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Voor de herontwikkeling op de voormalige 
locatie van Erasmus MC-Daniël den Hoed 
heeft het Rotterdamse Impact Vastgoed 
een woningbouwplan ontwikkeld in sa-
menspraak met het cluster Stadsontwik-
keling van de gemeente. 

Het bouwplan betreft een voortzetting van het 
stedenbouwkundige plan voor het voormalige 
Zuiderziekenhuis dat voor een groot deel al is 

gerealiseerd. Het plan bevat  243 woningen (83 
eengezinswoningen en 160 appartementen).
Het projectbestemmingsplan met het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning zullen in het eer-
ste kwartaal van 2021 voor zes weken ter inzage 
worden gelegd. Tijdens deze periode zal een 
(digitale) inloopbijeenkomst worden georgani-
seerd voor belangstellende wijkbewoners. 

Voor meer info: www.impactvastgoed.nl  n

Op de hoek van de Vinkenbaan en de Dordt-
sestraatweg is aan de gevel een nieuw kunstwerk 
aangebracht. Het is vervaardigd door Mister Copy 
uit Zuid-Afrika en BeNeR1Graffiti uit Duitsland. 
Het is deel van een serie van Mister Copy.

Mister Copy (werknaam van Mikey Aeks Thom-
son) zegt hier zelf over: “Dit is mijn hedendaagse 
interpretatie van Aphrodite, de godin van verlei-
ding, sensualiteit en liefde. Met haar blik veran-
dert ze je in een roos om haar tuin der lusten te 

vullen”. Voor wie het nog niet gezien heeft, het is 
een wandeling zeker waard. Wie meer werk van 
Mister Copy wil zien kan op internet zoeken op 
‘Mister Copy artist’ en dan afbeeldingen.
André van Well  n

Bericht van de TKC Vreewijk
Met ingang van 2021 publiceert de 
Tuinen Keuringscommissie Vreewijk 
(TKC) voortaan haar nieuws in De 

Vreewijker. Daarnaast verschijnt er een digitale 
nieuwsbrief. Daarmee verdwijnt na vele jaren de 
het blad van de TKC ‘Onze Eigen Tuin’.
Altijd viel tweemaal per jaar dit blad in de brie-
venbus van alle bewoners van Vreewijk. Naast 
wetenswaardigheden over de Vreewijkse flora 
en fauna, bevatte 
het onder meer 
tips voor tuiniers 
en natuurlijk de 
verslaglegging 
van de jaarlijkse 
tuinenkeuring. 
Voor veel tuin-
liefhebbers elk 
jaar een moment 
om de brieven-
bus in de gaten 
te houden! 
De keuze voor 
publicatie in De Vreewijker en de uitgave van 
een digitale nieuwsbrief betekent een bespa-
ring op tijd (productie en verspreiding) en kos-
ten. Aanmelding voor de nieuwsbrief kan via 
infotkc@kpnmail.nl

Bestuur TKC  n

Nieuw kunstwerk 
in Vreewijk

Woningbouw op  
Daniël den Hoed locatie

Zuiderhof_vogevlucht vanaf park
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Beste wijkbewoners, 
Vol goede moed is de wijkraad weer gestart in 2021. Corona 
is nog maar voor even in ons midden, dachten wij.  Volkomen 
onverwacht is er een nieuwe variant van het virus opgedoken, 
waardoor wij nog moeten afwachten op instructies en infor-
matie van de overheid en de gemeente over maatregelen en 
vaccineren. Hat virus blijft helaas om zich heen grijpen. 
Wij hadden graag met jullie in gesprek willen gaan over het 
verbeterprogramma van Havensteder dat steeds zichtbaarder 
wordt in de wijk. Afgesloten wegen en lege huizen. De bewo-
ners gesproken die teruggegaan zijn naar hun opgeleverde 
huizen. Over uw onrust en zorgen. De eenzaamheid en het 
gebrek aan contact. Wij kunnen echter niks anders doen dan 
afstand houden en alles doen om dit probleem samen de kop 
in te drukken. 
De data van de openbare vergaderingen zijn u bekend (de 
tweede woensdag van de maand) en via livestream te volgen.  
U vindt de livestream op 
https://gebiedscommissies.notubiz.nl/.
Als u andere suggesties heeft, zodat wij u beter kunnen berei-
ken, zijn die van harte welkom. Blijf plannen maken voor de 
toekomst. Uw initiatieven zorgen dat wij de wijk opvrolijken 
op een gepaste manier. Wij kijken uit naar het moment dat wij 
elkaar weer in De Brink kunnen ontmoeten. 
Alle goeds toegewenst, en blijf gezond. 

Wijkraad Vreewijk
Johan Brinkman, Gladys Cleve, Mavis van den Heuvel-Fairbairn, 
Ruud Kok, Peter Lamers
wijkraden@rotterdam.nl  n

Wie woonde 
waar in 
Vreewijk 
Jan Backx (1903) woonde voor de 
Tweede Wereldoorlog op Leede 39.  

Hij volgde zijn vader Cornelis op als directeur van Thom-
sen’s Havenbedrijf.  Jan had al zes jaar meegedraaid.  Hij 
was begonnen ‘in de put’, zoals dat toen heette en leerde op 
die manier het hele bedrijf goed kennen. Het bedrijf werd 
gemoderniseerd met laadbruggen, vorkheftrucks en meer 
van dergelijke geavanceerde apparatuur en werd daardoor 
een van de modernste havenbedrijven van Rotterdam.  

Jan was een eigentijdse havenman met oog voor zijn men-
sen. Hij bouwde mooie ruime loodsen voor de goederen 
met gelegenheid voor douchen en omkleden. Het belang 
van scholing voor de havenwerkers zag hij al vroeg in. Hij 
liet onder andere het ontspanningsoord Anneville bouwen 
in Ulvenhout. Zijn ideaal was de verheffing van de Rotter-
damse havenarbeider. Backx was ook een van de oprichters 

van de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven, SHB. In 
1953 stichtte hij de Havenvakschool, die later naar hem is 
vernoemd.  Hij was ook maatschappelijk zeer actief in ‘De 
Rotterdamsche Gemeenschap’, die de volksontwikkeling 
als ideaal had, ofwel ‘het bevorderen van de goede nabuur-
schap in wijkverband’. Die moet hij al hebben ervaren in de 
tijd dat hij in Vreewijk woonde. 

Backx was een voorstander van wijkraden. Tegengewerkt 
door katholieken en protestanten kwam dat echter niet van 
de grond. Vanuit zijn liberale achtergrond switchte hij naar 
de PvdA. Hij was zelfs kandidaat-minister Sociale Zaken 
en hij kreeg diverse onderscheidingen. Die van ridder in 
de Orde Oranje-Nassau en ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw vielen hem ten deel. De stad Rotterdam eerde 
hem met de Paul Nijghmedaille en de Van Oldenbarnevelt-
penning. Deze markante havenman stierf op 4 juni 1982 in 
Hoogeveen.  

Pieter Termeer 
bron: ‘Nederlandse ondernemers (Rotterdam)’ van uitgeverij 
Walburg Pers    n

In memoriam 
Sjors van Wel

Bewoners van Bree, Maar-
land, Klaphek en Langegeer 
ontvingen in juni 2006 vol-
komen onverwacht een brief 
van de corporatie waarin 
stond dat ze in oktober 
moesten uitverhuizen van-
wege sloop/nieuwbouw. Een 
groep bewoners wilde de 
schouders eronder zetten om 
die plannen van tafel krijgen 
en het ‘Actiecomité tegen 
sloop van onze 85 woningen’ 
werd opgericht. 
Dat bleek niet eenvou-

dig, want het vroeg ken-
nis op allerlei gebied die bij 
de bewoners ontbrak. Kort 
daarna ontving de Bewo-
nersorganisatie Vreewijk 
een uitgebreid en gedegen 
commentaar op de Wijkvisie 
Vreewijk van de corporatie 
en de deelgemeente Feijen-
oord van Sjors van Wel (die 
niet eens in het gebied van 
de 85 woningen woonde) 
waaruit wel duidelijk werd 
dat hij verstand van zaken 
had. 

