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Redactioneel
De redactie van De

Midwinterfeest
21 december 2019
bij Het Witte Paard
De Tuindorp Vreewijk Coöperatie organiseert een gezellig winterfeestje op
zaterdag 21 december a.s. in en om Het Witte Paard.
Van 17.00uur tot 18.30uur is iedereen welkom op het terras van Het Witte
Paard om te luisteren naar de sfeervolle en gezellige muziek van zangeres
Angélique (en van anderen, want er is ook Karaoke!)
Er is warme chocolademelk en glühwein te koop voor €1,- en er worden
winterse lekkernijen geserveerd. De toegang is vrij!
Wie daarna nog langer van het gezellig samenzijn wil genieten kan aansluiten bij een heerlijke stamppotmaaltijd verzorgd door Roos Marijn in
het Witte Paard, muzikaal begeleid.
De kaarten voor deze stamppotmaaltijd (exclusief drankjes maar inclusief
de hele avond gezellige muziek) kosten €10,- per stuk en zijn te bestellen
via de website van Podium Vreewijk (www.podiumvreewijk.nl)
Let op, er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus reserveer zo
snel mogelijk als u mee wilt eten. n

Vreewijker vraagt aan
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

Dreef 83a
3075 HB Rotterdam

Na het grote succes van het wijkfeest op de Valkeniersweide afgelopen
zomer, heeft een groep actieve wijkbewoners de handen in een geslagen
om weer een geweldig feest te organiseren.
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 december zal het Winterfeest georganiseerd
worden op het binnenterrein van Duimdrop, (Vorkstraat 5) achter basisschool De Akkers.
Er komt een grote schaatsbaan, een aantal luchtkussens, verschillende
activiteiten, eten en drinken en muziek. De Kerstman, Olaf en Elza mogen
niet ontbreken tijdens het winterfeest voor jong en oud.
Iedereen is welkom op vrijdag 20 december van 14.00 uur tot 20.00 uur en
zaterdag 21 december van 13.00 tot 18.00 uur. n

Gezamenlijke
Nieuwjaarsreceptie
op 5 januari 2020
Samen het nieuwe Tuindorp
Vreewijk jaar 2020 inluiden,
onder het motto ‘samen werkt
beter’, dat is de bedoeling
van de nieuwjaarsreceptie die
wordt gehouden op zondag 5
januari a.s.
Alle mensen die in Tuindorp
Vreewijk wonen en/of werken
zijn van harte welkom die middag van 16.00u-17.30u in De
Brink voor een drankje, een
hapje en een praatje!

diverse correspondenten om

De Vreewijker verschijnt 5 keer
per jaar in een oplage van 7500
exemplaren en wordt huis-aanhuis verspreid.

Winterfeest in de Landbouwbuurt

Winter Dreef

Waren er tot nu toe altijd
diverse aparte nieuwjaarsbijeenkomsten in ons mooie

wijkkrantdevreewijker@gmail.com

tuindorp, vanaf nu willen we in
alles de handen ineen slaan en
samen werken met alle organisaties, stichtingen, organen en
organisaties van bewonersinitiatieven die Tuindorp Vreewijk rijk is.
Om een kleine greep uit het
assortiment te nemen: de
Tuindorp Vreewijk Coöperatie, de Huurdervereniging, de
Bewonersorganisatie, Platform
Vreewijk, de Wijkraad, Podium
Vreewijk, Leeszaal Vreewijk
enz. enz.
U bent van harte welkom!
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Dirk Mellema en Carrie

Carrie in de Leeszaal
Garage ‘De Enk’

Buurtwinkeltje
van weleer

Carrie in de leeszaal
27 oktober kwam de van de media bekende Carrie naar de leeszaal Vreewijk. Er was een
vraaggesprek met Dirk Mellema en tot slot sprak Carrie de onderstaande column uit.
 ief Vreewijk,
L
Ik zal het maar meteen bekennen. Ik ben mijn hele leven nog
niet of nauwelijks in Vreewijk geweest. En dat komt misschien
nog wel het meest omdat jullie bekend staan als tuindorp.
En nou heb ik al niet veel met tuinen maar nog minder met
dorpen.
Dat heb ik van mijn moeder. Die ging samen met mijn vader op
vakantie. Naar Zweden. Want zei ze, daar moest het zo mooi
wezen, dat je de hoge alcoholprijs er voor lief nam.
Mijn moeder was een sherrymeisje. Een paar lekkere glaasjes voor het eten en een paar lekkere glaasjes na het eten. Die
gewoonte heb ik gelukkig niet van haar geërfd. Ik drink nooit
voor en na het eten. Nou ja, nooit sherry dan. Wijn gaat er
prima in.
Maar toen mijn moeder terugkwam uit Zweden belde ze op. Of
het inderdaad zo mooi was, vroeg ik. Nou, klonk het zuinigjes,
er waren wel veel bomen. Ja maar mam, zei ik, daar staat Zweden toch bekend om. Oké, zuchtte ze diep, maar zoveel bomen.
En dat snap ik. Ik vind natuur sowieso een beetje griezelig.
1. Prinses Irene vertelde ooit dat er bomen zijn die praten. Nou
daar moet je toch niet aan denken, dat je met een stiekeme
scharrel ergens in een bos de bloemetjes en de bijtjes van
dichtbij ligt te bestuderen en dat er dan een boom tegen je
begint te praten. Zo’n oude saggerijnige eik. En met wat voor
stem doet die dat dan? Straks heeft hij de stem van Jan Slagter of Andries Knevel. Dat zijn sowieso mannen waar ik uit
angst voor blijvende frigiditeit zo min mogelijk aan probeer
te denken.
2. Dan schijnen we in Nederland een prachtig groen hart te hebben. Nou als ik een groen hart had, stond ik morgenochtend
al met mijn piesie bij de dokter. Dat kan nooit gezond wezen.
3. En dan loopt ons platteland ook nog vol met manspersonen
die zelf geen vrouw kunnen vinden en daar Yvonne -boerenbont- Jaspers voor nodig hebben maar wel lekker op hun
trekker volledig uit hun stekker gaan. Boeren ja.
Begrijp je dat ik een beetje op mijn hoede was toen ik hier werd
uitgenodigd.
Ik denk: ik zoek dat buurtje eerst maar eens even op, op het
wereldwijde internetje. Of het hier wel veilig is, voor stadse
meisjes zoals ik. En verdomd daar stond Vreewijk gewoon op.
Het bestond.
Maar de berichten die ik las maakten mij er niet geruster op.

In januari van dit jaar zijn
de werkzaamheden in de
straten van de Valkeniersbuurt gestart. De woningen
hebben al van 2016 tot en
met 2018 een opknapbeurt
gehad. De Valkeniersbuurt
is de buurt tussen Valkeniers- en Weimansweg.
In 2012 wordt groen licht
gegeven voor de uitvoering
van het Verbeterprogramma
Tuindorp Vreewijk, nadat eerder bewoners zich fel hebben
verzet tegen de toenmalige
voorgenomen sloopplannen.

