Info en
nuttige
adressen
Pagina 7

Tuindorp
Vreewijk
Rotterdam
Zuid

Vreewijkhuis
Dreef 83a
3075 HB
Rotterdam

Jaargang 40
Nummer 2
Oktober 2019

Wat staat er
in deze krant
Pagina 2
Bibliotheek Feijenoord
Waterstoker Hiel
Het verbeterprogramma
Kom op met je idee!
Pagina 3
In memoriam Netty van den Ende
Struinen in de Tuinen
‘BOERENZIJ’ een kunstproject
Bewoners winnen rechtszaak
Agenda
Pagina 4
Beelden van Vreewijk
Bericht van de TKC
Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Column Buiten-beentje
Pagina 5
Tuindorp Vreewijkcoöperatie
Muziek in Vreewijk!
Pagina 6
Waar zijn ‘het prinsje, de vruchten
en de zonnebloemen’…?
Stop met verkoop van sociale
huurwoningen!
Vacature administratieve kracht
Ondertekening sociaal plan
Colofon
Pagina 7
Iependaal
Leeszaal Vreewijk
Stichting Karel de Groot bestaat in
2019 25 jaar
Wijkpost Verlengde Motorstraat 12
Betaald parkeren in Vreewijk?
Nuttige adressen
Pagina 8
De Dag van Vreewijk, 2019 én 2020
Educatieve Tuin De Enk

Redactioneel

Verbouw
Zuiderziekenhuis
van start
Wat gaat er gebeuren ?
Het was een heel karwei, maar het
is gelukt; het hoofdgebouw van
het Zuiderziekenhuis is nu geheel
vrij van asbest.
Met de omvorming van het inwendige tot woningen kan nu begonnen worden.
Rondom het Zuiderziekenhuis is
een compleet nieuwe woonwijk
verrezen. Het monumentale Zuiderziekenhuis wordt het “historische hart” van deze wijk met de
gepaste naam Zuiderhof. Het hele
complex bestaat uit drie delen: het
poortgebouw, de paviljoens en het
hoofdgebouw (Carré). et Binnenkort start de aanpak van het poortgebouw. In het poortgebouw komt
het Zuider Gymnasium en ruimte
voor ZZP-ers. Eerst worden gevel
en dak gerestaureerd; daarna volgt
de verbouwing naar school. In de

Paviljoens worden 30 stadswoningen gerealiseerd en in het hoofdgebouw komen circa 70 bijzondere
loft-appartementen. Op en rond
het terrein van de voormalige
Daniel den Hoed zullen woningen
en appartementen gebouwd worden in de stijl van het Zuiderhof.
Eerst zal het voormalige Daniel
worden gesloopt.

de woonstraten. De meeste aanvoer van materialen vindt plaats
vanaf het binnenterrein van het
ziekenhuis. De wijk blijft altijd
bereikbaar. Burgy is de aannemer
die bouwwerkzaamheden verricht.
Voor vragen op dat vlak kunnen

Wanneer gaat dit gebeuren ?
De restauratie is in augustus van
start gegaan. In juni 2020 start de
verbouwing naar school. Als alles volgens planning verloopt kan
het Zuider Gymnasium in september 2021 worden geopend. De
verbouw van paviljoens en het
hoofdgebouw start in het tweede
kwartaal 2020 en zal ongeveer een
jaar duren. Het bouwverkeer wordt
zoveel als mogelijk gescheiden van

Zuiderziekenhuis hoofdgebouw

omwonenden contact opnemen op
telefoonnummer 071 532 2405 of
mailen naar info@burgy.nl. Binnenlopen bij de directiekeet kan
ook.
Han van Dam

Zuiderziekenhuis hoofdgebouw

De redactie van De
Vreewijker vraagt aan
diverse correspondenten 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 aan:
wijkkrantdevreewijker@gmail.com

De toekomst van het
Vreewijk Lyceum
Het afgelopen jaar was het Vreewijk Lyceum
regelmatig in het nieuws. Het lyceum maakte
dit voorjaar een aantal veranderingen bekend.
Het Vreewijk Lyceum, de havo- en vwo-school

De Vreewijker verschijnt 5 keer
per jaar in een oplage van 7500
exemplaren en wordt huis-aanhuis verspreid.
Dreef 83a
3075 HB Rotterdam

Zuiderziekenhuis school met nieuwe gymzaal

van christelijke scholengemeenschap Calvijn
aan de Grift, gaat nauwer samenwerken met
andere Calvijnscholen om de organisatie van
het onderwijs verder te verbeteren. Dit volgt
op een reeks van eerder genomen maatregelen met als doel de leerlingen te helpen tot
betere schoolprestaties te komen. Zo worden
sinds dit schooljaar al bijlessen, extra vaklessen en examentrainingen aangeboden.
Voor de havoleerlingen zijn
de gevolgen het meest ingrijpend. Zij verhuizen na
de zomervakantie met hun
klassen naar de Calvijn Business School aan de Roerdomplaan. Daardoor wordt
de succesvolle aanpak van
deze school ook snel inge-

voerd bij de havoafdeling van het Vreewijk Lyceum. Voor de leerlingen is een ander schoolgebouw natuurlijk een hele overstap, maar het
gaat uiteindelijk om hun schoolresultaten.
De atheneumafdeling van het Vreewijk Lyceum gaat nauw samenwerken met het Zuider
Gymnasium. De twee zijn in hetzelfde pand
(Grift 30) gevestigd zodat er geen verhuizing
nodig is. De net begonnen Haven Havo, momenteel bestaande uit alleen een eerste klas,
trekt volledig in bij het Scheepvaart en Transport College waar de klas nu al drie dagen per
week les heeft. Docenten van het Vreewijk Lyceum zullen daar de theorielessen verzorgen.
Waarschijnlijk zal het Zuider Gymnasium het
voormalige Zuider Ziekenhuis in de zomer
van 2021 in gebruik nemen.
Linda Waals, Calvijn Lyceum
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Bibliotheek Feijenoord
Herinneringen ophalen en de voetjes van
de vloer bij De Muzieksalon
Kom vanaf 6 september iedere twee weken luisteren, kletsen en misschien zelfs een dansje

Herinneringen aan
kruidenier Alewies Hiel Rozegaarde 3

wagen met andere buurtbewoners bij De Muzieksalon in Feijenoord; een ouderwets gezellige
muziekclub voor ouderen.
De PlatenDraaier verwelkomt je graag aan tafel en samen luisteren we bij De Muzieksalon
naar ieders favoriete platen. We halen herinneringen op over de eerste zoen, een
onvergetelijke vakantie en dat ene plaatje dat
altijd zorgt voor de voetjes van de vloer.
Iedereen is welkom bij dit gezellige evenement in Feijenoord!
Gratis toegang
De toegang voor dit evenement is gratis, maar
je moet je wel even aanmelden. Dat kan via
de website van bibliotheek Rotterdam of aan
de balie van een van de bibliotheken. De eerste editie van De Muzieksalon vindt plaats op
6 september van 10.00 – 12.00 uur. Daarna

Het is weer zo ver: de Kinderboekenweek
staat voor de deur! En daar hoort natuurlijk
ook een feestje in de bibliotheek bij. Naast de
jeugdvoorstelling Bart Bouwt een Raket (2+)
waarin Bart en Poppelien naar de maan proberen te komen met een zelfgemaakte raket,
kun je in Feijenoord ook naar het Kinderboekenweekfeestje. Onder begeleiding van
studenten van het Albeda College kun je o.a.
knutselen, spelletjes spelen en je laten voorlezen. Feest je mee?

ben je op 20 september, 4 oktober, 18 oktober
en 1 november welkom voor nog meer
muziekplezier. De Muzieksalon is een onderdeel van Het Danspaleis.
Lotte Steehouwer, Bibliotheek Feijenoord
Sandelingplein 16, Rotterdam

Op 2 oktober kun je om 14:00 uur naar Bart
bouwt een raket. Op 9 oktober vindt het Kinderboekenfeestje plaats van 13:00 – 15:30
uur. Voor beide evenementen kun je je aanmelden via de website of aan de balie van
de bibliotheek. Wist je trouwens dat je tot je

Kinderboekenweek 2019: Reis mee!

