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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

Voortbestaan
Orgelzolders
Breepleinkerk
bedreigd

Nieuws over
Het Witte Paard

Breepleinkerk
Het Witte Paard 3e van links is oud directeur Koert

Het is waar! Er breekt een nieuwe
tijd aan voor Het Witte Paard.
Bij het ter perse gaan van deze
krant is het nieuws nog kakelvers, maar het is geen hoax, het
is echt waar!
Bob Richters en Mireille van
den Berg, wellicht bij sommigen
bekend van Hotspot Hutspot en
De Talentfabriek010 gaan Het
Witte Paard nieuw leven inblazen.
Ze nemen de ervaring van Hotspot Hutspot en de Talentfabriek010 mee naar Het Witte
Paard. maar dit wordt een heel
nieuw concept en geen vestiging

van Hotspot Hutspot.
Wat hun ideeën precies inhouden
en hoe ze die in ‘ons’ iconische
monument Het Witte Paard vorm
gaan geven leest u in de volgende
editie van De Vreewijker.
Bob en Mireille hebben het de
komende maand heel druk met
opruimen, inrichten en verhuizen, maar ze hopen, net als wij
allemaal, dat in april in elk geval
het terras open kan.
Wij van De Vreewijker wensen
hen heel veel succes.
De redactie van De Vreewijker n

De Breepleinkerk - vlakbij
Vreewijk - is bij velen bekend
door het aangrijpende verhaal over de Orgelzolders.

Joodse onderduikers hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog op de orgelzolders een schuilplaats gevonden en zo de oorlog overleefd.
De stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam verzorgt hier al jarenlang rondleidingen.
Echter de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente RotterdamZuid, heeft het kerkgebouw in zijn geheel verkocht en heeft daarbij geen
enkele voorziening getroffen voor het voortbestaan van de Orgelzolders. Daarom is het nu onzeker of de zolders in de toekomst nog wel te
bezoeken zijn. Dat zal met name duizenden schoolkinderen treffen, want
de Orgelzolders zijn voor de scholen een belangrijk onderwerp voor aanschouwelijk onderwijs.
Op www.petities.nl is een actie gestart onder het motto Behoud Schuilplaats Orgelzolders voor een waakzaam en weerbaar Rotterdam.
www.petities.nl/petitions/behoud-schuilplaats-orgelzolders-voor-eenwaakzaam-en-weerbaar-rotterdam?locale=nl
De ondertekenaars van de petitie verzoeken de eigenaar ervoor te zorgen
dat de Orgelzolders een goede eigen plek krijgen en zo voor de toekomst
behouden blijven.
Alle steun en ondertekening van de petitie is hierbij welkom!
Eric Matser, voorzitter stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam n

Bezorgklachten

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

Ons bereikten nogal wat klachten over de bezorging van de
vorige Vreewijker. Inderdaad is daarbij het een en ander niet
goed verlopen. Onze welgemeende excuses daarvoor.
Inmiddels hebben wij de nodige verbeteringen doorgevoerd.
Wij gaan ervan dat de huis-aan-huisverspreiding van onze
wijkkrant vanaf deze editie weer helemaal goed zal verlopen.
De redactie n
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Joop van Daele

Geachte redactie,
In De Vreewijker van februari 2021 schrijft wijkbewoner
Frank de Laat dat in de lijst van spelers van Feyenoord 1 met
een achtergrond in Vreewijk zoals gepubliceerd in De Vreewijker van september 2020 de naam van Joop van Daele
ontbreekt. Dat klopt, want Joop groeide op in de Veldstraat,
weliswaar niet in een woning van de Mij. Vreewijk, maar wel
binnen de wijk. De Laat herinnerde zich ook dat Van Daele
in de Iependaal had gewoond. Hij had namelijk een keer zijn
seizoenkaart van Feyenoord van vak P geleend en had die
opgehaald ‘op de oude Iependaal in een bovenwoning’.
Eén mailtje naar Joop van Daele ontkrachtte die herinnering
van De Laat. ‘Deze meneer vergist zich’, antwoordde Joop
per kerende post. ‘Ik heb namelijk daar in de buurt nooit
gewoond.
Meer voor de hand ligt dat De Laat Joop van Daele verwis-

WIJKRAAD VREEWIJK
Beste Vreewijkers,
Corona heeft ons nog steeds
in de greep. Wij hadden u
graag de mogelijkheid gegeven om in een persoonlijk
gesprek uw zorgen en klachten met ons te delen. De
gemeente heeft juist de Wijkraden in het leven geroepen
om ons dichter bij elkaar te
brengen. Vreewijkers voelen
zich beter gehoord in een
persoonlijk gesprek. Helaas
moeten we ons nog steeds
behelpen met digitale vergaderingen en bijeenkomsten.
Onze wijk heeft te maken
met het verbeterplan. Havensteder doet haar uiterste best
om dit zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Dat lukt

helaas niet altijd. Soms ziet
het er door de werkzaamheden uit alsof de oorlog is
uitgebroken. Wij hebben te
maken met open containers
waar je overtollige spullen
die je in jaren hebt verzameld
kan deponeren. Kringloopwinkel Rataplan is gesloten.
Bewoners hebben zoveel aan
hun hoofd. Ze moeten verhuizen voor onbepaalde tijd
naar een logeerwoning. Moeten spullen in een container
deponeren die elders opgeslagen wordt. Inboedel die je
pas over een aantal maanden
terugziet. Winkels zijn gesloten. Ben je wat vergeten, dan
kun je dat online bestellen.
Je moet ook geld overhouden

om je opgeleverde woning
opnieuw te bekleden. Er is
wel een vergoeding, maar het
vraagt ook creativiteit van
de bewoner. Acclimatiseren
in je logeerwoning. Kortom,
er komt veel op je af. Onbekenden rijden de wijk in met
een bus en gaan graaien in
de containers. Anderen op de
fiets. Mooie aanleiding voor
mensen van buiten Vreewijk
om ook in en naast de container hun overbodige spullen
en rotzooi te gooien, terwijl
ze weten dat je een afspraak
kan maken via 14010 voor
de vuilophaaldienst. Laten
wij samen proberen in deze
moeilijke tijden zo goed als
het kan onze omgeving zo

schoon mogelijk te houden.
Gelukkig zijn er al verschillende initiatieven van bewoners. En wist u dat u via
14010 gratis een vuilknijper
kunt bestellen.
Als wijkraad willen we de
komende tijd meer aandacht
besteden aan een schoon
Vreewijk. Wij horen graag
van u welke problemen u
ziet, of welke plekken volgens u schoner moeten worden! U kunt dit mailen naar
wijkraden@rotterdam.nl .
Blijf gezond met afstand. Wij
hopen dat wij elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten.
Wijkraad Vreewijk n

selt met Maup Martens, die hij ook noemt in zijn brief van
februari. Die woonde namelijk wel op een bovenwoning in
de Iependaal, namelijk op nummer 15. Maup was ook een

RK Kerk noodkerk Enk

goede voetballer, al was hij niet zo goed als Joop. Maup
schopte het tot het Nederlands Amateurelftal en is al jarenlang als trainer en scout aan Feyenoord verbonden. Hij
ontving in 2017 de Willem van Hanegem-trofee en is op Varkenoord nog steeds werkzaam bij de Feyenoord Academy.
Frank de Laat schrijft ook dat Joop van Daele een stand-

Waar woonde
god in
Vreewijk

Vaankapel

RK Kerk

Ger.Vrijgem.Elimkerk

beeld verdient in onze mooie wijk. Daarin heeft hij voor honderd procent gelijk. De Valkeniersweide zou een mooie plek
zijn, zeker nu het beeld van Gust Romijn is verhuisd naar het

Ned. Prot. Bond Kerk
Ploegstraat hoek Jagerslaan

Erasmus MC. Op die ‘speelweide’ heeft Joop namelijk heel
wat uren achter een bal aangehold. Daar werd de basis gelegd voor zijn latere successen.
Jan Oudenaarden n

