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Tuindorp Vreewijk vormt met haar karakteristieke huisjes en tuinen een uniek beschermd stadsgezicht in 
Nederland. Maar Vreewijk kent ook in toenemende mate problemen achter de voordeur. Denk bijvoorbeeld 
aan armoede en eenzaamheid, of nieuwe bewoners met een leefstijl die botst met de bewoners die er al lan-
ger wonen. In Vreewijk geeft de staat van de tuin vaak aan hoe het is gesteld met de bewoners. Problemen in 
de tuin zijn dan mogelijk een signaal voor problemen achter de voordeur.

Daarom ondertekenden eind vorig jaar vijf par-
tijen het “Manifest voor een groen en gezellig 
Tuindorp Vreewijk”. Hierin staan tien punten 
benoemd die zij de komende maanden geza-
menlijk gaan verkennen om deze problematiek 
het hoofd te bieden. Deze tien punten zijn:
 
1. We gaan op zoek naar nieuwe bewoners die 
bewust kiezen voor een tuin (klein of groot, met 
veel of weinig onderhoud) met een huis in Vree-
wijk. En die natuurlijk liefst actief willen bijdra-
gen aan een prettige, groene woonomgeving.
2. Er is een breed pakket aan ondersteuning 
bij het inrichten en onderhouden van de tuin. 
Lokale partijen voorzien in slimme tips en infor-
matie, helpen desgevraagd of nemen het onder-
houd uit handen. De tuinen met een probleem 
achter de heg worden actief benaderd door de 
sociale partners.

3. We vragen die ‘sociale partijen’ dus om aan te 
sluiten en (pro-)actief aandacht te bieden aan de 
bewoners.
4. Met Havensteder bekijken we op welke wijze 
die nieuwe bewoner te werven is en daarna te 
introduceren is in Vreewijk.
5. We beogen de sociale balans in buurt en 
straat te behouden en te versterken.
6. We ontwikkelen de Vreewijkse mores anno 
2019, een soort ‘handleiding Vreewijk voor 
zowel beginners als gevorderden’, over hoe we 
met elkaar omgaan.
7. Bij het oplossen van tuinproblemen zoeken we 
naar nieuwe, creatieve oplossingen en maatwerk.
8. We gaan in gesprek over de ‘groene mores’; 
hoe gaan we om met het openbaar groen, de bin-
nenhoven en de particuliere tuinen, de heggen 
en de behoefte aan privacy; wat staan we toe en 
wat echt niet?

9. We zetten Tuindorp Vreewijk op de kaart als 
de groene parel van Rotterdam. We vertellen het 
verhaal van Vreewijk aan Rotterdam en Neder-
land.
10. We betrekken zoveel mogelijk Vreewijkse 
partijen bij de uitwerking van dit manifest.
 
Het manifest is opgesteld door de Bewonersor-
ganisatie Vreewijk, Huurdersvereniging Vree-
wijk, Initiatiefgroep Vreewijk Vooruit, Wijkraad 
Vreewijk, Havensteder en gemeente Rotter-
dam. De bedoeling is dat deze tien punten cen-
traal staan in al het werk dat deze partijen de 
komende jaren doen in onze wijk.
 

Han van Dam, wijkmanager gemeente Rotterdam
j.vandam@rotterdam.nl  n

Manifest voor een groen en 
gezellig Tuindorp Vreewijk

Oproep Bevrijdingsfoto’s en –verhalen
Museumwoning Tuindorp Vreewijk is op zoek naar foto’s en herinneringen van mensen kort voor, 
tijdens en vlak na de Bevrijdingsdagen 1945, met name in Tuindorp Vreewijk. 
De foto’s kunnen worden ingescand en krijgen een plaatsje op de herinneringstafel.
Info@museumwoning.nl of 06-372.626.96

Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Lede 40, 3075 HK Rotterdam
Open: woensdag om 11:00-16.00 uur en 1e zaterdag van de maand: 11:00 – 16:00 uur.
www.museumvreewijk.nl Bevrijdingsfeest Iependaal

Langegeer
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In mijn zoektocht naar schrij-
vers uit Vreewijk werd ik door 
Jan Haak van de Museum-
woning Vreewijk geatten-
deerd op Kees Sparreboom. 
Mijn stukje zou deze keer 
gaan over striptekenaars uit 
Tuinndorp Vreewijk. Dat was 
mijn plan. Van de tekenaars 
uit onze wijk Martin Lode-
wijk, Jan Kruis, Nans van 
Leeuwen en Leen Valkenier 
had ik wel gehoord maar van 
Kees Sparreboom niet. Ik ben 

op zoek gegaan naar boekjes 
van Kees en ik heb zijn zus 
Nellie gesproken, die liefde-
vol over hem sprak. Kees is 
afgelopen juni overleden. Hij 
was altijd aan het tekenen, 
zelfs tot op zijn sterfbed. Hij 
werd geboren in 1939 in de 
wijk Feijenoord en verhuisde 

in 1943 met de familie naar 
Tuindorp de Vaan dat toen 
net klaar was. De oorlogstijd 
in die wijk werd ook onder-
werp van een van zijn strip-
verhalen. Je kunt wel stellen 
dat hij zijn eigen leven en dat 
van zijn naasten tot onder-
werp maakte van zijn strips. 
Soms gebeurde dat heel 
indringend, bijna filmisch, 
wat wel te verklaren zal zijn 
uit zijn verdere carrière. Hij 
ging namelijk al snel werken 

bij Leo Mineur, een beroemd 
reclamebureau dat ook de 
filmborden boven de bio-
scoopingangen vervaardigde, 
destijds een specialiteit.
Kees Sparreboom is met 
beeldcultuur opgegroeid. Hij 
kreeg al jong apart tekenles 
van iemand, omdat een echte 

opleiding er niet in zat. Hij 
had talent, dat zag Marten 
Toonder ook wel, maar geld 
ontbrak. Tijdens zijn dienst-
plicht kreeg hij de mogelijk-

heid om te tekenen en dat 
had hij gemeen met Leen 
Valkenier. Hij trouwde en 
kreeg twee zonen. Om brood 
op de plank te krijgen deed 
hij veel commercieel werk. 
Na malaise in de reclame 
ging hij zich volledig op zijn 
stripverhalen richten. In 
1999 kreeg hij daar de Strip-
schapsprijs voor. Hij maakte 
de serie Puberaaltjes en hij 
liet ook een boek verschijnen 
over de bioscoopschilders in 
de jaren 50. Dit boek werd 
in 2002 in Donner ten doop 
gehouden. Het eerste exem-
plaar werd aan de beroemde 
Rotterdamse presentator en 

journalist Koos Postema uit-
gereikt. In 2007 werd Kees 
Sparrebooms boek ‘Mama 
Care’ in Donner gepresen-
teerd. Dat boek ging over de 

ervaringen van zijn vriendin, 
die borstkanker had. Kees 
had een grote voorliefde voor 
klassieke muziek en zong als 
amateur niet onverdienste-
lijk. Zijn grote liefde bleef 
toch schilderen, verhalen 
schrijven en strips tekenen. 
Titels van zijn stripverhalen 
zijn: ‘De zwarte gordijnen’, 
‘Stientje’, ‘Het meesterwerk’ 
en nog veel meer. Eigenlijk te 
veel om op te noemen, dus ik 
zou zeggen: google zijn naam 
maar. Wie weet kijkt hij uit de 
CLOUD met u mee. 

