
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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ANDERHALVEMETERSAMENLEVING
Nieuwe woorden
Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. Sinds drie maanden 
leven we in Nederland in de zogeheten ‘anderhalvemetersamenleving’. 
Deze nogal lange term is nu al het meest gebruikte nieuwe woord in onze 
taal. We kennen sinds de coronacrisis inmiddels zo veel nieuwe uitdruk-
kingen, dat er op internet een heel woordenboek van wordt bijgehouden: 

van ‘afstandsvisite’ tot 
‘zorgheld’. (Te vinden op 
internet: coronawoor-
denboek.)
Nooit eerder hebben we 
zo’n ingrijpende beper-
king op ons dagelijks 
leven meegemaakt. En 
dat uitgerekend in het 
jaar dat we - sinds het 

einde van de Tweede Wereldoorlog - 75 jaar vrijheid vieren. Er zijn heel 
wat mensen die de vergelijking trekken met die rampzalige vijf oorlogs-
jaren. De ouderen onder ons hebben dat zelf nog meegemaakt. Maar de 
naoorlogse generaties kunnen zich er nauwelijks een voorstelling van 
maken hoe dat geweest moet zijn.

Zware tol
Niemand weet hoelang deze 
coronacrisis - met alle gevol-
gen van dien - nog gaat duren. 
Alle festivals en evenementen 
zijn deze zomer afgeblazen. 
Geen sportwedstrijd vindt 
doorgang. Geen Songfestival, 
geen Dag van Vreewijk, geen 
voetbal in de Kuip. En ook de 
Educatieve Tuin De Enk en 
de Leeszaal Vreewijk zijn al 
maanden gesloten. De biblio-
theek is overigens weer voor-
zichtig opengegaan, al is dat 
met strenge aanpassingen.

Behalve dat we vele slachtoffers van het 
coronavirus zelf te betreuren hebben, 
zijn ook de maatschappelijke en econo-
mische gevolgen ongekend groot. Hier in 
Vreewijk is met name de definitieve slui-
ting van Het Witte Paard (restaurant Roos 
Marijn) voor iedereen een grote schok. In 
de eerste plaats voor de ondernemers zelf, 
maar natuurlijk ook voor ons allemaal als 
gewaardeerde gasten.

Met z’n allen
Het coronavirus is onder ons. Volgens de deskundigen blijft het virus voor-
lopig ook onder ons. We kennen de nieuwe gedragsregels. We schudden 
geen handen meer, we houden gepaste afstand tot elkaar en we wassen 
onze handen vaker. Alleen krijgen we nog wisselende adviezen over het 
nut van het dragen van mondkapjes.
We moeten accepteren dat we er een hele nieuwe periode gaat aanbre-

ken. We zijn meer thuis dan ooit. 
Als we al op vakantie kunnen, dan 
zal dat waarschijnlijk in eigen land 
zijn. In Vreewijk hebben we nog het 
geluk dat de meeste mensen een 
eigen tuin hebben. Dat scheelt als je 
gedwongen bent om langdurig thuis 
te blijven. Maar… dat vraagt ook om 
meer rekening met je buren te hou-
den: geen geschreeuw buiten, zet je 
radio of muziek in de tuin zachtjes, 
waarschuw je omgeving als je gaat 

barbecueën vanwege mogelijke rookoverlast. We zullen deze crisis immers 
‘met z’n allen’ moeten ondergaan en samen moeten overwinnen.

We houden afstand tót elkaar, maar we houden ook contact mét elkaar. 
Met deze nieuwe wijkkrant wensen wij u in elk geval veel leesplezier. 

De redactie  n

De tuinenkeuringen van 
de Tuinenkeuringscom-
missie waren gepland in 

de week van 15 tot 20 juni a.s. 
Helaas brengt het persoonlijk keu-
ren van alle tuinen te veel risico’s 
met zich mee in verband met het 
coronavirus. Het bestuur van de 
TKC heeft dus de beslissing moe-
ten nemen dit jaar op een andere 
manier de tuinen te keuren.
We begrijpen de teleurstelling van 
iedereen die in deze periode met 
meer vrije tijd zijn tuin goed heeft 
kunnen onderhouden en hem 
mooier dan ooit heeft gemaakt. 
Het TKC-bestuur heeft een alter-
natief gevonden! 

U kunt een foto van uw tuin instu-
ren vóór 1 augustus 2020.
In augustus/september beoordelen 

de keurmeesters de foto’s en wor-
den op basis hiervan de mooiste 
tuinen gekozen.
Een foto maken met uw telefoon is 
uitstekend. Wat telt is dat de tuin  
er goed in beeld op staat. (Het beste 
resultaat krijgt u als u de foto van 
bovenaf maakt).
Weliswaar is daaraan deze keer 
geen herkeuring verbonden en zal 
er daarom ook geen bokaal worden 
uitgereikt, maar er zijn wel drie 
prijzen 
Te winnen. Een selectie van de 
ingezonden foto’s zal in het sep-
tembernummer van ‘De Vreewijker’ 
worden gepubliceerd. Vanzelfspre-
kend wordt daarbij extra aandacht 
besteed aan de drie prijswinnaars.
De spelregels zijn:
-     Maak 1 foto van uw tuin. (niet 

meer dan 1 foto,  anders wordt 

het bestand voor verzending of 
ontvangst te groot) De artis-
tieke kwaliteit van de foto is 
niet belangrijk, let wel op de 
scherpte.

-     Stuur deze foto vóór 1 augustus 
2020 naar infotkc@kpnmail.nl. 
en vermeld uw naam en adres 
en de datum waarop de foto is 
gemaakt.

U kunt zelf kiezen wanneer uw tuin 
op z’n mooist is, dat is dan weer 
een voordeel boven het keuren in 
een bepaalde week! 
Prijswinnaars krijgen persoonlijk 
bericht in begin september.
Veel succes! We zien uit naar uw 
inzendingen.