Sjors raakte meer en meer 
betrokken bij het actieco-
mité en later bij het wijk-
brede Vreewijk in Actie. Als 
informatie van de corpo-
ratie vraagtekens opriep 
dan vroeg Sjors rapporten 
op en ploos die uit met zijn 
scherpe, analytische blik. 
Als hij vermoedde dat uit-
gangspunten over Vreewijk 
van de deelgemeente of de 
gemeente Rotterdam geba-

seerd waren op onjuiste aan-
names dan zorgde hij ervoor 
dat er nieuw of aanvullend 
onderzoek werd gedaan. Al 
die kennis droeg ertoe bij 
dat er een omslag kwam in 
het denken over Vreewijk als 
nationaal cultuurhistorisch 
erfgoed. 

Sjors wist overal zijn waarde-
volle bijdragen te leveren. Hij 
werd secretaris van de Huur-
dersbelangenvereniging 
Vreewijk, hij zat in het Plat-
form Vreewijk, was betrok-
ken bij het Buitenruimteplan 
en zo had hij nog meer aan-
dachtsgebieden. Dat alles 
naast een volle baan. Het 
werk voor de wijk ging vaak 
ten koste van de thuistijd 
met zijn echtgenote Elsje en 
hij maakte er geen geheim 
van hoe zwaar hem dat viel. 

De inzet van Sjors is van 
doorslaggevende betekenis 
geweest voor het behoud 

van Tuindorp Vreewijk. Na 
de omslag van ‘Sloop, tenzij 
…’ naar ‘Behoud, tenzij …’ in 
2011 lukte het de corporatie 
niet om een verbeterplan 
voor Tuindorp Vreewijk te 
maken dat voor alle partijen 
aanvaardbaar was. Sjors 
lukte dat wel.  
Het latere plan van de cor-
poratie op basis waarvan 
uitvoering wordt gegeven 
aan de aanpak van de wonin-
gen wekt bij veel bewoners 
die ermee te maken krijgen 
weerstand op, maar gezond-
heidsproblemen maakten 
dat Sjors er zijn tijd en ener-
gie niet meer aan kon geven.   

Op 16 december jl. is Sjors 
overleden. Dankjewel, Sjors, 
voor je inspiratie, je vriend-
schap en je hulp en je enorme 
inzet voor het behoud van 
Tuindorp Vreewijk. 

Ria Schuiling, Maarland   n 

Ondanks wat ons allemaal het afgelopen jaar overkwam blij-
ven we in de Leeszaal optimistisch.  We hebben veel boeken 
gekregen van mensen die hun huis gingen opruimen of anders 
inrichten. Zo hebben we een flinke voorraad opgebouwd van 
gratis leesplezier in allerlei genres voor onze bezoekers. Som-
mige boeken, bijvoorbeeld over kunst en over Rotterdam, 
verkopen we voor een schappelijke prijs in de Leeszaal of via 
internet om onze kosten mee te dekken. 

Ons aanbod wordt dus steeds groter en daarom hebben we 
besloten te gaan uitbreiden met een winkel in het pand Groe-
nezoom 281b. De naam van die winkel wordt: ‘Het Depot’. 
We gaan daar alle koopboeken en aanverwante spullen aan-
bieden, zodat de Leeszaal weer meer ruimte heeft voor het 
‘gewone’ leesvoer. We gaan de komende maanden hard 

aan het werk om alles in te richten en voor te bereiden, en 
we hopen natuurlijk dat in het voorjaar eindelijk weer eens 
echt bezoekers binnen kunnen komen. Om dat allemaal voor 
elkaar te krijgen, zijn we op zoek naar versterking. 

We zoeken mensen die van boeken en verhalen houden, maar 
ook handige klussers en opruimers zijn welkom, en vrijwil-
ligers die het leuk vinden om in de Leeszaal of Het Depot 
onze bezoekers te ontvangen en te helpen. Er zijn wat win-
kelvaardigheden nodig, en af en toe moeten we wat opruimen 
of schoonmaken., We zoeken vooral enthousiaste mensen.  
Naast ‘gewone’ vrijwilligers zijn we ook op zoek naar een pen-
ningmeester die het bestuur van de stichting wil versterken 
en een boekhouder die onze inkomsten en uitgaven netjes wil 
registreren.  Als je interesse hebt in het reilen en zeilen van 
een stichting, en een beetje handig bent met cijfers en een 
computer, of dat soort dingen wil leren, dan willen we graag 
kennis met je maken.   
Lijkt het je leuk om iets in de Leeszaal te gaan doen, stuur 
dan een berichtje naar info@leeszaalvreewijk.nl. We maken 
dan een afspraak om, voorlopig op veilige afstand, kennis te 
maken. Wij hebben zin in het komende jaar met mooie verha-
len en echte ontmoetingen.

Bram de Smit
Leeszaal Vreewijk  n

Leeszaal 
Vreewijk 
zoekt  
versterking

Ook in 2021 verzorgt 
Leeszaal Vreewijk 
Digiclubs en 
Checkpoint Ouderen
Digiclubs
Voor alweer het derde jaar verzorgt Leeszaal Vreewijk 
cursussen digitale vaardigheden in de Leeszaal aan de 
Groenezoom 275. Door de ondersteuning van Humanitas 
Welzijn kunnen deze cursussen gratis gegeven worden.

De cursussen zijn vooral gericht op oudere wijkbewo-
ners die willen leren vlot met computer en internet om 
te gaan. Natuurlijk wordt er hard gewerkt, maar het 
moet ook een beetje gezellig wezen. Ook weer niet te 
gezellig natuurlijk: we houden ons strikt aan de coro-
namaatregelen.

Er zijn cursussen voor beginners, doorzetters en gevor-
derden. De startdata van de cursussen zijn als volgt:
• De beginnerscursus (DigibETEN) staat dit jaar drie 

keer gepland. Er zijn wekelijkse lessen gedurende 
8 weken. De eerste keer is de cursus op maandag 1 
maart, van tien tot twaalf uur. 

• De vervolgcursus (DigiDoorzetters) staat twee keer op 
de planning. Deze cursus heeft tweewekelijkse lessen, 
in totaal 5 stuks. Ook deze cursus is de eerste keer op 
1 maart, van half twee tot drie uur. 

• Ook staat er één keer een cursus voor gevorderden 
(TripleD) gepland, met 5 tweewekelijkse lessen, vanaf 
maandag 12 juni, van half twee tot drie uur.

Checkpoint Ouderen
De Checkpoint Ouderen bijeenkomsten staan ook weer 
op de planning. Dit zijn maandelijkse informatieve mid-
dagen, gratis toegankelijk voor alle oudere wijkbewo-
ners. Er is elke keer een hoofdonderwerp, bijvoorbeeld 
veiligheid, mobiliteit of wijkverpleging, met diverse 
sprekers. Daarnaast is er gelegenheid tot vragen stellen. 
Kortom, een goede manier om de vinger aan de pols te 
houden en ook om elkaar niet uit het oog te verliezen. 
De start is op maandag 8 maart, van 12.30 tot 15.00 uur.