Vredeskerk

In memoriam- Netty Engelman bij de
plaatsing van de eerste stolpersteine
in Vreewijk op 9 februari 2017

In memoriam Netty Engelman (een van de oprichtsters
en bestuurslid Stichting 4 mei Comité Vreewijk)
Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden
op 2 maart jl. van

Netty Engelman - van Herwaarden
Met bewondering, respect en vol dankbaarheid kijken wij
terug op de vele jaren waarin Netty zich als bestuurslid heeft
ingezet voor de kwaliteit en het succes van de jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei bij het monument
aan de Beukendaal.
De zorgvuldig door Netty uitgekozen gedichten die zij daar
voordroeg waren ieder jaar weer indrukwekkend.
Haar persoonlijke inzamelingsactie in 2017 voor het plaatsen
van vier Stolpersteine in Vreewijk door de kunstenaar Gunter
Demnig als herinnering aan de weggevoerde Joodse wijkbewoners was kenmerkend voor haar buitengewone betrokkenheid.
Onze gedachten zijn bij haar familie.
Namens het bestuur Stichting 4 mei Comité Vreewijk,
Lydia Kramer-Blansjaar, Ellen van der Schalie, Wim Jansen,
Folkert Bregonje, Hans Verhoef, Monique Verhoef-Wolst n

Vredeskerk 1e en
laatste kerkgebouw

Rotterdam kan je wel van oudsher een protestante stad noemen. Katholieken hadden het na de Reformatie in de zestiende eeuw moeilijk in deze stad. In 1777 is er toch nog een
grote kerk (Rosaliakerk) gebouwd dicht bij de oude Laurens
als een halve schuilkerk met de glorie van het oude Roomse en
een weelderige binnenkant. Deze is in 1940 verloren gegaan
door het bombardement. Toen Vreewijk gebouwd werd waren
de katholieken met hun herwonnen vrijheid bezig in de hele
stad. Er werd driftig gebouwd, Op zuid ging dat ook zo. Er
waren veel katholieke emigranten de stad binnengekomen
mede door expansie van fabrieken en de uitbreiding van de
havens. In Vreewijk zijn toen twee rooms-katholieke kerken
gebouwd de Kruisvindingskerk en de Theresiakerk (gesloopt).
Beide kerken moesten zich eerst behelpen in noodgebouwtjes aan de rand van de wijk. In de nieuwe wijk kregen de
gereformeerden (de Breepleinkerk) en de hervormden (de
Vredeskerk) ook hun nieuwe behuizing. Er ontstond daardoor een groot en rijk verenigingsleven. Het Zuider Volkshuis
was voor alle gezindten, maar vooral voor buitenkerkelijken.
Iedereen bleef keurig in zijn eigen zuil en op zondagen zag je
veel kerkgangers naar hun kerk lopen. Vreewijk had de naam
een rood tuindorp te zijn maar vermoedelijk komt dat door
hun actieve bemoeienis met algemeen welzijn in de wijk. In
Vreewijk woonden ook kleine geloofsgemeenschappen o.a. de
Joodse. Te klein om een eigen gebouw te hebben in de buurt.
Zij gingen op vrijdag, zaterdag en zondag naar het centrum.
Er was ook een vrijdenkers/humanistenclub die hoofzakelijk
in huiselijke kring bij elkaar kwam. Op elke zondag hoorde
je de klokken luiden in de wijk tot ongenoegen van de vele
buitenkerkelijken in de wijk.
In de loop der jaren waren er steeds minder protestanten in
Vreewijk met als gevolg dat kerken werden gesloten voor de
eredienst en/of werden verkocht. De stenen Vredeskerk werd
verkocht aan de Servisch Orthodoxe kerk, zodat het gebouw
als godshuis bewaard bleef. Het houten wijkgebouw werd weer
ingericht als kerk. Vervolgens kwamen de gereformeerden en
de hervormden samen in de Vredeskerk en werd de Breepleinkerk, die net buiten Vreewijk staat, gesloten voor de eredienst.

Groenezoom

De Breepleinkerk nam in WO II een belangrijke plaats in bij
het verzet; onderduikers werden ondergebracht op de orgelzolders en daar werd zelfs een baby geboren. De Vredeskerk
heeft dienstgedaan als ziekenhuis, maar ook hier hebben in
1944 onderduikers gezeten in de kelder. Toen zelfs na het
samenvoegen van de gemeenten van de Breepleinkerk en
de Vredeskerk het aantal kerkgangers te klein
werd, is ook de houten
Vredeskerk verlaten en
worden de erediensten
nu gehouden in de Credokerk in Zuidwijk.
Betekent dit dan dat God
niet meer woont in Vreewijk? God woont daar
waar de mens Hem toelaat en dat is niet afhanAnne Mankes-Zernike was de eerste
kelijk van een gebouw.
Tekst Pieter Termeer en
Joke van Rosmalen
Foto’s Jan Haak n

vrouwelijke predikant van Nederland.
Haar echtgenoot, de Nederlandse
kunstschilder Jan Mankes, maakte
in 1918 dit portret van haar. Een jaar
na zijn overlijden in 1920 werd Anne
Mankes-Zernike predikante van de
Nederlandse Protestanten Bond (NPB)
in het Rotterdamse Tuindorp Vreewijk.
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Boogjes (bij Leede) nog mét de voortuinen

Boogjes (bij Groenezoom)

Van de Boogjes
naar de Boompjes
Hebben jullie dat ook weleens? Dat je denkt: leuk plan,
maar ja... wat hebben we
eraan? Want voorlopig zijn
we nog niet af van jeweetwel, en dus is de toekomst
ongewisser dan ooit...? Toch
heb ik volgens mij iets leuks
bedacht. Over hoe we Vreewijk beter bij de rest van Rotterdam kunnen betrekken, en
andersom.
Waar ik aan denk, is een jaarlijks evenement dat deel kan
uitmaken van de Dag van
Vreewijk: een fietstocht met
gids van Vreewijk naar ‘de

stad’, van de Boogjes naar de
Boompjes, en terug.
Liefhebbers van literatuur
zullen die fietsroute misschien herkennen van de
klassieke
‘bildungsroman’
Karakter van Bordewijk, uit
1938. Een inspirerend en
ontroerend verhaal dat zich
afspeelt in het vooroorlogse
Rotterdam en dat vertelt
over de wilskracht van de
talentvolle
arbeidersjongen Jacob Katadreuffe. Midden in de crisisjaren - als de
wereldeconomie op zijn gat
ligt en massa’s havenarbei-

ders werkloos raken - toont
hij zich vastberaden om van
een dubbeltje meer dan een
kwartje te worden. Hij moet
en zal advocaat worden en
offert hier alles voor op.
Katadreuffe begint als jongste bediende in een chic
advocatenkantoor,
gevestigd aan de Boompjes. Daar
krijgt hij gevoelens voor
de charmante en intelligente secretaresse Lorna
te George... En zij woont in
Tuindorp Vreewijk. Juffrouw
Te George fietst dagelijks van
haar ouderlijk huis naar haar
werk. Ook in lunchtijd: “Op
de fiets van de Boogjes naar
de Boompjes vice versa, vier
maal per dag.”
Katadreuffe weet dat de
Boogjes een zijstraat van
“den Groenen Zoom” is, maar
is zelf nog nooit in Vreewijk
geweest, in “het alleruiterste zuiden” van Rotterdam.
Dat gold, en geldt helaas nog

steeds, voor veel Rotterdammers. Tot op de dag van vandaag.
Zonde toch? Voor al die Rotterdammers? Dat ze onze
bijzondere wijk vol met rijksmonumenten en vooral veel
groen niet kennen?
Een jaarlijkse fietstocht ‘op
karakter’ van de Boogjes naar
de Boompjes en terug kan
daar hopelijk iets aan veranderen. De Leeszaal Vreewijk
zou bijvoorbeeld een lezing
kunnen organiseren over de
beroemde roman van Bordewijk en exemplaren van
het boek te koop aanbieden.
Podium Vreewijk kan de met
een Oscar bekroonde verfilming van Karakter door Mike
van Diem vertonen in het
Witte Paard. In de Museumwoning aan de Lede kunnen
bezoekers een mooi beeld
krijgen van hoe Vreewijkers
voor de oorlog leefden. En
in het café aan de Boompjes