H. van der Horst, Voorzitter 
Tuinenkeuringscommissie  n

Tuinenkeuringen TKC op een andere manier

Kunst op een stoeptegel

Bloeiende allium
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Wijkraad Vreewijk in tijden van corona
In mei zijn alle wijkraden van Feijenoord weer begonnen met hun openbare vergaderingen. 
In verband met de coronacrisis gebeurt dat voorlopig alleen online, maar u kunt wel gewoon 
meekijken via: https://gebiedscommissies.notubiz.nl. 
Tijdens deze vergaderingen bespreken de wijkraden alles wat voor de wijk belangrijk is. Zo kan 
een wijkraad advies uitbrengen richting de Coolsingel, zowel gevraagd als ongevraagd. Ook is 
er een budget bedoeld voor bewonersinitiatieven. 
Wilt u zelf een onderwerp aandragen voor de vergadering? Of wilt u inspreken? Dat kan! Stuur 
dan een e-mail naar gebiedfeijenoord@rotterdam.nl. 
U kunt zich tot 12.00 uur (op de dag van de vergadering) aanmelden. 
Onze eerstvolgende vergadering is op 8 juli a.s..

In het vorige nummer stonden onze mailadressen vermeld. Het e-mailadres van Mavis van den 
Heuvel stond verkeerd vermeld. Daarom hierbij nogmaals onze adressen:

Johan Brinkman   j.brinkman@wijkraadrotterdam.nl

Gladys Cleve   g.cleve@wijkraadrotterdam.nl

Mavis van den Heuvel- Fairbairn m.vandenheuvelfairbairn@wijkraadrotterdam.nl

Ruud Kok   r.kok@wijkraadrotterdam.nl

Peter Lamers   p.lamers@wijkraadrotterdam.nl 

Met vriendelijke groet, Wijkraad Vreewijk  n

De tunnel 
onderdoor
Als je van de ene kant van de Maas naar de 
andere kant loopt, fietst of rijdt, dan ga je 
“de tunnel onderdoor.”  Zo zeggen wij dat in 
Rotterdam. Wie is er niet bang geweest voor 
dat gapende gat daarbeneden bij Charlois 
aan de Maas? De roltrap in de fietstunnel 
boezemde veel angst in bij volwassenen, 
maar vooral bij kinderen. Ook de eerste keer 
met je auto door die tunnel levert menig-
een een claustrofobisch gevoel op.  Of ‘s 
nachts door de voetgangerstunnel lopen 
na een avondje stappen in het centrum. In 
februari jl. had Leeszaal Vreewijk een oproep 
geplaatst in het blad De Oud-Rotterdammer: 

Wie heeft herinneringen aan en verhalen 
over de Maastunnel? Op die oproep zijn veel 
leuke reacties gekomen. 
Een klein voorproefje: 
- De jongen die met zijn gloednieuwe fiets 
niet verder komt dan tot onder aan de rol-
trap met schaafwonden... 

- De jongens die onbedoeld de opening doen 
in het oorlogsjaar 1942... 

- De taxichauffeur die zijn taxi angstig verlaat 
en daarna spoorloos is waarbij hij de klant 
radeloos achterlaat…

- De jongen die net aan de Rechtermaasoever 
is geweest en iets dramatisch heeft gezien 
bij een vlootschouw (duikboten)...

- Het verhaal van een hoogbejaarde dame uit 
Amerika… 

En nog veel meer verhalen over onze 
beroemde Maastunnel.  

En hebt u er zelf ook nog een verhaal over? 
Mail naar info@leeszaalvreewijk.nl 
Zodra de Leeszaal Vreewijk weer geopend 
kan worden, organiseren we een middag 
of avond waarop deze verhalen verteld 
worden. Uit het hart, uit het hoofd en met 
beeld en geluid. 
Houd de aankondigingen in de gaten of 
meld u aan voor de digitale nieuwsbrief 
bij www.leeszaalvreewijk.nl  

Pieter Termeer 
Leeszaal Vreewijk  n

Bij Uitgeverij Donker is in 2016 een alles
omvattend boekwerk verschenen ter gele
genheid van het 75jarige bestaan van de 
Maastunnel, geschreven door (écht waar!) 
Henk van der Maas

Jef Last en zijn vrouw 
Ida ter Haar kwamen in 
1928 op hetzelfde adres 
te wonen waar Catharina 
Roodzant (zie de vorige 
Vreewijker) tussen 1922 

en 1924 had gewoond: Wilgeweerd 35.  Jef 
Last was een socialistische revolutionair 
en schrijver, die zijn weg nog moest vin-
den in de roerige jaren dertig. Zijn vrouw 
Ida (in 1949 oprichtster van kindercircus 
Elleboog ) werkte in het Zuider Volkshuis, 
het latere buurthuis de Brink. Jef Last hield 
zich bezig met allerlei politieke activitei-
ten en was al in eigen kring een gevierd 
schrijver. Zijn boek Marianne was qua stijl 
een vernieuwend boek. Veel socialistische 
literatuur was nogal belerend en opvoed-
kundig van stijl. In dit boek wordt een 
revolutionair echtpaar beschreven dat in 
Vreewijk komt wonen en dat laat zien dat 
de (haven)arbeider ook gezond kan leven, 
zijn idealen kan uitdragen en van de drank 
kan afblijven. Last was lid van de Revo-
lutionair Socialistische Partij (RSP), een 
afsplitsing van de SDAP,  met een grote 
aanhang in Rotterdam, onder wie mijn 
twee ooms Herman en Pieter. Jef werd 
echter uit de partij gegooid  omdat hij met 
een Franse vriend Rusland had bezocht en 
daar was de partij niet van gediend. Hij was 
ook verbonden aan ‘Links Richten’, een 
literair/revolutionair blad van arbeiders, 

schrijvers , dichters en kunstenaars. Begin 
jaren 30 werd het erg spannend in Europa. 
In Duitsland was Hitler aan de macht en 
in Spanje begon een burgeroorlog die zijn 
weerga niet kende. Ook Jef Last meldde 
zich aan om aan de zijde van de wettig 
gekozen regering te vechten. Hij ging naar 
het Madridfront.  Mijn beide ooms vochten 
toen in en rond Barcelona .