Want Havensteder, een van de grootste verhuurders hier blijkt
er nogal racistische ideeën op na te houden. Nou over de dakpannen dan. Want alle dakpannen met de verkeerde kleur
moesten deze zomer worden verwijderd.
Sorry hoor, ik woon in het Oude westen van Rotterdam, daar
wonen 192 verschillende nationaliteiten, als je daar andere
kleurtjes gaat lopen verwijderen hou je niks meer over.
En dan zit ik nog ergens mee, ja ik gooi het er allemaal maar
meteen uit anders blijft het maar liggen.
Maar aan jullie mooie huizen, aan jullie prachtig mooie huizen
worden dit najaar nestboxen geplaatst voor de gierzwaluw, de
vleermuis en de huismus. Waarom? De meeste wijken zijn juist
blij als er niet te veel vreemde vogels rondzwerven. Maar het
schijnt te moeten, allemaal vanwege een Flora- en een Faunabesluit waar ik nu al geen pindakaas van kan maken.
Kijk toch uit, lief Vreewijk. Voordat je het weet komen hier ook
weer Witte en Bruine kiekendieven naar toe. Ja, dat zijn ook
vogels. Vliegende natuurmonumenten.
Maar ja, ik weet dan ook niet waar ik op moet letten. Ik heb
geen kieken dus die kunnen mij gestolen worden. Bij ons in de
wijk heb je alleen witte en bruine fietsendieven en daar hou je
tenminste nog eens een goede fiets voor een tientje aan over.
Kijk, wat mij in dit middagje Vreewijk heeft gerustgesteld dat
hier gelukkig wel gewoon Rotterdammers wonen. En dat is een
type dat ik ken. Een Rotterdammer zegt alles recht voor zijn
raap, lult nooit achter je rug, praat je nooit naar de muil en is
altijd overal tegen.
Nou laat ik het zo zeggen. Ik ben voor Vreewijk.
Omdat ik hier vanmiddag met een hartelijkheid ontvangen ben
die ik niet snel zal vergeten. Dat je met zijn allen op een prachtige zondagmiddag in een leeszaal bent gaan zitten om mij een
heerlijke middag te bezorgen. Dat geeft de burger moed en dat
kan deze burger soms zo maar even heel erg nodig hebben.
Wat ik hierna ga doen?
Gauw terug naar de stad, aan de uitlaat van een stadsbus hangen om weer een beetje op krachten te komen.
Weet je Vreewijk, van je Valkeniersweg tot je Wolvepad. Van je
Rozegaarde tot je Wilgeweerd. En van je Klaphek tot je Groene
Zoom, ik vond jullie heel okay.
Nou ja, dat zeg ik hier. Want wat ik thuis ga vertellen?
Nou wat dacht je. Bomen, dat fucking Vreewijk heeft zoveel
bomen.
Dag. Ik was Carrie, tot een volgende keer. n

Buitenruimte Reigerpad

Reigerpad en
Wolvenpad opgeknapt!
Zo’n 1300 woningen worden
aangepakt door Havensteder.
De gemeente zal aansluitend
daarop de openbare straten
opnieuw inrichten.

In 2010 is het Masterplan
Buitenruimte Tuindorp Vreewijk opgesteld. Dat wordt nog
steeds gebruikt als richtlijn
voor de inrichting van de

Garage ‘De Enk’
Het gebouwtje valt een beetje uit de toon in de
wijk, maar dan op een positieve manier. Een houten
gebouwtje tussen al die stenen huizen, dat zie je niet
zoveel in de wijk. Het was jarenlang het onderkomen
van Garage ‘De Enk’, weliswaar niet een doorsnee
‘buurtwinkeltje’, maar wel een die onderdeel was van
de geschiedenis van Vreewijk.
Helaas staat het nu al bijna twee jaar leeg.
‘Wat zal er met het gebouwtje gebeuren?’, dit was
de vraag van Hans Helbers twee jaar geleden in een
gesprek met hem. Hans zat duidelijk met de kwestie in
zijn maag: zijn contract met Havensteder werd opgezegd en hij moest noodgedwongen zijn garage verlaten.
Sinds het begin van de bouw van dit deel van Vreewijk staat dit houten gebouwtje er als garage van Jan
de Jong, die een busmaatschappij was begonnen in
Heerjansdam. De garage
werd overgenomen door de
20-jarige Jacob Lodewijk
Helbers, bijgenaamd Louis,
‘De Enk’ 2017 Interieur
die autohersteller was.
De broer van Louis, Joop (opa van Hans Helbers) was
destijds chef en heeft toen de uitbouw gebouwd. Er
werkte zo’n tien man. De meeste familieleden Helbers
woonden aan de Wilgeweerd. Ome Louis verhuisde
naar de Enk nummer 135 en opa Joop naar Enk 137.
Hans woonde als kind in Vlaardingen, maar door zijn
astmatische bronchitis verbleef hij veel bij zijn oma
en opa. Hier in Vreewijk was er frisse lucht door al het
groen. Hans hielp zijn opa in de garage en rolde zo het
vak in.
De garage werd later overgenomen door de zoon
Louitje. En van deze neef huurde Hans vanaf 1989 de
garage. Onderverhuur is niet toegestaan, maar werd
toch omgezet naar een om-niet-contract in 2014.
Hans probeerde zo goed en zo kwaad het pand in orde
te houden, want de garage was eigenlijk niet echt meer
in gebruik. Voor Hans was het meer een hobbyruimte
geworden waar hij oude motoren opknapte. Voor wijkbewoners pompte hij nog weleens banden op en sommige buurtbewoners kwamen langs voor een praatje
en bakje koffie.
Na twee jaar leegstand is het nog steeds onduidelijk wat er met dit markante houten gebouwtje gaat
gebeuren.

buitenruimte: gebruik van
gebakken klinkers, passende
verlichting en daar waar
mogelijk extra bomen en
ander groen in de straten. Dit
past bij het historisch beeld
van Vreewijk.

toekomst zullen deze nog
worden vervangen door masten en armaturen die nu speciaal voor Vreewijk worden
ontwikkeld. Over een klein
jaar zal de gehele Valkeniersbuurt gereed zijn

Inmiddels zijn het Reigerpad
en Wolvenpad op deze manier
ingericht. Deze straten zijn
grotendeels gereed. Er moeten nog wel bomen worden
geplant en enkele lichtmasten worden verplaatst.. De
oude straatverlichting wordt
weer teruggeplaatst. In de

Met de herinrichting van de
straten is gelijk ook het vervangen van het riool in de
meeste straten de opgave. Dat
betekent dat nadat de straten zijn opengebroken eerst
kabels en leidingen moeten
worden verlegd en het riool
vervangen. Pas nadat deze

werkzaamheden zijn uitgevoerd kan de nieuwe bestrating worden aangebracht.
Dat vergt tijd en geeft helaas
overlast voor de bewoners.
Het werk in de overige straten
van de Valkeniersbuurt gaat
nog even duren, maar midden
volgend jaar zal de Valkeniersbuurt met haar opgeknapte
woningen en buitenruimte
het eerste pareltje van het
Tuindorp Vreewijk zijn.
Han van Dam. Wijkmanager
Gemeente Rotterdam n
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Wijkpost Verlengde Motorstraat 12
samen met politie, woningcorporatie Havensteder, Humanitas,
stedelijk team jongerenwerk en het (sociaal) wijkteam aan de
leefbaarheid.

