkomen is beter dan genezen
Het klinkt wat clichématig, maar daarom niet minder waar: het 

voorkomen van verstoorde burenrelaties is beter dan de ver-

stoorde relatie te moeten “genezen’’. Daarom een aantal tips dat 

een stevige bijdrage kan leveren aan het goed houden van het 

woonplezier en leefklimaat. 

• Kondig een feest- of bbq-avond tijdig bij uw buren aan;

• Zet de muziek op een lage volumestand en zet deze uit bij het 

naderen van de nachtelijke uren; 

• Probeer het stemvolume op een laag niveau te houden, zeker 

wanneer de nachtelijke uren aanbreken; 

• Praat met elkaar als de naburige activiteiten gaan irriteren en 

spreek dan in termen van wensen in plaats van klachten;

• Stel de barbecue of pizzaoven zo op, dat de buren niet of nau-

welijks last ondervinden van vrijkomende stook- en eetluch-

ten; 

Zomerplezier voor de ene buur begint bij het rekening houden 

met het woonplezier van de andere buur! Kom je er toch niet 

samen uit met je buur. Bel dan voor informatie en advies naar de 

Advieslijn Woonoverlast Rotterdam, 088 3 777 666 (maandag 

t/m met vrijdag van 13.00 - 17.00 uur).  n

Ronald Hos, woonconsulent Overlast Havensteder

Voorkom
overlast

Geachte bewoners, 
Heeft u problemen met een instantie, dan kunnen wij u 

daar bij helpen. Hier onder leest u wat voor soort werk-

zaamheden wij doen: 

Aanvragen uitkering:
Het aanvragen van uitkering bij instanties als;

• Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

• UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzeke-

ring).

• AOW (Algemene Ouderdoms Wet)

• ANW (Algemene Nabestaanden Wet

Gemeentelijke) belastingen:
(Inkomsten) Belasting en Toeslagen, inkomensverkla-

ring, bemiddeling, betalingsregelingen, kwijtscheldin-

gen, informatie opvragen/opzoeken en verstrekken.

• Afvalstoffenheffing, kwijtschelding (ontheffing) aan-

vragen, betalingsregelingen of uitstel van betalingen 

aanvragen. Bezwaar indienen.

• Onroerendzaakbelasting, kwijtschelding (ontheffing) 

aanvragen, betalingsregelingen of uitstel van betalin-

gen aanvragen. Bezwaar indienen.

• SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie 

Heffing en Waardebepaling), kwijtschelding (onthef-

fing) aanvragen, betalingsregelingen of uitstel van be-

talingen aanvragen. Bezwaar indienen.

Havensteder/overige coöperaties: 
• Reparatieverzoeken, aanvragen, controleren.

• Straatcontactpersoon voor meldingen alle voorkomen-

de zaken.

• Afspraken inplannen voor open spreekuur van Haven-

steder, iedere woensdagmiddag op het Trefpunt.

• Verbeterplan/ project, informatie verstrekken, indien 

nodig doorverwijzen naar het kantoor op het Wei-

manspad en of overige trajecten.

• Informatie opzoeken of doorverwijzen naar en via de 

website Vreewijk verder.

• Overlast.

• Verwaarlozing van huis en tuinonderhoud rapporte-

ren en melden.

• Huurdersgeschillen, poging tot bemiddeling, afspra-

ken maken met verhuurder.

• Doorverwijzen van cliënt naar Bewonersorganisatie 

(BOV of Huurders Vereniging Vreewijk (HVV).

En nog vele andere werkzaamheden 
U kunt ons bereiken van maandag tot donderdag van 

9.00uur tot 12.00uur en van 13.00uur tot 15.00uur. Op 

donderdagmiddag alleen op afspraak 010 4865555

Vrienden van  
De Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk

Als je er binnen stapte, dan stond daar een grote, nors-uitziende man voor je met een blik van: 

‘wat mot-je’. Maar eenmaal gevraagd naar een product dat je zocht, ontdooide hij en bleek hij een 

vriendelijk, aardige man te zijn. Het was de heer Bothof, eigenaar van Drogisterij Vreewijk.