18e gratis lid kan worden van de bibliotheek?
En dan kun je ook gratis naar evenementen
zoals Bart bouwt een raket of het Kinderboekenweekfeestje. Niet-leden betalen €2,50 dus
waar wacht je nog op?
Lotte Steehouwer, Bibliotheek Feijenoord,
Sandelingplein 16, Rotterdam

de tuinclausule voldoen.” De
tuinendag draagt niet alleen
bij aan mooie tuinen, maar
ook aan het onderlinge contact tussen Havensteder en
de bewoners.
Waar staan we nu?
Voor de bouwvakantie maakten we al een begin met de
werkzaamheden aan de woningen van het Maarland.
Tijdens de werkzaamheden

verblijven de bewoners tijdelijk in een volledig ingerichte
logeerwoning. Volgens planning zijn de woningen aan
het Maarland eind van het
jaar klaar. Aansluitend zijn
ook de woningen aan de Lange Geer aan de beurt. In 2020
ronden we de laatste woningen gelegen in de Linker Halve Vlieger (straten Lede, Heggepad en Dreef) af en gaat
het onderhoud aan de eerste

door Ria Schuiling
In juni 2006 was er in de Brink in Vreewijk
een drukbezochte bijeenkomst, waarin de
bewonersorganisatie uitleg gaf over plannen
van de huisbaas voor grootschalige sloop/
nieuwbouw in Vreewijk, te beginnen met 85
woningen aan o.a. Bree en Maarland.

Waterstokerij
Vader Hiel vestigde zich in 1932 met zijn gezin met negen kinderen vanuit het Zeeuwse
Hengstdijk in een winkeltje aan de Rozegaarde op de hoek van de Groenezoom. Naast
de verkoop van kruidenierswaren verkocht hij ook ‘warm water’. Maandag was de traditionele wasdag en huisvrouwen die in de buurt woonden kwamen water halen. In
de nacht van zondag op maandag moest het water worden opgestookt en was slapen
er niet bij. Per week werd vijf tot zesduizend liter water warm gestookt, ongeveer 750
emmers.

Netty en Ria

Een tijdje later bedachten we dat we contact zouden kunnen
leggen met de nazaten van de notabelen die Tuindorp Vreewijk ooit tot stand hebben gebracht. Het lukte ons om zeven
van die families te bereiken en daar zijn hartverwarmende
contacten uit voortgekomen. De nazaten waren bereid om bij
te dragen aan een aantal ideeën die Netty bedacht, zoals het
planten van een flinke amberboom aan de Lede. Door de jaren
heen zijn er, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendagen,
een aantal bijeenkomsten met de nazaten geweest.

Netty ontvangt de Erasmusspeld

Netty was onvermoeibaar en vasthoudend en ze had de talenten en de vaardigheden om dit verhaal aan te gaan. En misschien nog belangrijker: ze DEED het, en ze deed het op een
manier die werkte.
Netty heeft haar unieke stempel gedrukt op wat bezig is de
geschiedenis van Tuindorp Vreewijk te worden, en de inkt van
dat stempel zal niet snel vervagen.
Dankjewel, lieve Netty, het was me een eer en een genoegen.
Bekorte versie van de toespraak van Ria Schuiling tijdens de uitvaart op 29 juli 2019.

Kruidenier Alewies Hiel was destijds een van de bekendste in de wijk. Hij had een groot
aantal vaste klanten en kende iedereen in de wijk. n

‘BOERENZIJ’ een kunstproject op Rotterdam Zuid

Tot en met 2023
Tot nu toe zijn er ongeveer
400 woningen aangepakt
in het Verbeterprogramma
Vreewijk. Tot en met 2023
krijgen ruim 1.400 woningen
in de Valkeniersbuurt, Linker
Halve Vlieger, Buurt 9 een
flinke verbetering. Bewoners
hebben na de grootscheepse
aanpak een comfortabele,
goed geïsoleerde en energiezuinige woning, waarbij het
authentieke karakter aan de
buitenzijde behouden blijft.
Meer informatie over het
Verbeterprogramma leest u
op www.vreewijkverder.nl
Debby ten Brink, Havensteder

KOM OP MET
JE IDEE!
Er is nog geld beschikbaar
voor bewonersinitiatieven!
Heeft u een leuk idee voor uw buurt dat u graag
met anderen uit wilt voeren? Dan is daar geld
voor beschikbaar! Eigenlijk is alles mogelijk, zolang Vreewijk er maar leuker, beter of mooier
van wordt.
Op zaterdag 12 oktober kunt u tussen 12.00 en
16.00 uur langskomen in de Brink (Dreef 71) met
uw idee en/of aanvraag. Er zijn wijkraadsleden
en medewerkers van gemeente en Opzoomermee aanwezig om u te helpen bij het uitwerken
en indienen van het plan.
Kunt u op 12 oktober niet aanwezig zijn? Geen
enkel probleem! Ook op onderstaande dag en
locatie bent u welkom:
Donderdag 3 oktober tussen 16 en 18 uur in
Speeltuin de Vaan, Pinksterweide 31
Hopelijk tot snel!
Wijkraad Vreewijk

Boerenzij is de oude bijnaam voor RotterdamZuid, vanwege de migranten uit het platteland van
Nederland, oorspronkelijk
Zeeland, de Zuid-Hollandse
eilanden, Brabant en oost
Nederland. Ze gingen in
de havens werken. De migratie naar Rotterdam Zuid
begon ruim 100 jaar geleden tijdens de aanleg van
de havens op zuid. En nog
steeds trekt werk in Rotterdam nieuwe werknemers
ook uit andere delen van de
wereld, die oorspronkelijk
een agrarisch beroep hadden. Voor dit kunstproject
zochten TENT en kunste-

‘Struinen in de
Tuinen’, dat was
prachtig!

Miranda Rademaker en Jim Roodnat
spelen in de tuin van Elza Burg tijdens
‘Struinen in de Tuinen’ 2019

Eén van de nazaten, de heer Gijs van der Mandele, de kleinzoon van degene dankzij wie Tuindorp Vreewijk begin 20e
eeuw is gebouwd, heeft op zeker moment brieven gestuurd
aan burgemeester Aboutaleb met een opsomming van alles
wat er tot dan toe bedacht en gedaan was om Tuindorp Vreewijk te behouden. Dat resulteerde erin dat wij op 11 april 2015,
volkomen tot onze verrassing, het Erasmusspeldje kregen opgespeld door de burgemeester tijdens een geweldig feest.
Uiteindelijk werd het behoud van Tuindorp Vreewijk een feit.
De manier waarop de corporatie sindsdien invulling geeft aan
de toekomst voor Vreewijk en de Vreewijkers maakte dat er
voor Netty nog steeds de noodzaak was om alert en actief te
blijven.