Wijkpost Landbouwbuurt

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.
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.
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

Bibliotheek Feijenoord
Nationale Voorleesdagen:
Voorleesontbijt

Prentenboek
van het jaar 2020:
Moppereend

Het is weer tijd voor de Nationale Voorleesdagen. Daarom
organiseert vestiging Feijenoord op 22 januari om 09:00
uur een gezellig voorleesontbijt. Kinderen van nul tot zes
jaar zijn van harte welkom
om te genieten van een heerlijk ontbijtje. Ook de ouders
mogen meekomen. Tijdens
het ontbijt luister je naar
het verhaal van Moppereend, het Prentenboek van
het Jaar 2020. Het belooft
een gezellige ochtend te
worden. Het voorleesontbijt
is gratis toegankelijk voor
bibliotheekleden. Niet-leden
betalen €2,50. Wil je met een
groep komen? Bel dan even
naar de vestiging Feijenoord:
010-2816365. Wil je als losse
bezoeker komen? Dan kun je
via onderstaande button of
aan de balie van de bibliotheek een kaartje kopen.

Spelletjesavond (14+)
Ben jij de beste in Speedcups of 30 seconds? Of versla
jij je vrienden in een van de
andere spelletjes tijdens de
gezellige spelavonden in de
bieb? Elke twee weken kun je
in de bieb gezellige avonden
beleven vol plezier en uitda-

Het spel Catan

ging. Tijdens de spelavonden
kun je uit wel negen spelletjes kiezen zoals Catan,
Speedcups, 30 seconds, Jenga
en Codenames. Waar ben jij
de beste in? Je hoeft je niet
aan te melden van tevoren en
je kunt gewoon binnenlopen.
Als je samen met je eigen
groepje vrienden wil spelen,
dan kan dat ook. De spelletjesavonden zijn voor 14 jaar
en ouder. Van 17:30 tot 19:30
uur.
Nationale Voorleesdagen:
Wolkje (2+)
Wolkje wil weten hoe je een
donderwolk kan worden.

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 15.00-16.00
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. n

Mama wolk zegt dat je dan
iemands mopperwolkje moet
worden. Hoe meer gemopper,
hoe groter je wordt. Dus gaat
Wolkje op zoek naar iemand
die moppert. Maar niemand
wil mopperen; Waf niet,
Knor niet en Jonas al helemaal niet. Of toch misschien
een beetje? De voorstelling
‘Wolkje’ is gemaakt voor de
Nationale
Voorleesdagen
2020 en is geïnspireerd op
het prentenboek van het
jaar ‘Moppereend’ van Joyce
Dunbar en Petr Horacek.

dag gezellig samen met ons
breien onder het genot van
een lekker kopje thee of koffie. Vergeet niet om je eigen

Figurentheater
Ennadien
speelt ‘Wolkje’

brei- of haakwerk mee te
nemen. De toegang is gratis
en aanmelden van tevoren
is niet nodig. Van 14:00 tot
16:00 uur. n

Betaald parkeren invoeren
in Vreewijk; ja of nee?
Betaald parkeren in Vreewijk; het is al een tijdje een
heet hangijzer. Een deel van ons ervaart flinke parkeerdruk en moet regelmatig een paar rondjes rijden
om de auto ergens kwijt te kunnen. Anderen geven
aan juist amper overlast te ondervinden. En hoewel
betaald parkeren zorgt voor meer vrije parkeerplekken
kost het ook geld, zowel voor bewoners als bezoekers.
De wijkraad Vreewijk wordt in het komende jaar
gevraagd om het college te adviseren. Of we als wijk
betaald parkeren willen, maar ook in welk gebied en op
welke tijden. Het is onze taak om de stem van de Vreewijkers te laten horen op de Coolsingel. Dit is een lastige opgave, omdat de meningen over dit onderwerp
enorm verschillen.
Vanuit gemeente Rotterdam wordt op dit moment
een enquête gehouden onder alle Vreewijkers. Hierbij wordt per buurt bekeken of u als bewoner voor of
tegen betaald parkeren bent. Ook wij zijn natuurlijk
erg benieuwd naar de uitslag van deze enquête, maar
maken ons ook zorgen om de zorgvuldigheid hiervan.
Zo heeft eerder slechts een deel van de Vreewijkers
de enquête ontvangen (als het goed is heeft iedereen
hem inmiddels wel in de bus gehad). Daarnaast bleken
medewerkers van 14010 (het algemene telefoonnummer van gemeente Rotterdam) niet op de hoogte van
de enquête, en konden zij mensen die niks hadden
ontvangen dus ook niet verder helpen.
Om zelf een goed beeld te krijgen hoe Vreewijk denkt
over betaald parkeren zullen wij rond maart 2020 in
gesprek gaan met zoveel mogelijk bewoners en ondernemers. U krijgt van ons in het nieuwe jaar een uitnodiging. Graag horen wij dan van u waarom u voor
of tegen betaald parkeren bent. Aan de hand van deze
gesprekken stellen wij vervolgens ons advies richting
het college op.
Tot slot een hele belangrijke: de wijkraad Vreewijk
bepaalt niet of betaald parkeren in Vreewijk wordt ingevoerd. Wij geven advies. Het College van Burgemeester
en Wethouders neemt de uiteindelijke beslissing.
Wijkraad Vreewijk

Parkeer-idee
Breicafé in Feijenoord

De voorstelling vindt plaats
op 22 januari om 14:00 uur.
Kaartjes zijn gratis voor
bibliotheekleden, €2,50 voor
niet-leden. Koop je kaartje
aan de balie van de bibliotheek of via de website.
Breicafé Feijenoord
Samen gezellig breien en
haken? Dat kan! Net als een
praatje maken, want praten
en breien gaat best tegelijk! Kom elke dinsdagmid-

De Gemeente wil de bewoners van Vreewijk, een
wijk met veel armoe, opzadelen met meer dan € 100
per jaar aan parkeerkosten. Dan moeten zij straks
in ándere wijken rondjes
gaan rijden voor een gratis
parkeerplaats.
Ja, het is bekend dat er in
een aantal straten een parkeerprobleem is. Maar dat
is al tientallen jaren zo. Dat
wordt met betaald parkeren
niet beter.