Elke buurt of winkelstraat had in de vorige eeuw van die gezellige buurtwinkeltjes, waar de tijd 

werd genomen om met klanten te praten en de laatste roddels door te nemen. Zo’n winkeltje was 

ook Drogisterij Vreewijk aan Groenezoom.

Dit was zo’n buurtwinkeltje waar je van alles kon kopen wat met persoonlijke verzorging en huis-

houding te maken had, ook zelfzorggeneesmiddelen. Er waren weinig drogisterij-producten die de 

heer Bothof niet had, anders keek hij achterin in zijn opslag. Het geluid van vallende spullen, dat 

er soms weleens klonk, leek op ‘de winkel van Malle-Pietje’.

De heer Bothof leerde het vak in een drogisterij aan de Goudserijweg, waar hij in 1950 als knecht 

begon. In 1984 begon hij een eigen drogisterij aan de Groenezoom, tot zijn vertrek in 2005, toen 

de heer Bothof met pensioen ging. Daarmee kwam een eind aan een ouderwetse drogisterij, waar 

het personeel nog verstand van zaken had.

Weet u nog wat meer te vertellen over de oude drogisterij of over andere buurtwinkeltjes van 

Vreewijk: info@museumvreewijk.nl of Museumwoning Tuindorp Vreewijk - Lede 40, 3075 HK 

Rotterdam.

In Museumwoning Tuindorp Vreewijk zijn nog meer foto’s van oude Vreewijkse buurtwinkeltjes 

te bekijken op de herinneringstafel. Kom gerust eens een kijkje nemen aan de Lede 40 (open op 

woensdag 11:00 - 16.00 uur en 1e zaterdag van de maand: 11:00 – 16:00 uur). 

Nadere info: www.museumvreewijk.nl (M.Groeneweg)  n

De Groenezoom voor de renovatie (rechts Drogisterij Vreewijk)

Ook nu weer werd de 4 mei herdenking goed  

bezocht en was het mooi dat zelfs de allerkleinsten  

zich betrokken toonden.

Wanneer en hoe kwam je bij De Museumwoning terecht? 

Jaap: mijn vrouw is een getogen Tuindorpse, om precies te zijn, zij heeft tot haar 25e jaar aan 

het Maarland gewoond. We wandelden op een goed moment in 2015 in Tuindorp en kwamen 

terecht bij de Museumwoning waar we Jan Haak, een van de vrijwilligers daar, ontmoetten. 

Er was iemand nodig voor de automatisering en daar had ik belangstelling voor. Van het één 

kwam het ander en werd ik voorzitter van het bestuur. De Museumwoning is in beheer bij 

de ‘Vereniging Vrienden van de Museumwoning Tuindorp Vreewijk.’ Een hele mond vol en 

daarom is het altijd De Museumwoning. 

Waarom vertrek je bij de Museumwoning? 

Vorig jaar zijn we naar Zeeland verhuisd. Ik vond het wel zo netjes om mijn termijn af te 

maken en dat is bij de komende ledenvergadering het geval. Dus is het nu het tijdstip om te 

vertrekken. 

Je startte als vrijwilliger voor de automatisering, ben je daar verder nog mee bezig geweest? 

Zeker wel, ik heb me bezig gehouden met het inventariseren van de behoefte aan digitalisering 

van de collectie en het archief en de Museumwoning. 

We hebben  een fantastisch fotopresentatie tafel aangeschaft waarmee allerlei leuke combi-

naties van foto’s kunnen worden gemaakt. Financieel was dit mogelijk door bijdragen van 

Havensteder en Steunfonds Vreewijk. Kleine foto’s kunnen worden uitvergroot. De bezoe-

kers kunnen zelf met deze presentatie tafel ‘spelen’. Ik vond het ontzettend leuk om aan de 

totstandkoming hiervan mee te werken. De contacten met de leverancier, de aanschaf van de 

juiste software en de uitbreiding van de mogelijkheden. Daarnaast houdt de automatisering 

natuurlijk niet op, er is altijd wel weer wat nieuws.  