Pieter Termeer
Leeszaal Vreewijk  n

Sinds maart 2018 kent Vreewijk een wijk-
raad. Dit zijn vijf bewoners die alle Vreewij-
kers vertegenwoordigen richting de Coolsin-
gel. Maar wat doen ze eigenlijk en waar gaan 
ze precies over?
 
De wijkraden zijn in de plaats gekomen van de gebiedscom-
missies, die op hun beurt weer de vervangers waren van het 
deelgemeentebestuur. Niet iedere wijk in Rotterdam heeft 
een wijkraad, die zijn er alleen in de gebieden Feijenoord en 
Noord. De andere gebieden hebben nog steeds een gebieds-
commissie. Overigens hebben gebiedscommissies en wijkra-
den precies dezelfde taken en verantwoordelijkheden.  
 
Eén van die taken is het opstellen van de jaarlijkse wijkagenda. 
Hierin beschrijven zij de vijf belangrijkste punten die op dat 
moment spelen in Vreewijk. De wijkagenda wordt vervolgens 
aangeboden aan de gemeenteraad. Die bepaalt uiteindelijk of 
deze vijf punten ook centraal komen te staan in het beleid. De 
wijkraad heeft dus niet zelf geld om hun plannen uit te voe-
ren, dat gebeurt vanaf de Coolsingel.
 
Waar de wijkraad wel geld voor heeft zijn bewonersinitiatie-
ven. Dit zijn plannen van bewoners om Vreewijk leuker, beter 
of mooier te maken. Eigenlijk is alles mogelijk, zolang de wijk 
en de bewoners er maar beter van worden. Ook u kunt een 
bewonersinitiatief indienen (zie de website www.opzoomer-

mee.nl). De wijkraad bepaalt in hun maandelijkse vergadering 
of het geld voor een bewonersinitiatief wordt toegekend.
 
Tot slot heeft de wijkraad de taak om het stadsbestuur te 
adviseren. Een goed voorbeeld hiervan is het voornemen 
van gemeente Rotterdam om betaald parkeren in te voeren 
in Vreewijk. De wijkraad wordt gevraagd om hier namens alle 
Vreewijkers iets van te vinden. Wel of niet betaald parkeren? 
En zo ja, waar precies en op welke tijden? Een lastige opgave 
aangezien de invoering een flinke impact heeft op de wijk en 
de meningen hierover verschillen. Toch is het niet de wijkraad 
die bepaalt of betaald parkeren wordt ingevoerd. Het college 
kan het advies van de wijkraad altijd naast zich neerleggen. 
Het gemeentebestuur bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt.
 
Wilt u meer informatie over de wijkraad Vreewijk? Kijk dan 
op  rotterdam.nl/vreewijk. Heeft u geen internet? U kunt de 
wijkraden ook bereiken door te schrijven naar: Wijkraad Vree-
wijk, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt daarnaast 
ook een vergadering van de wijkraad bijwonen, deze vindt 
iedere tweede woensdag van de maand om 20.00 uur plaats 
in de Brink. 
De vergaderstukken vindt u op www.rotterdam.nl/vreewijk.  

Johan Brinkman, Gladys Cleve, Mavis van den Heuvel-Fairbairn, 
Ruud Kok, Peter Lamers  n

Kees Sparreboom

Foto D. vd Wielen

Buurtwinkeltje van weleer 

Groenteboer 
aan de  
Groene Hilledijk
Voorheen Café De Boerenzij

‘WAAR ABRAHAM DE MOSTERD HAALT’, 
het is de slogan die vroeger op de gevel prijkte van de 
groentewinkel aan de Groene Hilledijk 478. Tegen-
woordig zijn alleen de woorden ‘AARD, GROENTEN, 
FRUIT, DELICATESSEN, CONSERVEN’ vaag te zien. 
Het was jarenlang verborgen onder het reclamebord 
van Café De Boerenzij, die tot enkele jaren hier geves-
tigd was.

Sinds de bouw van deze huizenrij in 1950 was er op de 
hoek van de Groene Hilledijk een groenteboer geves-
tigd. De eerste winkel was van de heer Cornelisse. Iets 
later, in de jaren 50, was Dirk Stroober hier handelaar 
in aardappelen, groente en fruit. Hij verkocht volgens 
de verhalen, heerlijke geschrapte krieltjes en hij was 
een hele goede groenteboer. Het werd overgenomen 
door de familie Rietveld en reclame uit de jaren 60 
omschreef de winkel ‘Firma Rietveld met Groenten, 
fruit, delicatessen en wijnen’. Vanaf 1970 wordt het 
een ‘exclusief huis voor gastronomische producten’.

Clara-boutique
De zonen Tom en Gerard Rietveld hielpen mee in de 
winkel en later begonnen zij met hun eigen groen-
testalletjes bij ziekenhuizen. Gerard bij het Zuiderzie-
kenhuis en Tom bij de Clara aan de Varkenoordseweg. 
Nadat het nieuwe Clara-ziekenhuis gebouwd was in 
1968 begon Tom met de Clara-boutique; midden in 
de hal een bloemenstand, verkoop van kranten en 
tijdschriften, een kapsalon, een espressobar en een 
groente- en fruitstand, waar vader en zoon achter de 
toonbank stonden. Het werd zo’n succes dat in 1984 
er 31 vestigingen van de ‘Rietveld Boutiques’ waren in 
het land.

Buurtwinkel werd restaurant
In een advertentie van Het Vrije Volk in 1976 wordt het 
hele pand aan de Groene Hilledijk te huur aangeboden 
met een overname prijs van f 15.000,-
Er vestigt zich in de jaren 80 het Restaurant ‘De Pis-
telé’ in met lunches en diners á la carte.
Daarna werd het een Pizzeria, gerund door de Italiaan 
Giacomo, die van de Hillevliet kwam.
Toen werd het Café Scarlet en (tot nu toe) als laatste 
Café De Boerenzij. Vanwege de overlast is het enkele 
jaren geleden gesloten.

Marian Groeneweg  n

Foto M. Groeneweg

Kees Sparreboom

Stripverhalen Kees Sparreboom

Wijkraad Vreewijk:  
waar zijn die eigenlijk van?  