Toos van Delen kan zich nog herinneren dat ze als kind met haar broertje haar moeders portemonnee op de schoorsteenmantel zag liggen. Er zat wel 25 gulden in en de
kinderen, die nog geen idee hadden van de werkelijke waarde van geld, maar ze wisten
meteen wat dit wel betekende: Snoepjes bij kruidenier Hiel!
Toen de kruidenier de kinderen met het bankbiljet zag, begreep hij echter direct dat dit
niet klopte en nam de twee kinderen aan de hand mee naar huis om verhaal te halen.
Thuis troffen zij hun huilende moeder aan, die dacht dat haar laatste huishoudgeld
voorgoed verdwenen was. Kruidenier Hiel had er weer een dankbare klant bij!

woningen in Buurt 9 (straten
Meiland, Enk) van start.

Een opgeknapte woning én tuin

In memoriam Netty van den Ende

Kruidenier Alewies Hiel

Het verbeterprogramma:
een opgeknapte woning én tuin
Na een welverdiende bouwvakantie zijn de medewerkers van het Verbeterprogramma weer hard aan het
werk om de Vreewijkse woningen een flinke verbetering
te geven. Voor de vakantie
keerden de laatste bewoners
van het Weipad weer terug
naar hun opgeknapte woningen. Dat was gelijk een
uitstekend moment om ook
de tuin op te knappen! De
wijkbeheerder van Havensteder organiseerde een tuinendag. Wijkbeheerder Sabrina:
“Met de tuinendag bieden
we de bewoners een frisse
start, met een opgeknapte
woning én tuin. De bewoners kiezen zelf, binnen een
bepaald budget, hoe zij hun
tuin opknappen. Wij helpen
daarbij en zorgen voor de
benodigdheden. De nieuwe
tuin moet natuurlijk wel aan

3

Na afloop kwam een mij tot dan toe onbekende bewoonster,
die Netty bleek te heten, van achterin de zaal naar voren en
ze nam het woord. De strekking van wat ze zei, was: dit laten
we toch niet gebeuren? Wie doet er mee? Dan moet je even je
naam en je telefoonnummer opschrijven.
Het is vooral de verdienste van Netty geweest dat lokaal en
nationaal het cultuurhistorisch belang van Tuindorp Vreewijk
op de kaart werd gezet.

Herinneringen ophalen bij de Muzieksalon

Reis je mee? Het is weer tijd voor de
Kinderboekenweek!

Nr. 2 oktober 2019

naar Wapke Feenstra plattelands migranten en “boeren” op Rotterdam-Zuid.

10 oktober 2019 opent een
tentoonstelling in TENT
Rotterdam. www.wapke.nl

WAPKE FEENSTRA, zelf
ook boerendochter, gaat in
dit project op zoek naar een
ander Rotterdam-Zuid. Dat
doet ze in samenwerking
met Rotterdammers. De
afgelopen eeuw betekende
wonen op Rotterdam-Zuid
dat je op de “boerenzij”
leefde en dat was echt
geen compliment. Die bijnaam herijken is het plan.
Het project zal in de nazomer van 2019 de resultaten tonen met openbare
screenings op Zuid en op

TENT is een platform voor
hedendaagse kunst met
Rotterdamse wortels. Het
verbindt de kunst van de
stad met wat in de wereld
er omheen gebeurt. De
tentoonstellingsruimte is
in de Witte de Withstraat
50. www.tentrotterdam.nl
Op 30 oktober a.s. is Wapke
Feenstra
gastprogrammeur van de Podium Vreewijk filmavond. Wellicht
gaat zij haar film Boerenzij
vertonen, maar dat is nog

niet zeker. In elk geval zal
zij iets vertellen over haar
project. Binnenkort wordt
het programma bekend gemaakt. Meer informatie op
www.podiumvreewijk.nl.

Misschien was het koudwatervrees, maar te weinig
mensen gaven zich op voor het meedoen aan ‘Struinen
in de Tuinen’ op zondag 7 juli j.l.
Wijkbewoonster Elza Burg stelde als enige in Vreewijk
haar tuin aan de Langegeer beschikbaar om plaats te
bieden aan violisten Miranda Rademaker en Jim Roodnat en een klein geïnteresseerd publiek.
En het was meteen zo’n succes en ze de reacties waren
zo positief en enthousiast dat ze volgend jaar weer wil
meedoen.
‘Struinen in de Tuinen’ was dit jaar voor het eerst in
Rotterdam. Het is een initiatief van de bedenkers van
‘Gluren bij de Buren’.
Een tuin en een act, die koppeling is de formule. Daarna is iedereen welkom om te komen kijken en luisteren op de afgesproken tijd.
Op 7 juli j.l. was dat dus bij Elza om 12.00 uur en om
13.30 uur.
Ik was getuige van een heerlijk en prachtig klein muziekprogramma, samengesteld door Miranda Rademaker (van Klassiek op Zuid; zie elders in deze krant) en
Jim Roodnat (o.a. bekend als dirigent van het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest).
Zij speelden muziek van Nederlandse en Amerikaanse
componisten, die varieerde van romantische melodieën tot filmmuziek, blues en jazz. Wij, het 16-koppig
publiek (waaronder 4 aandachtige kinderen) genoten
van eerst een kopje koffie of thee en daarna de mooie
vioolklanken in de natuur van Tuindorp Vreewijk.
Soms klonk er zelfs applaus uit de buurtuinen! Ik vind
het zeker voor herhaling vatbaar en dan liefst in nog
veel meer Vreewijkse tuinen met meer (al dan niet
Vreewijkse) artiesten. Voelt u er ook voor, houd dan
de website in de gaten; www.struinenindetuinen.nl
en wie weet klinkt dan volgend jaar begin juli in heel
Vreewijk muziek in de tuin!
Joyce Turek

Joyce Turek, Podium Vreewijk

Bewoners winnen rechtszaak
Twee bewoners van het Maarland hebben de rechter ervan weten te overtuigen dat er geen dringende noodzaak is voor het vervangen van de vloer
(een onderdeel van de bepalingen van het verbeterprogramma van Havensteder.
Bewoners van Tuindorp Vreewijk die hiermee te maken hebben begrijpen wat
hiermee bedoeld wordt).
Havensteder heeft hoger beroep aangekondigd.
André van Well

Agenda
4 oktober
De Muzieksalon, Bibliotheek Feijenoord
6 oktober
Klassiek op zuid in de Vredeskerk
6 oktober	ouderen maken een boeket met bloemen uit Educatieve tuin de Enk
9 oktober 	Kinderboekenweekfeestje Bibliotheek Feijenoord
12 oktober	ophalen prijs TKC bij Het Witte Paard tevens Bokaalavond TKC
13 oktober 	In Leeszaal Vreewijk
					
schrijfsters Sanneke v. Hasselt en Michelle v. Dijk en liedjeszanger
					
Arie van de Krogt

18 oktober
De Muzieksalon, Bibliotheek Feijenoord
30 oktober 	filmavond podium Vreewijk met als gastprogrammeur Wapke Feenstra
1 november 	De Muzieksalon, Bibliotheek Feijenoord
27 november 	filmavond Podium Vreewijk film “The Florida Project”
1 december	december concert Klassiek op Zuid in de Vredeskerk
21 december 	kleinschalige Midwinterviering (locatie nog onbekend)
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Beelden van Vreewijk
expositie toonde een verzameling publieke kunstwerken daterend van 1940 tot nu
uit alle delen van Rotterdam.
Ook verhuisde het tijdelijk
om tentoongesteld te worden
gedurende de vijfde Internationale Sculptuur Biënnale
Art Zuid 2017 in Amsterdam,
een ode aan naoorlogse abstracte beeldhouwkunst.