De oorlog ging de verkeerde kant op.  
Last vluchtte via Frankrijk naar Zweden. 
Veel geheime diensten aasden op hem. 
Hij pakte na de oorlog zijn leven weer op 
en ging weer schrijven. Wat zijn seksuele 
geaardheid betrof kwam hij voor moeilijke 
keuzes te staan. Er wordt momenteel hard 
aan zijn biografie gewerkt.

Pieter Termeer (Leeszaal Vreewijk)  n

Wie woonde er ook al weer 
op de Wilgeweerd 35?

Uitstel Jaarvergaderingen
Gezien de onmogelijkheid om voldoende leden bij elkaar te kunnen brengen vanwege de 
voorschriften van de overheid zijn de jaarvergaderingen van Bewoners Organisatie Vree-
wijk (BOV) en Huurders Vereniging Vreewijk (HVV) tot nader order uitgesteld. Digitaal 
vergaderen is lastig bij een algemene ledenvergadering en alle vragen schriftelijk indie-
nen verhindert discussie. Zodra het weer kan hoort u van de beide besturen.

Echtgenote Jef Last

Jef Last

Buurtpreventie 
Vreewijk
Buurtpreventie is een vorm van toezicht 
door betrokken bewoners in hun eigen wijk. 
Het Buurtpreventieteam in Vreewijk bestaat 
op dit moment uit zo’n 25 enthousiaste 
vrijwilligers en is opgericht in 2013 toen het 

aantal woninginbraken schrikbarend hoog 
was in ons Tuindorp.
Gelukkig is het aantal inbraken sindsdien, 
door een brede inzet en verschillende maat-
regelen, sterk teruggebracht. Maar elke 
inbraak is er natuurlijk nog steeds een teveel.

Het team loopt of fietst in groepjes van mini-
maal 2 of 3 teamleden door Vreewijk. Ze 
hebben een waarnemende taak wat betreft 
onregelmatigheden en melden zaken als 
verdachte situaties, zogeheten naastplaat-
singen, defecte verlichting en allerlei andere 
zaken om de leefbaarheid en veiligheid in de 
wijk te vergroten. Hiervoor hebben ze o.a. 
korte lijntjes met politie, handhaving en de 
gemeente Rotterdam. En krijgen ze verschil-
lende trainingen om te weten hoe te hande-
len bij of te reageren op verschillende voor-
vallen en situaties.

René (teamlid en dagcoördinator) schrijft:
Er zitten verschillende soorten mensen in het 
team en van verschillende leeftijden. Van 30 
jaar tot 70 jaar met allemaal dezelfde 
gedachte. En dat is om Vreewijk niet 
alleen weer veilig te maken, maar ook 
weer zo dat Vreewijkers weer trots 
zijn hun op hun groene en mooie 
wijkje. Ook houdt de buurtpreventie 
verschillende zaken in de gaten en 
meldt ook via de BuitenBeter app als er bijvoor-
beeld rommel op straat ligt, zodat dat wordt 
op/weggehaald. Want wie wil er nou niet in een 
veilige én nette wijk wonen?

Ons team is in korte tijd behoorlijk gegroeid, 
maar graag verwelkomen we zeker nog meer 
Vreewijkers die net als wij hun wijkje graag 
weer zien worden zoals het was en hoort te zijn:
Veilig, schoon, groen en sociaal.

Lang waren ze alleen in de avonden actief. 
Maar sinds begin dit jaar hebben ze ook een 
middagronde.

Heb je affiniteit met de veiligheid en leef-
baarheid in ons Tuindorp. En 
voel jij je sociaal betrokken? 
Meld je dan voor een vrijblij-
vende kennismaking met het 
team. Mail je naam, straat en 
telefoonnummer naar:

BuurtpreventieVreewijk@Outlook.com

Volg Buurtpreventie Vreewijk ook via 
Facebook en Twitter (@BPT_Vreewijk)

Matthijs den Daas, 
Coördinator Buurtpreventie  n

Buurtpreventieteam
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De afgelopen maanden. Wat een periode. 
Wie had ooit kunnen bedenken dat de crisis 
zoveel impact zou hebben op ons dagelijkse 
leven. Hoe sterk is onze wijk? Hoe sterk is ons 
netwerk? Staan er mensen op en stropen we 
naast elkaar de mouwen op? Het antwoord is 
zeer positief.

In Vreewijk heeft het wijknetwerk zich al 
vanaf de eerste dag ingezet om alle noden die 
er zijn  met vereende krachten te verhelpen. 
De vragen die via de coronahulplijn (010 302 
50 30) en via het wijknetwerk binnenkwamen 
werden moeiteloos opgepakt door bewoners 
en organisaties in de wijk.

Ook mooi om te zien hoe organisaties uit de 
wijk initiatieven ontwikkelden om het leven 
in deze tijden iets te veraangenamen. Zoals 
de boek-bezorgservice van Leeszaal Vreewijk 
en de thuissport-filmpjes van Atomium ‘61. 
We gaan verder, ook na deze crisis. Langzaam 
openen organisaties weer hun deuren, zodat 
u op de vertrouwde plekken weer terecht kan. 

Uiteraard voorlopig wel met 1,5 meter 
afstand van elkaar.
Zo hopen we dat we in De Brink zo spoe-
dig mogelijk weer activiteiten kun-
nen aanbieden. Houdt de facebook-
pagina, Vreewijk daagt je uit, in 
de gaten om te zien wanneer wat 
weer mogelijk is.
Voor de nabije toekomst richten 
we ons op het mogelijk maken 
van een zomerprogramme-
ring voor de jeugd samen 
met wijkpartners de sport 
en cultuurclub Vreewijk. 
En uiteraard blijven we 
ons samen met bewo-
ners en organisaties 
sterk maken voor 
Vreewijk. 

Jelle van der 
Molen, Stichting 
Humanitas  n

Een terugblik,  
even stilstaan 
en vooruitkijken

Iedereen die de coronapuzzel van de Volkskrant invult valt 
van de ene verbazing in de andere.

Het totaal ontbreken van enige logica staat er garant voor dat 
de bonnenboekjes snel leeg zullen zijn.
Zo kom je er achter dat je met een vriend in de auto niet 
bekeurd wordt, met je echtgenoot of -genote ook niet maar 
met vriend en ega wel.
Het blijkt dat je met 9 andere vrienden op een veld aan sport 
mag doen, maar met zijn vieren nog even uithijgen leidt 
onmiddellijk tot optreden van het bevoegd gezag.