(copyright Uitgeverij Steensplinter)



De derde en laatste fase 
van de ontwikkeling van 
de Landbouwbuurt, aan de 
rand van Vreewijk, is gereed. 
Daarom vierden Haven-
steder, Dura Vermeer en 
gemeente Rotterdam vrij-
dag 20 december samen met 
bewoners en betrokkenen de 
feestelijke oplevering van de 
eerste eengezinshuurwonin-
gen in deze fase. De overige 
woningen zijn in januari 
opgeleverd. Mooie rij- en 
hofwoningen maken hier-
mee het aanbod in de Land-
bouwbuurt compleet. 

Duurzaam en betaalbaar 
wonen
De woningen zijn niet alleen 
comfortabel om in te wonen 
maar ook duurzaam. De 
woningen hebben door uit-
stekende isolatie het ener-
gielabel A, ze zijn gasloos en 
aangesloten op stadsverwar-
ming. Diverse maatregelen 

maken bij deze woningen 
een laag energieverbruik 
mogelijk. Zo ook een dou-
chewarmtewisselaar. Dit 
apparaat hergebruikt 60% 
van de warmte uit het dou-
chewater. 

Peter van Lieshout, directeur 
Wonen bij Havensteder vindt 
het niet alleen goed voor het 
milieu maar ook voor de por-

temonnee van de huurders. 
“Want ook betaalbaar wonen 
vinden wij belangrijk voor 
onze huurders. Havensteder 
hecht sterk aan het realise-
ren van een inclusieve stad. 
In zo’n omgeving is plek voor 

iedereen. Je ziet die ambitie 
terug in de Landbouwbuurt, 
met een gevarieerd aanbod 
aan woningen. In een inclu-

sieve stad doen bewoners 
mee en kunnen dit ook blij-
ven doen.”

Wethouder Bas Kurvers 
(Bouwen en Wonen): “Dit is 
een mooie stap op weg naar 
meer betaalbare woningen 
voor gezinnen in Rotterdam. 
Hierdoor kunnen Rotter-
dammers die een betere en 
ruimere woning zoeken op 
Zuid blijven wonen.’’

Start bouw negen ruime 
eengezinswoningen aan 
de Dordtsestraatweg
Er was nog iets te vieren: 
in de nabije toekomst bou-
wen we nog meer mooie 
woningen in de Landbouw-
buurt. Daarom sloegen 
Leonie Andriesse, woon-
expert Stadsontwikkeling 
gemeente Rotterdam, Henk 
Rotgans en Rob Tummers 
vrijdag 20 december de eer-
ste drie palen voor de bouw 
van negen ruime, duurzame 
eengezinswoningen aan 
de Dordtsestraatweg. Deze 
woningen met vier slaap-
kamers voor grote gezinnen 
worden naar verwachting in 
december 2020 opgeleverd. 
Ook deze woningen zijn 
straks gasloos en aangeslo-
ten op het warmtenet. Op 
de kopgevels komen histo-
rische platen die verwijzen 
naar het oude Feijenoord 
stadion.

Een krachtiger Rotterdam-
Zuid
Het ontwikkelen van de land-
bouwbuurt is onderdeel van 
het Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid (NPRZ), 
waarbij het Rijk, de gemeente 
Rotterdam, corporaties, zor-
ginstellingen, schoolbestu-
ren, bedrijfsleven, politie en 
Openbaar Ministerie werken 
aan een gezonde toekomst 
voor Rotterdam Zuid. Peter 
van Lieshout, directeur 
Wonen bij Havensteder: 
“Comfortabel, betaalbaar en 
duurzaam wonen is een van 
de randvoorwaarden om het 
hogere doel van het NPRZ 
- een krachtiger Rotterdam-

Zuid - te halen. Daar 
dragen wij met deze 
buurt aan bij.”

Evelyn Berling,  
Stichting Havensteder  n
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Betaald parkeren stopt 
overlast
Sinds februari vorig jaar geldt in alle straten van 
Bloemhof en Hillesluis betaald parkeren. Dat is in de 
Dalenbuurt waar wij wonen niet ongemerkt voorbij-
gegaan. In andere delen van Vreewijk is de overlast 
misschien minder, maar hier, grenzend aan de wijken 
waar betaald parkeren geldt en dichtbij de tram, erva-
ren we veel overlast. 

Het is elke dag hetzelfde tafereel. ’s Morgens vroeg 
komen de mensen die hier parkeren en met de tram 
of de fiets verder reizen. ’s Avonds als zij weer ver-
trekken, worden hun parkeerplaatsen onmiddellijk op-
gevuld door bewoners uit Bloemhof, Hillesluis of nog 
verder gelegen wijken, die de straten afspeuren naar 
gratis parkeerruimte. Auto’s staan dubbel geparkeerd 
naast boomspiegels, voor hulpdiensten is er door 
de smalle straatjes geen doorkomen meer aan. Be-
woners die hun auto even ‘fout’ parkeren om bood-
schappen uit te laden, riskeren een boete.

En dan hebben we het nog niet over alle bestelbusjes 
die vrijdagmiddag voor het weekeinde en in de va-
kantieperiodes deels op de stoepen voor onze deu-
ren worden neergezet. Of over de garage in Hillesluis 
die alle te repareren en te verkopen auto’s hier in de 
straat parkeert, omdat het hier wel gratis is. Of over al 
die anderen die hun auto’s voor dagen of soms weken 
bij ons stallen, eenvoudigweg omdat het niets kost. 

Wat te doen? In Bloemhof en Hillesluis is te zien welk 
effect betaald parkeren heeft: vrijwel iedereen kan er 
moeiteloos zijn auto kwijt, er is plaats zat. Ook in Vree-
wijk zal betaald parkeren uitkomst bieden. Natuurlijk, 
het kost wat, maar eindeloos met je auto rondjes rij-
den kost ook geld. De overlast en al het andere onge-
mak van de eindeloze stromen parkeertoeristen die 
dag in dag uit op zoek zijn naar een plaatsje is meteen 
ten einde. Bovendien is het ook fijn als vrienden en 
kennissen gewoon op bezoek kunnen komen, zonder 
dat ze hun auto vier straten verder moeten parkeren.  

Kijk wat er gebeurde op het Noordereiland, een an-
der gratis parkeerwalhalla, waar sinds 1 januari be-
taald parkeren is ingevoerd: ‘Wat een ruimte hebben 
we gekregen, hè, fantastisch,’ luidde de reactie van 
bewoners op Rijnmond. Sinds 2014 klaagden zij over 
de bovenmatige parkeeroverlast in hun wijk. Betaald 
parkeren heeft hun problemen verholpen. Laten we in 
Vreewijk alsjeblieft niet zolang wachten om hetzelfde 
te doen. Ook al is het slechts in het deel dat nu de 
meeste overlast ervaart.