De buitenruimte van de Museumwoning heeft ook een metamorfose ondergaan. 

Jazeker, de voor- en achtertuin zijn volledig aangepast. David de Vos, een van de vrijwilligers 

is daarvan de initiatiefnemer geweest en hij heeft ook de extra subsidie van de voormalige Ge-

biedscommissie en Havensteder voor elkaar gekregen. Een geweldige prestatie. De tuinen zijn 

nu ingericht zoals dat in de jaren voor de oorlog gebruikelijk was. Het mooie van dit project is 

dat dit in samenwerking van de Enk met de Museumwoning tot stand is gekomen.  

Aan de achterkant van de woning is ook een markies gekomen, in de Rotterdamse kleuren 

Groen/wit. Deze zorgt ervoor dat in de warme zomer de temperatuur voor zowel de vrijwil-

ligers als de bezoekers dragelijk wordt gehouden.

De voorzitter is ook ‘het gezicht’ van de Museumwoning naar buiten toe, hoe ging dat?

Ik vond dat één van de leukste dingen, het contact met Havensteder, de eigenaar van de Mu-

seumwoning, het overleg over 100 jaar Tuindorp-Vreewijk, de contacten met de leveranciers 

van de presentatietafel. Het waren leuke contacten en overleggen waar ik veel van heb geleerd. 

De Museumwoning is een leuke organisatie waar intussen meer dan 1000 bezoekers per jaar 

komen en die een interessante rol vervult binnen de Tuindorpse gemeenschap.  Veel van die 

bezoekers maken anderen weer attent op het bestaan van Museumwoning.

Hoe zie je de toekomst van de Museumwoning?

Op korte termijn is het belangrijk dat het bestuur weer aangevuld wordt met een nieuwe voor-

zitter en iemand die zich met de automatisering wil bezighouden. Het bestuur houdt zich 

vooral bezig met de continuïteit van de Museumwoning, houdt de financiën bij en onder-

steunt de vrijwilligers bij de dagelijkse gang van zaken. Als de Museumwoning meegaat met 

allerlei ontwikkelingen in Tuindorp-Vreewijk en het lukt om nog meer bezoekers naar de wo-

ning te krijgen, dan ziet de toekomst er rooskeurig uit. De aanwas en inzet van vrijwilligers 

is daarbij onontbeerlijk. Dit maakt het mogelijk om ook op lange termijn er zeker van te zijn 

dat de verzamelde kennis over Vreewijk nog wordt uitgebreid en zeker ook wordt verspreid.

Wat ga je hierna doen?

Mijn activiteiten voor de Museumwoning hebben mijn belangstelling voor historie alleen maar 

groter gemaakt. Ik ga mij oriënteren op iets dergelijk maar dan dichter bij huis in Zeeland. 

Overigens wil ik iedereen die er aan heeft mee gewerkt er voor te zorgen dat de Museumwo-

ning is wat het nu is bedanken voor hun bijdrage en wens de Museumwoning een mooie 

toekomst! 

Na vier jaar vertrekt Jaap bij de Museumwoning. De vereniging neemt afscheid van hem tij-

dens de Algemene Ledenvergadering op 22 mei in het Vreewijkhuis aan de Dreef. 

De Museumwoning bedankt Jaap voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wenst hem het al-

lerbeste in de toekomst. 

Voorzitter van de Museumwoning 

Tuindorp-Vreewijk vertrekt

Jaap Schoonrok, de voorzitter van de  
Museumwoning is verhuisd naar Zeeland 
en verlaat daarom het bestuur van de  
Museumwoning. Daarom met Jaap een 
 terugblik op de afgelopen jaren.