Wie een groep werknemers die ergens met elkaar wonen naar 
hun werk wil vervoeren in een busje is alleen beboetbaar als 
die werknemers niet op 1,5 meter van elkaar zitten.  Je vraagt 
je af over welke busjes het hier gaat, waarschijnlijk moeten we 
toch aan een touringcar denken.

En het absolute hoogtepunt, als je met drie vrinden in het 
park afspreekt hang je, maar wandel je met zijn tweeën en 
kom je een kennis tegen waar je mee blijft praten dan is het 
goed. Probeer dat maar eens aan een BOA uit te leggen die al 
klaar staat met drie vette bekeuringen. Geen wonder dat BOAs 
graag willen worden voorzien van wapenstokken en pepper-
spray. 

Nadat onze geliefde overheid maandenlang het gebruik van 
mondkapjes heeft afgeraden omdat ze schijnveiligheid zou-
den opleveren is diezelfde overheid nu op het lumineuze idee 
gekomen dat ze in het openbaar vervoer verplicht zijn. Maar 
dat geldt niet voor alle mondkapjes, “Reizigers in het open-
baar vervoer mogen vanaf 1 juni alleen mondkapjes dragen 
die niet voor medisch gebruik zijn bedoeld. Het zijn maskers 
die „geen vorm van bescherming geven” tegen het corona-
virus en ze mogen bovendien geen keurmerk bevatten.” Er 
zijn blijkbaar veel mensen die deze vorm van beleid geweldig 
vinden, gezien de peilingen. Uiteraard niet diegenen die hun 
geliefden in verpleeghuizen hebben zien omvallen, omdat het 
regeringsbeleid was dat ook verzorgenden met een coronapa-
tiënt thuis rustig onbeschermd moesten doorwerken. 

André van Well  n

Coronalogica

Noot van de redactie
Het is inderdaad af en toe best verwarrend wat er wel en 
wat er niet mag. Wilt u meer weten, raadpleeg dan:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavi-
rus/gezondheidsadviezen

Quist beeld, 
geluid & witgoed 
gaat stoppen 
Vele wijkbewoners kennen hem persoonlijk. Paul Dege-
naar de sympathieke en deskundige eigenaar van Quist 
elektronicawinkel aan de Groenezoom 285 kreeg een aan-
tal maanden geleden een ernstig auto-ongeluk. 
Helaas zal hij zijn bedrijf Quist beeld, geluid & witgoed 
niet meer kunnen voortzetten. De zaak zal nog tot eind juni 
geopend blijven onder leiding van een vriend en collega van 
Paul Degenaar. 

Wilt u Paul een kaartje sturen, dan kunt u dit afgeven of in 
de bus doen bij de winkel aan de Groenezoom. 
Wij wensen Paul, zijn familieleden en vrienden heel veel 
sterkte en moed in deze moeilijke periode.

Redactie ‘De Vreewijker’  n

de Boei informeert
Inloophuis de Boei is een ontmoetings-
plek voor mensen met kanker, hun naas-
ten, nabestaanden en mantelzorgers.

Deze keer vertellen we jullie graag meer 
over ons Inloophuis. Op 26 mei 2000 werd 
Inloophuis de Boei officieel geopend en dit 
jaar is ons jubileumjaar!

Al 20(!) jaar bieden wij een waardevolle plek aan waar 
mensen zichzelf kunnen zijn door te luisteren én te 
horen waar ze behoefte aan hebben. Onze stichting 
heeft een vaste kern vrijwilligers die ons hierbij helpt!
Voor het dagelijks reilen en zeilen van de stichting is 
onze staf verantwoordelijk. Het team bestaat uit Sas-
kia (directeur/bestuurder), Joke (persoonlijk begeleider 
rouw en verlies), Hazel (medewerker financiën) en Patri-
cia (PR & communicatie en coördinator vrijwilligers).

Ons jubileumjaar loopt door het coronavirus anders dan 
we van plan waren. Maar ons 20-jarig bestaan wilden we 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op dinsdag 26 mei 
2020 vierden we daarom een klein feestje dat online te 
volgen was door onze gasten, vrijwilligers en relaties. 

Inloophuis de Boei biedt 
tot nader order helaas 
geen inloop en lunch 
aan, maar inmiddels zijn 
we weer begonnen met 
individuele gesprekken 

op afspraak rekening houdend met 1,5 meter afstand. 

Voor meer informatie over ons inloophuis kunt u bel-
len naar 010-2152855 of mailen naar communicatie@
inloophuisdeboei.nl .

Medewerkers de Boei



Buurtwinkeltje van weleer 

Groenteboer 
Groenezoom
(hoek Vonder)

Wat wordt dat tegenwoordig gemist: een echte, goede 
groenteboer die de krieltjes nog voor je schilt en toppro-
ducten verkoopt. Zo’n ‘ouderwetse’ groenteboer zat jaren-
lang aan de Groenezoom nr 275, waarin nu de Leeszaal 
Vreewijk is gevestigd.

Het pand werd in 1920 opgeleverd en al spoedig begon 
de heer Z. Herwijnen een groente-, fruit- en delicatessen-
winkel. Op de hoek met de Vonder was een uitbouw waar 
wagens te huur waren en klompen te koop; wat te zien is 
op een oude foto.
Volgens het adresboek van 1926 had de heer Herwijnen 
ook een ‘Sleeperij, grint- en zandhandel’.

Wat voor soort wagens te huur waren, dat is niet te achter-
halen; waarschijnlijk waren het handkarren. Ook verkocht 
hij klompen. Klompen waren gebruikelijker dan schoenen 
in die tijd; klompen zijn praktisch, goedkoop en gaan lang 
mee in gebruik. Schoenen waren voor de zondag en voor 
de rijkelui.