Gerrian Nijhof, Nabeel Siddiqie, Kim van Eijsden, 
Carolien van Eijkelen, Iris de Jonge, bewoners van 
Tuindorp Vreewijk  n

Feestelijke oplevering  
laatste fase duurzame 
nieuwbouw Landbouwbuurt

Stadsgezicht

Tegenwoordigheid van geest  
en realisme in ’t kwadraat  
vieren onverstoorbaar feest  
in een opgebroken straat  

Hoog en spijkerhard de hemel  
met een blikkerende zon of  
zwart en laag in wilde wemel  
langs skeletten van beton  

Doorheen geloken luxaflexen  
tórenhoog de wooncomplexen  
stapelen den einder dicht  

Posthistorisch vergezicht -  
Rotterdam gehakt uit marmer  
kant’lend in het tegenlicht 

J.A. Deelder (1944 – 2019) Uit de 
bundel Moderne Gedichten, uitgeverij 
De Bezige Bij, 1979, Amsterdam

Leonie Andriesse, Rob Tummers, Henk Rotgans

Nieuwbouw Reepstraat

29 februari 18.30 u  Film en maaltijd Podium Vreewijk  Het Witte Paard *

1 maart 10.00 u -15.00u  Rommelmarkt De Brink

15 maart 14.30 u  Literair Muzikaal Optreden Leeszaal Vreewijk** 

25 maart 18.30 u  Film en maaltijd Podium Vreewijk  Het Witte Paard

1 april 16.00 u – 16.45 u Kindervoorstelling Klassiek op Zuid Bongert 15B ***

4 april 16.00 u – 16.45 u Kindervoorstelling Klassiek op Zuid Bongert 15B ***

5 april 10.00 u – 15.00 u  Rommelmarkt  De Brink

informatie over diverse activiteiten via de websites:
* www.podiumvreewijk.nl, **www.leeszaalvreewijk.nl, ***www.klassiekopzuid.nl

Agenda



Aan de woningen aan het begin 
van de Lede vindt op dit moment 
de grote verbetering plaats. In het 
midden van dit gebied staat Lede 37 
waar al veel aan verbeterd is. Aange-
zien de omgeving met hekken wordt 
dichtgezet levert dit een probleem 
op. Omdat goedkopere oplossin-
gen, voor 12 weken eten en drinken 
inslaan, een rubberboot met een 
touw,  toch niet echt haalbaar ble-
ken, is er een bruggetje aangelegd 

zodat de bewoners toch het contact met 
de rest van de wijk niet zullen verlie-
zen.  Aangezien er geen bel aan de brug 
zit heeft dit als bijkomend voordeel 
dat Slot Havelaar niet wordt platgelo-
pen door ongewenste vreemdelingen. 
Onder grote belangstelling werd de 
tijdelijke brug onlangs ingewijd en ver-
noemd naar de eerste bewoonster van 
Lede 37, Lucy Havelaar.  

André van Well  n

Lucy Havelaarbrug feestelijk geopend
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Column

Kat aan de lijn…
Nee, deze column gaat niet over een goed getraind 
huisdier dat de telefoon aanneemt en ook niet over 
een vrouw die zich krengig uit aan de lijn.
Dit gaat over iets dat ik onlangs heb gelezen en waar 
ik van schrok, namelijk de uitkomst van een onder-
zoek van de universiteit van Tilburg. Dat onderzoek 
heeft uitgewezen dat loslopende huiskatten zeer 
schadelijk zijn voor de biodiversiteit van onze natuur. 
Ze doden en verstoren wilde dieren en brengen ziek-
tes over. Huiskatten zijn een van de schadelijkste in-
vasieve exoten in Europa. Katten zijn de oorzaak van 
een sterke achteruitgang van vogelpopulaties. De 
EU-lidstaten zijn verplicht een verbod in te stellen en 
te handhaven voor het opzettelijk doden, vangen en 
verstoren van beschermde dieren, waaronder alle 
inheemse vogels. En met opzettelijk wordt hiermee 
ook bedoeld het gelegenheid geven tot het opzettelijk 
vangen, doden en verstoren aldus het Hof van Jus-
titie van de EU. Met andere woorden, iedere burger 
die zijn kat los laat lopen is strafbaar.

Zelf houd ik best van katten. Ik heb ze jarenlang ge-
had en van ze genoten. Ik weet hoe moeilijk het is om 
ze binnen te houden. Maar ik schrok wel toen ik las 
dat huiskatten een van de oorzaken zijn van de sterke 
achteruitgang van vogelpopulaties en dat bovenaan 
de lijst van meest door katten gevangen vogels het 
Roodborstje stond. Het Roodborstje! Dat is mijn lie-
velingsvogel! Bovendien is sinds jaren mijn lente al-
tijd heel onrustig, aangezien ik diverse malen niet heb 
kunnen voorkomen dat een van de talloze buurkatten 
een moedermerel ving (de Merel is nummer twee op 
de lijst), die vervolgens haar nest in onze klimop niet 
meer kon grootbrengen, om maar te zwijgen van de 
aan flarden gescheurde jonge Koolmeesjes die ik in 
mijn tuin vond. Zodra ik de alarmroep van merels hoor 
spurt ik naar mijn waterpistool om te proberen het 
roofdier uit mijn tuin te verjagen.

Katten zijn eigenwijs en hardleers. Dat eerste is leuk, 
dat laatste ergerlijk. 
Ik heb er een hekel aan dat zij hun behoefte in mijn tuin 
doen, elke opgeworpen barrière kunnen omzeilen en 
totaal niet gevoelig zijn voor mijn ‘strafexpedities’. 
En opeens dacht ik misschien heeft het Europese hof 
van Justitie wel een punt. Katten aan de lijn! Toen ik 
zelf nog een kat had, deed ik dat trouwens ook. Niet 
in de eerste plaats om het vangen van vogels te voor-
komen, want mijn katten waren altijd rijkelijk uitgerust 
met belletjes aan hun halsbandje, maar ook om te 
voorkomen dat ze weg liepen. Ik maakte een lange 
lijn van voor naar achter in de tuin, deed daaraan een 
katrolletje (toepasselijk woord in dit geval) met een 
andere lijn en zo had ik jarenlang een ‘trolleykat’. Het 
beest kon min of meer gaan en staan waar het wilde, 
maar niet weg en geen schade aanrichten. Ik hoop 
dus dat deze column mijn buren en andere wijkgeno-
ten zal inspireren tot het volgen van mijn voorbeeld. 
In de hoop dat de Roodborstjes- en Koolmezenstand 
weer verbetert en wij allen een zorgeloze lente mo-
gen beleven. Ik verheug me op nu al op het zien van 
talloze tuinen met vrolijke trolleykatten. Een soort Blij-
dorp-Tuin-dorp. Leuk toch?
En…het kan op termijn een flinke boete besparen. 
Ja toch?