Ingezonden brief

In de rest van Vreewijk vinden bezoekers van Feyenoord nog steeds een vrije
parkeerplaats. Ondanks de
vele parkeerplaatsen die nu
tijdelijk verloren gaan vanwege de renovatie. En zelfs
ondanks het invoeren van
betaald parkeren in aangrenzende wijken.
Compromis
Als men toch perse betaald
parkeren wil invoeren om
auto’s uit ander wijken te
weren, geef bewoners dan
een gratis vrij parkeren. Plus

een code die bezoekers kunnen intikken opdat zij ook
gratis kunnen parkeren. Of
dat de bewoner vanaf zijn
eigen telefoon met zijn een
code het kenteken van de
bezoeker aanmeldt. Dat kan
toch niet zo moeilijk zijn?
Op die manier houden we
dan de parkeerplaatsen
vrij voor wie ze bedoeld
zijn zónder hen op kosten
te jagen. Want dát is de
bedoeling toch???
Sjors van Wel, Vreewijk

Agenda
14 december 	Koek en Zopie, Leeszaal Vreewijk
					
v.a.10.30 met om 15.30 Nette Scheepstra (toegang gratis)
15 december 	Lezing Simon Rozendaal, Leeszaal Vreewijk
					
14.30 – 16.00 (reserveren verplicht, toegang gratis)
20 december 	Winterfeest Landbouwbuurt, Vorkstraat 5
en				
14.00-20.00 (toegang vrij)
21 december 	Winterfeest Landbouwbuurt, Vorkstraat 5
					
13.00-18.00 (toegang vrij)

21 december 	Midwinterfeest met Angie, terras Het Witte Paard
					
17.00 -19.00 (toegang vrij)
21 december 	Midwintermaaltijd en/of muziek van ‘The Cozy Rockers’
					
Roos Marijn in Het Witte Paard
					
18.30 – 22.00 (reserveren verplicht via www.podiumvreewijk.nl)
5 januari 	Nieuwjaarsreceptie, De Brink
					
16.00 – 18.00 (toegang vrij)
29 januari 	Filmavond Podium Vreewijk, Het Witte Paard
					
18.00 – 22.00 (reserveren verplicht via www.podiumvreewijk.nl)
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Beroemde
Vreewijkers;
Piet Begeer

In memoriam Ton ten Klooster
27-7-1953 - 29-11-2019
Voor veel Vreewijkers was Ton
een graag geziene man, die
altijd in was voor een vriendelijk woord en een praatje.
Jarenlang was Ton opbouwwerker in Vreewijk en werkte
hij in De Brink. Hij had altijd
aandacht voor de vrijwilligers,
Ton ten Klooster
die zich verdienstelijk maakten voor de wijk. Hij was de organisator van de reünie
van De Brink, had de eindredactie en was vormgever
van het boek ‘100 jaar Zuider Volkshuis | De Brink’. Het
werd een feestdag voor jong en oud. Ton hield van
mensen. Stond klaar voor iedereen! Helaas moest hij
de strijd opgeven tegen een ongeneeslijke kanker. Wij
zullen hem missen als geliefde en betrokken wijkbewoner. Wij wensen zijn naasten en vrienden veel sterkte
met het verlies van Ton.

In deze rubriek vertel ik kort
iets over markante mensen die vroeger in Vreewijk
woonden.
Deze keer gaat het over de
in Gouda geboren onderwijzer/kunstkenner/criticus/
schrijver Piet Begeer. Hij was
Piet Begeer
een maatschappelijk betrokken man, die woonde op de
Dreef. Hij gaf les in de Afrikaanderbuurt en Bloemhof
in een tijd ver voor de Tweede Wereldoorlog. Hij was
bevriend met kunstenaars en schrijvers die in de groep
Branding/R33 verenigd waren. Piet Begeer was o.a.
een bekende van Kandinsky, Piet Mondriaan, Charlie
Toorop en vele anderen. De schrijver Jef Last die ook in
Vreewijk woonde was een persoonlijke vriend van hem.
Het Zuidervolkshuis, het gebouw dat nu De Brink heet,
zal hij vaak bezocht hebben. Dit was een plek waar
veel socialistische bewoners van Tuindorp Vreewijk
elkaar troffen.
Naast een tiental boeken schreef Piet Begeer ook
sprookjes. Hij was redacteur bij het Vrije Volk en de
Vara bij welke omroep hij op de radio voorlas uit eigen
werk. Toen hij eens werd geïnterviewd en hem werd
gevraagd wat hij liever had willen worden dan schrijver, antwoordde hij dat hij het liefste circusartiest had
willen zijn in een eigen verzonnen circusnummer. Dat
had hij gemeen met Chris van Abkoude, de schrijver
van Pietje Bell, die geëmigreerd was naar de Verenigde
Staten en daar rondtrok met een soort poppenkast.
Piet Begeer is overleden in 1975.
In de volgende editie van De Vreewijker zal ik de schrijver/striptekenaar Kees Sparreboom uit de Vaan (Bollenland) behandelen als beroemde inwoner van Vreewijk.
‘Uw reporter uit de wijk’
Pieter Termeer, Leeszaal Vreewijk

Column
Betrokken buren...
De overbuurman woont al jaren alleen. Ja, zijn vrouw
heb ik ook nog wel gekend. Ik heb meegemaakt dat ze
ziek werd, dat hij haar verzorgde en dat ze tenslotte
overleed. Met nog een paar andere buren zijn we op
haar begrafenis geweest. Ook de buurvrouw schuin
tegenover ons woont alleen. Ze is gescheiden. Haar
man hebben we ook gekend, maar die is al jaren uit
beeld. We houden af en toe een praatje ‘over de heg’.
En dan de man een paar huizen verder aan onze kant.
Een zwijgzame man, maar als je de tijd neemt om een
praatje te maken komt hij wel los. Hij was een van
de weinigen die contact had met zijn alleenstaande
overbuurvrouw, die plotseling in het ziekenhuis moest
worden opgenomen en daar moederziel alleen overleed. Haar overbuurman was nog een paar keer in het
ziekenhuis bij haar op bezoek geweest, maar voor de
rest van de straat was de ontruiming van haar huis
een plotseling feit. Opeens was het huis leeg en van
de vrouw die er jarenlang woonde bleef geen spoor
achter en voor de meeste straatgenoten zelfs geen
herinnering.
Hoe goed ken je de mensen uit je straat? Wie woont
er alleen en wie van die mensen heeft geen kinderen
of andere verwanten die af en toe eens op bezoek
komen?
En wat als je die alleenwonende man of vrouw een
tijdje niet ziet? Maak je je dan ongerust en ga je op
onderzoek uit?
Ik nam me voor om weer eens wat beter op mijn buren te letten, vooral als ze alleen wonen toen ik dit
berichtje las (AD 9 oktober j.l.):
Buren ontdekken dat eenzame man al twee weken

Wandkoffiemolen
‘De aroma komt je tegemoet,
zodra je Supra opendoet’, dat
was een reclameslogan voor
een pak gemalen Van Nellekoffie.
Tegenwoordig kun je in tal
van barista-cafés heel veel
verschillende soorten koffie drinken van Espresso tot
Cappuccino of onbekende
smaken zoals Daim Latte
Macchiato.
Voor de uitvinding van een
koffiezetapparaat en de latere
Senseo zette men koffie door
het opgieten van water op
gemalen koffie in een koffiefilter. De eerste scheut moet
niet teveel zijn; de koffie
moet wennen aan het water.
De volgende scheuten netjes
langs de kanten, zodat alle
koffie wordt meegenomen in
het proces.