Spiraal II Piet Killaars

Spiraal II (1982) van Piet
Killaars is een dynamische,
stalen constructie bestaand
uit in elkaar geschoven Vvormen. Het werk staat in
een plantsoen aan de Groene
Hilledijk tegenover de entree
van het voormalige Zuiderziekenhuis.
Piet Killaars (Tegelen 1922
- Maastricht 2015) was sinds
de jaren vijftig actief als
beeldhouwer. Hij zag de natuur als een machine en zijn
abstracte werk was een ver-

Spiraal II Piet Killaars

beelding van codes die hij
daarin ontdekte. Doormiddel
van het herhalen van geometrische elementen drukte
hij beweging, groei en ontwikkeling uit. Het monumentale kunstwerk Spiraal
II werd in 1982 in opdracht
van gemeente Rotterdam
en in samenwerking met de
winkeliersvereniging
voor
de winkelpromenade Boulevard-Zuid gemaakt. Later
verhuisde het beeld toen
het teveel ingepakt raakte
door bloembakken, paaltjes

en straatmeubilair. Er was
niet veel over van het streven naar een grootstedelijke
beleving aan de Beijerlandselaan waar de komst van dit
kunstwerk tenslotte aan had
bijgedragen.
Het werk is vaker van plaats
veranderd. Zo maakte Spiraal II deel uit van de pop-up
beeldententoonstelling Uproot Rotterdam (2016) aan het
Museumpark in het kader van
de viering van 75 jaar wederopbouw Rotterdam. De unieke

En hoe ziet de toekomst eruit? Het werk gaat op zijn
huidige locatie als één van
de meest prominente voorbeelden van Rotterdamse
stadsverfraaiing in Vreewijk
uitgroeien tot een baken voor
het Zuider Gymnasium, dat
vanaf 2020 onderdak krijgt
in het poortgebouw van het
voormalige
Zuiderziekenhuis.
Marjolijn van der Meijden
is werkzaam bij Centrum
Beeldende Kunst Rotterdam. Meer weten over kunst
in openbare ruimte? Kijk op
www.bkor.nl

Bericht van de TKC
Voor iedereen die een certificaat in de
bus heeft gekregen dat zijn/haar tuin in
de prijzen is gevallen:
op 12 oktober 2019 kunt u uw prijs
op komen halen in de tuin van Roos
Marijn in Het Witte Paard.

U kunt terecht van 9.00 uur t/m 15.00 uur
Vergeet niet om uw certificaat mee te
brengen, want helaas zonder certificaat
geen prijs-plant.
Wij zien uit naar uw komst.
Henk van der Horst, voorziter TKC

Museumwoning
Tuindorp Vreewijk
Museumstuk uitgelicht
Petroleumstel
‘We moeten van het gas af’.
De overheid wil dat alle huishoudens in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Het betekent dat we dan niet meer
kunnen koken op gas. Zo’n
soort omslag hebben Nederlanders eerder gehad in de
jaren 60. Toen werd er gestookt op kolen en gekookt
op een petroleumstelletje,
dat vaak ‘peteroliestel’ werd
genoemd.
Wat daar allemaal niet op
gekookt werd en lekker!
Vooral het draadjesvlees, dat
urenlang moest sudderen,
weten vele 55-plussers zich
nog te herinneren; zo zacht
en zo heerlijk.
Petroleum dat als brandstof
voor deze kooktoestellen
diende, was in veel gevallen
te koop bij de waterstokers
in de buurt. De petroleum

werd onderin in het stelletje gedaan en opgenomen
door een pit. Zo’n pit, een
ongeveer 7 cm brede katoenen band, kon omhoog gedraaid worden waardoor de
vlam hoger ging branden en
er meer warmte afgegeven
werd. Stond het te hoog, dan
ging de vlam roeten, ofwel
walmen. Voor het doven van
de vlam werd de pit zover
naar beneden gedraaid tot
de vlam uitdoofde. Er waren
éénpits-stelletjes, maar vaak
meerdere pits stellen.
Je zou denken dat veel petroleumstelletjes snel verdwenen na de invoering van het
aardgas. Maar veel mensen
bleven het apparaat gebruiken voor het sudderen van
onder andere draadjesvlees
en stoofperen. Even zoveel
werden de petroleumstellen
in de vensterbank gezet en

dienden ze als plantenbak,
want decoratief zijn ze wel.
Petroleumstellen
worden
ook regelmatig aangeboden
aan de museumwoning en
vormen dan ook fraaie museumstukken.
Museumwoning Tuindorp
Vreewijk
Nieuwsgierig geworden naar
zo’n petroleumstel? Kom
eens een kijkje nemen in
Museumwoning Tuindorp
Vreewijk. De museumwoning is gevestigd in het voormalige woonhuis (gebouwd
in 1917) van de heer Arends.
Tot aan zijn overlijden in
2008 is niets aan de woning
veranderd en daarom is deze
woning vrijwel in originele
staat gebleven. Tegenwoordig is de woning ingericht
met diverse meubelen en
voorwerpen uit de beginperiode van Tuindorp Vreewijk.

Petroleumstel

De museumwoning is gevestigd aan de Lede 40 (3075 HK
Rotterdam).
Het is geopend op woensdagen van 11:00- 16.00 uur en
de 1e zaterdag van de maand
van 11:00 – 16:00 uur.
www.museumvreewijk.nl
Marian Groeneweg,
Museumwoning Lede 40.
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Column
Voetballen met een krop
sla… of behoud het goede
Laatst hoorde ik een radioreclame waarin werd verteld over een man die het speet dat de telefooncel er
niet meer was, waarin hij zijn vroegere geliefde belde,
de vrouw met wie hij nu 50 jaar getrouwd was.
De stem in die reclame zegt dan dat het maar goed is
dat die telefooncel er niet meer is, want dat het goed
is dat dingen veranderen.
Natuurlijk is dat goed, dat dingen veranderen. Daar
ben ik het mee eens. Dingen moeten soms veranderen, dat heet vooruitgang en die heeft veel goeds gebracht.
Er zijn echter ook dingen die hetzelfde blijven en ook
dat is goed.
Onlangs ging ik op de fiets naar Barendrecht en ik
zag nog sporen terug van de tijd dat het daar allemaal
nog boerenland was. Die sporen van vroeger in het
landschap zijn leuk en interessant om te zien hoe een
landschap is ontstaan en gegroeid.
Ik passeerde ook ‘de Twee Bruggen’, de vroegere geriatrische kliniek aan de Pascalweg en zag dat deze
werd gerenoveerd. Toen mijn oma er in 1970 overleed, was het een tamelijk nieuw gebouw.
Vijftig jaar later is het gebouw dus zeker wel toe aan
een aanpassing aan deze tijd.
Een aantal jaren geleden zouden ze echter dit gebouw rigoureus hebben gesloopt vermoed ik.
Ook écht oude gebouwen (want vijftig jaar is natuurlijk
niet oud) worden in menig Europees land zorgvuldig
gerestaureerd en indien mogelijk krijgen zij dan een
nieuwe bestemming. Gelukkig lijkt dit in Nederland
langzamerhand ook de trend te worden. In Rotterdam werd al het goede voorbeeld gegeven met het
belastinggebouw aan de ‘Pluk-me-kaal-straat’ en de
kraamkliniek aan de Henegouwerlaan. Ons nabije Zuiderziekenhuis is ook bezig een van die voorbeelden
te worden.
Ik juich het toe dat ook in gebouwen de ‘kringloopgedachte’ terrein wint.
Voortschrijdend inzicht leert ook dat het goed is dat
dingen weer terug komen, die vroeger goed waren,
maar in de loop der jaren verdwenen zijn. Zoals bepaalde mooie architectonische details in Tuindorp
Vreewijk (zie elders in dit blad). Het vreemde is dat
wij een tijd lang minder genoegen leken te nemen
met ‘het behoud van het goede’. Nu we ons bewust
worden van de overconsumptie in onze maatschappij,
de verspilling wordt bestreden door voedselbanken,
kringloopwinkels en Marktplaats lijkt er in het algemeen een nieuwe waardering te ontstaan voor (her-)
bruikbare en kwalitatief (nog) in prima staat zijnde
roerende en onroerende goederen.
Ook het spreekwoord ‘Je moet geen oude schoenen
weggooien voor je nieuwe hebt’ vind ik weer toepasselijk. Die oude kunnen immers naar de schoenmaker
en ze zijn waarschijnlijk duurzamer gemaakt dan de
nieuwe die je nu koopt. Ik zelf ben daarvan overtuigd
geraakt.
Terug van de schoenmaker fietsend over de Groenezoom zag ik iets dat me verbijsterde; er was een
meisje bezig te voetballen met een (nog in het cellofaan zittende) krop sla!
Daar schoten mijn zojuist verzoolde schoenen van uit.
Buiten-beentje