Buiten-beentje  n

Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk
Museumstuk uitgelicht

Een golf van herkenning komt boven 
bij het zien van deze twee baby-
schilderijtjes. Deze schilderijen blijken 
bij heel veel gezinnen aan de muur te 
hebben gehangen. Ze waren weliswaar 
niet gratis, maar de meeste vrouwen 
kregen ze cadeau bij het huwelijk of bij 
de geboorte van een kind.

De schilderijtjes waren reproducties 
van de werken A Little Bit of Hea-

ven  en  Awakening, gemaakt door de 
Amerikaanse kunstenares Bessie Pease 
Gutmann (1876 - 1960). Zij was een van 
de bekendere tijdschrift- en boekillus-
tratrices. Ze illustreerde ook populaire 
kinderboeken, waaronder een opmerke-
lijke 1907 editie van Alice’s Adventures 
in Wonderland. Interesse in haar stijl 
daalde voor de Tweede Wereldoorlog. Ze 
was noodgedwongen te stoppen in 1947, 
door haar falende gezichtsvermogen.

Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Kom eens een kijkje nemen in Museum-
woning Tuindorp Vreewijk. De muse-
umwoning is gevestigd in het voorma-
lige 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 ori-
ginele staat gebleven. Tegenwoordig is 
de woning ingericht met diverse meu-
belen en voorwerpen uit de beginperi-
ode van Tuindorp Vreewijk.
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.

Marian Groeneweg 
www.museumvreewijk.nl  n

J.DRENT
Optometrist

Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 
3073 DT  Rotterdam,  

Tel. 4 85 91 47

20 jaar DCBO Koor 
In oktober 2019 bestond het DCBO (Domino Cantare bis Orare) koor 20 jaar als 
vrouwenkoor, het is één van de kerkkoren van de Kruisvindingskerk. Lex Grem is 
dirigent/organist. 
Dit koor verzorgt in de viering één maal per maand een gezongen latijnse mis. 
Verder zingen we ook andere mooie (kerkelijke) liederen. 

De viering van 13 oktober jl. was door het jubileum extra feestelijk. 
Voor deze gelegenheid werd het koor begeleid door het strijkkwartet van ‘Klas-
siek op Zuid’ (dat dit jaar 10 jaar bestond) onder leiding van Miranda Rademaker. 
Na de viering was er een receptie, waarbij er gezellig nagepraat kon worden. 

Wie zin heeft om bij het DCBO mee te komen zingen: kom gerust op donder-
avond naar een repetitie. 
Wij oefenen in de kerk van 19:45 uur tot 21: 45 uur met een pauze van een kwar-
tier. Na de repetitie kan er nog even nagepraat worden, met een drankje. U zult 
zich snel thuisvoelen. En uw leeftijd speelt geen rol!! 
Graag heten wij u welkom! 

Voor meer informatie, bel één van de koorleden: 
Hannie Zijlmans 06 10072299  n

Baby-schilderijtjes

Bessie Pease Gutmann
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Een bord met ’Welkom’ boven de deur van Weipad 31.
Mede wijkbewoonster Hanneke Dijkman begroet mij 
hartelijk.  
Als ik al verwacht had dat dit een obscure ruimte zou 
zijn, en dat Hanneke gehuld in wierrookgeur en een 
Oosters gewaad… niets daarvan is waar.

De ruimte is netjes en licht met een kleine oefenzaal, een keu-
kentje en een entree met boekenkast, tafel, stoelen en exposi-

tieruimte. Over die expositie later meer…
Bij een kopje thee vertelt Hanneke wat ik me moet voorstel-
len bij het woord ‘zen’. De landelijke organisatie waaraan zij 
verbonden is als docent heet Zen.nl.
Het woord heeft een wat geheimzinnige en vooral zweverige 
bijklank voor veel mensen. Zen is een soort methode, oefe-
ning om aandacht, rust en concentratie te bereiken. Hanneke 
volgde een opleiding tot zen-lerares en is sinds
2010 op heel veel plekken werkzaam op dit gebied. In 2017 
heeft ze zich aan het Weipad 31 gevestigd.

“Voor wie is zo’n Zen-cursus bedoeld?” vraag ik haar. 
Tegen alle vooroordelen in vertelt ze dat eigenlijk iedereen 
baat kan hebben bij het leren van de zen-methode. Zo heeft ze 
al veel verschillende mensen in haar cursus gehad, van jong 
tot oud, van diverse culturele en sociale achtergrond, met ver-
schillende nationaliteiten en ook verschillend in opleidings-
niveau. 
De meeste mensen volgen de cursus in een groepje, maar ook 
individueel of met z’n tweeën komt voor. 
Hanneke vertelt verder over haar ervaringen:
Natuurlijk hebben mensen verschillende redenen om een 
cursus te volgen. Iedereen heeft belang bij rust, aandacht 
en concentratie om goed te kunnen functioneren en soms 
zijn er omstandigheden waarin je daaraan extra behoefte 
hebt. Werkdruk, stressgevoeligheid, onzekerheid, prestatie-
druk of ziekte in de familie, drukte in het gezin kunnen een 
aanleiding zijn om te proberen meer rust in jezelf te vinden. 
Eigenlijk heeft het alles te maken met controle over je eigen 
denken. Daar is niets hoogdravends of zweverigs aan. Het is 
praktisch, toepasbaar op ieder moment. 
Een ‘zen-momentje’ aanleren, ook met je ogen open kunnen 
mediteren, bij de kassa, voor de klas of op een ander moment 
tijdens je dagelijkse bezigheden is dan ook een van de vaar-
digheden die Hanneke haar cursisten bijbrengt. 

(vervolg op pagina 6) ➤

Hanneke 
Dijkman 
helpt 
mensen 
‘zen’ te zijn

Een  hospice is een instelling met 
een huiselijke sfeer die zich in termi-
nale zorg heeft gespecialiseerd. Doel 
van de hospicezorg is de kwaliteit van 
leven zo goed mogelijk te houden of 
te krijgen in de laatste periode van 
het leven.

Ongeneeslijk zieken kunnen hier als 
gast tot aan hun overlijden worden 
verzorgd. Reden hiervoor kan zijn dat 
hun naasten thuis – de mantelzorg – 
overbelast raakt. Ook wel als er meer-
dere belemmeringen optreden waar-
door men het zelf niet meer prettig 
vindt om thuis te blijven. Door de 
huiselijke sfeer wordt een hospice 
beter ervaren dan een ziekenhuisom-
geving, terwijl er toch voldoende ver-
pleegkundig personeel aanwezig is.

Aan de Kapelburg 298 in Rotterdam 
Zuidwijk opent eind februari Hospice 
De liefde.
 