Museumwoning
Tuindorp Vreewijk

dood in huis ligt maar mogen geen afscheid nemen

Museumstuk uitgelicht

man. De gemeente en de verhuurder lieten hen echter niet we-

Voordat de koffie in de filter werd gedaan, werden
koffiebonen gemalen in de
koffiemolen. De eerste koffiemolens werden schootkoffiemolens,
genoemd
omdat ze tussen de dijen
werden geklemd bij het
gebruik. Maar menig huisgezin had een koffiemolen aan
de muur van de keuken hangen: de wandkoffiemolen.
Wat een heerlijke geur verspreidde dat bij het malen.
In de jaren zestig kwam de
elektrische koffiemolen op
de markt en verdwenen de
schoot- en wandkoffiemolens uit de keuken. Later
kocht men voorgemalen
koffie, zoals Supra van Van
Nelle of de pakken van Kanis
& Gunnink. En toch: niets
gaat boven de lekkere geur
van vers gemalen koffie in

de keuken. Daar kan geen
Barista tegenop!
Museumwoning Tuindorp
Vreewijk
Nieuwsgierig geworden naar
zo’n koffiemolen? 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.
De museumwoning is gevestigd aan de Lede 40 (3075 HK
Rotterdam).

Inwoners van de Van der Waalstraat in Mijnsheerenland zijn in
rep en roer. Hun 70-jarige buurman overleed onlangs in huis en
werd pas na twee weken opgemerkt. Buren wilden gezamenlijk afscheid nemen, als laatste eerbetoon aan deze eenzame
ten wanneer dit kon, waardoor uiteindelijk niemand de uitvaart
bezocht.

…ligt je eenzame buurman twee weken dood in zijn
huis, mag je als betrokken buren niet eens afscheid
van hem nemen.
De buren zijn boos op de woningcorporatie, die hen
desgevraagd niet liet weten waar en wanneer de
buurman begraven zou worden. De man had geen enkel familielid en dus verzorgde de gemeente zijn uitvaart.
De buren zijn geëmotioneerd. Hun wordt onthouden
om hun buurman de laatste eer te bewijzen… Maar
zou die laatste eer sowieso niet een beetje laat komen?
De eenzame buurman had er meer aan gehad als de
buren hem een eerdere eer hadden bewezen. Door
regelmatig even bij hem langs te gaan, of hem eens uit
te nodigen voor een kopje koffie of thee.
Wandkoffiemolen

Het is geopend op woensdagen van 11:00- 16.00 uur en
de 1e zaterdag van de maand
van 11:00 – 16:00 uur.

Is hier misschien sprake van schuldgevoel, schaamte,
die nu een plek krijgt door de schuld van nalatigheid in
de schoenen van de gemeente en de woningcorporatie te schuiven…?
‘Betrokken’ buren noemen ze zichzelf, maar dat is wel
heel ‘betrekkelijk’ in dit geval!

www.museumvreewijk.nl n

Buiten-beentje
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het verslag van de transformatie van de tuin van Andrea
Toen Andrea in augustus 2018 in haar nieuwe net opgeleverde huis kwam aan de Valkeniersweg, sloeg de schrik haar om het
hart. Wat zagen zowel de voortuin als de achtertuin er verschrikkelijk uit.

Juli 2018 de achtertuin is een puinhoop met rommel en stenen
en een totaal verwaarloosde ligusterheg

Juli 2018 de voortuin is overwoekerd een woestenij

En dat terwijl het weliswaar piepkleine tuintje van haar huis aan het Maarland haar trots was. Maar ze ging niet bij de pakken
neerzitten, maar aan de slag.
Om te beginnen moest de heg helemaal gesnoeid worden, veel smaller. Toen zag hij er helaas heel kaal uit. Maar ze wist dat hij
in het voorjaar weer zou uitlopen en dan veel mooier en voller zou worden. Dus… de zaag erin.

September 2018 de achtertuin met een
kale heg maar al veel meer een beeld
van hoe het moest worden

Oktober 2018 de voortuin met
grind, aarde en een border

Ledenvergadering
Tuindorp Vreewijk
Coöperatie

Herfst 2018, de achtertuin begint vorm
te krijgen

Toen werd het winter. Met sneeuw is alles mooi, maar voor het vervolg van je tuin moet je geduld hebben…
TV Co-Op

Helder en wit

Alles wit, altijd mooi

Andrea ging in de lente van 2019 weer met frisse moed aan de slag! Ze haalde overal stekjes vandaan, een aantal planten uit haar
oude tuin had ze al kunnen overplaatsen en de meeste sloegen gelukkig goed aan, al moesten ze flink terug gesnoeid worden.
Haar motto is: ‘Geduld… kleine plantjes worden groot en kosten als ze klein zijn stukken minder dan grote’. Langzaamaan kreeg
ze ook een beter beeld van wat ze precies met deze tuin wilde. Haar appelboompje dat in een pot stond in het Maarland mocht
hier in de volle grond. De kruiden kregen een speciaal plekje bij de schuur. Van haar kinderen kreeg ze een vijvertje in de voortuin.
Ze creëerde een heerlijk zitplekje zowel voor als achter. Plotseling bleken er ook heel veel bloembollen in de grond te zitten, die
in het voorjaar opkwamen, een aangename verrassing.

Op 5 november 2019 is de tweede Algemene Leden vergadering van de Tuindorp Vreewijk Coöperatie gehouden in de
Brink. Er waren ongeveer 25 leden en aspirantleden aanwezig.
Er werd weer een belangrijke stap gezet met het vaststellen
van de ledenovereenkomst, maar ook werd er gekeken naar
wat er dit jaar al gebeurd is en wat we samen voor elkaar hebben gekregen!
Als resultaten zijn te noemen het (mee)werken aan tuinen,
het maken van modeltuinen, het huismeesterschap bij de
logeerwoningen en het (mee)werken aan verlichting in de
achterpaden.
Het mooiste is natuurlijk dat er hierdoor voor twee tot drie
mensen werk is gecreëerd.
Bent u ook al lid?
Hieronder staat wat het lidmaatschap oplevert en wat de coöperatie voor u en uw wijk betekent.