Dóe
wat
aan
die
schutting

In Vogels Digitaal, de
nieuwsbrief van de Vogelbescherming van maart 2021
staan bruikbare tips, die we
met hun toestemming graag
overnemen.
Beter dan een schutting:
Een fraaie ligusterhaag,
waarin huismussen heerlijk kunnen ravotten. Of
een afscheiding van taxus,
waarin goudhaantjes op
springstaartjes jagen en de
staartmees graag nestelt.
Een haagbeuk, die niet alleen
voor vogels geweldig is,
maar ook voor egels. En een
inheemse besdragende struik
als de meidoorn brengt de
vogels altijd plezier.
Maar staat die schutting er
en krijgt u hem voorlopig nog
niet weg, dan gooien wij wat
creatieve suggesties over uw
schutting.
Speels
Er zijn buitengewoon fantasierijke oplossingen te
bedenken om van de schutting een speelse natuurplek
te maken. Maak er een plantenbak, een nestkastje, een

bijenhotel en voederplankjes
aan vast. Breng een vlechtwerk van wilgentenen aan.
Groen avontuur
Als je met de buren niet
dezelfde
schuttingtaal
spreekt, maak uw schutting dan eenzijdig tot een
groen avontuur. Met de altijd
groene klimop of hedera win
je weliswaar niet de fantasieprijs, maar deze klimmer
biedt waarde aan vogels,
insecten en spinnetjes. De
geelgroene bloemen tonen
zich in het najaar en voorzien
dan vele insecten van stuifmeel en nectar. Later komen
zwarte besjes die voedsel
zijn voor vogels als merel,
spreeuw en houtduif tot in de
vroege lente. Vervolgens nestelen de heggenmus, merel,
roodborst en/of de winterkoning er graag in. Zo niet, dan
vinden ze er op z’n minst heel
het jaar een veilige schuil- en
slaapplaats. Ook huismussen
maken er wel gebruik van.
Mag de klimop niet over de
schutting groeien, houd hem
dan in toom. Maar snoei
nooit tijdens het broedsei-

aan ‘the beginning of a new
age’. Dus tegen jeweetwel
zeggen we: wij hebben karakter, ons krijg je niet kapot, yu
no man broko mi!
Rolf Bartels
www.rotterdam-zuid.com n

TKC zoekt tuinenkeurders

Fraaie ligusterhaag, waarin huismussen
heerlijk kunnen ravotten.

Nee, we willen in Tuindorp Vreewijk géén schuttingen
meer, maar alleen heggen en groene erfafschedingen.
Echter als die schutting er al staat en je hem niet zo
snel weg kunt halen, is er wel een manier om hem –tot
hij weg gaat- te ‘vergroenen’ en om in elk geval meer

701, met ruim uitzicht op de
blauwe levensader van onze
havenstad die Noord en Zuid
bij elkaar brengt, kunnen we
misschien een koffiepauze
inlassen voor de fietsers. Met
een praatje van de stadsgids.
Mijn plannetje blijft voorlopig nog wel even in de ijskast.
Naast de vaccins. Ik weet het.
Maar ik wil graag geloven
dat Jeangu Macrooy
gelijk heeft als hij binnenkort vanuit Ahoy,
bij ons om de hoek, voor
een wereldwijd miljoenenpubliek zingt dat wij staan

De Tuinen Keurings Commissie (TKC) heeft de
schone taak om ieder jaar in juni alle tuinen in
Tuindorp Vreewijk te beoordelen op onderhoud en
aandacht en daaraan zo mogelijk een prijs toe te kennen.
Helaas was in 2020 een fysiek bezoek van de tuinen niet mogelijk. De hoop is dat het in 2021 weer wel mogelijk is de keuringen uit te voeren. Er zijn echter tot nu toe te weinig keurders.
Daarom zoekt de TKC mensen die dit jaar de taak van keurder
op zich willen nemen.
Een speelse schutting foto Buurjongens.eu

vogels en egels in je tuin te krijgen- want die houden
ook helemaal niet van schuttingen.
zoen dat tot diep in de zomer
duurt. Het beste is om de
klimop te snoeien in maart/
april. Klimop bloeit laat. Dus
als je wacht tot ná het broedseizoen krijgt de klimop
minder - geen bloemen, terwijl die op dat moment juist
belangrijk zijn voor insecten.
Klimop laat zich mooi variëren met de klimhortensia, die
vanaf mei bloeit met mooie
schermbloemen.
In de volgende Vreewijker
een stukje over het verzorgen en snoeien van klimop.
De schutting leeft!
Wie zelf graag wat creëert
speelt met leiboompjes,
plantenbakken en nestkastjes als bekleding. Timmer een
insectenhotel tegen de wand
en overleg met de buren waar
die doorgang van 15 x 15 cm

voor de egel mag komen. Leg
dikke snoeitakken of stammetjes onder de haag; fantastisch voor paddenstoelen
en insecten. Wie weet, zet u
met zo’n levendige schutting
de toon voor de buurt. Want
niet alleen het gras van de
buren is altijd groener. Een
fraaie natuurschutting ook!
Oorspronkelijke tekst:
Paula Huigen.
Bewerking: Joyce Turek. n
PERSOONLIJK TUINADVIES
Maak eens een afspraak met
een Tuinvogelconsulent van
Vogelbescherming. Die geeft
persoonlijk advies op maat
over hoe u uw tuin of balkon
inricht. Leden van Vogelbescherming krijgen korting.
ZOEK EEN TUINVOGELCONSULENT IN UW BUURT

Heeft u een houten schutting? Vervang deze door
liguster. Huurders van Havensteder kunnen deze
gratis bestellen bij Klant & Service van Havensteder. Ook wanneer uw heg (voor een deel) dood
is, kunt u bij Havensteder terecht. De liguster is bij
het planten ongeveer 75 centimeter hoog.
Bel naar 010 890 25 25 of vraag u wijkbeheerder
naar de mogelijkheden.

Wat houdt tuinenkeurder zijn in?
Dat het de ‘tuin-politie’ zou zijn, is een heersend misverstand.
Zelf ben ik een aantal jaren geleden toegetreden tot het ‘keurderskorps’ en er is heel veel verschil met vroeger. Toen mocht
er bij wijze van spreken geen sprietje onkruid in de tuin staan
om voor een prijs in aanmerking te komen en de mening over
het begrip ‘mooie tuin’ kwam nogal eens in het geding.
Per koppel van twee personen krijg je een gedeelte van de
wijk toebedeeld waarvan je de tuinen gemakkelijk binnen drie
dagen kunt bekijken. Criteria voor het toekennen van een voldoende of onvoldoende beoordeling zijn aandacht, beplanting
en verzorging. Ook wanneer je ziet dat de bewoner zijn/haar
best doet er iets van te maken, of wanneer iemand als beginnend tuinier blijk geeft van een veelbelovende start, krijgt die
tuin toch een positieve beoordeling.
Tegenwoordig vallen gelukkig ook tuinen in de prijzen met
een ander soort beplanting dan de klassieke bloementuin! Er
is ruimte voor creativiteit! Ook groenten en fruit kunnen een
onderdeel vormen van de beplanting, iets wat in vroeger tijden uit den boze was.
Wat ik leuk vind aan het keuren is dat je een nieuwe kijk
krijgt op wat er groeit en bloeit en vooral leeft in je eigen
wijk. Al is het niet altijd om vrolijk van te worden, toch zijn er
veel leuke ontdekkingen tijdens je wandelingen door de achterpaden. Er zijn wijkbewoners die iets leuks, aardigs of ontroerends weten te vertellen over hun eigen stukje grond. Dat
schept verbinding! Ook het samen met een medekeurder de
taak verrichten vind ik fijn.
Het is aardig te merken dat je vaak op de zelfde beoordeling
uitkomt, ook al verschil je misschien van smaak met je collega. Samen tot een compromis kunnen komen is dan ook wel
belangrijk.
Voelt u zich aangesproken door dit relaas, denkt u wel iets te
kunnen toevoegen aan het beoordelen van de tuinen in onze
wijk, of hebt u gewoon zin in drie dagen samen met een maa
tje ‘struinen door de tuinen’ van Tuindorp Vreewijk, meld u
dan aan via: infotkc@kpnmail.nl.
de TKC en een enthousiaste keurder. n
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Buurtwinkeltje van weleer