Vrijwilliger worden bij hospice de 
Liefde?
Het hospice heeft straks zes com-
fortabele gastenkamers waar onge-
neeslijke zieke mensen maximaal 
drie maanden kunnen verblijven. In 
deze laatste fase van het leven van 
de gasten bieden speciaal opgeleide 
vrijwilligers, samen met de zorgpro-
fessionals, stervensbegeleiding en 
persoonlijke ondersteuning. Daar-
naast zijn er altijd vrijwilligers nodig 
die liever op een andere manier 
actief willen zijn. Bijvoorbeeld in de 
keuken, de tuin, de werkgroep com-
municatie of de klusgroep. Bestuurs-
leden, coördinatoren en vrijwilligers 
vertellen er graag over en staan klaar 

om een rondleiding te geven. Nu al 
benieuwd naar het hospice en de 
mogelijkheden van vrijwilligerswerk? 
Mail naar info@hospicedeliefde.nl of 
bel  één van onze coördinatoren Lia 
Kleijweg of Jeannette du Crocq: 
M 06 81 88 28 90
Voor meer informatie over Hospice 
de Liefde kunt u ook de website 
bezoeken: 
www.hospicedeliefde.nl

Bereikbaarheid
De parkeergelegenheid bij Hospice 
de Liefde is beperkt. We adviseren 
om gebruik te maken van de fiets of 
openbaar vervoer: Tramlijn 25. Halte 
Vrijenburgerbos.
 
 Paula Schenk
Werkgroep Communicatie Hospice de 
Liefde  n

Hospice de Liefde opent eind februari

In 2018 is er een Resto geopend in Vreewijk, bij het Startcol-
lege Zadkine, Frankendaal 70, 3075 XS Rotterdam. Het Resto 
is elke tweede maandag van de maand geopend vanaf 17.30 
uur, het diner start om 18.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom. 
U kunt hier genieten van een betaalbaar, goed en gezond 
driegangendiner. De prijs is € 7,50; met de Rotterdampas is 
het € 5,50 en kinderen betalen de helft van de prijs.
 
Bij dit restaurant wordt de maaltijd bereid door buurtbewo-
ners samen met jongeren van het Startcollege. Reserveren kan 
online en telefonisch.  Het kan nu snel en makkelijk in ons 
online reserveringssysteem. Ga naar www.restovanharte.nl en 
klik op de rode reserveringsknop, of ga naar reserveren.res-
tovanharte.nl. U komt dan direct op de reserveringswebsite.
 
1.  Door een stad te kiezen ziet u meteen wat de mogelijkhe-

den zijn in de agenda en een overzicht van de locaties in 
die stad.

2.  Klik op de locatie of het agenda item en vul uw gegevens 
in, het aantal personen en eventuele dieetwensen

3.  Klik op de rode knop, “nu reserveren”. U ziet in het scherm 
of uw reservering gelukt is en ontvangt een bevestiging per 
e-mail.

 
Als de datum van reservering vol is kunt u contact opne-
men met Mack Labbaci (rayonmanager Resto van Harte) 
06-15657626 of  Anja Wessel Tel: 06-52153597.
 
Door uw eigen account aan te maken (niet verplicht!) kunt u 
meerdere reserveringen maken voor meerdere dagen. U kunt 
ook reserveringen makkelijk wijzigen en   annuleren. Lie-
ver telefonisch reserveren? Dat kan ook. Bel 0900 900 3030 
van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur (35 ct/
gesprek).

Wij hopen dat wij het u hiermee gemakkelijk hebben gemaakt 
en hopen u een keer te zien bij Resto Van Harte.
 
Mack en Anja 
Resto van Harte  n

Resto Van Harte 
Frankendaal

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 R’dam

Hospice de Liefde exterieur jan 2020

Hanneke Dijkman
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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 wijkor-
ganisaties

Colofon

➤ (vervolg van pagina 5) 
Hanneke Dijkman van Zen vertelt verder: 
Een ‘vol hoofd’ is een veel gehoorde klacht en je hoofd ‘leeg’ 
maken is dan wel heel moeilijk misschien, maar betere con-
centratie, rust en kunnen ‘single-tasken’ kun je zeker aan-
leren. Nee, het is zeker niet alleen ontspanning, zoals een 
middagje sauna of met een lekker muziekje op de bank, het is 
ook werken. Werken aan je eigen geluk, balans, tevredenheid, 
innerlijke rust. En je hoeft nergens ‘in te geloven’, geen cha-
kra’s of ingewikkelde termen komen eraan te pas. Ook gebrui-
ken we een boek: ‘Leer denken wat je wil denken’ geschreven 
door Rients Ritskes. Het is inbegrepen bij het cursusgeld; 
€59,- per maand gedurende 5 maanden en dan heb je 1x per 
week les. Sommige mensen volgen de cursus op aanraden van 
hun huisarts. Helaas wordt het cursusgeld niet vergoed door 
de zorgverzekering, maar voor mensen die dat bedrag niet 
kunnen betalen is er een speciaal fonds; ‘vrienden van zen’, 
waaruit hun cursus gefinancierd kan worden. Zo blijft zen 
bereikbaar voor iedereen die er baat bij kan hebben. 
Hanneke vertelt dat ze zelf in dit vak terecht is gekomen door-
dat ze in haar vorige baan burn-out-achtige klachten kreeg. 
Door kennis te maken met zen-meditatie kreeg ze meer grip 
op haar leven en kon ze beter navoelen of ze de juiste keuzes 
maakte en of ze niet over haar eigen grenzen heen ging. Ten-
slotte koos ze ervoor om zelf zen-lerares te worden. Ze is dus 
ervaringsdeskundige en geeft ook een-op-een coaching aan 
mensen die daaraan behoefte hebben. Ook daarbij moeten 
we niet denken aan je baan op zeggen en naar Tibet vertrek-
ken. Het zijn soms hele kleine stapjes, die je neemt, maar die 
ervoor zorgen dat daardoor bepaalde problemen of hinder-
nissen zomaar opgelost kunnen worden.

Expositie
Tenslotte hebben we het nog even over de expositie. De expo-
santen zijn cursisten en hun familieleden of wijkbewoners 
die schilderijen, tekeningen, foto’s of wat voor andere kunst-
werkjes dan ook maken. De vorige exposante liet haar zelfge-
breide sokken zien en haalde daarmee zelfs het TV-Rijnmond 
nieuws. Er zijn al vijf exposities geweest. Op het moment van 
dit interview exposeert Dick Jonas, een 80-jarige vader van 
een cursist. Hanneke heeft ook een fotowedstrijd georgani-
seerd, met als thema ‘Hoe Zen is Zuid?’ De uiterste inzend-
datum was 31 januari. De 10 winnende foto’s worden geëxpo-

seerd en worden bovendien gepubliceerd in het boekje ‘Hoe 
Zen is Zuid’, dat Hanneke Dijkman bezig is te schrijven en dat 
eind 2020 verschijnt. 
We nemen afscheid en ik ben ik blij deze leuke wijkbewoonster 
te hebben ontmoet en iets te hebben geleerd over haar werk. 