En nu in de zomer van 2019 is de twee keer een puinhoop getransformeerd tot twee keer een paradijsje. Andrea is nog niet
helemaal tevreden. Er blijven dingen die nog verbeterd kunnen worden zegt ze. ‘De heg’ blijft voorlopig nog een project. Ze
maakt hem nog regelmatig weer wat smaller om het nieuwe blad een kans te geven. De kleine planten moeten goed verzorgd
worden, veel begieten, regelmatig bijsnoeien en… slakken verjagen! Dat doet ze op een speciale manier; ze geeft ze slablaadjes
en keuken-groen-afval op een schoteltje, zodat ze haar jonge tuinplanten met rust laten.
Andrea heeft het bewijs geleverd dat je niet moet schrikken van een verwaarloosde tuin bij je nieuwe huis. Geduld, creatief
denken en doorzettingsvermogen… en de beloning is groot!
Joyce Turek, augustus 2019 n
Er werden ook stappen gezet richting volgend jaar waaronder
het opnieuw realiseren door de Tuindorp Vreewijk Coöperatie
van de Dag van Vreewijk 2020!
Maar ook zaken zoals het komende Midwinterfeest, de tuindagen en de opruimdagen alsmede de gezamenlijke wijk
nieuwjaarsreceptie kwamen voorbij.
Vindt u dit wat en wilt u mogelijk lid worden? Of hebt u vragen
over de Co-Op?
Stuur een e-mail naar: info@vreewijkcooperatie.nl en we sturen u de ledenovereenkomst op en/of beantwoorden uw vraag!
Aan het lidmaatschap zijn op dit moment geen kosten verbonden.
Augustus 2019 de achtertuin een
heerlijk plekje

Augustus 2019 de voortuin ziet er schitterend uit

Joshua van den Ham, secretaris van de Tuindorp Vreewijk Co-Op.
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In samenwerking met
Het Praathuis Vreewijk
en Stichting Humanitas
Rottterdam heeft Roparun team FL!NK een gezellige benefietbingo mogen
organiseren op vrijdag 18
oktober.
Het was een gezellige boel
die vrijdag in Het Praathuis,
een aantal team-Flink-leden
was al vroeg aanwezig om
samen met de vrijwilligers in
Het Praathuis een en ander
in gereedheid te brengen.
Gelukkig was er nog wel voldoende tijd om voorafgaand
aan de bingoavond nog even
snel wat te eten. Even wat
tafels en stoelen bijplaatsen
en de indeling wat veranderen en de zaal was klaar. Na
een korte briefing werden
de beschikbare taken snel
verdeeld en zocht iedereen
zijn/haar plekje voor die
avond op. Waar nodig werden er nog wat tips en tricks
uitgedeeld om het geheel
wat soepeler te laten verlopen. Dat Vreewijkers mensen
van de klok zijn bleek al snel
toen ruim voor zevenen de
eerste
enthousiastelingen
al een plekje kwamen reserveren. Geen enkel probleem

Ropa bingo

Benefietbingo
in Vreewijk
want wij waren er klaar voor
en hadden er veel zin in. Wel
een beetje spannend want
een bingoavond was voor ons
een hele nieuwe activiteit.
In de weken voorafgaand
aan de benefietbingo zijn
de plaatselijke winkeliers
benaderd om een bijdrage te
leveren in de vorm van bingoprijzen. Hieraan is geweldig gehoor gegeven hetgeen
resulteerde in mooie prijzen
in de vorm van cadeaubonnen tot aan gevulde boodschappentassen toe. Aangevuld met andere prijzen
was er een mooie volle prijzentafel ontstaan waarop we
trots konden zijn. Natuurlijk
werd aan de volle zaal bingo-

Kinder klassiek

U kent de groep musici van Klassiek
op Zuid waarschijnlijk vooral van de
concerten in de Vredeskerk. Prachtige
muziek en altijd een gezellige sfeer in
een vol kerkgebouw! Maar wist u dat
Klassiek op Zuid nog veel meer doet?
Zo waren er in november twee kindervoorstellingen in samenwerking met
(kinderboeken)schrijfster/ theatermaakster Joyce Turek. Onder de noemer
“muziek op de vensterbank” is een
nieuwe traditie geboren! De volgende
voorstellingen staan gepland op woensdag 1 en zaterdag 4 april 2020 Aanvang
16.00 uur en toegang gratis, wel even
aanmelden via mirandaviool@gmail.com

liefhebbers aan de hand van
een leuk filmpje duidelijk
gemaakt waar de Roparun
en Roparunteam FL!NK voor
staat. Kort gezegd wordt er
in estafettevorm hardlopend
een afstand van ruim 565 km
afgelegd met als doel geld in
te zamelen voor de palliatieve zorg aan de mensen die
getroffen zijn door kanker.
Samen lopen voor optimale
ondersteuning bij kanker.
Leven toevoegen aan dagen,
waar vaak geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd
aan het leven. Dat is het
doel waar de leden van team
FL!NK samen met heel veel
andere Roparun-teams zich
maar wat graag voor inzetten.

Veelzijdig
Klassiek
op Zuid
Ook worden er speciale concertprogramma’s gemaakt voor verpleeg- en
verzorgingstehuizen, zodat ook mensen
die niet meer in hun eigen huis kunnen
wonen nog wel steeds kunnen genieten
van mooie muziek. En bij oudere Vreewijkers die nog wel zelfstandig wonen
maar nauwelijks meer de deur uit kunnen komt Klassiek op Zuid in de aanloop naar Kerstmis gewoon aan huis, in
samenwerking met Buurtzorg Vreewijk.
Bent u nog goed ter been? Ook dan
komt u in aanmerking voor een concert
aan huis! Als u tenminste 10 buren weet
uit te nodigen wordt u in het nieuwe

Tijdens de bingo werden de
bingoliefhebbers aan tafel
van drankjes voorzien door
een aantal ‘drankrunners’,
zodat niemand een nummertje hoefde te missen. In rap
tempo werden de prijzen verdeeld en de bingoronden werden afgewisseld door pauzes
waarin de mensen met een
stukje muziek en onze huiszangeres Angelique werden
vermaakt. Ook de loten voor
de tombola na afloop werden vlot verkocht en al met
al hadden we met z’n allen
een gezellige topavond met
een hele mooie opbrengst
van maar liefst € 1030,00.
Het Praathuis en de vrijwilligers hartelijk dank voor jullie
warme gastvrijheid, wat fijn
om te zien dat zoveel Vreewijkers zo’n fijne plek hebben
om elkaar te ontmoeten. In
deze tijd van bezuinigingen
moeten we daar zuinig op
zijn. Iedereen die zijn/haar
medewerking verleend heeft
willen wij hartelijk bedanken,
zonder jullie was het allemaal niet mogelijk geweest.
Tot een volgende keer !?
Ed de Jong,
Roparun Team FLINK n