De Tuindorp Vreewijkcoöperatie is
sinds 2018 een nieuwe organisatie die
zich inzet om het bestaande te behouden, te versterken en tegelijkertijd een nieuwe impuls te geven aan
de ontwikkeling van de wijk.
Een ‘coöperatie’ is een vereniging met
een bedrijf. In de Tuindorp Vreewijkcoöperatie bestaat de coöperatie uit
een combinatie van een netwerk van
bestaande lokale organisaties en een
lokaal werkbedrijf (werkcoöperatie).
Het werkbedrijf zorgt ervoor dat het
werken aan de wijk ‘inbesteed’ kan
worden, in plaats van dat het via aanbesteding of uitbesteding uitgevoerd
wordt door bedrijven van buiten.
De wijkcoöperatie heeft als missie om
van Tuindorp Vreewijk een sterker en
kapitaalkrachtiger gebied te maken
met betrokken bewoners en ondernemers. De coöperatie biedt hiervoor
een organisatiestructuur waarbij de
opbrengsten en voordelen direct aan
de wijk zelf toekomen. Het bundelen van kracht, talent, budget en tijd

zorgt ervoor dat de bewoners en ondernemers in het gebied een sterkere
positie innemen en efficiënter meer
werk aan kunnen.
Samen met Havensteder, Schotgroep,
Stichting de Uil en de bewoners van
het woningverbeterprogramma zijn
de eerste zogeheten Tuindagen georganiseerd. Tijdens de Tuindagen
krijgen de tuinen van de verbeterde
woningen een opknapbeurt. Het gaat
daarbij niet alleen om een mooie
nieuwe tuin, maar ook om het samen
doen.
Ondertussen is Leen Blom alweer
enige tijd aan de slag als Huismeester voor de Logeerwoningen in het
woningverbeterprogramma. Hij ontvangt de tijdelijke bewoners van
de Logeerwoningen en is hun aanspreekpunt tijdens het verblijf.
Naast al dat harde werken is er ook
ruimte voor cultuur en ontspanning.
De Tuindorp Vreewijkcoöperatie was
medeorganisator van de eerste Dag

van Vreewijk op 22 juni. Een Dag die
in het teken stond van Engeland, vanwege de Engelse oorsprong van het
Tuindorp-concept.
Vragen, ideeën of opdrachten? Of
wilt u solliciteren naar een functie?
Heeft u ideeën over klussen die geklaard moeten worden, of activiteiten
die georganiseerd moeten worden?
Heeft u zelf een opdracht voor de
wijkcoöperatie, bijvoorbeeld voor het
onderhouden van uw tuin? Of heeft
een andere vraag aan de coöperatie?
Mail dan naar info@vreewijkcooperatie.nl of spreek een van de bestuursleden (Lex Wilbers, Joshua van
den Ham, Wim Martens, Burgit van
Huuksloot of Ronald van Raaij) aan.
We gaan graag met elkaar in gesprek
hoe we samen kunnen werken aan
Vreewijk!
Annet van Otterloo (kwartiermaker
Tuindorp Vreewijkcoöperatie)

De Tuindorp Vreewijk CO-OP wil door coöperatieve samenwerking met alle andere
Vreewijkse organisaties de komende tijd de
volgende activiteiten organiseren:
November 2019
‘Vreewijk-ruimt-op-dag’.
In samenwerking met Havensteder, TKC en Schot-groep
wordt in een deel van Vreewijk onderhoud aan tuinen gepleegd, kan het tuinvuil worden afgevoerd, worden overtollige of versleten tuinmeubelen afgevoerd, worden schuttingen
recht gezet of vervangen.
Kortom opgeruimd.
5 november 2019
Jaarlijkse ledenvergadering Tuindorp Vreewijk CO-OP
Start: 19.30 uur
Plaats: Beukenhorst Beukendaal
Wilt u komen kennismaken? U bent van harte welkom.
21 december 2019
Midwinterviering - locatie wordt nog bekend gemaakt.
In de donkere uren van 19.00 tot 21.00 uur kan men zich warmen aan het echt houtvuur en zijn er warme chocolade en
andere versnaperingen.
Maart/april 2020
Na de Vreewijk-ruimt-op-dag van november gaan we op die
dag aan de slag om de tuin zomer klaar te maken.
Met hulp van plaatselijk middenstand, TKC, Schot en Havensteder staan er opnieuw afvalcontainers en kan er op afspraak
hulp worden geboden.

Mobiele Tuin op de Dag van Vreewijk
(project van studenten Design
Academy Eindhoven)

Voorbeeld Modeltuin in de Disselstraat

Aan het werk op de Tuindag

20 juni 2020
De tweede Dag van Vreewijk met als thema Engeland wordt
op de Dreef en een deel van de Groene Zoom georganiseerd.
Even leuk en sfeervol als in 2019.
Hebt u vragen?
Wilt u meehelpen of heeft u een slim plan/voorstel
Meldt u via info@tuindorpvreewijkcooperatie.nl
We horen graag van u.
Namens Tuindorp Vreewijk CO-OP
Lex Wilbers

Aan het werk op de Tuindag

Tuin Samen & Anders, achter Simeon & Anna

Muziek in
Vreewijk!

Miranda Rademaker en een aantal musici van Klassiek
op zuid bij een concert in de Vredeskerk

Het kan zomaar gebeuren
dat u tijdens een wandeling
door Tuindorp Vreewijk opeens ergens prachtige muziek hoort klinken: grote

kans dat u dan Klassiek op
Zuid bent tegengekomen!
Al tien jaar lang geven deze
musici in allerlei verschillende
samenstellingen

optredens onder leiding
van de Vreewijkse violiste
Miranda Rademaker. “Het
zijn concerten door en
voor Rotterdammers” aldus
Miranda, “met heel gevarieerde programma’s. We
proberen bekende stukken
af te wisselen met nieuwe
ontdekkingen. Voor elk wat
wils dus! Klassiek is de basis, maar op een vrolijke,
ontspannen manier. Doordat ik ook iets vertel over de
muziek, hoef je zeker geen
kenner te zijn om onze concerten te waarderen!”
Klassiek op Zuid heeft een
vaste serie in de Vredeskerk, Lede 117.