AANMELDEN kan via de mail: info@leeszaalvreewijk.nl 
of doe een briefje in de brievenbus van de leeszaal of via 
het Huis van de Wijk De Brink: salpay@stichtinghuma-
nitas.nl of doe een briefje in de brievenbus van De Brink.
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Architect Granpré Molière
Marinus Jan Granpré Molière (1883-
1972) was een Nederlandse architect 
en stedenbouwer en hoogleraar aan de 
Technische Hogeschool Delft. 
Hij richtte in 1916 samen met P. Verha-
gen een architectenbureau op. In 1919 
sloot A.J.Th. Kok zich hierbij aan en ging 
het bureau verder onder de naam Gran-

pré Molière, Verhagen en Kok. Het eerste grote project van 
dit bureau was het ontwerp voor een 
deel van Tuindorp Vreewijk in Rotter-
dam in 1916. Dus veel van de huizen 
waarin wij wonen zijn het oorspron-
kelijke ontwerp van Granpré Molière.
Tuindorp Vreewijk was lange tijd 
meer beroemd om haar stedenbouwkundige bijzonderheden 
dan om de huizenbouw. Nu architect Arjan Hebly veel inzicht 
heeft gekregen in de huizen van Granpré Molière bepleit hij 
dat de architectuur ook meer waardering verdient. In bouw-
kunde-kringen werd hij ‘steil’ genoemd, d.w.z. strak, fanta-
sieloos en stijf. Arjan Hebly bestrijdt dit nu ten zeerste juist 
door de vakmatige vindingrijkheid en speelsheid die hij heeft 
teruggevonden. Hij vindt dus ook dat er meer aandacht voor 
de architectonische waarde van onze wijk moet zijn dan er tot 
nu toe is geweest. 

Daken en dakkapellen.
Arjan Hebly: “In de oor-
spronkelijke architectuur 
van Granpré Molière nam 
het schuine pannendak een 
prominente plaats in. Op de 
grote dakvlakken met kera-
mische pannen in oranje of 
grijs, zaten kleine dakkapel-
len, meestal oker gekleurd, 
met houten of zinken zij-
wangen. In de jaren tachtig 
van de vorige eeuw zijn deze 
kleine dakkapellen voor het 
overgrote deel vervangen 

door grote dakdozen. In de wijk staan op zogenaamde 'wei-
gerwoningen' gelukkig nog steeds een aantal originele dak-
kapellen. Hier zie je hoe het er oorspronkelijk moet hebben 
uitgezien. Deze dakkapellen hebben we weer hersteld naar het 
originele kleurgebruik met oker, soms gecombineerd met wit 
en houten of zinken zijwangen. Een belangrijke opgave voor 

de grote renovatie-dakdozen was, hoe kunnen we deze dakdo-
zen minder opvallend maken en hoe kunnen we misschien het 
oorspronkelijke ritme van de oude dakkapellen weer zichtbaar 
maken. Dit hebben we gedaan door op sommige plaatsen een 
soort schutkleur te gebruiken, een grijs-oker. Op de plaats 
waar de oorspronkelijke dakkapelletjes zaten hebben we de 
ramen oker gemaakt. Op die manier is, voor de goede beschou-
wer, het oorspronkelijke ritme weer enigszins te zien”.
De dakpannen van de tuindorp-
huizen waren ooit allemaal 
‘gebakken’ pannen van rode 
of blauwgrijze keramiek. In de 
renovatie zijn deze merendeels 
vervangen door beton-pannen. 
Daarmee is het beeld toch wel 
verarmd. Op sommige plaat-
sen, bijvoorbeeld in de Voorde, 
is nog een aantal blokken met 
keramische dakpannen. 
Het plan was om deze te sparen 
tijdens het verbeterprogramma 
en weer te hergebruiken. Zoiets blijkt ‘in de vaart van zo’n 
vernieuwingsoperatie’ echter ‘lastig’.
Niemand wilde bovendien garanties geven dat deze pannen 
nog 25 jaar mee zouden gaan… 
In onze ‘snelle’ consumptiemaatschappij is blijkbaar duur-
zaamheid en hergebruik nog steeds te ‘duur’ en dus nog niet 
zo eenvoudig als het lijkt. 

Weigerwoningen
In de jaren tachtig van de vorige eeuw is er veel gerenoveerd 
in Tuindorp Vreewijk.
Snel resultaat voor meer wooncomfort en ‘een metertje meer’ 
ruimte en minder schuine muren waren toen belangrijk. 
Bovendien moesten de materialen vooral niet te kostbaar zijn. 
Duurzaamheid, zoals we daar nu mee bezig zijn, en behoud 
van historisch erfgoed was geen onderdeel van het beleid van 
de woningstichtingen destijds. Er zijn daardoor helaas ele-
menten uit de oorspronkelijke bouwkundige stijl verdwenen. 
Gelukkig waren er in de wijk diverse bewoners die destijds 
weigerden mee te doen met de renovatie. In een aantal van 
deze huizen zie je ook in het interieur hoe Granpré Molière het 
bedoeld had. Deze huizen helpen nu mensen als Arjan Hebly 
te zien hoe ingenieus en weldoordacht de ontwerpen waren. 
Een voorbeeld noemt hij in het door Granpré Molière ontwor-
pen huizenblokje naast het 
Vreewijkhuis aan de Dreef. 
Hierbij is aan de dag gekomen 
hoe ingenieus de constructie 
van de rookkanalen in elkaar 
zat om het mooie beeld van 
één schoorsteen op het dak te 
verwezenlijken! 

Hoekjes en nisjes.
In de jaren 50 ontstond de 
‘doorzonwoning’. Licht, 
ruimte, overzicht, alles ‘recht 
toe recht aan’ werd belang-
rijk. Echter In het begin van 
de twintigste eeuw, de bouw-
tijd van onze wijk lag de nadruk net anders.
Alle hoekjes, nisjes en kleine ruimtes in een huis hadden een 
bedoeling en werden optimaal gebruikt. Denk bijvoorbeeld 
aan de vele ingebouwde kasten, vaak met paneeldeuren van 
hout of glas.
Daarbij was het ook belangrijk dat er ruimtes waren waar je 
je even kon afzonderen, zeker in de tijd van de grote gezin-
nen. Een hoekje waar je stilletjes kon lezen of studeren en 
een plekje waar de kinderen konden spelen, zonder dat ze de 
anderen stoorden.
Nu wij in coronatijd veel thuis moeten werken dringt het in 
veel gezinnen door hoe belangrijk zoiets is. Granpré Molière 
bouwde deze plekjes in zijn ontwerpen in. 
Je zou dus kunnen zeggen dat hij zijn tijd ver vooruit was…

Joyce Turek, foto’s: Arjan Hebly.   n

Een stukje architectuurgeschiedenis 
en de daken van Vreewijk 
In twee eerdere edities van De Vreewijker schreef ik over mijn gesprekken met architect 
Arjan Hebly, die nauw betrokken is bij het verbeterplan van Tuindorp Vreewijk. Hierbij een 
vervolg op deze twee gesprekken met veel aandacht voor de architectuurgeschiedenis van 
onze wijk.

Ratten? 
Liever 
niet in de 
buurt!

Meer informatie?
Meer informatie over ratten(overlast) vindt u op rotterdam.nl/ratten.

Overlast?
Als u overlast heeft door ratten, dan komt de gemeente u gratis helpen.
Bel met 14010 of meld het op rotterdam.nl/plaagdierbeheersing. 

Rat gezien?
Heeft u buiten een rat gezien en wilt u hier melding van maken?
Bel met 14010 of meld het via de BuitenBeter app. 
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Waar mensen leven, daar leven ratten. 
Maar als het er te veel worden, dan 
zorgen ze voor overlast. Dit moeten we 
met elkaar voorkomen.

Wat kunt u doen?
Om te voorkomen dat er te veel ratten zijn, kunt u het volgende doen:

Gooi geen voedsel 
op straat.
Etensresten op straat 
trekken ratten aan.

Voer geen etensresten 
aan dieren.
Dieren worden er ziek van 
en het trekt ratten aan. 
Dieren vinden zelf genoeg 
gezond voedsel.

Gooi etensresten in 
de groene container.
Gooi etensresten in de groene 
container en oud brood in een 
broodbak in uw wijk. Dan wordt 
het verwerkt tot groene energie 
of compost.