Na de Tweede Wereld-
oorlog nam de heer G.R. 
van Gaalen de winkel over 
en werd het een heuse 
groente- en fruitwinkel.
De laatste groenteboer, 
beter gezegd groenteman, 

was de heer M.A. van 
Beusekom, die vanaf 
1995 zijn tweede win-
kel in Vreewijk begon. 
Zijn eerste winkel was 
gevestigd op de Dordt-
sestraatweg.
Maar de vraag naar 
verse groente en fruit 
in een speciale winkel werd steeds kleiner en de concur-
rentie met supermarkten maakte de toekomst van een 
groentewinkel niet meer winstgevend. Zo’n tien jaar gele-
den heeft Van Beusekom zijn winkel gesloten. Naar mijn 
weten was dit de laatste groentewinkel die Vreewijk rijk 
was.

Tegenwoordig zit in het pand de Leeszaal Vreewijk; geen 
voedsel voor de maag, maar wel voor de geest. Altijd een 
bezoekje waard.
(Let op: Leeszaal kan tijdelijk gesloten zijn i.v.m. de coro-
namaatregelen.)

Marian Groeneweg  n

Column

Eten of gegeten 
worden
Natuurfilms doen me me af en toe afgrijzen. Zo’n lief 
onschuldig beestje waarop een roofdier vanuit het 
struikgewas loert tot hij zijn kans schoon ziet en het 
meedogenloos verscheurt. Bah! Ik durf niet te kijken. 
Ik sla mijn handen voor mijn ogen gluur tussen mijn 
vingers door of de sterfscène voorbij is.
Natuur…prachtig maar wreed. 

Waar ik niet zo vaak bij stil sta is dat deze taferelen 
zich ook afspelen in onze eigen achtertuin. De strijd 
tussen huiskat en vogelbaby zijn wel bekend inmid-
dels en af en toe laat de buurtsperwer een afgekloven 
duivenkadaver achter, maar deze week werd ik toch 
onaangenaam verrast door een merel.
Aangezien het merelpaar bezig is een nest te bouwen 
in onze klimop, kan ik een hoop van ze hebben, maar 
wat ik zag was toch schokkend.
Moeder merel begaf zich naar de rand van de vijver en 
viste vliegensvlug een salamander uit het water, die 
daar waarschijnlijk nietsvermoedend lag te zonnen.
Zo’n mooie salamander met z’n oranje en crèmekleu-
rige buik met van die leuke zwarte stipjes en met roei-
pootjes voor en zwempootjes achter en zo’n sierlijke 
staart. Zo’n mooie salamander dus.
En toen voltrok zich het gruwelijk schouwspel. De lie-
ve prachtige merel, waarvan het mannetje zo heer-
lijk kan zingen, die alom geliefde tuinvogel begon de 
salamander te martelen. Het duurde zeker vijf minu-
ten voor het arme amfibietje dood was. Telkens als hij 
even bewoog pikte die akelige merelvrouw weer in 
hem met haar snavel. Het was gruwelijk om te zien. 
En ik kon niets doen… Waarschijnlijk was het al te laat 
voor de salamander en bovendien moest ik clementie 
hebben met de merel, ze bouwde haar nest in mijn 
tuin, daar moest ik iets voor over hebben, nietwaar? 
Bovendien…het is de natuur hè. Maar toch…de natuur 
is prachtig maar wreed.
Ik was al een tijdje op weg, maar ik besloot ter plekke 
om definitief vegetariër te worden.

Buiten-beentje   n
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Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk
Museumstuk uitgelicht

Sleutelboshouder
Zo’n ouderwetse lederen sleutelboshouder 
is nog steeds te koop, hoewel er niet zoveel 
mensen dit zullen bezitten, laat staan gebrui-
ken.

Deze bos sleutels was van de heer Arends, de laatste bewoner 
van het huis aan de Lede 40. Deze woningen werden in 1917 
gebouwd en tot aan het overlijden van de heer Arends in 2008 
is niets aan de woning veranderd. Deze woning is daarom vrij-

wel in originele staat gebleven. Tegenwoordig is de woning 
ingericht met diverse meubelen en voorwerpen uit de begin-
periode van Tuindorp Vreewijk en nog enkele persoonlijke 
spullen van de heer Arends.

Eén van de persoonlijke spullen was deze bos sleutels in een 
houder. Deze sleutelboshouders werden vooral in de jaren 60 
en 70 veel gebruikt. Het was reuze handig: alle sleutels bij 
elkaar aan een ring en met een trekkoord konden de sleutels 
gemakkelijk in de houder worden getrokken, zodat je alleen 
met een soort etuitje rond liep.

Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Nieuwsgierig geworden naar andere museumstukken? 
Kom eens een kijkje nemen in Museumwoning Tuindorp 
Vreewijk. 
Adres: Lede 40 - 3075 HK Rotterdam
Geopend: woensdagen van 11:00- 16.00 uur en 1e zaterdag 
van de maand van 11:00 – 16:00 uur. (Let op: Museumwoning 
kan tijdelijk gesloten zijn i.v.m. de Corona-maatregelen.)
www.museumvreewijk.nl

Marian Groeneweg  n

De originele sleutelbos van Lede 40

Vonder gezien vanaf Groenezoom,  
rechts de groentewinkel van Herwijnen, ca. 1930 
(Foto: Stichting Ons Rotterdam)
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Al zijn we nu aan huis gekluisterd, afge-
lopen winter hebben de Rotterdammers 
uit Zuid allesbehalve stilgezeten. Meer 
dan vijftig foto’s werden ingezonden door 
enthousiaste mensen die de deur uitgin-
gen om de Zen-factor van Zuid in beeld 
te brengen voor de fotowedstrijd van Zen.
nl Rotterdam-Zuid. 

In samenwerking met verschillende 
bedrijven op Zuid hebben de tien win-
nende fotografen mooie prijzen ontvan-
gen. De hoofdprijs gaat naar Judith van 

Bragt met haar foto van herfstblad van 
de oerboom Ginkgo biloba op de Zuider-
begraafplaats. Het gele blad met de kale 
takken erachter laat zien dat er ook bij 
verlies en verdriet schoonheid kan zijn. 
Van Bragt won een vijfmaandse introduc-
tiecursus zenmeditatie.