Dit kalenderjaar zijn er nog
concerten op zondag 6 oktober en zondag 1 december.
Aanvang 11.45 uur, toegang
is gratis en vanaf 11.30 uur
staat de koffie klaar!
Ook op andere plaatsen is
Klassiek op Zuid te horen:
in de Brink en de Kruisvindingskerk bijvoorbeeld,
maar ook worden er kindervoorstellingen en huisconcerten voor u en uw buren georganiseerd.
Meer weten?
Kijk dan eens op de website
www.klassiekopzuid.nl

n

Wie komt het team van de Tuindorp Vreewijkcoöperatie
versterken?
Samen werken we aan een groenere toekomst van de
wijk, waar we onze kracht en doorzettingsvermogen laten zien!
We zoeken leuke collega’s die ons hierbij willen helpen!
Wat geven wij jou?
• Werk in het groen (en in de toekomst mogelijk meer)
• Ervaring
• Netwerk
• CAO conform salaris

Jaargang 40
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Waar zijn ‘het prinsje, de vruchten
en de zonnebloemen’…?

Het team van ontwikkelaars v.l.n.r. Jojanneke Post, schilder,
Lisette Kappers, kleur onderzoekster, Jef Ruytenbeek, Havensteder projectleider

Wie al langer dan pakweg
30 jaar in Vreewijk woont
of er via de Dreef binnenkomt kan het zich misschien herinneren.
In 12 bovenlichten van de
huizen aan de Dreef bevonden zich ornamenten, kleine
beeldhouwwerkjes met verschillende motieven.
Op een dag waren ze verdwenen -op één na, en die
was ook opeens weg-.
Dankzij de inzet van de helaas overleden Netty van den
Ende, komen ze weer terug.
In een gesprek met architect
Arjan Hebly, medeverantwoordelijk voor de reconstructie en het ontwerp van
de nieuwe renovatiewoningen in o.a. de Valkenier en
de linker Halve Vlieger kom
ik te weten hoe het staat met

de ontwikkeling van de replica’s van deze ornamentjes.
Arjan Hebly vertelt: De
beeldjes waren oorspronkelijk van hout, met de hand
gesneden en beschilderd,
ontworpen en gemaakt door
de Amsterdamse beeldhouwer Hildo Krop (1884-1970).
Deze was zelfs stadsbeeldhouwer van Amsterdam, dus
verwonderlijk dat hij deze
opdracht voor de versiering
van Rotterdamse woningen
kreeg! Reden daarvoor was
dat de ontwerpers van Tuindorp Vreewijk, Berlage en
Granpré Molière al samen
werkten met de gerenommeerde kunstenaar Hildo
Krop en daardoor kreeg hij
de opdracht voor deze kunstversiering. Bovendien hoorde hij tot de kring van soci-

alistische kunstenaars, actief
in de arbeidersbeweging van
begin 20e eeuw, waartoe ook
veel Rotterdamse kunstenaars behoorden en wier levenshouding aansloot bij de
ideologie van het tuindorp,
zoals bedacht door K.P. van
der Mandele en diens geestverwanten.
Omdat de tendens nu is om
Tuindorp Vreewijk weer te
renoveren in een stijl die eer
doet aan de oorspronkelijke
architectuur en de verkeerde
renovatie-stijl van de jaren
tachtig moet verbeteren,
heeft met name Netty van
den Ende zich (ook bij Havensteder) hard gemaakt om
ook deze ‘pareltjes’ binnen de
architectuur van het tuindorp
terug te laten komen. De huizen op de Dreef zijn dan ook

rijksmonumenten geworden.
Ook bij de huizen van het
Heggepad
en
Melkpad
maakte Hildo Krop de ‘zonnetjes’ in de bovenlichten,
waarvan ook replica’s worden gemaakt, die na de renovatie weer terug komen.
De replica’s van al deze
beeldhouwwerkjes zijn in
2018 met de nodige deskundigheid gemaakt in de houtsnijwerkplaats van het museumschip ‘De Delft’. Helaas
heeft dit mooie Rotterdamse
initiatief, De Delft, het afge-

De overkoepelende huurdersorganisatie de Brug werkt niet
langer mee aan de verkoop van sociale huurwoningen door
Havensteder. Adviesaanvragen en zienswijzen voor verkoop
en dispositie worden alleen nog maar behandeld als de verkochte woningen ergens anders worden gecompenseerd.
Door te compenseren neemt het totaal aantal sociale huurwoningen niet verder af. De komende tijd gaan we samen met
Havensteder een plan voor dat compenseren uitwerken. De
Brug adviseert de andere huurdersorganisaties van Havensteder om deze lijn te volgen. Huurdersvereniging Vreewijk was
al tegen het onttrekken van sociale huurwoningen.
De Brug heeft begrip voor de positie van Havensteder. Toch
vinden wij dat het belang van huurders en de doelgroep moet
prevaleren.
Helaas zorgt deze keuze er niet voor dat Havensteder geen
sociale huurwoningen meer kan of mag verkopen. Huurdersorganisaties hebben op dit terrein slechts een adviserende
rol. We geven hiermee als huurdersorganisaties wel een stevig
signaal af: stop met het verkopen van sociale huurwoningen
want deze zijn broodnodig!
Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met
de voorzitter van De Brug, Steve Fok via info@shadebrug.nl
Huurdersvereniging Vreewijk
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Stichting Karel de Groot
bestaat in 2019 25 jaar

Iependaal
door Leeszaal Vreewijk

Twee bovenlichtbeeldhouwwerkjes van
Hildo Krop

lopen jaar haar deuren moeten sluiten. Niet alleen het
namaken van de originele
beeldhouwwerkjes,
maar
ook de kleuren daarvan vereisten een grondige studie
van de nieuwe makers.
Het is beslist de bedoeling
dat de nieuwe versie van de
Hildo Krop-kunstwerkjes er
zo veel als mogelijk uit gaan
zien als de originelen. Net
als in één van de nog bestaande houtsnijwerkjes zijn
ook de nieuwe opgebouwd
uit twee verschillende houtsoorten, te weten duurzaam
en hard eiken in het midden
en iepen aan de zijkanten. In
Iepen kan je iets fijner snijden dan in eiken.
Ik vraag Arjan Hebly wanneer de bovenlicht beeldhouwwerkjes klaar zijn?
Daarover kan hij helaas
geen uitspraak doen evenmin over de vraag wanneer
ze geplaatst worden. Een en
ander is afhankelijk van de
nieuwe renovatie van de hui-

zen aan de Dreef. Voor mensen met een warm kloppend
hart voor de architectonische historie van Tuindorp
Vreewijk en alle prachtige en
bijzondere bouwelementen
die daarbij toegepast zijn is
het een enorm goed bericht
dat er weer aandacht is voor
deze, soms door ondoordachtzaamheid verdwenen
elementen.

Een nieuw beeldje naast een
oud origineel

Zij kunnen zich verheugen op de terugkeer van ‘de
prinsjes, de vruchten en de
zonnebloemen’. Verdrietig
dat initiatiefneemster hiervan, Netty van den Ende het
niet meer kan meemaken. Zij
laat in elk geval iets moois
na te harer gedachtenis.