Roos – Groenezoom

Column

Groenteboer en klompenwinkeltje
Klompen passen op straat. Je verwacht zoiets in toeristenplaatsen en niet in een Rotterdamse stadswijk. Maar
voorheen was dat ook mogelijk in Vreewijk aan de Groenezoom bij de groenteboer Roos.

Welkom in je
nieuwe huis
Het is lente en de vogels zijn druk in de weer met het
voorbereiden van de komst van hun nageslacht. Ik
heb twee nestkastjes in mijn tuin hangen en ieder jaar
weer hoop ik vurig dat ze uitgezocht zullen worden
door een of ander vogelpaar als ideale broedplaats.
Vooralsnog hebben er alleen wat bezichtigingen
plaatsgevonden, maar ik heb helaas nog geen definitieve betrekking van de door mij aangeboden woningen waargenomen.
Ik heb wel moeite gedaan om mijn gevederde vriendjes te laten weten dat ze welkom zijn in hun nieuwe
huis. Volgens de regels van de Vogelbescherming
heb ik gezorgd dat de kastjes aan alle voorwaarden
voldoen om geschikt te zijn als nest. Al in de herfst
heb ik ze schoongemaakt, ik heb ze met de opening
op het noordoosten gehangen en niet te dicht bij een
voedersilo, uit de wind en de zon op het heetst van
de dag en op een rustige plaats, niet te dicht bij het
terras.
Maar ja, ik kan natuurlijk niet aanwijzen wie er in mijn
vogelhuis moét wonen. Ik moet trouwens ook accepteren dat er in de tuin vogels zitten die ik er liever
niet zou zien, zoals de lawaaiige groene halsbandparkieten, die in een mum van tijd alle zonnepitten weg
kanen voordat er groenlingen of vinkjes aan te pas
kunnen komen. Ik heb inmiddels wel een rekje aangeschaft dat om de voedersilo heen past, waardoor
alleen kleine vogels bij het voer kunnen. Lekker puh!
Maar in die nestkastjes verwelkom ik dolgraag een
vogelpaar, van welke soort, samenstelling en met
welk aantal eieren ook.
Ook in mijn straat is trouwens een aantal ‘nestjes’
leeg. Dat van onze leuke overburen bijvoorbeeld. Een
aardig echtpaar met kleine kinderen, voor wie het huis
te klein werd na het derde kind. Ze zijn verhuisd binnen de wijk en we hebben met spijt afscheid van hen
genomen. Ook zijzelf vonden het jammer om uit onze
buurt te moeten vertrekken. Temeer omdat ze nou
niet bepaald een warm welkom kregen van hun nieuwe buren. Nadat ze amper een voet over de drempel
hadden gezet, gaf hun nieuwe buurman al te kennen
dat hij niet blij was met een gezin met drie kinderen
en twee honden. Hij ontraadde hen zelfs om het huurcontract te tekenen. Niet erg aardig, toch?! Natuurlijk zijn we benieuwd naar wie onze nieuwe overburen zullen worden. Maar op voorhand al bezwaren en
vooral vooroordelen hebben is absoluut uit den boze.
“Wie zijn heg verzorgt wordt warm onthaald” staat
toch niet voor niets in ons Tuindorpvreewijklied. En
dan hoop ik natuurlijk dat ook mijn eigen ‘woningbezit’ wordt gevuld, met een gezellig vogelpaar met héél
veel kleine vogelkindjes. Aan de voor- en de achterkant: ‘Welkom in je nieuwe huis!”
Buiten-beentje n

Belastingdag in het
Vreewijkhuis
6 Maart was een drukke dag in het
Vreewijkhuis. Geheel coronaproof hebben de medewerkers van de Belastingwinkel weer voor bijna 70 Vreewijkers
de belastingaangifte gedaan.

Groentewinkel Roos Groenezoom

Het beroep Groenteboer
Oorspronkelijk was de groenteboer kweker van groente
en fruit en verkocht zijn producten. Later specialiseerden
personen die in groente en fruit handelden, zowel in winkels als op markten of met de kar, bakfiets of paard-enwagen langs de deuren. Tegenwoordig worden de verkopers geen groenteboer meer genoemd, maar groenteman.

Klompen Groenezoom

Voorgangers van de groenteboer
Net na de bouw van de huizenrij aan de Groenezoom,
nabij hoek Langegeer heeft in 1920 stichting Zuivelfabriek
‘Aurore’ op nummer 195 een filiaal gevestigd, dat gerund
werd door weduwe Van der Hoek-Drinkwaard. Vanaf 1924
staat in het adresbestand van het stadsarchief vermeld dat
C. van Weste er een ‘vischhandel’ had. Hij werd opgevolgd
door de heer H.P. Kopmels. Het zal waarschijnlijk niet zo’n
succes zijn geweest, want in 1926 wordt het een groentewinkel van A. Dikken. In 1929 neemt J. Roos de winkel
over. Enkele jaren later wordt het adres omgenummerd
tot nummer 169.

Klompenwinkeltje
Bij groenteboer Roos kocht menig buurtbewoner aardappelen, groente en fruit. Buiten stonden er - naast de uitstalling van groente - ook klompen te koop. Klompen in
diverse maten, zodat de koper de klompen natuurlijk eerst
ter plekke kon passen.
Toen de heer Roos stopte in de jaren 70, werd de winkel
tot woonhuis verbouwd.
Marian Groeneweg n

Museumwoning
Tuindorp Vreewijk
Museumstuk uitgelicht
Zand-Zeep-Soda-rekje

De meesten van ons zullen
zich nog wel het emaillen
zand-zeep-soda-rekje
herinneren. Wellicht heeft u het
niet zelf meer gebruikt, maar
als erfstuk en als siervoorwerp in huis gezet of aan de
muur gehangen met plantjes
erin.
Een zand-zeep-soda-rekje hing zo’n
100 jaar geleden standaard boven het
aanrecht, snel bij de hand. Onze grootmoeders gebruikten de inhoud ervan
voor het dagelijkse huishouden. En ja,
het waren altijd vrouwen die het huishouden deden.

Het rekje bevatte
een
combinatie
van schoonmaakmiddelen:

Zand
Zo’n bakje was
gevuld
met
schuurzand, een
fijn soort zand
waarmee de huisvrouw, desnoods in
combinatie met groene zeep en soda,
werkelijk alles schoon kreeg. Aangekoekte pannen bijvoorbeeld, waarop de
krassen van het zand niet zo zichtbaar
zijn. Het beste was fijn, scherp zand.
Zeep
Het emaillen bakje voor de zeep was
gevuld met groene zeep: de allesreiniger. Opgelost in warm water kon de
huisvrouw er alles mee schoonmaken:
de was op maandag, voor de afwas, boenen van de keukenvloer. Maar het was
wel flink schrobben.