Advertentie

Pedicuresalon  
Gea’s voetenwerk
Wilt u een goede en professionele 
voetenbehandeling? maak dan een 
afspraak bij Gea’s voetenwerk.

Mijn werkmethode is deskundigheid en 
geduld. Tevens heb ik de certificaten 
 Diabetisch en Reuma.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak 
maken, dan kunt u mij bereiken op: 
062390558

Gea Schoester
Boogjes 5
3075 TA R’dam

Buurtwinkeltje  
Drogisterij Vreewijk

Trefpunt

mailto:secretaris@museumvreewijk.nl
http://www.museumvreewijk.nl/
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Meld u nu aan als lid bij  
hvVreewijk

samen staan we sterk

Maandag, dinsdag en donderdag van
13:00-15:00 uur;

Dreef 83a
Telefoon: 010-4191556,  

e-mail: info@hvVreewijk.nl

hvVREEWIJK gaat voor UW belangen 
en de belangen van Vreewijk!

Nuttige adressen, contacten en telefoonnummers:
VREEWIJKHUIS  Dreef 83a, 3075 HB  Rotterdam tel: 010-4865555
     Trefpunt   het hulp-, vraag- en informatiecentrum van de Bewoners Organisa-

tie Vreewijk (ma/do)
     Huurdersvereniging Vreewijk  www.hvvreewijk.nl
     Woningcorporatie Havensteder   woonconsulent (elke woensdagmiddag 14.00 uur – 17.00 uur)
     Wijkagent   spreekuur, elke eerste dinsdag van de maand van  

10.00 uur -11.00 uur)
DE BRINK  Dreef 71, 3075 AH Rotterdam tel: 010-4195100 
WILSKRACHT WERKT   tel: 06-8102800  

Bemiddeling Tegenprestatieinfo@wilskrachtwerkt.nl
ZORGTEAM HUMANITAS (thuiszorg)
MUSEUMWONING  Lede 40, 3075 HK Rotterdam tel: 06-37262696 (elke woensdag 

van 11.00 uur – 16.00 uur, ook elke eerste zaterdag van de maand)
LEESZAAL VREEWIJK Groenezoom 275b 3075 GE Rotterdam tel: 010-7503531

BIBLIOTHEEK FEIJENOORD Sandelingplein 16b, 3073 AL Rotterdam tel: 010-2816365
PODIUM VREEWIJK www.podiumvreewijk.nl tel: 06-53516954
BUURTPREVENTIE VREEWIJK  bewonersteam voor extra wijktoezicht; 

 buurtpreventievreewijk@outlook.com
TUINDORP VREEWIJKCOÖPERATIE ledenvereniging met lokaal werkbedrijf; info@vreewijkcooperatie.nl
WIJKPOST LANDBOUWBUURT  Verlengde Motorstraat 12, 3075 NL Rotterdam 

Medewerkers van gemeente, politie en havensteder aanwezig voor 
advies en informatie 
Spreekuur havensteder elke maandag van 15.00 tot 16.00 uur

GEMEENTE ROTTERDAM  tel: 14010 (Burgerzaken/Belastingen/Afval/grofvuil/Parkeren/
Verkiezingen/Rotterdampas/etc.

BUITENBETER-APP  download gratis BuitenBeter-app op uw smartphone: voor klachten 
over de buitenruimte

ALARMNUMMER 112 tel: 0900 8844 (Politie geen spoed)

Tuindag op het Weipad
Waar de woningverbetering in de Vlieger klaar is gaan Havensteder, de wijkcooperatie en 

de bewoners aan de slag om de tuinen weer op orde te krijgen. Het is een vrolijke dag en 

er wordt hard gewerkt. De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele zetfouten 

en inhoud van de ingezonden artikelen en/of brieven.  

Zij behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen/

brieven op grond van inhoudelijkheid en zonder ondertekening 

te weigeren. 

U kunt altijd bij de redactie van ‘de Vreewijker’ – alleen schrifte-

lijk – uw reactie op de inhoud kenbaar maken. 