Informatie bij hanneke@zen.nl, 
06 2277 0681. 
Nieuwsgierig naar zenmeditatie? 
Kom naar een gratis proefles bij 
zen.nl/rotterdamzuid, nu ook online.  n

Tien prijswinnaars fotowedstrijd  
‘Hoe Zen is Zuid?’ laten ons 
genieten van al het moois op Zuid

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

J.DRENT
Optometrist

Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 
3073 DT  Rotterdam,  

Tel. 4 85 91 47

Na een vliegende start, waarin we met buurt-
bewoners en diverse partners uit de stad een 
schitterende plek voor en met jongeren heb-
ben mogen neerzetten, hebben we nu moe-
ten beslissen het programma van het Huis 
van Morgen Vreewijk stop te zetten.
Financiën zijn hier de hoofdmotivatie 
geweest om tot deze keuze te komen. 
De komende weken en maanden zal het 
bestuur van het Huis van Morgen Vreewijk 
de mogelijkheden voor een doorstart bekij-
ken. Wij houden hoop, toch voelt dit nu als 
een periode van rouw waar we met elkaar in 
terecht zijn gekomen. 

Op 13 mei 2020 hebben we op 1.5m afstand 
en met een kleine groep jongeren onze pri-

vébezittingen uit het Huis gehaald. Onze 
kunstwerken, spelletjes en een verloren jas 
konden weer mee naar huis. 
De rest van het Huis blijft, tot nadere bericht-
geving, gewoon even wat het is. 

We hebben samen nog even herinneringen 
kunnen ophalen, gelachen en merkten soms 
heel even dat onze traanbuisjes vol liepen.... 
We hebben 2 hele mooie jaren gehad met 
elkaar. Jaren waarin we jongeren hebben zien 
groeien, hebben gezien waarin ze steeds een 
beetje meer zichzelf werden. Hier ben ik dan 
oprecht ook heel trots op. 

Lieve jongeren, 
Ik zal niet meer dagelijks in het Huis zijn, jullie 
niet meer wekelijks zien of spreken, maar jullie 
hebben m’n nummer en ik blijf in de buurt. We 
houden contact! 
Ik geloof in jullie. Wanneer de jeugd echt de toe-
komst heeft en jullie deze jeugd vertegenwoordi-
gen, maak ik me over die toekomst geen zorgen. 
Jullie komen er echt wel. 
Ik ben onwijs trots op jullie! 
Heel veel liefs van Milka

Het Huis van Morgen Vreewijk stopt (tijde-
lijk) haar programmering, mocht u mogelijk-
heden zien voor een doorstart of nog vragen 
hebben, voelt u zich vrij contact op te nemen. 

Milka Miller-Sies,  
coördinator van het Huis van Morgen Vreewijk  n

Berichten over het 
Huis van Morgen

 Foto Judith van Bragt

Het Huis van Morgen

Atelier ‘Greenhouse’ 
gaat sluiten
Het kunstenaarsechtpaar Rien en Hester van Galen woont en 
werkt al decennialang in Tuindorp Vreewijk. Zij begonnen aan 
de Weimansweg, daarna aan de Iependaal en sinds 1992 is hun 
winkel annex werkplaats ‘Greenhouse’ gevestigd aan de Groe-
nezoom 297. 
Rien werd vooral bekend door zijn prachtige bronzen buste 
van Jos Brink, die op het kleine gedenkpleintje staat aan de 
Lede. In de winkel waren o.a. de mooie kleine keramische 
huisjes van Hester te bewonderen. 
Al die jaren had de winkel met kunstvoorwerpen een gezichts-
bepalende etalage aan de Groenezoom. Bovendien konden 
veel Vreewijkers en ook mensen van buiten de wijk hier hun 
creativiteit uiten onder de bezielende leiding van Hester en 
Rien in hun achter de winkel gelegen werkplaats. Hier ston-
den de keramiek-ovens en stonden de in wording zijnde 
kunstwerken onder plastic of lappen of stonden ze te drogen 
in afwachting van het stookproces.

De cursussen die zij gaven, waaronder het bijzondere raku-
stoken waren druk bezocht. Maar ‘dankzij’ de coronacrisis is 
het cursusaanbod gestopt en nu gaat ook de winkel en het 
atelier zijn deuren sluiten. 
Tot eind juli blijft ‘Greenhouse’ nog open en is er de unieke 
mogelijkheid om tegen speciale prijzen kunstvoorwerpen te 
kopen. Het is zeer de moeite waard om er even een kijkje te 
nemen. 
Zo verdwijnt weer een stukje cultuur uit onze wijk en we 
zullen het zeker missen. Laten we hopen dat er een nieuwe 
gelijkwaardige bestemming wordt gevonden voor dit prach-
tige pand. Want er blijft een behoefte bestaan aan creativiteit 
voor vele van onze wijkbewoners en ook voor de uitstraling 
van een niet-alledaagse etalage.
Bedankt Hester en Rien van Galen voor al deze jaren van 
inspiratie en het mooie werk dat jullie maakten, waarvan we 
konden genieten. Het ga jullie goed.

Joyce Turek  n
Atelier ‘Greenhouse’



Weinig mensen zal het inmiddels nog onbe-
kend zijn (want het trieste nieuws ging half 
mei als een lopend vuurtje de wijk door), res-
taurant Roos Marijn in Het Witte Paard heeft 
vanwege de gevolgen van de coronacrisis haar 
deuren moeten sluiten.
Het is een droevig feit. De kookkunsten en 
gastvrijheid van de familie Kint en hun team 
zullen enorm gemist worden en veel wijkbe-
woners leven mee met het verdriet van Daan 
en Mirjam omdat ze deze beslissing hebben 
moeten nemen. 

Toch kan het niet zo zijn dat het iconische 
pand aan de Groenezoom leeg zal blijven. 
De trekpleister voor eten- drinken- en cul-
tuurminnende Vreewijkers en dito gasten uit 
de wijde omtrek kan en mag niet verdwijnen, 
zo is de algehele tendens. 
Het gebouw is al diverse keren als een phoe-
nix uit de -gelukkig niet letterlijke- as her-
rezen en ook nu zal het niet ten onder gaan, 
daar vertrouwt men op.
Het pand dat in bezit is van Stichting Volks-
kracht en beheerd wordt door Havensteder 

zal opnieuw een vergelijkbare bestemming 
krijgen. Binnenkort starten daarover gesprek-
ken met de belanghebbenden.