Het is de bedoeling dat er nog een
tweede ronde komt. De aanmelding is
geopend.
Bel maandag tm donderdag van 9.00
tot 12.00 of van 13.00 tot 15.00 naar
0104865555.
André van Well,
Bewoners Organisatie Vreewijk n

Soda
Als het vuil er toch niet zo gemakkelijk
uit ging, bijvoorbeeld de vlekken in de
witte was, dan kon aan het sop nog wat
soda worden toegevoegd. Het is gemeen
spul, waardoor de handen van de huisvrouw rood en schraal werden, maar de
vlekken in de was of in de wastafel gingen er meestal subiet uit.
Was het gebruik van zeep en soda niet
voldoende, dan kon het schuurzand nog
extra gebruikt worden. Het waren werkelijk onmisbare huismiddeltjes, waar
tegenwoordig de ‘Dasty’ niet tegenop
kan.
Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Adres: Lede 40 - 3075 HK Rotterdam
Geopend op woensdagen van 11:0016.00 uur en de 1e zaterdag van de
maand van 11:00 – 16:00 uur.
(Let op: Museumwoning kan tijdelijk
gesloten zijn i.v.m. de coronamaatregelen)
www.museumvreewijk.nl n

Museumwoning Lede 40
zoekt bestuursleden,
o.a. een penningmeester
Voor meer informatie kunt u terecht bij de waarnemend penningmeester, Eric Wander, tel. 0168-325216
of mail naar: penningmeester@museumvreewijk.nl
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Wilt u ook iets organiseren voor uw straat?
Via Opzoomer Mee kunnen straten in Rotterdam
een Lief & Leedpotje van €150,- per jaar krijgen.
Hiermee kunnen bewoners attenties aanschaffen voor bijzondere gebeurtenissen in de straat.
Meer informatie vindt u op
www.opzoomermee.nl/lief-leed.

Tijd voor de tuin!
Havensteder leent
huurders tuingereedschap
In de lente komen tuinen weer tot leven. Dat geldt zeker voor
Tuindorp Vreewijk. Bewoners mogen dan ook weer flink aan
de slag met het onderhoud van hun tuin. Maar wat als je geen
tuingereedschap hebt? Vreewijkers kunnen nu het nodige
tuingereedschap lenen bij Havensteder.
Masterplan Buitenruimte
Een groot gedeelte van Tuindorp Vreewijk is beschermd
stadsgezicht. Havensteder maakte samen met de bewoners,
de gemeente Rotterdam en landschapsarchitecten Bleeker
en Nauta het Masterplan Buitenruimte. Hierin spraken we af
dat wij samen met onze huurders de groene uitstraling van
de wijk bewaken en bewaren. Daarom is er voor huurders in
Vreewijk zelfs een speciale tuinclausule. Hierin staan speciale
‘tuinregels’. De wijkbeheerders in Vreewijk spreken huurders
daarom vaak over het tuinonderhoud. Voor huurders hebben
we De Groene Gids. In deze gids staan allerlei praktische tips
hoe bewoners hun steentje kunnen bijdragen aan het bewaren van het unieke groene karakter van Tuindorp Vreewijk.
Uitleenpunt tuingereedschap
In de tuinclausule staat dat 60% van een tuin groen moet zijn.
Zoveel groen vraagt natuurlijk om het nodige onderhoud.
Sommige huurders willen hun tuin wel aanpakken maar hebben daar niet het gereedschap voor. Zo ontstond het idee bij
Woont u in Vreewijk en heeft u tuingereedschap
nodig, aarzel niet en vraag het de wijkbeheerders.
Zij lopen rondes in de wijk en helpen u hier graag
mee!
Het Masterplan Buitenruimte vindt u op www.
vreewijkverder.nl/over-vreewijk/onderzoekenstudies-en-plannen/

Havensteder uitleenpunt tuingereedschap wijkbeheerders

wijkbeheer om een uitleenpunt voor tuingereedschap op te
zetten. Het tuingereedschap is van Havensteder en iedere
huurder in Vreewijker kan hier gratis lenen wat hij of zij nodig
heeft. Er ligt allerlei gereedschap klaar: bijvoorbeeld trappen, bladblazers, harken, (elektrische) heggenscharen, kruiwagens, kantmaaier, bezems, grasmaaiers, scheppen, snoeischaren en elektrische heggenscharen. Hiermee is het voor
iedere huurder mogelijk zijn tuin te onderhouden en gezellig
te maken.

Bijzondere buurtjes
Kennismaken met cupcakes
Angelique werd de nieuwe
bovenbuurvrouw van Miranda.
Beiden zijn bijzondere buurtjes in de Dalenbuurt. Miranda
is beheerder van het Lief-enLeedpotje in de straat. Het geld
uit dit potje wordt gebruikt voor
bijzondere
bewoners-zaken.
Van bloemen tot kaartjes tot….
cupcakes?
Angelique
runt
cupcakes
haar eigen bedrijf, zij bakt zo
veel lekkers! Miranda leek het leuk als haar nieuwe bovenbuurvrouw zich zou voorstellen met zelfgebakken cupcakes,
betaald vanuit het Lief-en-Leedpotje. Angelique vond het
zo’n leuk idee dat ze geen vergoeding wilde voor de cupcakes.

Verlangen naar het
nieuwe Theater Zuidplein,
Huiskamer van Zuid

Theater Zuidplein, foto F.Meijer

Joyce Turek in gesprek
met Rebecca Sigmond,
hoofd marketing en
programmering
van
Theater Zuidplein.
We hopen binnenkort kennis te kunnen maken met ons
eigen nieuwe Theater Zuidplein. Het oude gebouw, voor
veel mensen ‘van zuid’ een
iconisch gebouw, dat echter
niet meer aan de eisen van
deze tijd voldeed. is al weer
een tijd geleden gesloopt.
Op de plek van het vroegere
Sportfondsenbad aan de
Gooilandsingel is een totaal
nieuw gebouw verrezen, met
daarin de bibliotheek, waarover u in de vorige Vreewijker
hebt kunnen lezen en Theater Zuidplein.

De Huiskamer van Zuid is
een combinatie van bibliotheek, theater en horeca.
De hele dag open
Was het oude Theater Zuidplein en haar theatercafé
alleen open wanneer er een
voorstelling was, nu is iedereen elke dag (als de coronaregels het weer toelaten)
welkom van 10.00 uur ’s morgens tot 10.00 uur ’s avonds.
Je kunt er ontbijten, koffie
drinken, lunchen, een werkoverleg plannen, een (bibliotheek-)boek lezen en natuurlijk de belangrijkste functie
van het theater; een theatervoorstelling bezoeken.
Het aanbod van café-restaurant Zed is heel verschillend, van koffie en thee met

een plakje cake tot ‘culinaire
streetfood’ en ‘shared dining’,
kleine gerechten die je met
je gezelschap kunt delen,
(een soort tapas-idee). Op de
menukaart staan gerechten
van over de hele wereld.
Ouderenuurtje en verhalen in de hal, hip-hop-bus
voor de deur.
Rebecca vertelt over de plannen die er liggen ‘zodra het
weer kan’ wat betreft de
coronaregels, om van jong
tot oud van het theatergebouw te laten profiteren.
“In de hal is ruimte voor
speciale evenementen voor
ouderen en voor de deur zal
van tijd tot tijd de ‘hip-hopbus’ staan.
We nodigen vooral mensen

uit de omgeving uit om ons
te laten weten waaraan ze
behoefte hebben op cultureel
en sociaal-maatschappelijk
gebied.
Er zijn drie zalen en een hal
waarin voorstellingen, workshops en bijeenkomsten
kunnen plaats vinden. In
Theater Zuidplein betekent
dat aansluiten op de vraag
van het publiek. En verhalen…die zijn in ons theater
belangrijk. Welk verhaal wil
je horen of zelf vertellen als
bezoeker van het theater.
Zodra de deuren weer open
mogen gaan de activiteiten
van start”.
De Programmering
“Theater Zuidplein programmeert een breed aanbod. We
maken zelf voorstellingen
met nieuwe makers, programmeren bekende cabaretiers maar organiseren
ook bingo voor ouderen. We
hebben cabaret en muziektheater in de planning evenals jeugd- en jongerentheater. Onbekend aanstormend
talent, maar ook grote namen
zoals Sanne Wallis de Vries
en Peter Pannekoek komen
hier spelen.
De grote zaal kan zelfs
omgebouwd worden tot een
echt poppodium waarin een