Correspondentie-adres van de redactie is:

Dreef 83a, 3075 HB Rotterdam o.v.v. ‘Redactie de Vreewijker’

Redactie: Frans Meijer, Han van Dam, Joyce Turek, foto’s André 

van Well (tenzij anders vermeld).

Vormgeving: Minotaurus Vormgeving en Rob Visser.

Drukwerk: Drukkerij de Groot

Colofon

Heb je een goed idee voor je straat, buurt of wijk? En wil 

je dat samen met andere bewoners realiseren? Dan is een 

financiële bijdrage mogelijk. De wijkraad heeft een budget 

beschikbaar om bewonersinitiatieven mogelijk te maken. 

Op de website van Opzoomer Mee vindt u meer informatie 

en een aanvraagformulier.

Zo heeft Yvonne een kleine bijdrage gevraagd voor haar eet-

club. Niet voor het eten, want dat  betalen de deelnemers zelf 

met een eigen bijdrage van € 4,50. Maar wel om een paar 

keer per jaar wat extra’s te doen. Zelf stoppen ze elke week 

50 cent in de lief-en-leedpot, zodat ze af en toe één van de 

deelnemers kunnen verrassen. Alles is bedoeld om de on-

derlinge samenhang te versterken.

“Eetclub nieuwe stijl wordt gehouden in speeltuin de Vaan 

en georganiseerd door drie vrijwilligsters. Deze vrijwillig-

sters zijn Yvonne, Ellie en Susan. Zij koken graag elke vrij-

dag  voor mensen uit de buurt. Wij hebben op 19 april een 

gezellige paas- gourmetavond gehouden waar een ieder van 

de eetgroep erg van genoten heeft, zowel van het eten als 

ook van de gezelligheid. Ik wil alle mensen van de eetgroep 

bedanken voor hun gezelligheid en ook de wijkraad Vreewijk 

en Opzoomer Mee wil ik hierbij ook bedanken voor hun bij-

drage. Met de groetjes van Yvonne, Ellie en Susan.”

Heeft u ook een idee en wilt u meer informatie of heeft u 

nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de wijknet-

werkers Naima Draoui (06 51269557) en Marcel van Mer-

rienboer (06 10290131) van de gemeente Rotterdam of met 

Opzoomer Mee, Anda Noordhuis (06 33583071)

Han van Dam 

Wijkmanager Vreewijk

Bewonersinitiatief Eetclub Nieuwe Stijl

Column

Alle ouderen van nu kunnen zich nog wel herinneren dat er wei-

nig geld was voor boeken. Je ging naar een klein boekwinkeltje/

kantoorboekhandel in je eigen buurt en vaak ook vanuit je eigen 

geloofsachtergrond. In de Iependaal was zo’n winkel die ook de 

naam ‘leeszaal’ droeg en tevens kantoorboekhandel was. Van 

welke geloofsrichting deze winkel was weet ik niet. 

De centrale bibliotheek was er voor iedereen ongeacht geloof. 

Daar was bijvoorbeeld geen Pietje Bell (socialistisch) te vinden 

maar ook geen Bas Banning (Katholiek). De centrale bibliotheek 

is de laatste jaren aan het saneren geslagen en de digitale weg 

ingeslagen. De kleine buurtboekwinkeltjes bestaan al helemaal 

niet meer. Veel mensen hebben door de verbeterde economie 

in de loop van de jaren een boekenoverschot opgebouwd en 

deze boeken komen nu vrij.  De boekenantiquariaten hebben 

afgelopen jaren goede zaken gedaan, maar dat is nu ook voorbij.  

Er wordt weinig verzameld, des te meer worden er veel boeken 

opgeruimd en weggebracht de laatste tien jaar, nu naar kring-

loopwinkels, maar ook naar leeszalen, waaronder ook ‘Leeszaal 

Vreewijk’ gevestigd aan de Groenezoom 275 B. 