Niettemin zal menigeen voorlopig, zeker nu 
de buitentemperatuur hoger wordt, het heer-
lijke terras missen. Velen van ons keken uit 
naar het moment waarop het eindelijk weer 
open ging en we (weliswaar met niet meer 
dan dertig personen) weer konden genieten 
van een hapje en een drankje. En ook iedereen 
die een feestje of etentje had gepland in de 
komende maanden zal door de 
zure appel heen moeten bijten.
Zodra er bij de redactie meer 
bekendheid is omtrent de 
opvolging van Roos Marijn en/
of de plannen met Het Witte 
Paard zullen wij u daarvan in 
De Vreewijker op de hoogte 
brengen.
Daan, Mirjam en hun team 
worden alom geroemd en 
bedankt voor die twintig fijne 
jaren in zowel Roos Marijn 
aan de Dreef als in Het Witte 
Paard. Deze ommekeer in hun 
leven verdient veel medeleven 
en steun.

Joyce Turek  n

Zelfs de straatnaam ontkwam 
niet aan nieuwe spelling.

door Joyce Turek

Vroeger werd de straatnaam ‘Leede’ met dub-
bel e geschreven, getuige een aantal oude 
foto’s hier te zien. Ik vroeg mij af wanneer de 
dubbele e veranderd is in een enkele en ging 
op onderzoek uit.

In januari 1997 verscheen in dagblad Trouw 
een artikel van Haro Hielkema, waarin werd 
uitgelegd dat zelfs van oudsher vertrouwde 
straatnamen ten prooi vielen aan de ‘nieuwe 
spelling’. De nieuwe spelling had gevolgen 
voor straatnamen en straatnaambordjes. In 
sommige gevallen konden die nogal ingrij-
pend zijn. Op de meeste gemeentehuizen is 
daarover nog geen seconde nagedacht. En 
waar dat wel gebeurd is, liepen de meningen 
sterk uiteen over de vraag of de spellingwet in 
de straatnaamgeving moet worden toegepast.

Ik citeer hier een aantal regels uit het stuk 
van Haro Hielkema, aangevuld met eigen 
conclusies. 

- Sinds medio 1996 zijn overheid en onder-
wijs officieel verplicht de nieuwe regels te 
hanteren. Dat geldt ook voor het gebruik 
van straatnamen. Toch maakt bijna elk tele-
foontje daarover naar een gemeente sla-
pende honden wakker. Ook de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageert 
verbaasd.
Een VNG-medewerkster heeft er ook nog 
geen mening over. “Is de nieuwe spelling voor 
straatnamen dan verplicht? Een gemeente 
is op grond van de gemeentewet toch auto-
noom in het bedenken van straatnamen? 
Waarom zou je naambordjes dan moeten 
veranderen? En is dat niet een gigantische 
kostenpost?”-
Een medewerker van het P. J. Meertensin-
stituut (onderzoeksinstituut dat zich bezig-
houdt met de bestudering en documentatie 
van Nederlandse taal en cultuur)
tevens expert op het gebied van straatnamen 
zou het 'doodzonde' vinden om straatnamen 
te gaan veranderen. “Laat toch zitten. Dat 
kost veel te veel geld. Dat is ook het advies dat 
ik geef, als een gemeente mij belt. De ellende 
zit 'm niet eens zo zeer in het vervangen van 
bordjes, want wat zal dat kosten? Maar je ver-
huist als het ware een hele straat. Je dupeert 
mensen die hun adres in briefpapier, logo's 
en computerbestanden moeten veranderen”. 

Ik ben het met deze expert eens, maar een feit 
is dat dit advies bij de ‘Leede’ destijds niet is 
opgevolgd. Wanneer is dan onze ‘Leede’ in 
‘Lede’ veranderd vroeg ik mij af. En ik besloot 
een mail te sturen aan de heer F. Kilsdonk, 
ambtenaar bij de gemeente Rotterdam en lid 
van de straatnamencommissie. Hij schreef 
mij:
Op het besluit van 14 december 1917 staat de 
naam Leede gespeld met twee ‘e’s. De naam 

werd ook nog als ‘Leede’ geschreven in het 
boek  Rotterdamsche straatnamen geschied-
kundig verklaard  uit 1928. Nu is in de jaren 
1940/1950 een nieuwe spelling ingegaan, 
waarbij veel namen zijn gewijzigd. In Rotter-
dam is in 1948 besloten om de naam ‘Lede’ te 
hanteren als modernisering van het oudere 
woord ‘Leede’. Uiteindelijk zijn de straat-
naamborden pas veel later gewijzigd; op 20 
juli 1974 heeft  Het Vrije Volk  daar zelfs een 
klein artikel aan gewijd. (zie foto) 

De correcte hedendaagse schrijfwijze is dus 
Lede. Ik zal in de vernieuwing van de straat-
namendatabase die deze zomer online komt 
in de tekst opnemen dat eerst de naam als 
Leede werd gespeld tot 1948. De naam op 
het omleidingsbord (zie foto) kan een foute 
schrijfwijze zijn; ik zal de persoon die dit 
bord heeft geplaatst vragen om in het ver-
volg de straatnamendatabase te raadplegen 
om verwarring in de toekomst te voorkomen.
Overigens is de naam Lede/Leede gebaseerd 

op een andere benaming voor water of afwa-
tering. Ook andere namen in de wijk (Wed, 
Voorde, Dreef) verwijzen naar oude namen 
uit het landelijk gebied. Dit sluit ook aan bij 
de vorming van Vreewijk als tuindorp in een 
voormalig landelijk gebied.- aldus de heer 
Kilsdonk.

Ik vind het jammer dat in ons historische 
meer dan honderd jaar oude tuindorp de oor-
spronkelijke naam Leede niet gehandhaafd 
bleef, maar blijkbaar konden gemeenteamb-
tenaren niet voorkomen dat de nieuwe spel-
ling de historie verdrong.

