
Overal worden de Canadese mili-
tairen in de meidagen van 1945 
als bevrijders van Rotterdam door 
de bevolking verwelkomd en toe-
gejuicht. Hier marcheren zij op de 
Groenezoom, hoek Dennendaal. 
Zij hadden hun kamp opgeslagen 
aan de Heemraadssingel en het 
duurde nog tot de zomer van 1946 
voor de laatste Canadezen naar 
hun land terugkeerden.

Redactioneel

De redactie van De 

Vreewijker vraagt aan 

diverse correspondenten om 

ondertekende bijdragen voor deze 

wijkkrant en beperkt zich daarbij 

tot een redactionele bewerking 

van de ingezonden berichten.

De redactie is verantwoordelijk 
voor de algehele samenstelling 
van de krant. U kunt altijd uw 
reactie op de inhoud kenbaar 
maken, liefst per e-mail aan: 

wijkkrantdevreewijker@gmail.com

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

huis verspreid.
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“Geachte Blok- en Feest-
genoten” Uit deze aan-
kondiging voor het grote 
Bevrijdingsfeest in Vree-
wijk op 30 en 31 juli 1945 
blijkt dat de feestelijkhe-
den per blok en per straat 
werden georganiseerd. 
Bovendien lezen we 
dat op een ruimhartige 
financiële bijdrage van 
de bewoners zelf wordt 
gerekend: “Geeft met 
milde hand!” 

In dit jubileumjaar 2020 herdenkt Nederland dat het 
75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de 
Tweede Wereldoorlog. We herdenken op 4 mei de 
oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren we de Bevrij-
ding van de Duitse bezetting. We realiseren ons ter-
dege dat we al 75 jaar in Nederland in vrijheid leven.
Juist nu de samenleving in deze dagen volledig wordt 
beheerst door de beperkende maatregelen van-
wege het coronavirus, mogen we het belang van de 
Bevrijding zeker niet uit het oog verliezen. Daarom 
plaatsen we hier op deze voorpagina drie veelzeg-
gende afbeeldingen uit Vreewijk tijdens die bijzon-
dere Bevrijdingsdagen in Vreewijk. (uit de collectie 
van de Museum woning Tuindorp Vreewijk)

Tijdens de samenstelling van deze wijkkrant 
zijn we allen geconfronteerd met de beperkende 
maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.
Toch hebben we als redactie besloten om een 
echte papieren wijkkrant voor april voor te 
bereiden en persklaar te maken, ook al weten 
we niet zeker of we in staat zijn dit aprilnum-
mer te laten drukken en ook daadwerkelijk in 
Vreewijk te verspreiden.
We hebben de rubriek agenda helemaal laten 

vervallen. We raden iedereen nadrukkelijk 
aan om aangekondigde evenementen, die niet 
zijn geannuleerd, altijd eerst te checken bij de 
organiserende instellingen. Zoals we inmid-
dels allemaal weten zijn de meeste instellingen 
gesloten tot nader order.

Ook dan is altijd nog de digitale versie van de 
Vreewijker beschikbaar. Die digitale versie zul-
len we in elk geval op de websites van diverse 

instellingen in Vreewijk publiceren, zodat de 
wijkkrant hoe dan ook thuis kan worden gele-
zen.

Wij wensen onze lezers veel sterkte toe in deze 
onzekere periode van afgelastingen, sluitingen 
en afzeggingen, die zo bijzonder en onwerkelijk 
samenvalt met de viering van 75 jaar vrijheid.

De redactie  n

Tijdens het Bevrijdingsfeest in de Voordonk moest er uiteraard wel wor-
den geposeerd voor de foto. Deze vier kinderen hebben zich uitgedost als 
etenswaren uit de voedselpakketten die de bevrijders aan de hongerige 
bevolking hebben uitgedeeld. Van links naar rechts: Kees Jansen als koek-
blik (welfare biscuits), Wim Spaans als een blikje pork, Gerard Ouweneel 
als een pakje Marvels sigaretten en Chris Michelsen als een Cadbury cho-
coladereep.

Straatfeest Voordonk 1945 met 
Kees, Wim, Gerard en Chris

Canadese militairen  
Groenezoom t.h.v. de Dennendaal

De Vreewijker in tijden van corona



In het artikel over Catha-
rina Roodzant staat 
schaak vereniging ‘De 
Pion’ genoemd, waarvan 
zij lid was. Deze schaak-
vereniging was vanaf 
1922 gevestigd in achter-
eenvolgens Het Jagers-
huis aan de Weimansweg 
(lange tijd het hoofdkan-
toor van de woningmaat-
schappij Vreewijk en nu 

is Inloophuis ‘De Boei’ er 
gevestigd). Mijn opa, H. 
Vester was oprichter van 
deze schaakvereniging. 
Op bovenstaande foto zit 
hij rechts (met snor) en 
mevrouw Roodzant zit, als 

enige vrouw, in het mid-
den. Mijn opa sprak vroe-
ger regelmatig bewonde-
rend over haar.

Joyce Turek  n
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Betaald parkeren
Beste redactie van De Vreewijker,
Bij deze mijn reactie op het bericht betaald parkeren 
uit de Vreewijker nummer 1. 
Iedereen weet dat elke wijk anders in elkaar steekt, 
dus ook qua parkeren. 
Ik woon op de Berkendaal en ondervind regelmatig 
last van het niet kunnen parkeren in mijn straat. Maar 
dat is alleen na 17:00 uur en op momenten dat Feye
noord speelt. Dus kunnen de dames en heren die in 
het bericht zo graag betaald parkeren willen invoeren 
mij uitleggen hoe ik door extra te betalen een plek 
kan vinden in mijn eigen straat na 17:00 uur doorde
weeks als de hele straat al vol staat door auto’s van 
bewoners zelf?
Hoe kan ik een plek vinden op de momenten dat Fey
enoord speelt als de hele wijk niet wordt afgesloten, 
en betaald parkeren alleen doordeweeks is en nog 
steeds goedkoper dan op de Feyenoord parkeerter
reinen?
Ik weet zeker dat ik straks weer rondjes zit te rijden 
maar dan wel paar tientjes armer per maand. 

Z. Premuz  n

Net als in heel Rotterdam zijn ook in Vreewijk de verscherpte 
maatregelen van toepassing in verband met het corona-virus. 
Die gelden natuurlijk ook voor de Wijkraad Vreewijk. Nu bij-
eenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn, gaan de openbare 
vergaderingen van de Wijkraad Vreewijk van 8 april 2020 en 
13 mei 2020 niet door. De eerste vergadering die onder de 
huidige regels kan doorgaan is die van 10 juni 2020 om 20.00 
uur in De Brink.

Het betekent ook dat de bijeenkomsten voor bewonersiniti-
atieven en voor de participatie Betaald Parkeren voorlopig 
niet kunnen doorgaan. Deze bijeenkomsten gaan we organi-
seren zodra de maatregelen worden opgeheven. Het defini-
tieve besluit van de wethouder volgt pas nadat de wijkraad 
advies heeft uitgebracht. U krijgt dus nog de gelegenheid om 
uw mening te geven over betaald parkeren.