Zo gingen de dames
op pad om cupcakes
uit te delen en kennis te maken met de
buren. Buurtjes reageerden enthousiast
en smulden van de
cupcakes.
Klassiek op Zuid
Miranda is naast
beheerder van het
Lief-en-Leedpotje
ook
projectleider
Havensteder Angelique en Mirande
bijzondere buurtjes Dalenbuurt
van Klassiek op
Zuid. Klassiek op
Zuid, opgericht in 2009, bestaat uit een groep mensen met
een passie voor muziekmaken en een speciale band met Rotterdam Zuid. De meeste leden wonen en/of werken er, anderen zijn er opgegroeid. Zij geven jaarlijks ruim 30 concerten
in onder meer concertzalen, kerken, verzorgingstehuizen, op
scholen en in de openlucht. Door Corona zijn er weinig concerten geweest. Zelf is Miranda violiste en hoopt in het voorjaar weer met Klassiek op Zuid mensen te laten genieten van
klassieke muziek.
Jolanda Rijnbergen, manager Wijkteam Feijenoord (Vreewijk)
Stichting Havensteder n

750-koppig publiek staand
het concert bijwoont. Dat is
heel erg tof!”
Thuis in het theater.
Rebecca
benadrukt:“We
willen dat iedereen zich
thuis kan voelen in Theater Zuidplein, een theater
voor iedereen; voor mensen
met diverse culturen, leeftijden, mensen met een kleine
beurs en voor mensen die
misschien nog (bijna) nooit
in een theater zijn geweest”.
Ook al was het gebouw in elk
geval nog tot 30 maart gesloten, op de website www.theaterzuidplein.nl kun je zien
wat er in de planning staat
en je kunt wel alvast een
reservering maken voor ingeplande voorstellingen.
Prachtig gebouw
Op de website www.theaterzuidplein.nl kun je op
foto’s zien hoe het prachtige

Theater Zuidplein,
foto Mark Bolk

gebouw er vanbinnen uitziet;
de schitterende grote zaal
(600 zitplaatsen), de plattegronden van deze en de twee
kleinere zalen (250 en 100
zitplaatsen) en de mogelijkheden om ruimtes te huren
en ‘vriend van Theater Zuidplein’ te worden; de kosten
en de voordelen die daaraan
vast zitten.
Wij kunnen niet wachten
tot we het met eigen ogen
mogen komen bekijken.
Joyce Turek n

Theater Zuidplein, hal, foto F.Meijer
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Buiten leven,
lenen en lezen
bij de Leeszaal

Leeszaal boekenbuiten

Eindelijk begon eind februari de zon
weer een beetje te schijnen. We kunnen weer naar buiten en zonder angst of
beven mensen zien en spreken. De Lees-

zaal maakt van het mooie weer gebruik
door opnieuw boeken, DVD's en puzzels
buiten te zetten die voor iedereen gratis
mee te nemen zijn. Vanaf de eerste dag
werd er gretig gebruik van gemaakt, er
was kennelijk behoefte aan. Zolang het
weer het toelaat blijven we dat doen,
misschien zelfs nog uitgebreider. Loop
vooral een langs tussen 10 en 5, wie
weet vindt u iets van uw gading.
We bieden ook nog steeds de mogelijkheid om boeken thuis te laten bezorgen. Als u aan ons doorgeeft wat voor
soort boeken u graag wilt ontvangen,
bijvoorbeeld een genre of een bepaalde
schrijver, dan gaan onze vrijwilligers
voor u op zoek en wordt het resultaat
aan de deur afgeleverd. U kunt uw wensen doorgeven met een mail naar info@
leeszaalvreewijk.nl of door een briefje
in de brievenbus. We geven geen garan-

tie, maar we doen wel ons best voor u.
Onze vrijwilligers staan in de startblokken om weer uitgebreider open te gaan.
Tot die tijd gaan we door met voorbereiden van onze nieuwe winkel 'Het Depot'.
We kunnen daarbij nog steeds versterking gebruiken: we zoeken naar mensen
die van boeken en verhalen houden en
die het leuk vinden om in de Leeszaal
of Het Depot onze bezoekers te ontvangen en te helpen. Ook handige klussers en opruimers, een boekhouder en
een penningmeester zijn zeer welkom.
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 op veilige
afstand, kennis te maken.
Tot ziens in de Leeszaal.
Bram de Smit, Leeszaal Vreewijk n

Stichting Kroeldekens
De Stichting Kroeldekens Vreewijk is ontstaan uit een initiatief van
een klein groepje wijkbewoners onder aanvoering van mij, Minousche (Noessie)Jouhri. Inmiddels bestaat de stichting drie jaar en is
uitgegroeid tot een landelijk netwerk van 23 haak- en breigroepen.
Het werk van de Stichting Kroeldekens bestaat uit het maken van
gehaakte en gebreide (rolstoel-)dekens en plaids door vrijwilligers.
De dekens worden naar mensen gebracht van wie wij denken dat we
hen er een plezier mee kunnen doen.
Tijdens de coronacrisis gaan de Kroeldekens, die normaal gesproken
aan ernstig zieke Rotterdammers worden uitgereikt, steeds vaker
naar eenzame ouderen. We zien dat er onder veel ouderen angst en
eenzaamheid heerst.
De dekens gaan altijd vergezeld van een omslagdoek of sjaal, en een
mooie kaart die gemaakt wordt door onze kaartenmaaksters.
We zijn een stichting die afhankelijk is van (wol-)donaties en giften.
Het bestuur bestaat uit Minousche ( Noessie) Jouhri, Carla Kerkhoven, en Trudy Kokje.
Wilt u een aanvraag doen voor iemand die u, om wat voor reden dan ook, blij denkt te kunnen
maken met een kroeldeken of wilt u iets doneren, neem dan contact op met ons (0618822573)
of zoek contact via onze Facebook-pagina.

Verjaardagsfeest Patrick

Verjaardag Patrick screenshot TV Rijnmond

Op zaterdag 13 maart werd Patrick van Dijk 33 jaar.
Patrick, die door een handicap in een rolstoel zit, is
altijd actief.
Iedereen in de nieuwe Dalenwijk kent hem als de opruimer van zwerfvuil, die altijd in is voor een praatje en
een grap. Reden voor bewoners van de buurt om hem
op zijn verjaardag in het zonnetje te zetten.
Om 12.00 uur was TV Rijnmond al aanwezig om hem
tijdens zijn “werk” te filmen en daarna werd hij om
13.00 uur op het grasveld door verzamelde buurtbewoners toegezongen en toegesproken.
De bewoners hadden geld opgehaald voor een cadeaubon van de Feyenoordshop en deze werd door Patrick
met verrassing ontvangen.
Als klap op de vuurpijl was er zelfs een persoonlijke
videoboodschap voor Patrick van Robin van Persie.
Deze gaat zelf met Patrick in de Feyenoordshop ook
nog wat uitzoeken.
Daarnaast boden veel bewoners ook nog cadeaus aan.
Na het uitdelen van de taart werd met volle mond
‘Hand in hand kameraden’ gezongen.
In de loop van de middag kwam er nog een grote vuilniswagen van de Roteb toeterend voor de deur om Patrick
te bedanken en kwamen basketballers van F
 eyenoord
langs met een gesigneerde bal voor de jarige.
Al met al een mooi
eerbetoon voor een
wijkbewoner
die
zich trouw en vrolijk inzet voor een
mooier en schoner
Vreewijk.
Patrick bedankt!