Op deze plek wil ik de schrijvers die hier in Vreewijk hebben 

gewoond of nog wonen in een aantal  woorden met foto’s onder 

de aandacht brengen van de lezers van ‘De Vreewijker’. Ik werk 

daarin samen met Jan Haak, Jan Oudenaarden, Joyce Turek en 

wellicht nog anderen. 

Ik noem nu nog even geen namen maar ik schat dat ik zeker 

vanaf de oprichting van dit tuindorp 20 namen zal kunnen noe-

men, inclusief de namen uit het hele stadsdeel Rotterdam Zuid. 

Uw reporter ter plaatse 

Pieter Termeer (Leeszaal Vreewijk

Praten tegen dieren
Vanochtend fietste ik over het fietspad bij de Hoven-

daal.

Bij het begroeide hek van tuinbedrijf Schot zat een 

zwart-wit poesje gebiologeerd naar iets te loeren. Ik 

stapte van mijn fiets en liep naar het dier toe. “Wat 

doe jij daar?” vroeg ik aan het katje. “Heb je een 

muisje gezien soms?” Het poesje verroerde geen vin, 

bleef zitten waar het zat en staarde naar dezelfde 

plek. Ik deed mijn best er iets te bespeuren, maar ik 

zag en hoorde niks bewegen. “Nou, succes ermee,” 

zei ik tegen de zwart-witte en ik stapte weer op mijn 

fiets. Toen ik omkeek zat hij nog steeds even roerloos 

gebiologeerd op de zelfde plek.

Praten tegen dieren. Ik doe het al mijn leven lang en 

niet alleen tegen mijn eigen huisdieren, maar ook te-

gen de vogels, de amfibieën en de insecten in mijn 

tuin en die ik ergens onderweg tegen kom.

“Nou spin, dat is niet heel handig wat je nu doet,” zeg 

ik tegen de spin die in de wasbak is gevallen en ik 

zet hem buiten. “Wat doe jij hier nou?” vraag ik aan 

de kikker die midden in het achterpad zit, “ga jij eens 

gauw naar huis!” En tegen het zwanenechtpaar in de 

Ogierssingel roep ik enthousiast “Goed gedaan jon-

gens, wat hebben jullie een prachtige kindertjes!” De 

kleintjes zwemmen vrolijk piepend rond hun ouders, 

die rustig peddelend en soms duikend naar iets te 

eten hun kroost beschermen. Die zwanen, de spin en 

de kikker zeiden niks terug, maar een poes wil nog 

wel eens terug miauwen. Ja… praten tegen dieren, 

dat hoort nou eenmaal bij mij. 

Ik weet dat er gelukkig wel meer mensen zijn die het 

doen. Maar er zijn ook mensen die tegen wildvreem-

de mensen gaan praten. In de tram of bij de bushalte 

of gewoon op straat. Dat is in deze tijd van individu-

alisme en egocentrisme een teken van behoefte aan 

saamhorigheid of het delen van je gevoelens. Dat kun 

je met dieren doen of met andere mensen. Is er iets 

mis mee? Vinden jullie het gek? Nou ja, misschien 

wanneer ik tegen regenwormen, muggen en fruit-

vliegjes ga praten… dan mag je daar wel je vraagte-

kens bij zetten. Toch graag eerst even waarschuwen 

voordat je het centrale meldnummer voor verwarde 

personen gaat bellen. 

(…dat er tot nu toe overigens nog steeds niet is)

Buiten-beentje

Betaald parkeren is de oplossing als de vraag naar parkeer-

plaatsen in een wijk of buurt hoger is dan het aanbod.

In delen van Vreewijk is het de laatste tijd moeilijk om je 

auto te parkeren. Het is de laatste tijd steeds drukker ge-

worden. De oplossing die de gemeente biedt voor een hoge 

parkeerdruk is het invoeren van betaald parkeren met een 

vergunningensysteem voor bewoners en ondernemers. 