U kunt ons blijven bereiken op onze e-mailadressen: 
j.brinkman@wijkraadrotterdam.nl; g.cleve@wijkraadrotter-
dam.nl; mvandenheuvelfairbairn@wijkraadrotterdam.nl; 
p.lamers@wijkraadrotterdam; en r.kok@wijkraadrotterdam.nl 

Het is in ieders belang dat we met elkaar de aanwijzingen 
van de overheid en het RIVM goed naleven. Gelukkig zijn er 
mooie initiatieven – onder andere vanuit Humanitas – die 
ondersteuning geven aan mensen die niet naar buiten kun-
nen of durven. Zij zijn tussen 08.00 uur en 20.00 uur bereik-
baar op nummer 010-3025030. Zij verzorgen onder andere 
maaltijden. Elders in deze krant vindt u meer adressen waar 
u hulp kunt vinden.
Tot slot. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Wijkraad Vreewijk  n

Wijkraad en betaald parkeren

U heeft vast vernomen dat 
er ‘gedoe’ was met De Uil.  
Maar de weg ligt nu weer 
open voor een gezonde 
doorstart.  Nu is het zaak 
om stichting De Uil weer zo 
snel en goed mogelijk over-
eind te krijgen.  

Zo snel mogelijk ga ik 
nieuwe bestuursleden en 
vrijwilligers werven om 
samen met Havensteder, 
de gemeente, de Tuindorp 
Vreewijk Coöperatie en wie 
ook maar wil bijdragen, 
De Uil weer operationeel 
en betrouwbaar te maken.  
Daarbij kan ik best wel wat 
hulp gebruiken!

Er zal ook wel wat verande-
ren. Zo is het de bedoeling 
dat er straks in het gebouw 
van De Uil een één-loket-
functie wordt gerealiseerd 
voor:
Vreewijkers op een bestaans -
minimum; deze kunnen op 
De Uil blijven rekenen voor 
klussen in huis en tuin tegen 
een zo laag mogelijk tarief.
Ouderen en mindervaliden; 
zij kunnen bij Paal & Perk 
terecht voor kosteloos tuin-
onderhoud.

Andere bewoners; voor hen 
kan de Tuindorp Vreewijk 
Coöperatie veel klussen 
uitvoeren tegen een eerlijk, 
zakelijk tarief.
Iedereen kan dan gewoon 
naar De Uil bellen en daar 
wordt dan bekeken hoe (en 
wie) aan de hulpvraag kan 
voldoen. De samenwerking 
met de Tuindorp Vreewijk 
Coöperatie houdt bijvoor-
beeld in dat mensen van de 
coöperatie, die even niets 
te doen hebben, bij De Uil 
kunnen worden ingezet. 
Andersom betekent het dat 
de aanwezige middelen veel 
efficiënter kunnen worden 
gebruikt. Het blijven dus 
wel degelijk twee verschil-
lende organisaties met elk 
hun eigen doelstelling. 
Wel kunnen bijvoorbeeld 
vrijwilligers die ervaring 
hebben opgedaan bij De 
Uil, doorstromen naar een 
betaalde baan bij de coöpe-
ratie of een andere instel-
ling. Ook dat is één van de 
doelstellingen van De Uil.

Ook op andere gebieden wil 
ik nadrukkelijk de samen-
werking zoeken met andere 
partijen in Vreewijk. Waar 

het bijvoorbeeld gaat om 
schuldhulpverlening kan 
men prima terecht bij het 
Trefpunt of bij Humanitas 
in het Huis van de Wijk De 
Brink. We hoeven niet alles 
zelf uit te vinden, zolang 
er “om de hoek” maar een 
goede voorziening is. 

Help mee! We hebben 
elkaar nodig! Ik reken op 
u! Aanmelden of vragen: 
info@de-uil.site
Kijk op de website voor 
berichten over de bereik-
baarheid en beschikbaar-
heid van de diensten van De 
Uil: www.de-uil.site/nieuws

Wim Martens, voorzitter  n

Doorstart van De Uil

In Rotterdam-Zuid werd tus-
sen 1900 en 1940 veel aan 
sport gedaan: voetbal, bok-
sen, atletiek, korfbal, hand-
bal, gymnastiek, duivensport 
enz. Er was een Esperanto-
vereniging maar er waren 
ook veel schaak- en damver-
enigingen. In Tuindorp Vree-
wijk had je de schaakclub 
De Pion, waarvan Catharina 
Roodzant (1896-1999) samen 
met haar man David lid was. 
Hij had haar het schaken 
geleerd. Voor veel vrouwen 
was dat wel wennen. Het is 
nu een gemengde sport, maar 

voor de Tweede Wereldoor-
log werd damesschaak apart 
georganiseerd. Zij is drie-
maal Nederlands kampioene 
geworden. Ze nam ook deel 
aan internationale toer-
nooien o.a. in Stockholm en 
Buenos Aires. Ze ging vaak 
gekleed in extravagante kle-
ding. Zij was een vooruitstre-
vende vrouw met een sociaal 
hart en bovendien aardig in 
de omgang. Het echtpaar 
Roodzant was eerst van plan 
naar Rusland te verhuizen 
naar aanleiding van de revo-
lutie maar zag daar van af. 

Het werd Engeland, waar ze 
gingen wonen in Barking 
ten oosten van Londen. Ze 
speelde vaak op het Hoog-
ovenschaaktoernooi (nu Tata 
Steel). Op het Bilderberg-
toernooi voor oudere scha-
kers in Oosterbeek heeft ze 
menig schaakstuk de goede 
kant opgezet. Ik sprak laatst 
een schaker in onze Leeszaal 
die een herinnering had aan 
een partij tegen haar. Hij was 
52, zij was toen al 91. Hij had 
een stuk geplaatst en los-
gelaten. Ze zei: “Dat is niet 
goed jochie wat je nu doet.” 

Men mag nu wel raden wie de 
partij won. Ze woonde in haar 
huwelijk tussen juli 1922 en 
februari 1924 met man en drie 
kinderen op Wilgeweerd 35, 
waar tussen juli 1928 en april 
1930 de schrijver Jef Last (o.a. 
van sociale romans en acti-
vist) voor enkele jaren neer-
streek. De familie Roodzant 
woonde toen in de Zwijn-
drechtsestraat aan de andere 
kant van de Groene Hilledijk. 
Op haar 100ste verjaardag in 
1996 werd er een tv-inter-
view (NOS) uitgezonden. De 
landelijke kranten namen er 
ook de tijd voor. Ze is ook ver-
meld in het beroemde Rotter-
dams Jaarboekje en er is een 
straat naar haar vernoemd. Al 
haar kinderen en kleinkinde-
ren zijn verslingerd geraakt 
aan het schaakspel. Nu speelt 
er nog een recreatiegroep 
schaakleden aan de Enk op 
maandag in de sportkantine 
van de korfbalvereniging 
OZC (Overkanters Zuiden 
Combinatie) en is de officiële 
SV Shah Mata in Charlois nog 
steeds een bloeiende vereni-
ging.

Leeszaal Vreewijk 
Pieter Termeer  n 

Catharina Roodzant 
De ongekroonde 
schaakkoningin  
van Nederland en  
Rotterdam-Zuid 

Schaakvereniging ‘De Pion’

Catharina Roodzant 

De Pion



In ons mooie groene Vree-
wijk staat Inloophuis de Boei.
Onze deur staat 4 dagen in 
de week open voor iedereen 
die geraakt wordt door kan-
ker: patiënten, ex-patiënten, 
hun naasten, nabestaanden 
én mantelzorgers. 

Bij ons gaat het vooral om steun vin-
den bij elkaar en aandacht in de meest 
uiteenlopende vormen: van een gezel-
lig praatje bij de koffie tot diepgaande 
gesprekken met de persoonlijk begelei-
der, van een bemoedigend woord van 
een vrijwilliger tot een groep waar je je 
verhaal kunt delen. 
Aandacht zit in het luisteren naar de 
ander, maar ook in de activiteiten die 
we aanbieden zoals tekenen en schilde-

ren, yoga, massages en informatie-
bijeenkomsten. 
Ook bereiden onze vrijwillige 
koks elke dag een warme lunch; 
gezellig, lekker en gezond! Want 
onze gasten hebben niet altijd de 
energie om te koken, maar wil-
len graag van een gezonde, verse 
maaltijd genieten. 