Noessie Jouhri n

Nieuwe winkel aan de Kouterstraat

Op de hoek van de Kouterstraat en
de Schoepstraat is een tijdelijke winkel verschenen. Hieronder treft u alle
wetenswaardigheden aan.
Free-wijk meubels is een wijkproject dat
wijkbeheerder Sabrina in samenwerking
met Stichting Lalibela gestart is om

Vreewijkers te helpen om van hun huis
een ‘thuis’ te maken. Wij verzamelen
meubels die onze bewoners wegdoen,
die heel zijn en nog best een poosje
meekunnen. Deze spullen geven we
vervolgens weer weg aan (nieuwe) Vreewijkers die geen financiële middelen

hebben om hun woning in te richten. Zo
helpen wij elkaar in Vreewijk!
U kunt bij Free-wijk meubels terecht om
uw bruikbare spullen te brengen en een
tweede leven te geven. Denk aan meubels, maar ook witgoed en servies etc.
Belangrijk is dat ze schoon, heel en veilig zijn.
U kunt ook bij ons terecht wanneer u
niet de financiële middelen heeft om
spullen te kopen en gebruik wilt maken
van onze service.
Let op: Op dit moment werken wij
alleen op afspraak via onderstaand
e-mailadres. Ook uw vragen kunt u via
deze weg stellen.
Adres: Kouterstraat 5
E-mailadres: free-wijk@havensteder.nl n

Colofon
De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele zetfouten en
inhoud van de ingezonden artikelen en/of brieven.
Zij behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen/brieven op
grond van inhoudelijkheid en zonder ondertekening te weigeren.
U kunt altijd bij de redactie van ‘de Vreewijker’ – alleen schriftelijk –
uw reactie op de inhoud kenbaar maken.
Correspondentie-adres van de redactie is:
Dreef 83a, 3075 HB Rotterdam o.v.v. ‘Redactie de Vreewijker’

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

Verjaardag Patrick
screenshot TV Rijnmond

Lex Wilbers n

De hoogste
beloning!
Heb je je weleens afgevraagd waarom een product of een
dienst een prijs heeft? Of wat je voor iets zou kunnen
vragen? Of anders, verdien ik eigenlijk wel genoeg?
Is dat het wel waard om de hele week voor te werken?
Alles heeft tegenwoordig een prijs, alles wordt in geld
berekend. Maar, geld raakt op. Je besteedt het en daarna
heb je wéér geld nodig.
Wat dacht je van een beloning die blijft en waar je steeds
opnieuw uit kan putten? Zo’n beloning krijg je als je
vrijwilliger wordt bij Stichting De Uil.
Er bestaat namelijk niets mooiers dan belangeloos iets
te doen voor anderen die hulp nodig hebben.
Hun dankbaarheid is je beloning, waar je heel lang
uit kan blijven putten en die je positieve energie blijft
geven. Ik kan het je echt aanbevelen!
Meld je dus aan als vrijwilliger bij De Uil met een e-mail
naar info@de-uil.site of via het contactformulier op de
website.
Wim Martens, voorzitter Stichting De Uil n
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Bericht van de wijkagent
Met vier wijkagenten maken wij Vreewijk veiliger.
Nog even op een rijtje:
- Landbouwbuurt - Marjolein Sluijmer
- Dalenbuurt - Merei Groeneveld
- De Vlieger & Buurt 9 - Yvonne Hobers
- De Vaan en Motorstraatgebied - Fleur Idema.

Een student uit huis
Als studente maak ik veel dingen voor de eerste keer mee.
Sinds kort woon ik niet meer fulltime in Vreewijk. Ik ben op
mijzelf gaan wonen met twee vriendinnen. Iets wat heel
plotseling en spontaan gebeurde. Ik had nauwelijks tijd om
er eens goed over na te denken en dat blijkt. Er zijn namelijk
allerlei dingen waar ik rekening mee moet houden. Tot nu toe
leer ik iedere dag iets nieuws.
Zo moet ik ineens om leren gaan met geld. Waar ik eerst relatief
gezien weinig op mijn geld hoefde te letten, moet ik nu zien rond
te komen van het geld dat ik maandelijks heb. Iets wat moeilijker
is dan ik had gedacht. Zo bestelde ik bijvoorbeeld pas nog een
pizza en sindsdien is het geld dat ik nog over heb misschien nog
twee goede maaltijden waard.
Daarnaast is kleding wassen ingewikkelder dan ik dacht. Wanneer moet ik de wasmachine aanzetten? hoort dit bij de witte of
de bonte was? Hoeveel wasmiddel moet er precies in? Tot nu toe
is alles goed gegaan met uitzondering van het feit dat geen van
ons drieën de wasmachine kan repareren – Hij wil namelijk niet
meer draaien.
Gelukkig had ik in mijn ouderlijk huis wel andere taken. Ik houd
erg van een opgeruimde omgeving. Stofzuigen, dweilen en afwassen kan ik dus wel. Daarnaast is het leuk om allerlei nieuwe
dingen te leren, te proberen en hopen dat alles goed uitpakt. Al
moet ik zeggen dat ik bij iedere was die ik tot nu toe heb gedraaid, erg nerveus het deurtje opentrek omdat ik bang ben dat ik
per ongeluk een rode sok bij de witte was heb gegooid.
Ik had nooit gedacht dat ik op mijn negentiende al het huis uit zou
zijn. Ik heb vaak gezegd dat ik eerst mijn studie wilde afronden.
Toch wilde ik het proberen, het leek me spannend en leerzaam.
Toen alles echter doorging en we onze sleutels kregen was ik
toch wel erg zenuwachtig. Ik wist niet of ik het wel aan zou kunnen. Dat weet ik nog steeds niet. Ik hoop dat ik leer van de foutjes
die ik heb gemaakt. Ik hoop dat ik geen pizza meer bestel wanneer ik nog twee weken te gaan heb met een minimaal bedrag. En
vooral hoop ik nooit de fout te maken een rode sok met de witte
was mee te draaien.
Isa Bakker n

Beste lezer,
Het afgelopen half jaar heeft u mijn stukjes in de Vreewijker kunnen lezen. Ik schrijf over van alles en nog wat. Ik schrijf over onderwerpen die ik belangrijk vind maar ook over gebeurtenissen in
mijn leven welke ik graag wil delen. Maar wie is de persoon achter
deze stukjes nu eigenlijk behalve de naam onderaan de pagina?
Mijn naam is Isa Bakker en deze maand word ik 19 jaar oud.

Veiligheid
Samen zorgen wij voor de
veiligheid van Vreewijk. Wij
hebben daarin naast een signalerende rol ook een zorgtaak. Na een inbraak bijvoorbeeld nemen wij contact op
voor nazorg met de bewoner
die hiervan slachtoffer is. We
proberen extra informatie
te verzamelen door middel
van o.a. een buurtonderzoek.
Bij ruzie of huiselijk geweld
bekijken we of alle hulpverlening is opgestart en of dit
voldoende is. Soms loopt dit
niet helemaal naar wens en
kunnen wij als wijkagenten
dit bijsturen.
Bij woonoverlast en/of conflicten tussen buren hebben we regelmatig contact
met Havensteder en de
gemeente, zo proberen we
tot een passende oplossing te komen. Wijkagenten

zijn dus eigenlijk de schakel tussen de bewoners en
de diverse netwerkpartners.
Heeft u een vraag voor de
wijkagent? Via www.politie.
nl/mijnbuurt komt u gemakkelijk met ons in contact.
Corona
Sinds corona is ons werk wel
veranderd. Wij komen veel
minder bij mensen thuis en
handelen zaken meer telefonisch af. Dit voelt soms erg
onpersoonlijk. Wij lopen een
bepaald risico omdat we in
sommige situaties nou eenmaal geen afstand kunnen
houden. Bij aanhoudingen of
bij dreigende situaties ontkomen we er niet aan door te
pakken om tot een aanhouding te komen of om verdere
escalatie te voorkomen.
Daarnaast weten we niet hoe
het met de gezondheid van