Kinder klassiek

jaar wellicht getrakteerd op een gratis
miniconcert door Klassiek op Zuid in
kleine bezetting.
Meer info op de website www.klassiekopzuid.nl of 06 24249855
Natuurlijk is er in het nieuwe jaar ook
weer muziek in de Vredeskerk: op zondag 2 februari om 11.45 kunt u daar o.a.
genieten van het super romantische
Octet van Max Bruch. Ook hierbij is de
toegang gratis.
Iedereen welkom!
Miranda Rademaker,
Klassiek op Zuid n

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

Wonen… maar waar?
Frank de Laat, bestuurder van de Bewonersorganisatie Vreewijk maakt zich zorgen over het aantal
betaalbare sociale huurwoningen in Nederland.
Met de komst van kabinet Rutte 2 kregen we ook een
VVD minister op volkshuisvesting. Zijn naam is Blok
en hij zou de sociale huursector wel eens gaan “hervormen”. Hij verzon de inkomensnorm, maar ook de
verhuurdersheffing. Tegelijkertijd kwam er ook nog
een financiële crisis aan en ging men bezuinigen. Gevolg daarvan was, dat er geen steen meer gemetseld
werd, omdat het kabinet de geldkraan tot 0 dichtdraaide. Waar Blok het geld van de verhuurdersheffing voor nodig had, is nog volstrekt onduidelijk. Wat
wel duidelijk is, dat de corporatiesector hierdoor hard
getroffen werd. Ook zij konden niets meer investeren en bouwden geen woning meer. In diezelfde tijd
werd door het kabinet de ouderen huisvesting, beter
bekend als de bejaardenhuizen, flink gesaneerd. Het
was volgens het kabinet beter, dat ouderen in de wijken gingen wonen. Ook werd flink gesleuteld aan de
hypotheekregels. Er werd niets gedaan aan de maximale hoogte van de hypotheekrente aftrek, maar de
regels voor de mensen met een lager inkomen werden aangescherpt. Men kon minder lenen en er moest
een eigen bijdrage worden ingelegd. Woningcorporaties gingen woningen overhevelen naar de vrije sector, want dan hoefde geen verhuurdersheffing worden afgedragen. Ook ging men sociale huurwoningen
in de verkoop zetten om projecten van nieuwbouw en
woningverbetering te kunnen financieren.
U kent het vervolg: door alle bezuinigingen zijn er
200.000 woningen te weinig, nieuwbouw is enorm
duur en er is geen bouwvakker meer te vinden, sociale huurwoningen worden schaars, de vrije se ctor
onbetaalbaar, nieuwbouw voor de meesten niet meer
bereikbaar.
Je zal nu kinderen hebben, die nu op zichzelf willen
gaan wonen. Nou vergeet het maar! Ze blijven nog
jaren bij moeders wonen.
Frank de Laat
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enthousiaste zangers en zangeressen
die wekelijks mooie hits zingen zoals
b.v. van The Stones, Kensington, Guns
and Roses, Armin van Buuren, Bon Jovi
en ga zo maar door. Jaarlijks verzorgen
we ongeveer tien optredens, en 19 januari a.s. staan we zelfs in Paradiso.
Wij zingen met orkestbanden en een
pittige geluidsinstallatie zorgt ervoor
dat het koor een stevige sound heeft. De
koorleden oefenen thuis met ingezongen MP3 tracks. Door deze methode kan
er tijdens de repetitie lekker gezongen
worden en zit een nieuwe song er snel
in. Dirigent Peter Kann met zijn brede
muzikale ervaring en enthousiasme
doet er alles aan om het beste uit de
koorleden te halen.
Ben je tussen de 16 en 60 kom dan eens
kijken op de donderdag avond, misschien
is ons koor iets voor jou. Wij oefenen in
het clubgebouw van Atomium, aan de
Sparrendaal 91, 3075 ZK Rotterdam.
Aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie: www.7thstreetpopenrockkoor.com
Of bel even 06-19761766 of 06-29188731

Pop- en Rockkoor 7th Street

‘7th Street’
Pop- & Rockkoor
Vreewijkers die van zingen
houden; dit is een bericht
voor u!

Sinds enige jaren oefenen wij, ‘Pop en
Rockkoor 7th Street’ iedere donderdag
avond in Vreewijk in het gebouw van
Atomium. Het Pop- en Rockkoor 7th
Street timmert al 10 jaar aan de weg
om hét rock-koor van Rotterdam te
worden. We hebben een gezellige groep

Opruimactie Dalenwijk

Opruimdag Dalenwijk

Opruimdag Dalenwijk

Start Donkere
Dagen Offensief
We zijn weer van start gegaan met
het Donkere Dagen Offensief (DDO)!
Ook dit jaar zetten de Gemeente Rotterdam en de Politie weer extra in om

23 november was de opruimactie in de
Dalenwijk Zuid. Bewoners, Havensteder
medewerkers, Vreewijk coöperatie leden
en de firma Schot zorgen er gezamenlijk
voor dat een grote hoeveelheid troep werd
weggewerkt.

Opruimdag Dalenwijk

tijdens de donkere dagen High Impact
Crime-delicten te voorkomen. We
doen dat met extra surveillance, maar
ook met gerichte acties zoals preventief fouilleren en het bezoeken van
ondernemers. Tevens wordt er on- en
offline een communicatiecampagne

gestart om bewoners te attenderen
hoe zij zelf de kans op een inbraak
kunnen verkleinen. En niet te vergeten, we hebben de extra oren en ogen
van de bewoners van de buurtpreventieteams.
Politie Rotterdam Rijnmond

Stadsprogramma
Eurovisie Songfestival
Bouw mee aan een songfestivalperiode die voelbaar is
in heel de stad. Een feestelijk programma ván iedereen,
vóor iedereen. Je kunt vanaf 1 november je plan indienen. www.zakelijk.rotterdamfestivals.nl/songfestivalrotterdam
Uitgaan tijdens het songfestival
Het songfestival staat voor vrolijkheid, verbroedering,
lekker eten, dansen en meezingen. Dit sluit goed aan
bij de horeca en het uitgaansaanbod in de stad. Wil
je als horecaondernemer of podium meedoen aan het
stadsprogramma? Meld je dan via
uitgaansongfestival@rotterdamfestivals.nl.
Zangevenementen in de wijken
Het stadsprogramma trekt ook de wijken in. Van IJsselmonde tot Schiebroek, en van Ommoord tot Hoek
van Holland. Een aantal wijken hebben al plannen voor
zangevenementen. Wij willen die graag ondersteunen
en tot een geheel maken, met een finale in het centrum. Heb je een idee om aan te sluiten en in jouw wijk
iets te organiseren?
Mail dan naar zingensongfestival@rotterdamfestivals.
Let op het indienen van plannen heft een deadline.
Deze staat vermeld op de bovengenoemde website!
Roelof Kok. Cultuurscout Feijenoord
Han van Dam. Wijkmanager Gemeente Rotterdam