Joyce Turek, januari 2020

Vragen aan Hanneke Dijkman? Zie in onderstaande adverten-
tie hoe ze bereikbaar is.  n

Kerstactie 
Platform Vreewijk 
wederom een 
mooi gebeuren
Nadat de benodigde middelen met enige 
moeite waren binnengeharkt en de uitnodigin-
gen waren rondgebracht werden in 2 avon-
den weer 200 gezinnen die een steuntje in de 
rug goed konden gebruiken in staat gesteld 
om bij de MCD-supermarkt hun Kerstmis ver-
der op te luisteren. Het waren 2 geweldige 
avonden, vonden zowel de vrijwilligers als het 
personeel van de MCD die het gebeuren mo-
gelijk maakten. 

André van Well  n

Het was donker en vochtig op de ruimte rond het Witte Paard, maar voor degenen die het koud kregen was 
er Gluhwein en chocolademelk. Ondertussen zong Angie de sterren van de hemel en probeerden anderen dat 
ook, met wisselend succes. Het was een voor iedereen toegankelijk  gebeuren dat wel 2 uur duurde. Nadat 
“het grauw weg gesjokt was naar hun vreugdeloze onderkomens” ging het feest binnen verder voor diegenen 
die wel in een kaartje hadden kunnen investeren. Er was een keuze uit diverse maaltijden, er was een band, 
de Cosy Rockers, en naar het schijnt bleef het nog lang heel levendig.

André van Well  n

Het Midwinterfeest in 
en om het Witte Paard

Kunsttentoonstelling

Kerstactie 



De Vreewijk Digiclub wordt na een zeer succesvolle start in 2019 voortgezet in 2020.
De digiclub is bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder.
Voor mensen met weinig ervaring is er DigibETEN: samen ga je aan de slag met laptop 
of tablet en een lekkere lunch toe. 
Daarnaast beginnen we voor degene die DigibETEN al met succes hebben gevolgd en 
nog meer willen weten, de cursus Digi-Doorzetters.

Beide cursussen vinden plaats in de Leeszaal Vreewijk, Groenezoom 275B en zijn 
kosteloos. Opgeven kan via telefoonnummer 010-7503531 of bij Sylvia van Stichting 
Humanitas per e-mail: salpay@stichtinghumanitas.nl of u kunt even langskomen in 
de Brink. 

Hieronder de data en tijden voor de cursussen van 2020:
DigibETEN club start op 30-3-2020 tot 18-5-2020 van 9.30 uur tot 12.30 uur. Deze zit 
al vol!
DigiDoorzetters start op 30-3-2020 tot 25-5-2020 van 13.00 uur tot 14.30 uur.
DigibETEN club start op 6-7-2020 tot 24-8-2020 van 9.30 uur tot 12.30 uur.
DigibETEN club start op 21-9-2020 tot 16-11-2020 van 9.30 uur tot 12.30 uur.
DigiDoorzetters start op 28-9-2020 tot 23-11-2020 van 13.00 uur tot 14.30 uur.

We zien u graag bij een van onze digi-clubs!

Namens Leeszaal Vreewijk en Stichting Humanitas, Jelle van der Molen.  n

Digiclub voor ouderen in 
Leeszaal Vreewijk
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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
     Tuindorp Vreewijk Coöperatie   postadres 
     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!!!

In het lokaal van zijn bovenbouwklas (groep 6/7/8) op mon-
tessorischool De Mare, aan de Grift in Tuindorp Vreewijk, 
spreek ik met medewijkbewoner Jonathan Baan.
Al 12 jaar is hij ‘meester’ op deze basisschool en hij houdt veel 
van dit mooie vak, deze kinderen en deze school. Bovendien 
houdt hij van onze wijk, waar hij vlakbij opgroeide en waarin 
hij nu al weer heel veel jaren woont.
De reden dat ik hem graag wilde interviewen is dat onlangs 
zijn (tweede) boek, getiteld ‘Fleudemeu’ is verschenen. Dit 
boek gaat over Jona’s leven, maar vooral over zijn werk op 
‘De Mare’, zijn belevenissen daar als basisschoolleraar en zijn 
vaak humoristische, maar ook kritische kijk op het onderwijs. 
De vreemde titel ‘Fleudemeu’ is ontleend aan een uitspraak 
van de vroegere directeur van De Mare, Reinder Eggens. Ieder-
een die langer dan 5 jaar geleden op De Mare heeft gezeten (of 
er zijn kinderen op school had zitten) zal meneer Eggens als 

directeur hebben meegemaakt. Die markante man had allerlei 
bijzondere uitdrukkingen en ‘fleudemeu’ was er daar een van 
en betekende zoveel als ‘onzin’, bijzaak’.
Jona vertelt dat hij als pas beginnende leraar vaak bij zijn 
directeur te rade ging over alle beslommeringen die het 
onderwijs met zich mee bracht. De veelheid aan regels en 
extra’s die er bij komen kijken kunnen je enorm in verwar-
ring brengen en je de prioriteiten uit het oog laten verliezen. 
Eggens zei dan:” Jonathan, doe nou gewoon eerst je klas en de 
rest is fleudemeu.” Dit hielp de jonge leraar enorm. 
Natuurlijk heeft hij toestemming gevraagd aan zijn oud-
directeur of hij deze uitdrukking als titel mocht nemen en nog 
wat andere citaten van hem mocht gebruiken en ja, Eggens 
vond het goed en was zelfs heel enthousiast over het boek.

(vervolg op pagina 8) ➤

Vreewijker Jona Baan, leraar op OBS De Mare en schrijver

Het Huis van Morgen Vree-
wijk is de plek waar jong 
leiderschap, (sociaal) onder-
nemerschap en verhalen 
centraal staan. Het Huis zit 
verstopt tussen de hekken 
van het Zuidergymnasium en 
de basisschool de Mare, in de 
oude concierge-woning. 

Waar Milka Miller-Sies ruim 
20 jaar geleden op de kin-
deren van de concierge van 
Calvijn paste in dit Huis, is 
zij nu het aanspreekpunt 
als programmeur om samen 
met een team van jongeren 
een mooi programma vorm 
te geven. Het Huis kenmerkt 
zich door een behoeftege-
richte en relationele aanpak, 
dit is dan ook de reden dat 

door het hele programma 
heen de relatie met jonge-
ren centraal staat. Daar waar 
jongeren staan, gaat zij met 
hen verder; op zoek naar hun 
verhaal; het verhaal van de 
ander; de verhalen van jon-
geren op Zuid. 

De primaire doelstelling van 
het Huis is de kracht van jon-
geren zichtbaar maken voor 
henzelf om vervolgens een 
vorm te vinden om dit talent 
te delen met de buitenwe-
reld. In het Huis is er ruimte 
voor creatieve workshops, 
een muziekstudio, begelei-
ding en uitwisseling, zangles, 
coaching, onderzoek in de 
buurt, toegang tot netwerk, 
eigenaarschap en inspiratie. 