Er zijn straten en pleinen genoemd naar bomen, planten,
bloemen maar ook naar schilders , politici en schrijvers.
Dat een schrijver zich vernoemt naar een straat is wel bijzonder. Dan denk je toch daar moet ie een goede reden
voor hebben . Dat Willem v. d. Kulk de suggestie kreeg van
de schrijver A. M de Jong om de achternaam Iependaal te
gebruiken had te maken met zijn slechte reputatie. Hij
had in de gevangenis gezeten voor lichte vergrijpen. Hij
was ook zijn Nederlanderschap kwijt geraakt door dienst
te nemen in het Engelse leger om te vechten in Vlaanderen tegen de Duitsers. Zijn ouders woonden al op de Iependaal in de nieuwe wijk Tuindorp Vreewijk . Die wijk is
enigszins verbonden met de vrede van 1918, het einde van
de Eerste Wereldoorlog . Zelf ging hij ook in de Iependaal
wonen rond 1930 op nr 23 B tegenover zijn ouders met
zijn echtgenoot Josephina Klapwijk. Willem van Iependaal is vooral een echte Rotterdamse schrijver. Hij schrijft
de Rotterdamse spreektaal in gedrukte vorm. Hij was ook
erg anti oorlog (pacifist) door zijn eigen ervaring in de
eerste wereldoorlog. (Rotterdam had een grote aanhang
onder de pacifisten).

Tussen 1930 en 1940
had Willem van Iependaal al veel gepubliceerd o.a zijn beroemde
boek Polletje Piekhaar
en Lord Zeepsop. In de
oorlogsjaren moest hij onderduiken maar hij bleef actief
in het verzet. Veel van zijn vrienden zijn toen omgekomen onder wie ook de schrijver A. M. de Jong. (Naar deze
schrijver zijn 9 straten genoemd in ons land).
Onze wijkgenoot schrijver Jan Oudenaarden organiseerde
dat er destijds in de Iependaal een bordje werd geplaatst
op de woning waar Willem van Iependaal had gewoond.
Dit bordje is helaas verdwenen bij de afbraak van de oude
Iependaal en de vervanging van de oude huizen voor
nieuwbouw. Maar dankzij Jan Oudenaarden heeft Willem toch in de wijk Nesselande een naar hem genoemde
straatnaam gekregen, de Willem van der Kulkstraat.
Gegroet uw reporter uit Vreewijk
Pieter Termeer

Activiteitenagenda Leeszaal Vreewijk
10 november
Rotterdamse Jeugddetectives, een familiebedrijf, door Dick Venema

17 november
BRAAF ZIJN? OF PIETJE BELL? Wat
Christiaan van Abkoude zijn jonge
lezerspubliek wilde meegeven, door
Walter Gerritsen van der Hoop

24 november
Armoede en Sociale Ellende in Rotterdamse Kinderboeken 1900-1945, door
Frits van Engeldorp Gastelaars.

Joyce Turek

Wijkpost Verlengde Motorstraat 12
In december 2018 is een wijkpost geopend aan de Verlengde Motorstraat 12. Een wijkpost waar burgers uit de
directe omgeving (Landbouwbuurt, Motorstraatgebied
en Strevelsweg) terecht kunnen voor advies/informatie
en/of het doen van (klacht/overlast) meldingen.

De nieuwe ornamentjes op een rij

Vacature administratieve kracht

Stop met verkoop
van sociale
huurwoningen!
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Vanwege ziekte van onze huidige administratieve kracht en
oud bestuurslid zijn de Bewoners Organisatie Vreewijk en de
Huurdersvereniging Vreewijk op zoek naar een administrateur. Door de grote hoeveelheid werk zijn de besturen van beide verenigingen niet in staat het werk van de administrateur
er bij te nemen. Vanwege bijdragen(subsidies) van respectievelijk gemeente en woningcorporatie dienen de verenigingen een duidelijke en accurate administratie bij te houden.
Derhalve zijn wij op zoek naar een persoon met ruim administratief inzicht en enige bekendheid met het verwerken van
gegevens in een boekhoudprogramma op de pc. Uiteraard zal
hij of zij ingewerkt worden door de penningmeester.
Ben jij betrouwbaar, kan je goed met cijfers omgaan en ben
je een dag per week beschikbaar, meld je aan op één van onderstaande email adressen. We zullen je aanmelding serieus
behandelen.
bestuurbov@gmail.com , bestuurhvv@gmail.com n

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!

Ondertekening sociaal plan

In de omgeving van de wijkpost staat het woon- en leefklimaat sterk onder druk. Er is o.a. sprake van woon-, drugsoverlast, geluidshinder, en vervuiling in de buitenruimte. Vanaf
begin november 2018 is er op last van de burgemeester extra
inzet geweest om de overlast terug te dringen. Door de extra
toezicht en handhaving en een aantal fysieke maatregelen
(o.a. afsluiten van achterpaden en verlichting) is de situatie
verbeterd.
De wijkpost is ook de werkplek en uitvalsbasis van een Intensief Beheerteam. Gemeentelijke diensten werken actief en
nauw samen met politie, woningcorporatie Havensteder, Humanitas, stedelijk team jongerenwerk en het (sociaal) wijkteam aan de leefbaarheid.

29 juli is door de bestuurder van Havensteder en de voorzitters
van de BOV en HvV het nieuwe sociaal plan ondertekend. n

Eén van de doelstellingen is, naast het verminderen van
overlast, bewoners meer met elkaar in contact te brengen

en verbinden. Niet ‘over’ elkaar praten maar ‘met’ elkaar. Je
samen verantwoordelijk voelen voor je straat/achterpad en
buurt. In de achterliggende periode zijn vanuit het Intensief
Beheerteam samen met bewoners diverse straatactiviteiten
uitgevoerd en vond op 10 juli 2019 een wijkfeest plaats op de
Valkeniersweide.
De wijkpost is zeer laagdrempelig en toegankelijk voor alle
bewoners en ondernemers uit de buurt. Heeft u vragen op het
gebied van wonen, leven en werken, over ‘allerlei straatzaken’,
dan wordt u op weg geholpen door medewerkers in de wijkpost.
In de wijkpost a/d Verlengde Motorstraat 12 is er elke maandag een vrij inloopspreekuur van Havensteder van 15.0016.00 uur. Ook de wijkagent houdt spreekuur in de wijkpost
echter niet altijd op hetzelfde moment. In ‘de etalage’ van de
wijkpost wordt aangegeven wanneer de wijkagent aanwezig
is. Als de deur geopend is of ziet u iemand in het pand dan
bent u van harte welkom om binnen te lopen.
Vriendelijke groet, John den Broeder
Projectleider Intensief Beheerteam
Directie Veiligheid.

Karel de Groot was beeldend kunstenaar en woonde in Tuindorp Vreewijk. Hij stierf op 25-11-1993 op 45 jarige leeftijd.
Na zijn overlijden is op 25-11-1994 de Stichting Karel de
Groot opgericht door mij, zijn weduwe Toos de Groot-de
Bruijn. Gedurende een aantal jaren beheerde ik de ‘Artotheek
Karel de Groot’ aan de Groenezoom 138. Na het opheffen van
deze bedrijfsruimte kwam de nadruk te liggen op de website
en de mogelijkheid om op die manier werk van de kunstenaar
te kopen. Zijn werken zijn nu allemaal gedocumenteerd en te
zien op de website; www.stichtingkareldegroot.com.
In 2019 is de laatste ‘voorlopige’ hand gelegd aan een verslag
over zijn leven en werken. De website is nu een Document
geworden. De kunstwerken zijn
nu ook te koop.