Naast onze hoofdlocatie aan de 
Weimansweg 70 hebben we nog 
4 dependances waar onze gasten 
van harte welkom zijn: Over-
schie, Schiedam, Spijkenisse en 
Barendrecht.

Dit jaar bestaan wij 20 jaar!
Wij kunnen terug kijken naar 
jaren vol met zinvolle, leuke en 

gezellige activiteiten en vooral mooie 
en fijne ontmoetingen.
Ons feestjaar vieren wij graag met onze 
gasten door naast reguliere ook extra 
activiteiten te organiseren. 

Voor onze activiteiten maar ook de ope-
ningstijden en informatie over onze 
dependances nodigen wij jullie uit om 
op onze website te kijken: 
www.inloophuisdeboei.nl 

Patricia van der Schoor 
tel. nr. de Boei 010-2152855  n 

3Nr. 2 april 2020

Beweging:
 1.   Bewegen
  Yogajuf (Rotterdam)
   De komende weken online lessen van (jouw) YOGAJUF
   YOGAJUF online Ik heb een Facebook pagina aange-

maakt: YOGAJUF online. Je kunt vragen om lid te wor-
den van de groep dan voeg ik je toe. Het maakt niet uit 
of je lid bent bij de studio of alleen een proefles hebt 
gedaan. Iedereen mag in de groep.

  https://www.facebook.com/yogajuf/

Zinvol:
 2.  Ontrommel je huis. Leuke serie over hoe je je huis kunt 

opruimen 
  https://www.netflix.com/nl/title/80209379 
 3.  Apps voor senioren
   https://thuiscomfort.nl/nieuws/21-leuke-en-handige-

apps-voor-senioren.html#
  Enkele uitgelicht:
  1. Dragon dictation
   Is typen op een smartphone niets voor u vanwege die 

veel te kleine lettertjes of uw net iets te dikke vingers? 
Of zeggen uw kinderen iets te vaak dat u typt als een 
bejaarde? Nou, dan pakt u het toch gewoon anders aan? 
Met Dragon dictation spreekt u in wat u wilt typen. De 
app zet dit ogenblikkelijk om in tekst voor uw sms, mail 
of whatsapp-bericht. Nu maar eens kijken wie er typt 
als een bejaarde. U in ieder geval niet!  

  2. Be My Eyes
   Stel u voor: u bent slechtziend of blind en staat voor 

uw koelkast. In uw koelkast ligt broccoli, maar u weet 
niet zeker of deze al bedorven is. En als uw reuk niet 
uitstekend is, kan dit soms best gevaarlijk zijn. Speciaal 
voor deze situaties is de gratis iPhone-app Be My Eyes 
ontwikkeld. De app brengt blinden en slechtzienden in 
contact met mensen die via hun smartphone even mee 
kunnen kijken. De Be My Eyes-app laat u bij de eerste 
keer aangeven of u slechtziend of blind bent, of dat u 
andere mensen graag helpt. Wanneer u andere mensen 
graag helpt, krijgt u een pushnotificatie wanneer een 
blinde of slechtziende op de noodknop drukt van de 

app. Op dat moment komt er een live-videoverbinding 
tot stand. De slechtziende of blinde richt de camera op 
datgene hij graag wil zien. De helper vertelt dan wat hij 
ziet. Er zijn inmiddels al meer dan 10.000 app-gebrui-
kers die als hulp fungeren en de community groeit snel. 

 4.  Koken met restjes
   https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/

voorkom-voedselverspilling/recepten-voor-restjes/
   https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/

voorkom-voedselverspilling/recepten-voor-restjes/
 5.   Het moment om eindelijk je foto’s in de fotoboeken te 

plakken.
 6.  Kleding pimpen
  https://www.youtube.com/watch?v=YrRqT3V46jQ
  Denim
  https://www.youtube.com/watch?v=t56asqKsXjU

Ontspanning:
 7.   Luisterbieb heeft gratis boeken. Voor iedereen is de 

App te downloaden 
  https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
 8.  Voor de leukste dierenupdates @diergaardeblijdorp
   https://www.facebook.com/diergaardeblijdorp.rotter-

damzoo/
 9.   Thuistips voor kinderen en volwassenen @juulshoop-

vibes 
   h t tps : / /w w w.facebook.com/juulshoopvibes/

videos/661419571280686/ 
 10. De 25 beste jeugdfilms op Netflix
   https://www.vpro.nl/cinema/lees/artikelen/specials/

netflix/De-25-beste-jeugdfilms-op-Netflix.html
 11.  Thuis tuinieren. Zowel binnenhuis als buitenhuis 

mogelijk, met het afval van uw groenten.
  https://www.youtube.com/watch?v=v3TFH6ajBQ4
 12. 25 onschatbare tips voor ouders
  https://www.youtube.com/watch?v=RDERyOA_EOk
 13. 22 grappen voor wanneer de muren op je af komen
  https://www.youtube.com/watch?v=wG6JaYGJDgk
 14. Hoe maak ik een Facebook-profiel aan
  https://www.youtube.com/watch?v=MR1_j7lBdHE

Hersengymnastiek:
 15. Apps voor senioren
   https://thuiscomfort.nl/nieuws/21-leuke-en-handige-

apps-voor-senioren.html#
  3. Einsteins Hersengymnastiek
   Bij jonge kinderen komen er per dag miljoenen hersen-

cellen bij. Bij ouderen sterven ze juist af. Maar, u kunt 
uw hersenen alsnog ‘jong’ houden door ze te trainen. 
‘Einsteins Hersengymnastiek’ is een leuke app die u 
hierbij helpt. Het puzzelspelletje berekent de fitheid 
van uw brein zodat u dagelijks ziet of u vooruitgang 
boekt, gelijk blijft of achteruit gaat. U zult zien dat hoe 
meer u uw hersenen traint, hoe beter uw geheugen 
wordt. Een fijne bijkomstigheid dus.

  4. Wordfeud
   Houdt u van scrabble, maar is uw partner dat spelletje 

nu wel beu na al die jaren? Met de app Wordfeud vindt 
u altijd een tegenstander die een potje met u wilt spe-
len. Een leuke app als u van woordspelletjes houdt en u 
bent niet gebonden aan een korte tijd. U mag zelfs twee 
dagen nadenken over u volgende geniale zet. 

Ontwikkeling:
 16.  Altijd al een nieuwe taal willen leren: Duolingo
  https://nl-nl.duolingo.com/
 17.  Microsoft Word 2010 onder de knie krijgen – basis uitleg
  https://www.youtube.com/watch?v=OKxBeItoJ9Q

Cultureel:
 18. Virtueel kijkje nemen in musea: Google arts & culture 
  https://artsandculture.google.com/
 19.  Rondje Rotterdam, van bovenaf:
  https://www.youtube.com/watch?v=MX5Xr7ucDpA
  3 op reis Rotterdam
  https://www.bnnvara.nl/3opreis/rotterdam
 20.  De natuur in vanaf je bank: Thailand
  https://www.youtube.com/watch?v=dkPLIw9aZwY
 21.  Beleef de Lente
  https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

Willeke Mulder,  Humanitas  n 

Tips voor thuis in tijden van corona 
Het zijn rare tijden. Veel meer tijd in huis doorbrengen, of je dat nu wilt of niet. Hierbij wat tips! 