Koop en kook 
minder eten.
Verspil geen voedsel en koop 
minder in. Vries overgebleven 
eten in of deel het met buren 
en bekenden.

Controleer uw huis.
Repareer gaten in uw huis 
en controleer de stoep op 
verzakkingen. Zo kunt u ratten 
in huis voorkomen.
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Marinus Jan 
Granpré Molière

Granpré Molière (L)  
en Verhagen

Verbeterplan-Voorde - nieuwe dakdoos & originele kapel

Verbeterplan-Voorde
nieuwe dakdoos & 
originele kapel

Verbeterplan-Voorde - nieuwe dakdoos & originele kapel

Verbeterplan-Lede nieuwe 
pergola & bloembak

Lange Geer - nieuwe dakdoos & originele kapel

Verbeterplan- Lange Geer 
orginele dakkapel



Sneeuwklokjes 
Ik hou van sneeuwklokjes. In de tuin van de overleden 
overbuurman Ben wemelde het ervan. Hij was al oud 
en kon zijn tuin niet meer goed bijhouden, maar die 
verwildering is voor sneeuwklokjes alleen maar een 
pre. Ze stonden volop tussen de wilde Helleborus (die 
in de volksmond ‘stinkend nieskruid’ heet, een oneer-
volle naam voor zo’n prachtige plant).
Maar ja, toen de oude buurman overleed werd de tuin 
aangepakt door de woningcorporatie en daarmee 
verdwenen voorgoed de sneeuwklokjes. Elk voordeel 
heeft z’n nadeel, ook in dit geval.
Sneeuwklokjes vind ik iets sprookjesachtigs hebben. 
Misschien omdat ze vaak voorkomen in verhalen over 
elfjes en kabouters, zoals onze wijkgenote Nans van 
Leeuwen die zo prachtig kon tekenen. 
En ze vertegenwoordigen natuurlijk het naderend 
voorjaar. Ze knokken zich door de sneeuw (als die er 
tenminste is…) naar boven en staan dan
fier en toch ook sierlijk op hun steeltje. Ik las laatst dat 
er wel zo’n vijfentwintig soorten sneeuwklokjes be-
staan die voornamelijk verspreid over heel Europa en 
Noord-Azië voorkomen. Die soorten bloeien overigens 
niet allemaal in het vroege voorjaar. Het is interessant 
om te weten, maar ik houd het bij mijn liefde voor het 
‘gewone’ sneeuwklokje. Op Baden Powell-dag, ook 
wel ‘Denkdag’ geheten, 22 februari de geboortedag 
van deze oprichter van Scouting, krijgen de kinderen 
van hun scoutinggroep twee of drie sneeuwklokjes 
samengebonden met een klimopblad uitgereikt. De 
sneeuwklokjes en het klimopblad zijn tekens van be-
paalde scoutingsymbolen*. Voor mij is dat een dier-
bare jeugdherinnering en dus zal daar mijn liefde voor 
sneeuwklokjes ook wel mee te maken hebben.
Wat ik wel ernstig betreur is dat sneeuwklokjes niet in 
mijn tuin willen groeien. Al dikwijls heb ik steeds weer 
nieuwe bolletjes in de grond gestopt, in de hoop dat 
ze nu eindelijk eens massaal zullen opkomen en liefst 
dan zullen verwilderen, maar helaas, als er in het to-
taal weer 5 polletjes opkomen mag ik blij zijn. Blijkbaar 
is de liefde dus niet wederzijds en dat zal wel niet aan 
mij persoonlijk, maar aan de grondsoort van mijn tuin 
liggen of misschien verwaarloos ik mijn tuin niet ge-
noeg net als de oude Ben. En toch geef ik de hoop 
niet op. 
Op 22 februari hoop ik dat ik nu eindelijk eens genoeg 
sneeuwklokjes in mijn tuin zal hebben om mijn eigen 
Denkdag te houden. Gelukkig is er wel altijd een vrien-
din die aan mij denkt op die dag en nog jaarlijks krijg 
ik van haar mijn sneeuwklokjes met klimopblad om in 
een vaasje te zetten.

Buiten-beentje   n

Wilt u meer wil weten over de symbolen van de 
sneeuwklokjes en het klimopblad? Kijk op www.scout-
pedia.nl, en zoek bij Denkdag

Column
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Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk
Museumstuk uitgelicht

Kopje met 
‘Kabouter 
Piggelmee’
Zo eens in de zoveel tijd is 
het een rage: plaatjes ver-
zamelen en in een album 
plakken. Ook dit jaar kunnen 
weer voetbalplaatjes wor-
den verzameld. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw 
waren het vissenplaatjes van 
de Rizzla en daarvoor waren 
het de Verkade-albums met 
onder meer albums van Jac. 
P. Thijsse.

Maar kent u nog de albums van Piggel-
mee uitgegeven door Van Nelle, over 
kabouter Piggelmee en zijn vrouw? De 
verhalen eindigen met het drinken van 
heerlijke Van Nelle koffie. Duizenden 
kinderen verzamelden destijds de plaat-

jes die ze bij de koffie kregen en plakten 
ze in de bijbehorende albums. En als 
men met de uitgaven stopte, deed het 
publiek zijn beklag, zodat steeds tot een 
nieuwe reproductie besloten wordt. De 
bedenker heette L.C. Steenhuizen en hij 
was vertegenwoordiger van Van Nelle.

Nans van Leeuwen, illustratrice Ka-
bouter Piggelmee
De tekeningen in het eerste boek waren 
gemaakt door een onbekende Duitse 
tekenaar. Latere tekeningen van Pig-
gelmee werden gemaakt door Nans 
van Leeuwen (1900-1995). Ze was een 
Nederlandse tekenares en illustra-
trice. Ze kwam uit een artistieke fami-
lie; vader was schilder en tekenleraar 
en ook familie van moederszijde was 
kunstzinnig. Nans van Leeuwen was 
van 1922 tot 1962 tekenlerares aan de 
Industrieschool voor Meisjes in Rotter-
dam.
Nans pakte in crisistijd alles aan wat op 

haar weg kwam en ging daarom illustre-
ren. Zij werkte mee aan het illustreren 
van vele kinderboeken en het ontwer-
pen van de omslagen voor het meren-
deel van deze boeken. Onder andere 
bij het boek ‘Sint Nicolaasvertellin-
gen’ (1920) geschreven door Jan Boer, 
‘Groningsche Sprookjes en Vertellin-
gen’ (1930) en ‘De avonturen van poes 
Minet’ (1946) van Oom Adriaan.

Nans woonde samen met de tekenares 
en schrijfster Charlotte Boeg. Samen 
maakten ze ook boeken, zoals ‘De avon-
turen van Peter en Poelek’. Ze woonden 
aan de Groenezoom (naast de Snackbar) 
in Tuindorp Vreewijk. Hier vond Nans 
volop inspiratie voor haar illustraties.

Naast de Piggelmeeboeken werden ook 
andere voorwerpen uitgebracht met de 
illustratie van de kabouter erop; onder 
andere puzzels, kwartetspel, speldjes 
en serviesgoed, waarvan het kopje een 
museumstuk is.

Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Adres: Lede 40 - 3075 HK Rotterdam
Geopend op woensdagen van 11:00- 
16.00 uur en 1e zaterdag van de maand 
van 11:00 – 16:00 uur. 
(Let op: Museumwoning kan tijdelijk 
gesloten zijn ivm. de Corona-maatregelen)

www.museumvreewijk.nl   n

Buurtwinkeltje van weleer 

Sigarenmagazijn Kraakman

De meeste (oud-)Vreewijkers zullen het winkeltje op de hoek van de Dreef en Voorde wel kennen als het sigarenwin-
keltje Kraakman.
De buurtwinkels aan de Dreef nummer 134 en 136 zullen ongeveer de eerste winkeltjes zijn geweest in Tuindorp Vree-
wijk. In 1920 begon A.H. Schuiling als barbier in het winkeltje op nummer 136, naast de groentewinkel van K. Mol. Niet 
lang daarna werd nummer 136 een tabakswinkel.