Hierdoor worden wijkvreemde langparkeerders geweerd en 

komt de beschikbare parkeerruimte weer beschikbaar voor 

de mensen uit de wijk.

De komende maanden ontvangen alle bewoners en onder-

nemers een brief met de vraag of zij voor of tegen de in-

voering zijn. Als de resultaten van deze enquête beschikbaar 

zijn (in het derde kwartaal van dit jaar) wordt de wijkraad om 

advies gevraagd. Op basis van dit advies, de resultaten van 

de enquête en de parkeertellingen neemt het College vervol-

gens een besluit over het wel of niet invoeren van betaald 

parkeren.

Een bewonersvergunning kost € 9,60 per maand (voor de 

eerste auto); een tweede vergunning kost € 20,70. Voor be-

zoekers is een speciale regeling; zij kunnen tegen een laag 

tarief parkeren. 

Meer informatie vindt u op: 

www.rotterdam.nl/wonen-leven/betaald-parkeren

Han van Dam, wijkmanager Vreewijk 

Gemeente Rotterdam

Betaald parkeren in Vreewijk?

Vroeger was alles beter…  
(of toch niet)

Zo was er een goed bezochte en boeiende 

bijeenkomst met Peter Brusse die over zijn 

nieuwe boek over Engeland vertelde.
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Een aantal dames sloegen de handen ineen en zijn aan de slag 

gegaan in het paadje bij de Hovendaal en de Smeetslandsedijk. 

Even een uurtje opruimen leverde een volle vuilniszak met fles-

sen, blikjes enz op.

Zaterdag 8 Juni hebben zij met bewoners een grote opruimdag 

houden in de Sparrendaal, Enk, Berkendaal en Meiendaal.

Noessie Jouhri

Humanitas is de afgelopen tijd met allerlei  activiteiten 

van start gegaan. Dit vindt op allerlel plekken plaats. Een 

greep:

Het ‘Checkpoint ouder worden’ gaat het over alle aspec-

ten van het ouder worden. Deze bijeenkomsten vinden 

plaats in de Leeszaal Vreewijk op iedere eerste maan-

dag van de maand van 12.30 uur tot 14.30 uur.

Bij wegwijs in de online wereld leert u omgaan met 

computers, telefoon of tablet.

De Kids Klup in de Brink is er voor kinderen van 4 tot 

12 jaar, elke vrijdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur. 

Meedoen is gratis.

Bij het Wolcafe kun je leren breien. Maar het is ook 

gewoon gezellig. 

Natuurlijk vindt dit plaats bij Wolgeluk op de Groene 

Zoom op woensdagochtenden tussen 10.30 en 12.00 uur. 

Meer informatie (of aanmelden) bij 

Sylvia Alpay van Humanitas via 

salpay@stichtinghumanitas.nl of 06 12230953

Activiteiten van Humanitas 
van start!

Opruimdag

Herenhaarmode DE KAPPER
Voor modern en klassiek

Ab Leemans
Meiendaal 36
3075 KK
Rotterdam

010-4321217
mob:06-17027688

appie5519@live.nl

Geopend:

Dinsdag t/m Vrijdag
8.30-12.30 uur
13.00-17.30 uur

Zaterdag
7.30-13.30 uur

Wo. en do. 66+ tarief € 12.50 (kort gedekt)

Last van uw rug of nek? Met VonderFysioFit bent u snel weer in beweging!
Ook voor Revalidatie na ziekenhuisopname voor b.v. een nieuwe heup of knie.
Wij behandelen ook aan huis, waar nodig in samenwerking met Buurtzorg. 
Als Pluspraktijk hebben wij een contract met alle zorgverzekeraars. 
Voor informatie: www.vonderfysiofit.nl of kom langs en maak direct een afspraak!