4 mei 2020     
De verwachtingen waren hoog 
gespannen. 75 jaar vrijheid.
2020 loopt heel anders dan 
wie dan ook had verwacht.
Door het corona-virus is het 
openbare leven bijna volledig stil komen te liggen.

Tot onze spijt moeten wij aankondigen dat de herdenking 
bij het Herdenkingskruis op de hoek Beukendaal/Bongerd 
dit jaar niet door zal gaan.
De instructies m.b.t. sociale distantie zijn duidelijk en wij 
onderschrijven deze als Stichting.

Graag zien wij u volgend jaar, in goede gezondheid, weer 
bij onze herdenking.

Stichting 4 mei Comité Vreewijk  n 

De Boei informeert

Jagershuis

4 mei



Column

WC-papier
Met verbazing heb ik gezien hoe heel Nederland wc
papier ging hamsteren aan het begin van de corona
crisis. Waarom in vredesnaam kopen mensen zoveel 
wcrollen in als ze niet bang hoeven te zijn voor een 
ernstige buikgriepepidemie, gepaard gaande met 
langdurige diarree, hetgeen niet het geval is bij de 
coronabesmetting?
Waarschijnlijk waren sommigen bang voor de gevol
gen van het dagenlang eten van de ingeslagen blik
ken bruine bonen. of wellicht vreesden ze met voor
uitziende blik voedselvergiftigingsverschijnselen, als 
ze de te ruim ingekochte vleeswaren niet meer in 
de diepvries kwijt konden maar deze toch, uit zuinig
heidsoverwegingen niet wilden weggooien. 

Mijn Oma, die de beide wereldoorlogen had meege
maakt en bij wie ik als kind inwoonde, had altijd een 
ruime voorraad blikken en potten in de kelder en ook 
waren er altijd extra wcrollen in huis, maar deze wer
den toen nog niet in pakketten van meer dan vier te
gelijk verkocht. Mijn conclusie is dan ook dat er per 
persoon tegenwoordig meer wcpapier gebruikt 
wordt dan vroeger. (Zou interessant zijn om daar 
eens wetenschappelijk onderzoek naar te doen…wie 
meldt zich aan?)

Ik woonde in het Manpad. Tegenover ons woonde 
een groot gezin, waarmee wij goed contact hadden. 
Als kind mocht ik er op woensdagmiddag televisie kij
ken, het kinderuurtje, want wij hadden zelf nog geen 
televisie.
Ik herinner me dat regelmatig een van de (al volwas
sen) kinderen van het gezin bij ons een wcrol kwam 
lenen. Dan waren ze blijkbaar onverwachts snel door 
hun eigen voorraad heen en ja, dat kan natuurlijk met 
zoveel ‘afvegers’ in huis. 
Het wcpapier dat wij thuis hadden was grijs en stug. 
Het was vóór de tijd dat het zachte witte wcpapier 
algemeen in gebruik was. Dat luxe zachte wcpapier 
trof je af en toe aan in chique gelegenheden en bij 
‘deftige’ mensen. Helemaal bijzonder was het als die 
wcrollen, die je eigenlijk ‘toiletpapier’ moest noemen, 
voorzien waren van decoratie. Zonde om je achter
werk aan af te vegen dacht ik toen.

Enfin, wij weten nu in elk geval dat er bij vele gezinnen 
in Tuindorp Vreewijk een enorme voorraad wcpapier 
aanwezig is. Dat biedt ook weer kansen. Het zou zo
maar de sociale saamhorigheid en het burengevoel 
kunnen versterken als je weer net als in mijn jeugd 
terecht kan bij de buren wanneer je hoge nood hebt 
en het kartonnetje van je laatste rol is in zicht.
En dan nog iets…wie weet wordt papiermaché ma
ken wel dé hobby van het jaar.
Sinterklaassurprises en lampions in plaats van vuur
werk met oudennieuw; leve de wcpapier overvloed!

Buiten-beentje   n
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Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk
Museumstuk uitgelicht

Grootmoeders
kruidenkastje
Heeft u soms ook moeite met het openen 
van verpakkingen? Dan was het vroeger 
wel wat makkelijker; je kon producten per 
ons, pond, kilo of per stuk kopen en dit werd 
verpakt in een papieren zak. Maar waar het 
thuis opbergen? Daarvoor waren handige 
keukenspullen, zoals dit kruidenkastje.

Kruidenierswaren
Feitelijk is het geen kruidenkastje, maar een opbergrek voor 
kruidenierswaren. Zes grote vakken voor thee, suiker, rijst, 
havermout, koffie en vermicelli. In het midden boven een 
plek voor zes eieren en eronder zes kleine vakjes voor de spe-
cerijen. Kerrie, peper, nootmuskaat, kaneel en kruidnagel is 
nog wel bekend. Foelie is een specerij uit Indonesië, om pre-
cies te zijn de gedroogde zaadrok van de nootmuskaat. Het 
heeft een sterk aroma en een sterke nootmuskaatsmaak.
Zout was apart in een grote (glazen) zoutpot met zo’n speci-
ale opscheplepel.

Andere indelingen mogelijk
Zo’n kastje zou niet misstaan in de huidige keukens. Daarom 
worden dit soort kastjes op marktplaats te koop aangeboden. 
Opvallend daarbij is dat de indelingen verschillend zijn. Som-
mige hebben een klokje in het midden en ook de aanduiding 
voor specerijen kan anders zijn.

Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Nieuwsgierig geworden naar zo’n kruidenkastje? 
Kom eens een kijkje nemen in Museumwoning Tuindorp 
Vreewijk, gevestigd aan de Lede 40 (3075 HK Rotterdam).
Het is geopend op woensdagen en 1e zaterdag van de maand 
van 11:00 – 16:00 uur.

www.museumvreewijk.nl  n

Wie in de vorige eeuw het geluk 
had om een woninkje te kunnen 
bemachtigen, was vaak aange-
wezen op een niet-geïsoleerde 
woning. In zulke huizen moest de 
elektriciteit worden aangesloten. 
Tevens moest er een gashaard 
en een fornuis worden gekocht 
en geïnstalleerd. In Vreewijk was 
er één winkel die een begrip was 
hiervoor: Van Jole aan de Groene 
Hilledijk op nummer 340.

In het grote opvallende 
pand aan de Groene Hille-
dijk (nummer 334 tot 340) is 
op de begane grond ruimte 
voor vier winkels. Links op 
nummer 334 zit het café 
‘Vanouds Trianon’, ernaast 
was jarenlang apotheek Van 
Son gevestigd. En rechts, 
nabij de hoek van de Dreef 
zit ‘Beter-horen Audicien’.

Banketbakkerij Lottman
Dit laatste winkelpand was 
voorheen een banketbak-
kerij van de heer Lottman. 
Hij verkocht onder andere 
roze en gevulde koeken. 

Achterom, bij de Dreef, werden 
koekkruimels van krakelingen ver-
kocht. Menig grote zak met koek-
kruimels namen jongelui mee naar 
een filmvoorstelling in het Slag. 
Later heeft de heer Overmans de 
banketbakkerij overgenomen.
In 1966 werd de winkel betrokken 
door de firma Van Jole. Hij ver-
kocht kachels, haarden en elektro-
nische huishoudelijke apparaten.