Sigarenmagazijn De Klok 
In 1925 nam de heer O.M. Olsen de winkel over en begon een sigaren- en tabakszaak. Hij noemde het Sigarenmagazijn 
De Klok, want aan de zijgevel hing destijds een grote klok (wellicht geïnspireerd door de zonnewijzer aan de gevel van 
Dreef 137).

Totaal Gemak Kraakman
In 1970 namen Gerard en Nel Kraakman de sigarenwinkel over van de heer Olsen onder de naam Sigarenmagazijn 
Kraakman Rotterdam. Toen het ook een Wasserij en Stomerij werd, is de winkel Totaal Gemak Kraakman genoemd.
In oktober 2010 vierden zij hun 40-jarig bestaan. Twee jaar besloten zij het rustiger aan te gaan doen en gaven zij het 
(sigaretten)stokje over.

Marian Groeneweg  n

Kopje met 
Kabouter 
Piggelmee

Nans van Leeuwen

Sigarenmagazijn De Klok (1930) Tabakshop 2016



1. Vocht en Schimmel
Zwarte plekken in de douche, beslagen ramen en/of een muffe 
lucht in huis. Het zijn allemaal tekenen van vocht en schim-
mel. Dat is niet alleen onaangenaam, maar ook nog eens 
ongezond. Wilt u vocht en schimmel buiten de deur houden? 
Zorg dan in ieder geval voor goede ventilatie! De bijgevoegde 
ventilatietips kunnen u helpen het probleem op te lossen. 

Wat te doen bij vocht en schimmel in huis?
Een klein schimmelplekje kunt u zelf verwijderen met een 
warme sodaoplossing en een harde borstel of met een speci-
ale schimmelverwijderaar. Houdt de schimmel aan of heeft u 
ergere klachten dan kunnen  Havensteder huurders dit bij ons 
melden. We zoeken dan samen naar een oplossing.

2.  Papieren Meerpaal vervangen door 
digitale nieuwsbrief

Het huurdersmagazine van Havensteder ‘De Meerpaal’ is per 
december 2020 gestopt als papieren blad. Voortaan verschijnt 
het als digitale nieuwsbrief.
Omdat niet iedereen een computer heeft leggen we enkele 
geprinte exemplaren van de digitale nieuwsbrief in het Vree-
wijkhuis. 

Schrijf u nu gratis in op www.havensteder.nl/digitale-
nieuwsbrief. 

Voor iedere 1000e inschrijver planten wij een boom. Bent u 
een van de gelukkigen? Dan krijgt u een certificaat van de 
boom met uw naam erop. Door het besparen op papier com-
penseren we ook onze CO2-uitstoot. Samen met u dragen we 
bij aan een groenere aarde! 

3. Korte update Verkoop Vreewijk
Vorig jaar oktober startten we met de verkoop van 7 leeg-
staande woningen uit het Verbeterprogramma Vreewijk fase 
1b. Samen met makelaarskantoor Ooms ontwikkelden wij een 
speciaal verkoopproces. In dit proces stond naast de verkoop-
prijs ook de maatschappelijke betrokkenheid en vooral de 
invulling van de tuin centraal. Zo’n 80 bezichtigingen vonden 
plaats. Een kleine 60 mensen stond op de reservelijst. Inmid-
dels is het verkoopproces voor alle 7 woningen bijna afgerond. 
De oplevertermijnen zijn verschillend en de nieuwe eigenaren 
zullen eerst flink aan de slag gaan om van hun nieuwe huis 
hun thuis te maken.

Jolanda Rijnbergen, manager Wijkteam Feijenoord (Vreewijk)
Stichting Havensteder   n
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Al een flink aantal jaren geleden is de windvaan van De Brink 
‘gevlogen’.
Op oude foto’s is het nog te zien: bovenop het gebouw ‘De 
Brink’ staat een windvaan in de vorm van een scheepje.
In de jaren ’80, na een renovatie, was de windvaan verdwe-
nen. Bij navraag vertelde Ton ten Klooster, voormalig coör-
dinator van De Brink (en helaas te jong overleden), dat hij 
tijdens een fikse storm de windvaan ervan af heeft gehaald. 

Na de grote opknapbeurt van het gebouw vorig jaar is wel de 
‘pinakel’ teruggeplaatst.
Wil het gebouw volledig in oude luister worden hersteld, dan 
zou de windvaan weer terug moeten komen, volgens enkele 
(oud-)Vreewijkers.
Wie helpt mee om de windvaan op te sporen en terug te 
plaatsen?

mariangroeneweg@gmail.com   n

De Brede Raad 010 adviseert het College van B&W over het 
sociaal beleid, zodat elke Rotterdammer zich thuis voelt in 
de stad en mee kan doen. Er zijn tienduizenden bewoners 
die aan een chronisch ziekte lijden, schulden hebben, een-
zaam zijn, een slechte of onveilige thuissituatie hebben of 

tussen wal en schip vallen. Dat brengen wij onder de aan-
dacht!
En daarvoor zoeken we meer Rotterdammers die aan de 
Brede Raad willen meedoen. 
Voor meer informatie: www.brederaad-010.nl

Brede Raad 010 zoekt versterking!

Buitenruimte Linker 
Halve Vlieger en Buurt 9 
wordt opgeknapt!

Het Verbeterprogramma Vreewijk is in volle gang. 
Havensteder is momenteel bezig met het opknappen van 
de woningen in de Linker Halve Vlieger en Buurt 9 en 
daarna gaat de gemeente aan de slag in deze buurten met 
de buitenruimte. 

Naar verwachting starten we in 2023 met de buiten-
ruimte en de voorbereidende werkzaamheden zijn in 
volle gang. Het uitgangspunt voor de nieuwe inrichting 
is het Masterplan voor heel Vreewijk.  Benieuwd wat dit 
nu precies betekent? Dat kan! Neem een kijkje in de Val-
keniersbuurt om te zien hoe je straat er (ongeveer) uit 
gaat zien. Dezelfde materialen (bijvoorbeeld de straat-
stenen) en opzet gebruiken we ook in de Linker Halve 
Vlieger en Buurt 9.

Maar er zijn ook verschillen tussen de Valkeniersbuurt, 
de Linker Halve Vlieger en Buurt 9. Om zoveel mogelijk 
rekening te houden met jouw wensen en ideeën gaan we 
graag met je in gesprek. Dat gaat door de huidige coro-
namaatregelen (helaas) anders dan we gewend zijn. Heb 
je goede ideeën of aandachtspunten voor jouw straat 
of buurt die we echt niet mogen missen? Mail dan naar 
vreewijkSO@rotterdam.nl. Je kan je ook opgeven als 
gesprekspartner of klankbord via ditzelfde mailadres. Zo 
kunnen wij in deze lastige periode toch snel schakelen 
met de bewoners door bijvoorbeeld nieuwe tekeningen 
rond te sturen en snel terugkoppeling uit de buurt te 
ontvangen. Ook nodigen we je uit voor (digitale) bijeen-
komsten  om met je in gesprek te gaan over de buiten-
ruimte van Buurt 9 en de Linker Halve Vlieger. Uiteraard 
ontvangen alle bewoners van de Linker Halve Vlieger en 
Buurt 9 ook nog een uitnodiging in de brievenbus als er 
een bijeenkomst aankomt.

Kijk op www.rotterdam.nl/vreewijk voor meer informatie.

We hopen je snel te spreken!

Lucas Vroom, projectleider, Gemeente Rotterdam
vreewijkSO@rotterdam.nl   n

De Linker Halve Vlieger is de buurt tussen Groene Hille-
dijk, Bree, Langegeer, Lede en Groenezoom. Buurt 9 wordt 
begrensd door Groenezoom, Langegeer, Enk en Mare. 