de mensen thuis is. Alleen
als het echt noodzakelijk is
gaan we bij mensen thuis
langs. Uiteraard willen we
niemand besmetten of zelf
ziek worden.
Door corona merken we
dat de woninginbraken en
straatroven fors gedaald zijn
en krijgen we meer meldingen over hangjongeren en
geluidsoverlast. Hierin zien
we een duidelijke stijging.
Logisch, mensen zijn meer
thuis waardoor inbrekers
weinig kans maken. Tegelijkertijd kunnen bewoners
meer ‘last’ van elkaar ervaren dan dat we allemaal op
het werk zouden zijn. Daarnaast merken we dat lontjes
korter worden en mensen
daardoor eerder geneigd zijn
te bellen wanneer ze overtredingen waarnemen. We
proberen zoveel mogelijk op

deze meldingen te reageren
maar hierin moeten we soms
prioriteiten stellen waardoor politieoptreden niet
altijd haalbaar is. Daarin zie
je goed dat het veel invloed
heeft op ons werk.
We merken ook dat eenzaamheid toe neemt. Soms
merken we dat mensen ons
langer aan de praat houden,
omdat ze wel wat gezelschap
kunnen gebruiken. Deze
mensen brengen we in contact met de netwerkpartners.
Met vriendelijke groet,
Fleur Idema n
Wijkagent Vreewijk
Politie I Eenheid Rotterdam |
Basisteam Feijenoord |
Wijkteam Vreewijk
Maashaven N.Z. 5,
3072AE Rotterdam
0900-8844

U kunt weer bellen!
010-2910002
U kunt sinds eind februari, als u hulp nodig heeft voor
klussen in huis of in de tuin, gewoon weer bellen naar De
Uil op het vertrouwde telefoonnummer 010-2910002.
Dit nummer staat doorgeschakeld naar een mobiele
telefoon in het bezit van Rachel. U kunt uw vraag inspreken op voicemail. Dat kunnen vragen zijn voor Stichting
De Uil, Paal & Perk en de Tuindorp Vreewijk Coöperatie.
Rachel zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste partij
terecht-komt. Tot horens!
Wim Martens, voorzitter Stichting De Uil n

Ik studeer momenteel Internationale Politiek aan de Universiteit
Leiden en daarnaast begin ik volgend jaar aan Midden-Oosten
Studies. Ik heb mijn middelbare schooltijd op het Zuider Gymnasium aan de Grift doorgebracht. Tijdens mijn lessen Nederlands
in de bovenbouw realiseerde ik me steeds meer hoe leuk ik schrijven vind en toen we een profielwerkstuk moesten inleveren wist ik
het zeker; later wil ik iets doen in de journalistiek. Ik ben daarom

ook ontzettend dankbaar dat ik de kans krijg om te schrijven voor
de Vreewijker. In mijn vrije tijd lees ik en ook luister ik graag naar
muziek. Ik vind het zo mooi hoe je jezelf erin kunt kwijtraken. Alsof
je even een ander persoon bent.
Bedankt voor het lezen van mijn stukjes en hopelijk komen er nog
veel meer!
Isa Bakker n

Nuttige adressen, contacten en telefoonnummers:
VREEWIJKHUIS
Dreef 83a, 3075 HB Rotterdam tel: 010-4865555
Trefpunt 	
het hulp-, vraag- en informatiecentrum van de Bewoners Organisatie
	
Vreewijk – maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en
van 13.00 uur tot 15.00 uur
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
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Betaald parkeren in Vreewijk!
Betaald parkeren. Het houdt de gemoederen al enig tijd
bezig. In maart 2019 heeft de gemeente parkeertellingen uit
laten voeren. In najaar 2019 ontving u een vragenlijst van de
gemeente in het kader van het draagvlakonderzoek betaald
parkeren. Deze is door velen ingevuld; 49% van de huishoudens. In het allergrootste deel van Vreewijk sprak een meerderheid zich uit tegen de invoering van betaald parkeren.
Alleen in de Landbouw- en Valkeniersbuurt was een meerderheid voor invoering. In 2020 kreeg de wijkraad Vreewijk de

gelegenheid advies uit te brengen. De wijkraad heeft in september advies uitgebracht. U kunt dit advies lezen op www.
rotterdam.nl/wonen-leven/vreewijk/.
In februari van dit jaar heeft het College besloten betaald
parkeren in te voeren in de Landbouw- en Valkeniersbuurt.
Dat is inmiddels per 1 april jl. ingevoerd.
Han van Dam
Wijkmanager Vreewijk, Gemeente Rotterdam n

‘Parkeerdorp’ Vreewijk
Sinds twee jaar geleden betaald parkeren werd ingevoerd in
de buurwijken Hillesluis en Bloemhof, is het autoverkeer in
Tuindorp Vreewijk veel drukker geworden. Onze woonstraten
staan tegenwoordig stampvol met geparkeerde auto’s. Met
name aan de noordrand van Vreewijk - net ten zuiden van de
Bree en de Strevelsweg - is de parkeeroverlast vaak erg groot.

Veel niet-wijkbewoners stallen hun auto’s en bedrijfsbusjes
gratis in Vreewijk, waardoor de Vreewijkers zelf vaak geen
plek meer kunnen vinden.
Nu in de Valkeniersbuurt en de Landbouwbuurt per 1 april
2021 ook betaald parkeren is ingevoerd zal de parkeerellende
in de rest van Vreewijk naar verwachting nóg veel groter worden.
Deze actuele parkeerplattegrond
van Rotterdam toont in zwart, rood
en paars in welke wijken al betaald
parkeren is ingevoerd. Dat is vrijwel
in heel Rotterdam! De zone waar
je op Zuid nog gratis kan parkeren
begint precies in Tuindorp Vreewijk.
En dat is hier heel goed te merken
aan de buitensporige parkeerdruk.
Inmiddels hoor je veel bewoners
van ons fraaie Tuindorp wanhopig
spreken van ‘Parkeerdorp’ Vreewijk.
Bent u de parkeerproblemen in
Vreewijk ook zat, en heeft u een
slimme oplossing, laat ons dat
weten op:
010VreewijkRotterdam@gmail.com

Love Team
Vreewijk

Vanwege Valentijnsdag heeft het Love Team
Vreewijk 200 rode rozen uitgereikt aan
alleenstaande ouders, opa’s en oma’s

J.DRENT

Initiatiefgroep Parkeeroplossing
Vreewijk n

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.
Strevelsweg 61,
3073 DT Rotterdam,
Tel. 4 85 91 47

Fysiotherapie nodig?
Je kunt naast algemene fysiotherapie ook bij ons terecht
voor o.a. revalidatie na COVID-19, longrevalidatie
bij COPD, revalidatie na een knie- of heupprothese.
E-mail naar rotterdamvonder@fysioholland.nl,
bel (010) 419 13 53 of kijk op fysioholland.nl.

Afspraak
maken?

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

Onze fysiotherapeuten staan voor je klaar, zowel
in de praktijk als online! Samen met jou vinden
we altijd een passende behandeling.
FysioHolland Rotterdam Groene Hilledijk | Groene Hilledijk 342
FysioHolland Rotterdam Vonder | Vonder 52

Tanja’s Kapsalon

Bel voor een afspraak of loop even binnen
fysioholland.nl

Garage “Helbers”

J. Kornelisse
Weimansweg 89 Tel: 486 09 30

Meubelstoffeerderij
Perfectie tot
in het kleinste
detail.

Met o.a.
ploegstoffen.

Weipad 20
Achter de Dreef

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

Telefoon 010- 432 71 06
Mobiel 06 24 53 83 47

€10 korting bij inlevering van deze bon