Marian Groeneweg  n

Buurtwinkeltje van weleer 

Firma Van Jole
Voorheen banketbakkerij Lottman

De Vereniging Vrienden van de Museumwoning is een vrijwil-
ligersorganisatie en is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De 
Museumwoning Vreewijk is al zo’n tien jaar gevestigd aan de 
Lede 40 en ontvangt jaarlijks 500 tot 1000 bezoekers. Tevens 
heeft de Museumwoning een unieke archieffunctie: er wordt 
een uitgebreide collectie van documenten, brieven en foto’s 
uit de honderdjarige geschiedenis van Tuindorp Vreewijk 
beheerd. De Museumwoning maakt bovendien deel uit van 
het netwerk van alle historische verenigingen in Rotterdam.

We zoeken iemand die Tuindorp Vreewijk een warm hart toe-
draagt en oog heeft voor de inzet en het enthousiasme van 
de vrijwilligers; iemand die tevens een visie heeft op de toe-
komst. (tijdsbesteding: ± 2 à 3 uur per week)

Bent u geïnteresseerd in de functie dan kunt u voor meer 
informatie terecht bij de waarnemend voorzitter, de heer Ernst 
Hulst, tel. 06 18 51 93 68 of mail naar: eh.hulst@gmail.com  n

Museumwoning Vreewijk zoekt voorzitter

Oproep over buurtwinkeltjes:
Museumwoning Tuindorp Vreewijk is op zoek naar foto’s 
van buurtwinkeltjes in Vreewijk. 
De foto’s kunnen worden ingescand en krijgen een plaatsje 
op de herinneringstafel. 
Ook diverse verhalen zijn welkom.

Info@museumwoning.nl of 06-372.626.96Van Jole advertentie 1970

Museumstuk kruidenkastje



Waar eerder de beeldentuin van de Rot-
terdamse beeldhouwer Rob Maingay was 
gevestigd, staan nu fietsen te wachten op 
een opknapbeurt. Hier zijn Danny en Mark 
een fietsenwerkplaats begonnen. Zij doen 
dit naast hun gewone werk in de zorg en de 
standbouw. De mannen kennen elkaar al heel 
lang. Ze zijn samen opgegroeid op het Noor-
dereiland. En het sleutelen aan (brom)fietsen 
zit in de genen. Zo stond Danny’s opa bekend 
als ‘Piet de Brommer’, ook wel een beetje van-
wege zijn karakter. 

Danny kijkt vanuit zijn woning op de voor-
malige beeldentuin. Zo kwam hij in contact 
met de nieuwe eigenaar. Voor een appeltaart 
is hij bereid een oogje in het zeil te houden 
en wil hij ook wel als anti-kraak fungeren. 
Inmiddels huren Danny en Mark het gebouw 
en de tuin en repareren ze oude fietsen. Je 

kunt er ook je oude fiets inleveren, omrui-
len voor een andere of ‘m doneren. Danny 
en Mark hebben al wat fietsen, afdankertjes 
voor hier, naar elders verscheept. Uit Ethio-
pië kennen ze een man die als enige over een 
fiets beschikte in een stadje van 35.000 inwo-
ners, en zijn fiets regelmatig verhuurde. Ook 
is er het plan zeecontainers om te bouwen 
tot complete fietsenwerkplaatsen. Daarmee 
kan iemand in Peru bijvoorbeeld dan direct 
aan de slag als fietsenmaker.

Wil je je oude fiets laten repareren, of heb je 
een fiets nodig, dan kan dat. De mannen heb-
ben nog geen vaste openingstijden, maar zijn 
vaak in de avonduren en het weekend aanwe-
zig. 

Contact opnemen kan telefonisch of via de 
mail:

Danny Hulscher 06 18789240 of 
danny@BikeRecyclingHolland.nl
Voorde 169   n
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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

Hans Bosland gaat afscheid 
nemen als wijkagent van Tuin-
dorp Vreewijk. In het Vreewijk-
huis spreek ik hem over zijn lange 
staat van dienst bij de politie. 

Hans vertelt: “Ik ben geboren en getogen in 
Ouddorp. Ik kom uit een boerengezin. Geen 
van de kinderen heeft de ambitie gehad om 
het boerenbedrijf van vader voort te zetten, 
ik ook niet. Ik besloot bij de rijkspolitie te sol-
liciteren, maar dat lukte niet. Toen zag ik een 
advertentie voor agenten in Rotterdam. Na 
een grondig antecedentenonderzoek en een 
strenge keuring bleef ik over uit een groep 
van 35 sollicitanten.
Na overal groen licht op gekregen te hebben, 
ben ik in 1972, als jong broekie, aangesteld 
door Burgemeester Thomassen als ‘adspi-
rant’ van de Gemeentepolitie Rotterdam; 
in opleiding aan de Boezemdwarsstraat in 
Rotterdam. Ik kreeg toen een maandsalaris 
van 765,30 gulden. De reistijd in die tijd van 
Rotterdam naar Ouddorp bedroeg anderhalf 
â twee uur. Ik moest dus in de kost. Het was 
een jaar met géén vrije tijd alleen maar leren, 
blokken, leren en nogmaals blokken. Tijdens 

de opleiding mocht ik een (dienst)fiets gaan 
halen, een zwarte gedegen DOR. Ik meen 
dat ik hem bij de Boezemstraat of zo bij de 
ROTEB moest ophalen. Het was een mooi 
ding, spiksplinternieuw. Ik was in uniform. 
Na overhandiging en ondertekening van het 
uitleenbewijs, stapte ik vol goede moed op 
mijn nieuwe voertuig, totdat er..... tramrails 
op mijn weg kwamen. Ik raakte met mijn 

voorwiel in de rails en kwam ten val. Mijn 
pet vloog door het luchtruim en ik had ken-
nis gemaakt met het Rotterdamse wegdek. Ik 
weer lopend terug met een voorwiel dat een 
hoek had van negentig graden. Daar terug 
in de werkplaats een hilariteit van jewelste. 
Wist ik veel; bij ons op het dorp had je 
geen tramrails.
Na het behaalde 
diploma werd ik 
op het bureau 
Sandelingplein 
geplaatst. Hierna heb ik 
gewerkt op het bureau 
Afrikaanderplein (hou-
ten gebouwtje op de 
markt) en bureau Linker 
Veerdam (Katen drecht) en korte 
tijd gewerkt op bureau “Groot-
IJsselmonde”, waar nu het 
Maasstadziekenhuis staat 
om vervolgens weer terug 
gegaan naar het Sandeling-
plein.
Ook heb ik nog een jaar bij 
de rivierpolitie gewerkt, de 
Noordzee op. De mensen 

waar ik toen mee in aanraking kwam spraken 
me nog aan met meneer. Ik ben 

twaalf jaar geleden begon-
nen als wijkagent in Vree-
wijk. Hiervoor was ik de 
assistent van de wijkagen-

ten van Hillesluis. 
(vervolg op 
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Afscheid van wijkagent Hans Bosland

De nieuwe wijkagent

Mijn naam is Yvonne Hobers. Met 
heel veel plezier en enthousiasme 
neem ik het stokje over van wijk
agent Hans Bosland. Hans gaat 
genieten van zijn welverdiende 
pensioen.
Ik ben bereikbaar via email yvon
ne.hobers@politie.nl of via het lan
delijke politienummer 09008844. 
Kennismaken is nu lastig gezien het 
coronavirus, maar wie weet ziet u 
mij binnenkort eens in de wijk.