Wie weet 
waar de 
windvaan 
waait?

Torentje en pinakel met werklui De Brink

Brink Zuider Volkshuis met windvaan (1920)



Wie is Yolanda Caris?
Yolanda is een 54-jarige 
alleenstaande vrouw en 
sinds iets meer dan een jaar 
huismeester bij de Tuindorp 
Vreewijk Coöperatie (TVC). 
Zij is moeder van een doch-
ter en oma van een klein-
kind. Eerder in haar werk-
carrière was zij tien jaar 
serviceverlener op interna-
tionale bussen. En daarvoor 
had zijn een eigen sigaren/
sigarettenwinkel op Zuid.
Zij woont nu ruim twaalf jaar 
in Vreewijk. Ze dreigde te 
worden afgekeurd vanwege 
lichamelijke klachten, maar 
zij wilde niet buitenspel 
staan op de arbeidsmarkt en 
zocht daarom naar alterna-
tief werk.

Hoe is ze bij de TVC te-
recht gekomen?
Na het opknappen van haar 
eigen huis was er een door 
Havensteder georganiseerde 
’tuindag’ waarin de tuinen 
van de gerenoveerde huizen 
in orde werden gebracht. 
Over die dag – ze werkte lek-
ker mee - had ze zoals ze zelf 
zegt een goed gevoel.
Prompt werd ze door Haven-
steder gevraagd om ook bij 
een volgende tuindag te 
komen helpen en zo rolde zij 
dit soort werk in. Eind van 
het liedje was dat de TVC 
haar vroeg of ze huismees-
ter van logeerwoningen 
wilde worden. Toen haar dat 
gevraagd werd had ze stevige 
twijfel, ze wist niet of ze het 

wel zou kunnen. Toch zei ze 
ja. En momenteel doet ze dit 
werk met veel succes voor in 
totaal 24 uur per week.

Wat doe je als huismeester 
zoal?
Yolanda beheert de logeer-
woningen. Dat houdt in dat 
ze de woningen na controle 
uitgeeft, na gebruik weer 
voor controle inneemt, zorgt 
voor reparaties en onder-
houd en soms grote maar 
vaker kleine problemen 
oplost. Een enkele keer repa-
reert ze zelf iets.
Kortom, ze heeft veel con-
tact met de bewoners van de 
logeerwoningen en is vaak 
de steun en toeverlaat van 
de tijdelijke bewoners.

En…veel geleerd als huis-
meester?
“Joh, ik wist geeneens wat 
een sheet was en nu maak ik 
overzichten op computers en 
word ik door mijn collega’s 
de internetgoeroe genoemd. 
Ik coördineer, repareer en 
delegeer, doe de administra-
tie en dan vraag jij of ik veel 
geleerd heb? Overigens, ik 
ben zelf best leergierig, maar 
ik heb ontzettend veel steun 
gehad van de collega’s van 
de TVC. Met name van Leen 
Blom die mij heel erg veel 
heeft bijgebracht.”

Welke talenten moet je 
hebben als huismeester?
Yolanda wordt door mensen 
in haar omgeving gezien als 

mondig, stevig en bijdehand. 
Zelf geeft ze aan dat dat 
zeker waar is, maar dat ze 
ook een lieve kant heeft en 
altijd klaar staat voor ieder-
een. Als huismeester moet 
je, volgens Yolanda, niet 
bang zijn voor werkdruk en 
stevig in je schoenen staan.

Ben je tevreden met je 
werk?
Yolanda vertelt dat ze, 
ondanks de werkdruk, veel 
energie krijgt van het werk 
met haar leuke collega’s en 
dat ze het contact met alle 
bewoners heel erg waar-
deert. Top dus, want zo kom 
je niet in een sociaal isole-
ment.

Wat kunnen vrijwilligers 
bij de TVC verwachten?
Hoewel het best hard wer-
ken is bij de TVC, is volgens 
Yolanda het contact met 
leuke collega’s erg waarde-
vol. Daarnaast valt er erg 
veel te leren en krijgt ieder 
die echt wil, volop kansen.

Na meer dan een half uur 
praten nemen Yolanda en ik 
afscheid. Zij moet nog veel 
doen want ze is een collega 
aan het inwerken. En dat wil 
ze goed doen… dus snel aan 
de slag.

Lex Wilbers   n
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Lockdown-lessen 
De wekker gaat. Ik sta op en maak mij klaar voor een lange 
dag. Met enige tegenzin stap ik ’s morgens vroeg op mijn fiets. 
“Het lijkt wel alsof de  kinderen op deze school geen slaap 
nodig hebben”. Een zin waarmee ik mijn vrienden dagelijks 
lastig val. Ik geef mijn vriendin een knuffel en samen wachten 
we tot de Engelse les begint. Tegelijkertijd hebben we het over 
onze belevenissen van de voorgaande dag.
Dit was mijn normaal. Nu ik erop terugkijk had ik het niet 
voor lief moeten nemen. Ik mis mijn wekker. Ik mis de koude 
ochtenden op de fiets naar school. Ik mis de schreeuwende 
brugklassers waar ik altijd wel iets over te zeggen had -som-
migen zouden zeggen dat ik een aardig ochtendhumeur heb. 
Ik mis bovenal mijn beste vriendin. Mijn vriendin wie ik zon-

der zorgen een dikke knuffel kon geven. Iets wat zo normaal 
leek werd totaal over hoop gehaald. “Een nieuw normaal”.
Mijn nieuwe normaal bestaat vooral uit online hoorcolleges 
en online werkgroepen. Mijn eerste jaar aan de universiteit 
had ik me heel anders voorgesteld maar ik maak er het beste 
van. Tot december mocht ik één keer in de week naar de uni-
versiteit waardoor ik mijn medestudenten toch wel enigszins 
heb leren kennen. Wat onderwijs betreft klaag ik niet. Het 
gaat goed en ik heb nieuwe mensen leren kennen.

Iets wat ik lastiger vind is het feit dat het bezoeken van mijn 
oma ineens gevaarlijk lijkt. In het verleden was ik er mini-
maal één keer per week te vinden. Ik gaf haar altijd een dikke 
knuffel en we vertelden elkaar wat er in ons leven omging. Nu 
moet ik rekening houden met van alles en nog wat. Voel ik me 

wel fit? Houd ik wel voldoende afstand? Is het wel slim om te 
gaan? Ik mis de zorgeloze bezoekjes. Ik mis de omhelzing van 
mijn oma. Met de komst van het vaccin hoop ik, en met mij de 
rest van Nederland, dat we zo snel mogelijk weer terug kun-
nen naar het oude normaal. Wanneer die dag is aangebroken 
geef ik mijn oma als eerste een dikke kus op haar wang.

Het nieuwe normaal is niet prettig maar het heeft mij wel 
geleerd dat de mooiste dingen in het leven niet vanzelf-
sprekend zijn. Het heeft mij geleerd dat ik een doodnormale 
schooldag of een omhelzing van mijn oma niet voor lief moet 
nemen. Daar ben ik dankbaar voor. Het geluk zit in de kleine 
momenten. 

Isa Bakker   n

Yolanda Caris huismeester bij 
de Tuindorp Vreewijk Coöperatie
“Ik merk dat ik heel erg gegroeid ben.”

Voor het interview hebben wij afgesproken in een zogeheten logeer-
woning op Melkpad 33. Yolanda Caris moet de woning vandaag, in 
haar rol als huismeester, weer overdragen aan nieuwe bewoners en 
zij wil in de woning het een en ander vooraf controleren. We spreken 
elkaar in een keurige woonkamer gezeten op een modern bankstel.