25 jaar!!!
Dat vieren we al het
hele jaar met een
aantal exposities
in Het Witte Paard,
Groenezoom 245,
op de 1e verdieping
van het gebouw.

Karel de Groot, zelfportret
in olieverf en tempera

Een aantal van de prachtige aquarellen van Karel de Groot
worden in dit herdenkingsjaar te koop aangeboden voor een
speciale verlaagde prijs. Deze actie biedt u dus een unieke
kans om zo’n prachtig kunstwerk te bemachtigen.
Tot 25-11-2019 vinden regelmatig wisselingen van de kunstwerken plaats om zodoende een klein overzicht te geven van
Karels artistieke loopbaan.
Wilt u de expositie bezoeken, dan bent u van harte welkom.
Daan en Mirjam Kint van Restaurant Roos Marijn, de beheerders van Het Witte Paard zijn onze gastheer en gastvrouw,
zij ontvangen u graag. Wel voordat u een bezoek brengt aan
de tentoonstelling even melden bij de balie of bellen (0104324921) alstublieft. Zij kunnen u dan de weg wijzen.
Wilt u persoonlijk begeleid worden of heeft u andere vragen?
Neem dan contact op met de stichting via toosdegroot2@
gmail.com
Het Witte Paard is geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 12
uur. Ook s’ avonds bereikbaar.
Toos de Groot-de Bruijn, Stichting Karel de Groot.

Betaald parkeren in Vreewijk?
De gemeente is in Vreewijk gestart met het draagvlakonderzoek betaald parkeren. U heeft de brief met vragenlijst al ontvangen of u ontvangt deze binnenkort.
U wordt gevraagd of u voor of tegen de invoering van
betaald parkeren bent. Als u de vragenlijst niet invult,
wordt uw mening geregistreerd als ‘het maakt mij
niets uit’. Of u nu voor of tegen bent, belangrijk dus
om uw mening te geven!
Han van Dam, Wijkmanager gemeente Rotterdam

Colofon
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 schriftelijk –
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: Joyce Turek, Frans Meijer, Han van Dam, André van
Well
Foto’s: André van Well (tenzij anders vermeld)
Vormgeving: Minotaurus Vormgeving en Rob Visser
Drukwerk: Drukkerij de Groot
Digitale versie beschikbaar: op de websites van diverse wijkorganisaties

Nuttige adressen, contacten en telefoonnummers:
VREEWIJKHUIS
Dreef 83a, 3075 HB Rotterdam tel: 010-4865555
Trefpunt 	het hulp-, vraag- en informatiecentrum van de Bewoners Organisatie Vreewijk – maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 15.00 uur
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
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
(dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur)
BIBLIOTHEEK FEIJENOORD	
Sandelingplein 16b, 3073 AL Rotterdam tel: 010-2816365
(maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur, zaterdag van
10.00 uur tot 16.00 uur)

WIJKPOST LANDBOUWBUURT	Verlengde Motorstraat 12, 3075 NL Rotterdam
(maandag van 15.00 uur tot 16.00 uur, overigens incidenteel
geopend)
GEMEENTE ROTTERDAM	tel: 14010 (Burgerzaken/Belastingen/Afval/grofvuil/Parkeren/
Verkiezingen/Rotterdampas/etc.
BUITENBETER-APP	
download gratis deze app op uw smartphone,
voor klachten over de buitenruimte
Havensteder	Pythagorasweg 27, 3076 AJ Rotterdam, tel 010 890 2525
(maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur)
ALARMNUMMER 112
Politie geen spoed, tel: 0900 8844
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De Dag van
Vreewijk
in 2019 én
2020
Wat een geweldige dag!
Wat hadden we een geluk op 22 juni 2019: prachtig weer,
een aantrekkelijk programma, veel bezoekers en leuke aankleding zorgden samen voor een zeer succesvolle eerste ‘Dag
van Vreewijk’.
In de dubbeldekker hebben totaal 500 mensen een grote dan
wel kleine Vreewijk-ronde gereden
En … er komt er een tweede Dag van Vreewijk!
De organisatoren van het evenement zijn bij elkaar geweest
en hebben besloten nog een Dag van Vreewijk te organiseren.
Zaterdag 20 juni 2020 is er de tweede Dag van Vreewijk,
ook dan weer met het thema Engeland. Tuindorp Vreewijk is
immers een tuindorp is naar Engels model.
De Dag van Vreewijk is bedoeld voor alle Vreewijkers (en andere belangstellenden) en wordt gemaakt door alle Vreewijkers! Dus ook uw inzet is welkom!
Heeft u een idee, wilt u optreden, meehelpen. Dan horen we
dat graag: Dagvanvreewijk@gmail.com
Lex Wilbers

Nieuws van Educatieve Tuin De Enk
Misschien heb je het bij je laatste bezoek aan De Enk al gezien:
vlaggen van Stichting Natuurstad Rotterdam. Wat is daar aan
de hand?
Sinds 1 januari 2019 heeft Natuurstad de uitvoerende taken
op het gebied van natuur- en milieueducatie van de gemeente
overgenomen. Het doel van de stichting? Het stimuleren van
duurzaam denken en handelen middels recreatie en educatie. Op 8 bijzondere kinderboerderijen en 14 inspirerende
(school)tuinen ontdekken en leren bezoekers, jong en oud,
alles over de natuur, het milieu en duurzaamheid.
De Enk is één van deze mooie tuinen. Op de tuin zelf zal er
met de overgang naar Natuurstad niets veranderen. De lessen
voor basisschoolleerlingen staan weer op het punt te begin-

nen. Tijdens de les ‘Kleine Beestjes’ leren de jongste leerlingen van alles over de beestjes die je op de tuin kunt vinden.
Voor de oudere kinderen gaan de schooltuinlessen weer van
start: van zaaien tot oogsten, de leerlingen gaan het allemaal
zelf doen. Naast de schooltuinen zijn er ook nog de seniorentuinen, waar het moestuinseizoen ook in volle gang is.
Wijkbewoners zijn welkom om eens een kijkje te nemen op de
tuin. De rest van het jaar geldt: als er een tuinder aanwezig is,
ben je van harte welkom. Ook worden er regelmatig activiteiten op De Enk georganiseerd. Op 6 oktober kunnen ouderen
van 13:30 tot 16:00 een prachtig boeket samenstellen met
bloemen uit de tuin. Kom gezellig langs!

Garage “Helbers”
APK - € 29.50, gratis bij grote beurt
- Dieselmeting mogelijk
- Reparaties aan alle merken auto’s
- Plaat en spuitwerk
- In & verkoop

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Weipad 20

Telefoon 010- 432 71 06

Achter de Dreef

Mobiel 06 24 53 83 47

€ 10 korting bij inlevering van deze bon

J. Kornelisse
Weimansweg 89 Tel: 486 09 30

Fysiotherapie

Manuele therapie

Meubelstoffeerderij

Lymfedrainage

Medische fitness
Last van uw rug of nek? Met VonderFysioFit bent u snel weer in beweging!

Perfectie tot in het kleinste detail.

Wij behandelen ook aan huis, waar nodig in samenwerking met Buurtzorg.

Met o.a.
ploegstoffen.

Ook voor Revalidatie na ziekenhuisopname voor b.v. een nieuwe heup of knie.
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

Met vriendelijke groet,
Ilse Boom

Kijk voor alle activiteiten op www.natuurstad.nl

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

Contactgegevens
Educatieve tuin De Enk
Enk 182, 3075 VC Rotterdam
010 – 419 97 00
enk@natuurstad.nl

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

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 Rotterdam