Wijkagent, Yvonne Hobers

Nieuws van Het 
Huis van Morgen
De jongeren van het Huis van Morgen zijn 
op 29 februari 2020 de straat op gegaan om 
willekeurige Vreewijkers en Rotterdam-
mers even in het zonnetje te zetten. Zo zijn 
er bloemen, complimenten en free hugs 
uitgedeeld, is er gedanst met senioren en 
een liedje gezongen voor de buschauffeur. 
Voor ieder die deze waardering ontving was 
dit een verrassing; voor de jongeren een 
feest om te geven!
Het Huis van Morgen wil een plek zijn 
voor alle jongeren in Vreewijk. Voor jonge-

ren die wonen, werken, leren en chillen in 
Vreewijk. Een plek waar jongeren zich thuis 
mogen voelen, mogen groeien en waar 
verhalen worden gedeeld. In dit Huis is er 
ruimte om je idee vorm te geven en krijg je 
hier de juiste begeleiding bij.  
Het Huis van Morgen Vreewijk zit verstopt 
tussen alle hekken, pleinen en schoolge-
bouwen aan de Grift. Om bij het Huis te 
komen, ga je het schoolplein van Calvijn, 
Grift 30, op. Ga dan rechts het plein op, 
voorbij de tafeltennistafel en dan links ach-
ter een hek; zie daar het Huis.

Milka Miller-Sies, coördinator   n

Fietswerkplaats 
aan de Voorde

‘Hou je veilig’
Toen in 2013 ter gelegenheid van de kroning van koning Willem Alexander “Het Konings-
lied’ werd gemaakt, oogstte dit veel kritiek o.a. van neerlandicus Wim Daniëls, die in tv-
programma ‘Pauw en Witteman’ zijn bezwaren kwam vertellen. Het lied bevatte allerlei 
taalkundige kronkels en stijlfouten en een van de vage zinnen die erin voorkwamen was 
‘hou je veilig’. Wim Daniëls suggereerde toen dat dit wellicht een aardige groet zou kun-
nen zijn: “Hou je veilig!”
Wat een vooruitziende blik had die man. Heden ten dage is deze zin 
volgens mij heel toepasselijk! Het is in elk geval nu mijn favoriete 
afsluiting van een email, telefoongesprek of appje!

Joyce Turek   n

J.DRENT
Optometrist

Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 
3073 DT  Rotterdam,  

Tel. 4 85 91 47

Fietsen

Hans Bosland
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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

Subsidie van de gemeente Rotterdam
Rotterdammers kunnen sinds 1 januari 2020 een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van 
regenwater. De gemeente wil de stad zo wapenen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer.

Het vergroenen van tuinen. 
De regenpijp afkoppelen van het riool. 
Regenwater opvangen en (her)gebruiken. 
Tegels eruit, groen erin
Huurders
Huurders moeten nagaan of ze voor geplande activiteiten en voorzieningen 
toestemming nodig hebben van hun huis-/pandeigenaar. 
Minder wateroverlast
Extra groen en het opvangen van regenwater  zijn belangrijk. Hoe meer 
regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast en 
waterschade aan gebouwen. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast 
bij een hoosbui. En ook neemt ‘groen’ goed water op en houdt het minder 
warmte vast bij heet zomers weer.
Subsidiebedrag
een subsidiebedrag tot 1500 euro vraagt u aan op de pagina 
www.rotterdam.nl/loket/subsidie-klimaatadaptatie-tot-1500

Lees verder op de website van de gemeente Rotterdam.  n

In zes stappen van tegels naar (natuur)tuin 
(met citaten uit een artikel van Loethe Olthuis in De Volkskrant van 1 juli 2019)

Door Joyce Turek  n

Hou van de vogels
Merels, lijsters, meesjes en 
mussen, roodborstjes, tor-
telduiven en winterkonin-
kjes, kauwtjes en spreeu-
wen. Ze zijn allemaal in 
de buurt. Vogels willen 
voldoende schuil- en nes-
telmogelijkheden, maar ook genoeg voedsel, zoals 
wormen, insecten, bessen, vruchten en zaden. In een 
natuurlijke tuin vinden ze eigenlijk alles wat ze nodig 
hebben, maar je maakt ze extra blij met zonnebloemen, 
hondsrozen, hop, kaardebol en bessenstruiken als vlier 
en lijsterbes (de naam zegt het al).
En vergeet niet om je kat(ten) een belletje om te doen 
of binnen te houden of aan te lijnen tijdens het broed-
seizoen.

STAP 4

Hallo klimaatverandering
Meer droogte, meer hitte en 
meer regen- en onweers-
buien: klimaatverandering 
heeft ook gevolgen voor 
jouw tuin. Eerste uitdaging: 
regenwater. In een groene 
tuin zakt het water gemak-
kelijk weg, daarom kun je zelfs subsidie krijgen als je 
tegels vervangt door beplanting. 
Alle planten werken als een airco. In een groene tuin 
kan het op een hete zomerdag wel 10 tot 15 graden koe-
ler zijn dan in een verharde, kale tuin. 
En wat te denken van een (kleine) vijver. Een ingegraven 
cementkuip (met een kleine waterlelie?!) is al te koop 
tussen de €10,- (65 liter) en €35 (275 liter).

STAP 2

Liever niet naar een tuin-
centrum
De meeste tuincentra ver-
kopen vooral (dure) planten 
die zijn geteeld met flink 
wat gif, zoals de beruchte 
neonicotinoïden. Daar wor-
den zowel vlinders en bijen 
ziek van evenals de vogels of egels die zulke insecten 
weer eten. Laat de anti-luis-, anti-onkruid-, anti-mos en 
andere anti-middelen, lokdozen, slakkenkorrels, insec-
tenspuitbussen, en vliegenvangers ook maar staan: die 
bevatten allemaal neonicotinoïden. 
Als je je tuin een beetje met rust laat, ontstaat er vanzelf 
een evenwicht en heb je zulke middelen niet nodig. 
Maar waar haal je dan je planten vandaan? Ga shoppen 
bij kennissen, familie, buren  en vrienden met een tuin. 
‘Natuurvriendelijke’ planten breiden zich meestal van-
zelf uit, dus je tuinvrienden kunnen ze moeiteloos delen 
of stekken.

STAP 3

Word vrienden met je 
onkruid
Onkruid bestaat niet. 
‘Onkruid’ is een andere 
naam voor sterke, snel-
groeiende wilde planten. 
In een keurige tuin waar je 
de aarde tussen de planten 
kunt zien, kan de grootste schrik voor tuinbezitters zich 
gemakkelijk nestelen: woekerend zevenblad, de diepe 
penwortels van paardenbloem, heermoes. 
Wat doe je eraan? Geen gif spuiten, dat helpt ook maar 
heel even. Gebruik op je terras bijvoorbeeld een elektri-
sche onkruidbrander, giet er kokend water over, of, de 
duurzaamste methode, gebruik een krabbertje. Azijn en 
zout zijn helaas geen milieuvriendelijke onkruidbestrij-
ders. Ze verzieken de bodem waardoor niet alleen het 
onkruid het loodje legt.
Dé oplossing voor woekeronkruid als zevenblad: 
bodembedekkers, zoals ooievaarsbek (bloeit met roze 
bloemetjes) of speenkruid (bloeit met gele bloemetjes). 
Bodembedekkers zijn eigenlijk ook een soort onkruid, 
maar decoratiever

STAP 5

Maak een smultuin en 
een kindertuin
Als het goed is, is je tuin 
nu een lopend buffet voor 
vlinders, bijen en vogels. 
Maar waarom zou je zelf 
ook niet een hapje nemen? 
Kruiden in een zonnig 
hoekje zetten is het gemakkelijkst, eventueel in pot-
ten of bakken. Marjolein, rozemarijn en tijm bloeien de 
hele zomer. Bijen en hommels zijn er dol op, maar wij 
kunnen de bloemetjes ook eten. Bessen en frambozen 
uit eigen tuin: verrukkelijk.
En wat is er leuker voor de kinderen dan een eigen tuin-
tje met bijvoorbeeld bosaardbeitjes, radijsjes of andere 
eetbare plantjes. Ze zullen trots zijn op hun oogst en 
raken vertrouwd met de natuur en de dieren in de tuin. 
Leerzaam en leuk.