Groene Hilledijk 342      T: 010-419135      info@vonderfysiofit.nl      Vonder 52  

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Medische fitness

Garage “Helbers”
APK - € 29.50, gratis bij grote beurt

- Dieselmeting mogelijk
- Reparaties aan alle merken auto’s

- Plaat en spuitwerk
- In & verkoop

€ 10 korting bij inlevering van deze bon

Weipad 20             Telefoon 010- 432 71 06
Achter de Dreef             Mobiel 06 24 53 83 47

J. Kornelisse
Weimansweg 89 Tel: 486 09 30

Meubelstoffeerderij
Perfectie tot in het kleinste detail.

Met o.a.
ploegstoffen.

Tanja’s Kapsalon
Dordtsestraatweg 741c
Tel: 4320985
Knippen, stylen, verven,  
permanent en watergolven
Heren 65+ €12.50
alle prijzen incl. Gel  
haarlak versteviging
Bel voor een afspraak  
of loop even binnen

DAAGT
JE UIT!
OM PRETTIG 
OUD TE ZIJN

Vreewijk

CHECKPOINT 
      OUDER WORDEN

DAAGT
JE UIT!
OM PRETTIG 
OUD TE ZIJN

Vreewijk

CHECKPOINT 
    OUDER WORDEN

Het Huis van Morgen is bedoeld voor jongeren op Zuid. In dit 

huis kunnen jongeren zijn wie ze zijn, ambities ontwikkelen en 

aan dromen bouwen. Het bevindt zich in de voormalige con-

ciërgewoning naast Calvijn Vreewijk. Sinds 2018 fungeert het 

als projecthuis waar jongeren kennis maken met leiderschap, 

(sociaal) ondernemerschap en persoonlijke groei. 

In het Huis hebben jongeren de regie. Het Huis heeft een pro-

gramma waarin jongeren kunnen ontwikkelen en groeien. De 

projectleider in het Huis is Milka Miller-Sies. Ze ondersteunt 

jongeren in het huis alsof het haar eigen kinderen zijn. Naast 

Milka zijn er ook stagiaires en jongeren actief om alles op rol-

letjes te laten verlopen.

Het Huis heeft 5 kamers. Op de begane grond bevinden zich de 

woonkamer en de bibliotheek. De plek waar jongeren even kun-

nen chillen en/ of studeren. De bibliotheek heeft zijn boeken 

onder andere te danken aan een bewonersinitiatief van de wijk-

raad Vreewijk en de Leeszaal Vreewijk, waarmee het Huis een 

nauwe samenwerking heeft. Ook zijn veel boeken ter donatie 

in het Huis terecht gekomen. Op de eerste verdieping bevinden 

zich een brainstorm kamer en een muziekstudio. De brain-

storm kamer fungeert als kamer waar jongeren hun creatieve 

ideeën kunnen uiten.  In de muziekstudio kunnen de jongeren 

verhalen vertellen door hun muzikale talenten in te zetten. De 

muziekstudio is op dit moment nog niet in gebruik, maar we 

hopen deze muziekstudio vóór het einde van dit schooljaar af te 

hebben. We hebben hiervoor nog een computer en wat dingen 

nodig.

Op de tweede verdieping, de zolder, bevindt zich één grote ka-

mer. Dit is een creatieve ruimte. Dit houdt in dat jongeren deze 

ruimte voor 3 maanden mogen gebruiken om van hun creatieve 

ideeën realiteit te maken. Zo is er nu een second hand kleding-

project voor jongeren.

Verder worden er ook activiteiten voor de wijk georganiseerd 

door de jongeren en ondersteund door de programmeur. Zo 

zijn er dit jaar al een paar activiteiten geweest voor jongeren uit 

de wijk. 

Het Huis van Morgen is dus een plek waar jongeren hun cre-

ativiteit, ideeën en vaardigheden met elkaar kunnen delen om 

er samen iets moois van te maken. Heb je als jongere een goed 

idee, kom dan langs of volg ons op insta –Huis van Morgen-.

Cindy, Sylvie en Ridaa (pioniers Huis van Morgen Vreewijk) 

Het Huis van 
Morgen