Splinternieuwe 
bibliotheek op Zuid 
In september opende de nieuwe vestiging van Bi-
bliotheek Rotterdam bij Zuidplein de deuren voor 
publiek. De nieuwe bibliotheek, in het splinter-
nieuwe pand van Theater Zuidplein, is een leven-
dige ontmoetingsplek waar elke bewoner van Zuid 
welkom is. 
Je vindt de bibliotheek, in het nieuwe pand van Theater 
Zuidplein aan het Annie M.G. Schmidtplein. 

Huiskamer van Zuid 
Je komt binnen in de ruime hal van het theater, waar ook 

een café-restaurant zit. Vanuit de foyer loop je zo naar de bibliotheek. De balie vind je in 
een open ruimte met grote leestafels, computers en comfortabele zitplekken om te lezen of 
elkaar te ontmoeten. Het voelt als een huiskamer. Ook boekenkasten ontbreken natuurlijk 
niet. In de jeugdhoek vind je prentenboeken, eerste leesboekjes en fijne voorleesplekken, 
verderop romans en informatieve boeken voor volwassenen.

Samenwerken
Achterin de bieb is een ruimte met studieplekken. Hier kun je rustig studeren, maar worden 
ook regelmatig workshop gegeven. In deze 21ste vestiging van Bibliotheek Rotterdam wordt 
veel samengewerkt. Met Theater Zuidplein natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook met partners 
als ROC Albeda en Quardin. Hiermee worden jongeren betrokken en krijgen ze op verschil-
lende platformen een podium. Met workshops als Van droom naar doel is doen, of de  Music 
Academy, krijgen jongeren van Zuid de kans om hun talenten te ontdekken en vergroten. 

Geen stilteplek maar een ontmoetingsplek 
‘De bibliotheek is geen stilteplek maar juist een ontmoetingsplek’ zei Koningin Máxima 
tijdens de opening in september. Daarmee slaat ze de spijker op zijn kop, de nieuwe biblio-
theek biedt Rotterdammers naast ruimte voor ontwikkeling ook een plek om elkaar te ont-
moeten, samen de wereld te ontdekken, te onderzoeken én te ondernemen.

Taal en digitaal 
Bij het Informatiepunt Digitale overheid bij de klantenservicebalie biedt de bibliotheek 
hulp bij vragen over de digitale overheid, bijvoorbeeld over DigiD, donorregistratie of zorg- 
en huurtoeslag. Ook zijn er regelmatig activiteiten op het gebied van taal- en digitale ont-
wikkeling en wordt er onder meer voorgelezen voor de allerjongsten.

Met een divers aanbod aan boeken, informatie, theater, workshops en cultuur wordt het 
een plek die inspireert en verbindt: het nieuwe culturele hart van Rotterdam Zuid!

Behalve op zondagen is de bieb elke dag geopend:
Openingstijden:  
Maandag  10:00 - 17:30 uur
Dinsdag  10:00 - 20:00 uur
Woensdag  10:00 - 17:30 uur
Donderdag  10:00 - 17:30 uur
Vrijdag  10:00 - 17:30 uur
Zaterdag  10:00 - 16:00 uur
Zondag  Gesloten

Liselore Scheffers, Bibliotheek Rotterdam 
Foto: Nathan Reinds   n

De administratie moet 
kloppen

De huismeester heet natuurlijk iedereen welkom

jeugdhoek

leestafel
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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
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Verhuizen en wennen
Mensen verhuizen in hun leven minstens één 
keer maar meestal meerdere keren.
En verhuizen betekent ook bijna altijd 
opnieuw wennen. Wennen aan een ander 
huis, een andere straat, een andere wijk, stad, 
streek, land of zelfs werelddeel.
Waar vroeger een verhuizing naar een andere 
stad al heel bijzonder was komt een  verhui-
zing naar een andere streek of een ander land 
tegenwoordig veel vaker voor.
Ik ben in mijn leven tot nu toe vijf keer ver-
huisd.

Ik ben met deze verhuizingen echter zeker 
geen wereldreiziger want na de eerste verhui-
zing van “de Stad” naar de “boerenzij” zoals 
Zuid toen (en nu nog?) werd genoemd ben ik 
de andere vier keer binnen Zuid verkast.
Van mijn eerste verhuizing weet ik eigenlijk 
niets want als tweejarige maak je wel dingen 
mee maar de herinnering eraan is minimaal. 
Maar die eerste verhuizing van mijn leven 
bracht mij wel naar een woning aan de rand 
van Vreewijk.

Hoewel ons grote bovenhuis geen tuin had, 
leerde ik toen de voordelen van wonen in 
Vreewijk heel goed kennen.
Eindeloos fietsen door de achterpaden, voet-
ballen op de vele voetbalveldjes, achterna 
gezeten worden door boze opzichters, cow-
boytje spelen met schoolvriendjes, kastiebal 
spelen op het Welleplein….kortom de vrij-
heid was aan ons.

Bij mijn tweede verhuizing, als twintigjarige, 
naar de Afrikaanderwijk (net achter de Pre-
torialaan) moest ik erg wennen. Mijn ruimte 
was er beperkt.
Mijn balkon was piepklein en keek uit op een 
rommelig binnenterrein. Mijn auto mocht ik 
nergens neerzetten, want alle buren hadden 
vaste plekken voor hun deur. Als er markt 
was kon je zelfs de straat niet uit en op dins-
dagavond was er in de buurtruimte onder 
mijn huis altijd bingo. Hoewel ik dankzij de 
geluidsinstallatie gewoon in mijn woonka-
mer mee zou kunnen spelen, mocht ik daar-
over niet klagen.
Immers “ze speelden al jaren met deze instal-

latie en niemand had ooit geklaagd”.
Wennen aan de buurt dus.

Mijn derde verhuizing was naar een nieuw-
bouwflat in Feijenoord, 4-hoog..
Het balkon was groot en als je op je tenen 
stond en om de hoek keek zag je de Maas.
Aangezien alle bewoners van onze trap er 
nieuw kwamen wonen, moesten we vooral 
aan elkaar wennen.
Wie had het trappenhuis moeten schoon-
maken, wie maakt er zo veel lawaai, is de 
buurman beneden nu weer aan het boren!!?? 
Redenen genoeg om elkaar te haten.
Toch, nadat we regelmatig met elkaar kof-

fie dronken, wenden we aan elkaar en aan 
de wijk. We vonden elkaar op een gegeven 
moment zelfs aardig.

Mijn vierde verhuizing was naar een vrije 
bovenwoning in Oud-IJsselmonde.
Winkels op de hoek en onderburen die onze 
vrienden waren. Wennen ging snel, dachten 
wij, totdat bleek dat de rest van de wijk elkaar 
wel erg goed kende.
Allemaal geboren en getogen IJsselmonde-
naren die elkaar vaak van de lagere school al 
kenden. Voor ons, als buitenstaanders uit de 
rest van Zuid, was het toch weer wennen aan 
de gewoontes van de buurt, de zondagse kerk-
gang, de verwachting dat je op zondag je auto 
niet waste, de ramen niet zeemde etc., etc.
Toen we eenmaal deze spelregels doorhad-
den was het een buurt vol vrienden.
Nu, na mijn vijfde verhuizing, naar mijn huis 
in Vreewijk merkte ik dat ik zelfs hier moest 
wennen aan de wijkspelregels. Vooral de tuin 
bleek iets waaraan ik moest wennen.
Immers in Vreewijk heb je nu eenmaal een 
tuin en ik had bij mijn woning ook nog een 
grote tuin!
Onkruid groeit altijd en overal. Planten, 
heggen en gras moet je snoeien c.q. maaien 
en zelfs tegels moet je toch schoonmaken, 
vegen, onkruid wieden en rommel opruimen.
Maar ik leerde dat als je dat allemaal min of 
meer regelmatig doet, je zelfs ook aan Vree-
wijk went.