STAP 6

Sla je tegels aan gort
Een terras en paadjes 
zijn handig. Maar het is 
goed om even stil te staan 
bij al die stenen. Tegels 
zijn namelijk helemaal 
niet goedkoop, handig 
of onderhoudsarm, zoals 
tuincentra en tv-programma’s je proberen wijs te 
maken. Integendeel: onkruid komt er toch wel door. 
In een betegelde tuin groeit of bloeit niks. Vogels, 
vlinders, wormen, ze hebben er weinig te zoeken. Na 
een flinke bui verandert je tegeltuin in een zwembad, 
omdat het water nergens heen kan. En op een warme 
zomerse dag straalt al dat steen tot ’s avonds laat 
Sahara-hitte uit.
Dus weg met die tegels. Zet ze op Marktplaats, geef ze 
cadeau, breng ze naar de gemeentewerf. Of sla ze met 
een moker tot gort en stapel er muurtjes van, eventueel 
in combinatie met oude dakpannen en bakstenen. Sta-
pel met beleid, maar metselen hoeft niet. Je kunt er wel 
telkens een dun laagje aarde tussen leggen, waar zich 
allerlei plantjes zoals muurpeper in gaan nestelen.

STAP 1

Plantenmarkt TKC bij  
Het Witte Paard Afgelast

De Plantenmarkt op  2 mei a.s. in de tuin van Het Witte 
Paard kan helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus.

Henk van der Horst, Tuinenkeurings Commissie  n
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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!!!

Ik heb een heel mooie tijd gehad in Vreewijk, 
al waren de mensen in Hillesluis sneller met 
iets opvolgen, in Vreewijk moest je ze eerst 
overtuigen. Deze wijk heeft mij in mijn bele-

ving heel veel van zichzelf laten zien. Ik heb 
heel veel mensen ontmoet, met heel veel 
van hen gesproken, Ik kan mij niet herinne-

ren dat er een deur voor mij gesloten bleef. 
Ik mocht altijd binnenkomen. Bij mij op het 
dorp is dat wel anders, daar gaan ze breeduit 
in de deur staan. Ik heb heel veel gehoord, 

heel veel gezien en 
veel verdriet gevoeld. 
Sterven en geboorte 
meegemaakt. Maar ik 
heb ook veel gelachen. 
lk ben van Vreewijk 
gaan houden. Ik heb 
er altijd met plezier 
gewerkt, tot mijn laat-
ste dag toe. Ook met 
mensen die de taal 
niet spraken kwam ik 
er altijd wel uit, des-
noods met handen en 
voeten. 
Je begrijpt dat ik geen 

verhalen/gebeurtenissen kan vertellen. Dat is 
allemaal verboden in verband met de privacy 
en als politieman heb je natuurlijk ook een 

ambtsgeheim. Er is in die jaren heel veel ver-
anderd. De maatschappij wordt steeds harder 
en mensen leven steeds meer voor zichzelf. 
Ook bij de politie is veel veranderd, vroeger 
werkte je met vaste ploegen, ook elders in 
de stad, zodat je elkaar kende en wist wat je 
aan elkaar had. Je trok meer met elkaar op. 
Tegenwoordig ga je van hot naar her. In de 
wijk werken we met 4 man. Er is geen speci-
fieke opleiding tot wijkagent. Tegenwoordig 
werk je veel meer samen met andere dien-
sten. Er zijn nu wel veel meer regels waar 
je je aan moet houden. Door vele contacten 
kan je mensen wel helpen beter in hun vel 
te komen zitten. Als wijkagent heb je min-
der met agressie te maken dan de jongens 
op straat. Met veel mensen bouw je een band 
op. De contacten met buurtbemiddeling gaan 
via Havensteder, die lossen irritaties over 
geluidsoverlast meestal op. 
Ik wil nog wel zeggen dat het aantal kaartjes 
van bewoners na mijn operatie mij wel goed 
gedaan heeft. Nu, na zevenenveertig en een 

half jaar ga ik dit schone stukje Rotterdam 
verlaten. Ik ga negen maanden met Levens-
loopverlof en dan aansluitend AOW en Pen-
sioen. Ik ben nog vergeten om de vertellen 
dat Vreewijk in de loop van de jaren van een 
afhankelijke naar een zelfredzame wijk is 
gegroeid. Dit was heel goed om te zien”.

André van Well  n

Mieke Penne van Monuta 
kwam de dames die aan het 
haken/ breien waren in het 
Enkpunt verrassen met een 
grandioze cheque.
De dames hebben € 3720,00 
euro gehad om hun acti-
viteit, gratis dekens die zij 
brengen bij b.v. ernstig zieke 
mensen, verder uit te berei-
den.
Stichting Kroeldekens Vree-
wijk is ontstaan vanuit de 
woonkamer van Noessie 
Jouhri, en inmiddels heeft 
deze stichting 17 haakplek-
ken door het hele land, zelfs 
in Duitsland en België.
De dekens worden met liefde 
gemaakt voor die ander 
die het nodig heeft, die het 
moeilijk heeft of om welke 
reden dan ook.

Carla Kerkhoven, Noessie 
Jouhri en Charlotte van Rees 
draaien overuren als bestuur, 
zoveel aanvragen komen er 
binnen.
Inmiddels zijn er al 300 
dekens gebracht of gestuurd 
naar mensen.

De dekens worden voor-
zien van b.v. een kussen of 
omslagdoek, of sjaal.
U kunt een deken aanvragen 
via facebook, door vermel-
ding van naam, adres, reden, 
voor de aanvraag.
De dames zijn alleen nog op 
zoek naar een eigen ruimte 
om creatieve haaklessen te 
geven 
Recent hebben zij een super 
opslagplaats gekregen bij 
de Tuinkeuringscommissie,  
zodat het huis van Noessie 
Jouhri weer bewoonbaar is.

Stichting Kroeldekens 
Vreewijk, Minousche Jouhri  n

Notenboom voor Klassiek op Zuid

Ter gelegenheid van het tien
jarig bestaan van Klassiek 
op Zuid, werd op 31 januari jl. 
een notenboom geplant aan 
de Lede, schuin tegenover 
de Vredeskerk.
Bij de plantceremonie droeg 
Joyce Turek haar gedicht ‘De 
Notenboom’ voor.

De Notenboom

Hier staat de jonge notenboom en kijk,
nog dun is hij met korte kale twijgen.
Hij staat hier nu zo stilletjes te zwijgen,
nog wat onwennig in zijn nieuwe wijk.

Maar wacht maar als zijn wortels zijn gehecht,
dan wordt hij groot en spreidt zijn armen uit.
Dan is hij dé ‘Klassieke Boom Op Zuid’.
‘Noot-zakelijk’, dus onmisbaar zogezegd. 

Dat zoiets uit een enkele noot geboren
kan uitgroeien tot iets zo mooi en goed,
is een gedachte die je gloeien doet.

Voorlopig kun je nog geen noten zien.
Dat duurt wellicht nog wel een jaar of tien.
Maar nu al kun je soms de noten horen!