Zodat er door trots en zelf-
vertrouwen meer kansen 
voor deze jongeren ontstaan 
om krachtiger en zelfbewust 
in de maatschappij te staan. 

De secundaire doelstelling is 
om via dezelfde programme-
ring tegelijkertijd de jonge 
kant van Vreewijk meer in 
beeld te brengen. Wat is hun 
verhaal? Wat is hun stem? 
Hoe klinkt hun gezamenlijke 
geluid? Zo kunnen de helden 
en heldinnen van morgen 
vervolgens als serieuze partij 
worden meegenomen in de 
toekomst van de wijk. 

Het Huis van Morgen Vree-
wijk wil een plek zijn voor 
jongeren die behoefte heb-
ben aan een plek waar ze 
naartoe kunnen; geen jeugd-
honk, maar een actieve plek 
voor ontmoeting en ontwik-
keling.
Ontdek de kracht van jezelf 
en vertel jouw verhaal. 

Nieuwsgierig naar wat wij 
doen of zou je graag eens wil-
len komen kijken? Instagram 
Huis van Morgen
Grift 30, ingang Schoolplein 
Zuidergymnasium. Van harte 
welkom!

Milka Miller-Sies, 
Coördinator/programmeur 
van het Huis van Morgen Vree-
wijk  n

Het Huis van Morgen; 
wat is dat eigenlijk…?

Jona Baan

Digiclub in Leeszaal Vreewijk 
foto; Marcel Chrétien
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 www.vonderfysiofit.nl  |  Tel: 010-4191353

Vanaf 1 januari 2020 heeft  
VonderFysioFit zich bij  
FysioHolland aangesloten en 
gaan we verder onder de naam 
FysioHolland Rotterdam. 

Meer weten of een afspraak maken?
Bel (010) 419 13 53 of e-mail naar rotterdamvonder@fysioholland.nl of kijk op fysioholland.nl

FysioHolland Rotterdam Groene Hilledijk
Groene Hilledijk 342, 3075 EC Rotterdam

FysioHolland Rotterdam Vonder
Vonder 52, 3075 TP Rotterdam

J. Kornelisse
Weimansweg 89 Tel: 486 09 30

Meubelstoffeerderij
Perfectie tot  
in het kleinste  
detail.

Met o.a.
ploegstoffen.

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

Tanja’s Kapsalon

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

- Dieselmeting mogelijk
- Reparaties aan alle merken auto’s

- Plaat en spuitwerk
- In & verkoop

€10 korting bij inlevering van deze bon

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

Ophaaldagen afval 
huiscontainers
Heeft u één of meerdere huiscontainers in de tuin of bij uw 
woning? Met de AfvalWijzer app kunt u zien wanneer die wor-
den geleegd. U kunt ook instellen dat u vooraf een berichtje 
krijgt. U kunt de app downloaden via de App Store, Play Store 
of Windows Store (zoek op ‘AfvalWijzer’). 

Geeft de app aan dat uw postcode en huisnummer niet is 
herkend? Dan kan het volgende aan de hand zijn:
• Bij uw woning is geen huiscontainer. In deze app staan 

niet de dagen waarop wij de wijkcontainers legen, alleen 
de huiscontainers (kliko’s).

• Het adres is van een bedrijf of winkel, deze staan niet in 
de app.

Zet uw huiscontainer op tijd aan de stoeprand, met de hand-
vatten richting de rijweg. Legen gebeurt na 7.00 uur. Zorg dat 
uw bak na 20.00 uur weer weg is van de stoep.

U kunt uw ophaaldagen ook via de website Mijn AfvalWijzer 
opzoeken. U kunt het dan ook printen (zie illustratie). 

Han van Dam 
Wijkmanager Gemeente Rotterdam  n

Waar gaat het boek over? Jona: “Het boek gaat over een jaar 
lesgeven op deze school. In dat jaar gebeurt er in mijn leven 
van alles. Mijn vrouw wordt ernstig ziek, mijn vader overlijdt, 
allemaal heftige gebeurtenissen. Daar tussendoor moest ik 
gewoon les geven. En dat jaar heb ik opgeschreven, met alle 
leuke en minder leuke dingen. Het boek is vooral ook bedoeld 
om het onderwijs meer positief in het nieuws te zetten. Er zit 
veel humor in. Ik wilde laten zien waarom het wél leuk is om 
in het onderwijs werkzaam te zijn, terwijl er nu zoveel nega-
tieve kanten worden belicht.” Het is dus in feite een autobio-
grafie? “Jona beaamt dit. “Ik laat zien dat ik juist uit mijn vak 
positieve energie heb kunnen halen, zodat ik de nare dingen 
in mijn leven beter het hoofd kon bieden. Het voor de klas 
staan biedt troost en het relativeert.” zegt hij. 
Hij wil benadrukken dat er ook echt wel veel problemen zijn 
in het onderwijs, zoals het lerarentekort en de werkdruk, 
maar in het boek draagt hij ook op humorvolle wijze oplos-
singen aan voor deze problemen. Schrijven is altijd een pas-
sie van hem geweest en nu hij een website heeft waarop hij 
blogs schrijft en hij veel succes heeft met zijn boeken, komt er 

steeds meer publieke belangstelling voor zijn schrijfwerk. Zo 
is hij onlangs gevraagd om in het Rotterdamse blad ‘Gers’ te 
schrijven. TV- en Radio Rijnmond zijn in zijn klas geweest om 
hem te interviewen. Op diverse hogescholen zoals de Pabo 
(opleiding voor basisschool leraren) heeft hij op uitnodiging 
een praatje gehouden over zijn ideeën betreffende het onder-
wijs, die hij ook in het boek heeft beschreven. 
Wil hij het leraarschap verruilen voor het schrijverschap? 
“Een combinatie zou mooi zijn”, antwoordt Jona. “Ik vind dit 
werk met deze kinderen nog altijd geweldig, maar meer tijd 
kunnen besteden aan schrijven zou ik ook wel fijn vinden. 
Wellicht komt er ook nog wel eens een kinderboek.” Voorals-
nog blijft het bij kinderen stimuleren zelf te lezen en natuur-
lijk ook het voorlezen. 
Ik vermoed dat de kinderen in zijn klas wel trots zijn op hun 
bevlogen meester. 
“Ja, zegt Jona,” ze vinden het wel heel interessant dat ik ‘hele-
maal zelf’ een boek heb geschreven.” 

Joyce Turek

Voor wie de interviews met Jona Baan wil horen, zijn blogs wil 
lezen of ‘Fleudemeu’ wil bestellen kan terecht op zijn website 
www.jona-baan.nl.  n

➤ (vervolg van pagina 7)

✁
Jona’s boek bij boekhandel Donner