Vereniging wordt opgeheven:

VOV KAN NIEUWE
TOEKOMST KRIJGEN
De Vereniging Ondernemend Vreewijk (VOV) heeft een mooie
toekomst achter zich, zoals dat heet. Er is ook een toekomst
voor de vereniging sinds de leden van deze vereniging het
eens zijn met de overdracht van de verenigingserfenis aan
de Tuindorp VreewijkCoöperatie www.vreewijkcooperatie.nl
Het huidige VOV bestuur zal terugtreden, omdat het zijn rol
uitgespeeld vindt. Er is een zekere overlap in de doelstelling
van Ondernemend Vreewijk en die van de Tuindorp Vreewijk Cooperatie (Tuindorp Vreewijk CO-OP). De Vereniging
Ondernemend Vreewijk en daarmee diens bestuursleden zullen per 1 november worden uitgeschreven bij het Kamer van
Koophandel register. Het definitieve einde zal op 1 januari
2020 een feit zijn. De bestuursleden van Ondernemend Vreewijk, zijnde voorzitter/penningmeester Lex Wilbers, secretaris Janny Kok en algemeen bestuurslid Ferdinand Sikken blijven betrokken bij het wel en wee van Tuindorp Vreewijk. Dat
is ondermeer zichtbaar bij www.podiumvreewijk.nl en www.
vreewijkcooperatie.nl en op sociale media.
met vriendelijke groet,
Janny Kok / secretaris Ondernemend Vreewijk
telefoonnummer 010 4196291
www.ondernemendvreewijk.nl n

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

Geen eten in de tuin en op
straat gooien.
Er zijn ratten gesignaleerd!!!
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TKC zoekt mooie tuinen
Ook dit jaar is door de
tuinenkeuringscommissie weer de
jaarlijkse tuinkeuring gehouden.
Na een onafhankelijke herkeuring
werden de mooiste tuinen van Vreewijk
gevonden en de winnaars gefeliciteerd.
Tijdens de bokaalavond reikte Peter van
Lieshout van Havensteder de prijzen uit.

2e prijs

1e prijs

3e prijs
Prijsuitreiking TKC

G

10u alleen zit.
Behalve vandaag, toen ben ik
dus eerst even boodschapjes
gaan doen....

oedemorgen mevrouw,
mag ik u wat vragen?’
Achter mij staat een jongen
op van het bankje waar ik eerder voorbij liep.
Ik draai mij om en zie een
sportieve jongeman, een grote
rugzak en een bezorgde blik.
Iets in die blik raakt mij direct
en zorgt dat ik zonder twijfel
hem in ons Huis van Morgen
uit nodig voor een bakkie thee.

kelijke passie voor basketbal.
Hoe hij meerdere keren per
week in de zaal stond om te
trainen, zijn vrienden die
hij daar heeft gemaakt en de
enorme energie die hij hiervan kreeg...
Hij zucht opnieuw heel diep
en vertelt dat hij over zijn
thuissituatie; zijn overleden
moeder, zijn broertjes en zijn
vader.

We zijn samen even stil en
ik klap de laptop open om de
website van het @jeugdfonds
op te zoeken...
Dit is inderdaad het fonds
dat hij bedoelde....hier had
iemand iets over gezegd....

Huis van
Morgen
Vreewijk

In al zijn spontaniteit klinkt
constant die bezorgde ondertoon, die ik herken uit de blik
in zijn ogen...

Een kopje thee en een
gedeelde tosti verder, hoor ik
een diepe zucht, draait hij wat
ongemakkelijk op de schommel en vraagt; `mevrouw, ik
vroeg of ik u iets mocht vragen, maar weet niet zo goed
hoe ik dat moet doen...
Maar ik hoorde dat u een aanvraag kon doen bij een fonds
zodat ik kan blijven sporten,
klopt dat? ‘
De jongen deelde zijn aanste-

We maken een kort babbeltje,
hij vertelt hoe hij heet, waar
hij op school zit en hoe lang
hij hier al zat te wachten...
Hij wilde heel graag even
kennis maken en wat vragen
en wist mij te vertellen dat ik
op de ochtenden er vaak rond
9.00u ben en dan tot ongeveer

Hij vertelt vol trots over zijn
vader. Over het werk dat hij
deed, wat voor opvoeding hij
heeft gehad en wat hij hen
heeft geleerd. Maar ook over
de struggle waar ze vandaag
de dag doorheen gaan. Een
vader alleen die de maandelijkse spanningen om alle
rekeningen weer te kunnen

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.

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

‘Mevrouw ik wil niet stoppen met basketballen, maar
ik ben bang voor de kosten. Ik
wil wel gaan werken voor de
sport, maar ik denk niet dat ik
dat ga halen; school, werk en
dan ook tijd om te sporten... ‘
Zijn ogen beginnen waterig te
worden en je ziet een lichte
paniek in die grote blauwe
kijkers ontstaan....

Garage “Helbers”

J.DRENT
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

betalen niet meer kan verstoppen voor zijn ouder wordende kinderen. Zijn vader
wilde dat de jongens bleven
sporten, hier heeft hij zich
ook altijd hard voor gemaakt.
Maar nu hij sinds de zomer
geen baan meer heeft, wordt
het toch echt te duur om voor
de jongens deze sport te blijven betalen...

T: 010-4191353

info@vonderfysiofit.nl

Vonder 52

jeugdfonds.
Vader heeft ondertussen weer
werk en dit mannen-gezin
geeft aan dat de rust thuis ook
weer is wedergekeerd....

‘Mevrouw mag ik u iets vragen....
Kunt u mij en mijn broertjes
aanmelden voor dit fonds?’

Ik zie die blauwe kijkers nog
regelmatig in het voorbij
gaan; blauwe heldere kijkers
met een kleine glinstering in
plaats van die zorgen....
Positieve groetjes

De jongen is twee dagen later
terug gekomen met z’n broertjes en z’n vader. Met in hun
handen een hotelcake als
dankjewel, dat ik dit echt niet
lust is dan opeens niet meer
zo belangrijk...

13 december 2019
17.00-20.00u
Lucky day met workshops
lachyoga, fotoshoot, muziekoptredens, spoken word,
Geluksworkshop, een workshop spelen en nog veel meer.

Nu 3 maanden later sporten
de jongens weer dankzij het

Milka Miller Sies, Programmeur
Huis van Morgen Vreewijk

Tanja’s Kapsalon
Dordtsestraatweg 741c
Tel: 4320985
Knippen, stylen, verven,
permanent en watergolven
Heren 65+ €14.00
Dames 65+ €16.50
Permanent €62.50
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: 0623905588
Gea Schoester
Boogjes 5
3075 TA Rotterdam