Joyce Turek, januari 2020  n

Stichting 
Kroeldekens 
Vreewijk

➤ (vervolg van pagina 5) 

Hans Bosland met  
collega’s Fleur Idema 
en Yvonne Hobers  
(de nieuwe wijkagente)

Hans oefent pensioen

Kroeldekens

Klassiek op Zuid boom

Joyce leest sonnet

En er is 
een bordje

Kroeldekens 
krijgt cheque

TOT NADER ORDER 

ALLES GESLOTEN
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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

De Dag van 
Vreewijk
2020

In Rotterdam barst het van 
het talent op het gebied van 
muziek, zang en dans.
Op de Dag van Vreewijk 
is een speciaal podium 

beschikbaar bij de Brink, een 
‘talent-stage’ om mensen de 
kans te geven hun talenten 
aan anderen te laten zien.
Wil je zingen, dansen, rap-

pen, muziek maken en heb 
je serieuze ambities om dit 
aan een groter publiek dan 
je eigen familie of vrienden-
kring te laten zien en horen, 
meld je dan aan via dagvan-
vreewijk@gmail.com onder 
vermelding van talentstage.
Je krijgt dan meer informa-
tie over de voorwaarden en 
een formulier toegestuurd 
waarop je kunt invullen wat 
je wilt laten zien/horen, 
uit hoeveel personen je act 

bestaat en wat je meebrengt 
voor apparatuur of wat je 
van ons nodig hebt.
Deelname is kosteloos. Bij 
veel inschrijvingen behoudt 
het team Dag van Vree-
wijk zich het recht voor een 
selectie te maken.
Laat je zelf zien op de Dag 
van Vreewijk, 20 juni a.s. op 
het talentstage bij de Brink.

Ferdinand Sikken, namens 
team Dag van Vreewijk  n

Hou je van zingen, een 
instrument bespelen en 
maak je wel eens een eigen 
liedje? 
Dan is nu je kans om je talent 
te laten horen op de Dag van 
Vreewijk.

Schrijf je in voor deze sin-
ger- songwriterwedstrijd 
door een mail te sturen naar: 
dagvanvreewijk@gmail.com 
onder vermelding van sin-
ger-songwriter. 

Wat zijn de voorwaarden 
om mee te doen?
+  Het uit te voeren liedje 

(muziek en tekst) moet 

door jou zelf geschre-
ven zijn en gezongen 
worden. Het mag dus 
geen bestaande tekst of 
bestaande melodie zijn.

+  De muziek moet door jou 
zelf uitgevoerd worden. 
Een tweede persoon mag je 

   mede begeleiden.

*  Let op! Het gaat beslist 
niet om perfecte zang of 
muziek uitvoering!

* Inschrijving is gratis. Bij 
een grote hoeveelheid aan-
meldingen vindt vooraf een    

   selectie plaats.
*  Je liedje mag in het Neder-

lands, het Engels of je 

eigen moedertaal geschre-
ven zijn.

In het laatste geval willen we 
wel graag over een vertaling 
kunnen beschikken.
*  Van tevoren willen we een 

afschrift van de tekst heb-
ben.

*  Het is niet toegestaan dis-
criminerende of anders-
zins kwetsende teksten ten 
gehore te brengen. 

*  Er zal een deskundige jury 
beslissen over wie heeft 
gewonnen.

*  De winnaar wordt op 20 
juni ’s middags bekend 
gemaakt en ontvangt een 
(nog    nader te bepalen) 
prijs.

*  Er is een podium aanwezig 
met geluidsversterking en 
een technicus. 

Zodra je je hebt aangemeld 
via het voornoemde e-mail-
adres ontvang je nadere 
informatie en een inschrijf-
formulier.

Wees niet verlegen of bang, 
alle inzendingen zijn van 
harte welkom! Daag jezelf 
uit! 
We kijken uit naar jou! Laat 
je talent zien en horen!

Namens team de Dag van 
Vreewijk,
Joyce Turek  n

Na het grote suc-
ces van de eerste 
Dag Van Vreewijk 
in 2019 organiseren 
een groot aantal 
actieve Vreewijkers 
samen met veel  
Vreewijkse organi-
saties dit jaar op 20 
juni de tweede Dag 
van Vreewijk.
Er wordt op dit moment nog 
hard gewerkt aan het com-
plete programma maar vast 
staat wel dat wij graag aller-
lei soorten open en geslo-
ten oude en nieuwe Engelse 
auto’s in de wijk op de Dreef 
willen ontvangen.

Wilt u in de familie, ken-
nissenkring en in uw buurt 
mensen met een Engelse 
auto of motor vragen om die 
auto op de Dag van Vreewijk 
op 20 juni tussen 10.00 en 
max 16.00 uur op de Dreef/
Brink te showen.

Als u twijfelt welke auto’s en 
motoren we bedoelen een 
kleine opsomming:
Landrovers alle soorten, 
Mini’s (oud en nieuwe 
model), Vauxhall, Austin, 
Morris, MG (ook elektrisch), 
Jaguar, Rover, Morgan, 

 Triumph, BSA, 
Norton  etc.
Staat van 
onderhoud is 
niet belang-
rijk... aanwe-
zig zijn wel.
Als u er dan zo 
nu en dan een 

rondje mee wilt rijden is het 
helemaal prachtig.

Namens organisatie Dag van 
Vreewijk
Lex Wilbers, voorzitter 
Tuindorp Vreewijk COOP.  n

Op zaterdag 20 juni a.s. vindt 
voor het tweede achtereen-
volgende jaar de Dag van 
Vreewijk plaats. Er komen 
weer tal van activiteiten en 
feestelijkheden, waarover 
uitgebreid meer te lezen valt 
in de volgende Vreewijker.
Ook is er weer een markt op 
de Dreef, waarvoor iedere 
Vreewijker een kraam kan 
huren om zijn of haar hobby, 
werk of (zelfgemaakte) pro-
ducten te laten zien en te 
koop aan te bieden.
Hoewel het thema van de dag 
weer ‘Brits’ is, kan dit ruim 
geïnterpreteerd worden. 
(Zelfgemaakte) ambachte-
lijke producten, lekkernijen, 
handwerkjes en vintage 
producten zoals (kinder)
kleding, serviesgoed, kunst-
nijverheid, (nostalgische) 
gebruiksvoorwerpen of (hou-
ten) speelgoed, dit alles is in 
principe mogelijk. Een hele 

kraam kost €25,- (+ €10,- 
borg) maar een halve kraam 
samen met iemand delen is 
ook zeker mogelijk. Daarvoor  
betaalt u €12,50 (+€5,- borg). 
Reageer snel, want er is 
een beperkt aantal kramen 
beschikbaar en wie er vorig 
jaar bij was weet dat de 
markt druk bezocht was en 
een groot succes. 
Lezers van De Vreewij-
ker hebben voorrang bij 
de reservering van een 
kraam!
U kunt zich aanmelden met 
naam en adresgegevens en 
informatie over wat u in 
de kraam wilt verkopen of 
tentoonstellen op dagvan-
vreewijk@gmail.com. We 
sturen u dan zo snel moge-
lijk een contract en verdere 
informatie.

De organisatoren van de Dag 
van Vreewijk  n

Oproep! Wie wil zijn/haar 
Engelse auto/motor showen 
op de (Engelse) Dag van 
Vreewijk?

Oproep voor singer- 
songwriterwedstrijd op 20 
juni a.s.

Talentstage op de Dag van 
Vreewijk 20 juni a.s. bij het 
Brinkplein

Let op! Marktkramen te huur 
voor de Dag van Vreewijk

ONDER VOORBEHOUD

Klassieke Engelse 
motorfietsen

Klassieke Engelse Morgan