Lex Wilbers   n

In de nieuwe rubriek ‘Wonen in Tuindorp Vreewijk’ nodigen we wijk-
bewoners uit om hun verhaal te vertellen over het wonen hier. 

Stuur uw verhaal van maximaal 400 woorden naar wijkkrantdevree-
wijker@gmail.com 
(of doe het uitgeschreven in de bus bij het Vreewijkhuis t.a.v. redac-
tie ‘De Vreewijker’). 

Als eerste het verhaal van Lex Wilbers.

Feyenoord won 
de wereldcup
In Vreewijker nummer 4 van september 2020 staat een stuk 
over Bram Panman en alle andere Feyenoorders die ooit in 
Vreewijk hebben gewoond. Jammer dat de winst van de 
wereldbeker op 9 september 1970 niet vermeld stond. Het 
winnende doelpunt tegen Estudiantes heeft namelijk veel 
met onze wijk te maken. Het doelpunt werd gemaakt door 
Joop van Daele. Daarnaast sneuvelde in deze wedstrijd, door 
toedoen van een Argentijnse verdediger, Joops bril, welke 
gebeurtenis de geschiedenis in ging als “het brilletje van Van 
Daele”. Deze Feyenoorder heeft in de Veldstraat gewoond. 
Daarmee hoort hij zeker thuis in het lijstje van beroemdste 
Vreewijkers aller tijden.
Joop speelde in de jaren daarvoor in het hoogste jeugdelftal, 
dat een paar keer kampioen van Nederland is geworden. Een 
andere bekende Rotterdammer, geen Vreewijker echter, Jan 
Boskamp speelde in datzelfde elftal. Andere ploeggenoten 
waren o.a. Maup Martens en Wim van Gelder.

Volgens mijn herinnering heeft Joop 
ook nog op de Iependaal gewoond, 
want ik heb een keer zijn seizoens-
kaart van Feyenoord vak P geleend. 
En ik heb die op zondagochtend 
opgehaald op de oude Iependaal in 
een bovenwoning. Joop werkte bij 

de PTT, hij was baliemedewerker op het postkantoor aan de 
Prins Hendrikkade op het Noordereiland. Toen hij ontslag 
nam, omdat hij een contract bij Feyenoord kreeg in 1970, ben 
ik hem daar opgevolgd. Zijn bal lag er nog en na twee kapot-
geschoten ramen hebben we die maar weggegooid.
De vader van Joop werkte als kelner in dancing de Spil aan 
de Dordtsestraatweg. Later werd de Spil het Zuiderparkhotel. 
Ook is het nog een asielzoekerscentrum geweest en nu is dit 
het zogeheten Polenhotel.

Joop verdient eigenlijk wel een standbeeld in onze wijk, want 
wie is nou wereldkampioen geweest? Hij wel!

Frank de Laat   n

Het brilletje van van 
Daele in het 
Feyenoordmuseum

Lex Wilbers

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
POLITIE-APP Officiële app van de politie

LET OP
CORONABEPERKINGEN



Sterker door strijd
De coronaatjes vliegen ons sinds eind vorig jaar weer om 
de oren. Als we niet uitkijken, worden we er ziek van. Let-
terlijk en figuurlijk. Dat willen we niet. En we doen ons 
best om besmetting te voorkomen en de verspreiding 
terug te dringen. Maar soms, zoals nu, zit het nu eenmaal 
even flink tegen. We beleven woelige tijden. Wereldwijd, 
nationaal en in onze directe woonomgeving. 

Ook om andere redenen voelt het tegenwoordig wat 
onrustig in Vreewijk. Door iets te veel recente schietinci-
denten raken we bijvoorbeeld al snel nerveus van knallend 
vuurwerk. En de toenemende parkeerdruk veroorzaakt 
hier en daar vervuiling, vandalisme en andere vormen van 
overlast. 

Om de huidige crisissfeer in perspectief te plaatsen, kan 
het helpen een blik op ons verleden te werpen. Want elke 
Vreewijker met een beetje historisch besef weet dat we 
weleens voor hetere vuren hebben gestaan. Denk maar 
eens aan de beginjaren, waarin ons tuindorp in hoog 
tempo werd aangelegd aan de zuidrand van de stad, mid-
den in de groene polders. Terwijl Vreewijk een eeuw gele-
den een bemoedigend antwoord was van maatschappelijk 
betrokken ondernemers op de ellendige woonomstandig-
heden van veel Rotterdamse havenarbeiders, gingen die 
bouwjaren gepaard met een opeenvolging van massaal 
menselijk leed in binnen- en buitenland: de Grote Oorlog 
(oftewel Eerste Wereldoorlog), de Spaanse Griep, de crisis-
jaren dertig en ‘last but not least’ de Tweede Wereldoorlog.

In 1948, toen al deze narigheid achter de rug was en de 
bouw van Vreewijk grotendeels voltooid, kreeg onze stad 

een passende spreuk 
toegevoegd aan het 
stadswapen: “sterker 
door strijd.” Hierop 
volgde de daad-
krachtige jaren van 
de Wederopbouw. 

Amper twintig jaar later hadden wij de grootste haven ter 
wereld en in 1970 won FC Feyenoord als eerste Neder-
landse club de Europacup I. Trots en optimisme waren 
teruggekeerd in de Maasstad. 

Volgens mij is de coronacrisis opnieuw een oefening in 
saamhorigheid, geduld en vertrouwen. Niet miepen en 
mauwen maar handen uit de mouwen. Geen woorden 
maar daden. Sterker door strijd. Ja toch, niet dan?

De redactie van de Vreewijker heeft mij gevraagd een 
nieuwe rubriek te starten met bespiegelingen over het ver-
leden en heden van ons fraaie beschermde stadsgezicht. 
Verhaaltjes over de betekenis van onze straatnamen of de 
waarde van de Vreewijkse rijks- en gemeentemonumen-
ten. Die uitdaging ga ik graag aan. Ideeën en reacties van 
lezers zijn uiteraard welkom.

Rolf Bartels   n

Rolf Bartels is freelance redacteur. Sinds 1984 ver-
huisde hij van het Brabantse dorpje Berkel-Enschot 
naar de wereldhavenstad Rotterdam, om er maat-
schappijgeschiedenis te studeren. Sinds 2012 woont 
hij op Zuid, in Vreewijk. Vorig jaar lanceerde hij een 
weblog over Zuid, met aandacht voor verleden, heden 
en toekomst: www.rotterdam-zuid.com.

U kunt zich 
inschrijven voor de 
Inkomstenbelasting-
invuldag (6 maart in 
het Vreewijkhuis)

U kunt bellen tussen 
9 en 12 naar 
010-4865555.
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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: 06 - 16 00 75 70
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

Te weinig geld voor een 
sportclub of creatieve les?
Wil je kind graag op 
voetballen, muzie-
kles, turnen, street-
dance, judo of 
aan theater doen 
maar is er thuis 
te weinig geld? 
Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur 
helpt! We zijn er 
ook voor zzp’ers 
met te weinig op-
drachten of als 
je als gevolg van 
de coronacrisis 
geldzorgen hebt. 
Wij betalen voor 
kinderen en jon-
geren tussen de 
0 en 18 jaar de contributie of 
het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkle-
ding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoe werkt het?
 1 )  De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een 

intermediair. Dit is bijvoorbeeld de juf, meester, buurt-
sportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal 
wijkteam;

2 )  De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
3 )  De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag 

goedgekeurd is en laat dit je dat weten;
4 )  Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, 

dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;
5 )  Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de 

sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan wor-
den.

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld 
schoolspullen of een verjaardagsbox? Ga naar samenvooral-
lekinderen.nl.
 
Wil je meer weten? Vraag ernaar op de school van uw kind 
of neem contact op met Bart van Bokhoven van Humanitas 
bvanbokhoven@stichtinghumanitas.nl
 
Han van Dam,
Gemeente Rotterdam    n