Joyce Turek  n
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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

Correctie
In de vorige Vreewijker stond 
een artikel over de fietswerk-
plaats van Danny Hulscher aan 
de Voorde 169. Helaas was zijn 
mailadres niet correct.
Het goede mailadres is: 
danny@bikerecyclingholland.com 

Het Witte Paard 
gesloten

WERDLEEDE LEDE

Lede 37 Lucy Havelaarhuis

Leede, oud straatnaambord

Leede omleidingsbord



In 2018 is de Tuindorp Vree-
wijkcoöperatie opgericht. Dit 
was vooral bedoeld om allerlei 
klussen en werkzaamheden in 
de wijk door bewoners uit de 
wijk te laten uitvoeren. En dan 
natuurlijk liefst zo dat zij hier-
door een betaalde baan hebben. 

Inmiddels is de coöperatie 
actief in groenbeheer, schoon-
maak, beheer van de logeerwo-
ningen en kleine klussen in de 
buurt. Door de coöperatie hier-
voor in te schakelen, zijn er nu 
ook een aantal Vreewijkers aan 
het werk:  

‘Vrijheid, Blijheid! Je bent heel vrij bij de coöperatie! En zolang 
je je werk gewoon goed doet is dat ook echt zo!’(Yolanda)

‘Zelfs in deze tijd werken wij samen en dat is naar mijn 
idee wat de coöperatie voorstelt, samenwerken in de wijk en 
samen van alles bereiken.’ (Leen)

‘Het is heerlijk om gewoon aan het werk te kunnen en te con-
centreren op de klus die geklaard moet worden.’ (Bailey)

U kunt op verschillende manieren meedoen! U kunt uw 
tuin door ons laten onderhouden, de heg laten snoeien 
of andere klussen uit laten voeren. Maar u kunt u ook bij 
ons aan de slag!

Voor meer informatie:  
Dreef 83
3075 HB, Rotterdam
info@vreewijkcooperatie.nl
Tel: 06-81279086  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!!!

TOT NADER ORDER 

ALLES GESLOTEN

Binnenkort wordt de Valkeniersbuurt opgeleverd. De 
woningen zijn opgeknapt, de straten opnieuw ingericht. 
Het ziet er prachtig uit! Als kers op de taart worden in een  
later stadium ook de lantarenpalen in Vreewijk vervangen 
door nieuwe exemplaren die zo uit de jaren '20 lijken te 
komen. Hiermee wil de gemeente Rotterdam het karakte-
ristieke straatbeeld van de wijk in ere herstellen. 

Samen met Spark design & innovation maakten we een 
ontwerp die door ledverlichting duurzamer is. In 2023 ver-
vangen we de straatverlichting in de Vreewijkse Valkeniers-
buurt, Buurt 9 en de Linker Halve Vlieger.

Een uniek stukje Rotterdam
Opgezet als een dorp biedt het zijn bewoners ruimte en een 
groene omgeving midden in Rotterdam. We zijn samen met 
woningcorporatie Havensteder bezig om de wijk het oude 
karakter terug te geven. Huizen worden gerenoveerd en de 
buitenruimte wordt aangepakt en volgens de oorspronke-
lijke stijl teruggebracht.

Beschermd Stadsgezicht
Vreewijk is een tuindorp in Rotterdam Zuid. De wijk is 
gebouwd in de periode 1913-1942 op initiatief van bankier 
K.P. van der Mandele. Tuindorp Vreewijk kreeg in 2012 de 

status van Beschermd Stadsgezicht en neemt een bijzon-
dere plaats in binnen de geschiedenis van de Nederlandse 
stedenbouw en volkshuisvesting. De wijk is één van de 
vroegst gerealiseerde voorbeelden van de uit Engeland 
afkomstige tuinstadgedachte in dergelijke omvang. Om de 
sfeer van het beschermd stadsgezicht Tuindorp Vree wijk 
weer te laten sprankelen is het Masterplan Buitenruimte 
Tuindorp Vreewijk vastgesteld. Hierin wordt een afgewo-
gen geheel van maatregelen aangegeven.

Samenhang en uniformiteit
De omvangrijkste ingreep is de herinrichting van alle stra-
ten in het tuindorp die past bij het historisch beeld en 
kleinschalige opbouw van Vreewijk en zorgt voor een grote 
samenhang tussen gebouwen en straten. Deze beoogde 
samenhang vraagt erom dat er uniformiteit ontstaat in de 
verhardingen, het straatmeubilair en de verlichting.

Bijzondere lantarenpaal
Voor de verlichting is het traject ingezet om een specifiek 
armatuur te ontwikkelen voor het tuindorp Vreewijk. Zoals 
alles wat er in Vreewijk gebeurt zijn daarvoor het karakter 
van de oorspronkelijke aanleg en de toegepaste ontwerp-
principes leidend. Op basis van historische foto’s en gege-
vens is een lantarenpaal gemaakt die in Vreewijk vanaf de 
jaren 20 van de vorige eeuw in de straten stond.

Karakteristiek straatbeeld
Donderdagavond 14 mei is op de kade bij de Vertrekhal 
Oranjelijn het concept-ontwerp van de gemeente Rot-
terdam getest. Met een slim prototype van Spark was het 
mogelijk om verschillende opties in hoogte en beglazing 
eenvoudig te evalueren en tot een definitief ontwerp te 
komen.

Han van Dam, Wijkmanager Vreewijk, Gemeente Rotterdam  n

Karakteristieke 
straatverlichting  
voor tuindorp Vreewijk

Vreewijkers aan het werk bij de 
Tuindorp Vreewijkcoöperatie

De nieuwe lantarenpaal wordt getest

Coöperatie tuindag Leen bezig in logeerwoning



Dag van Vreewijk 
uitgesteld naar  
19 juni 2021
We zagen het al aankomen, door de coronacrisis heb-
ben we jammer genoeg dit jaar de Dag van Vreewijk 
moeten afblazen. 
Natuurlijk hebben we besloten om in de herkansing 
te gaan. Op 19 juni 2021 zal, als alles meezit (en 
daar hopen we natuurlijk vurig op) de tweede Dag 
van Vreewijk plaatsvinden. Onthoud die datum! We 
hopen iedereen dan in goede gezondheid terug te 
zien. De oproepen op de achterpagina van de vorige 
editie van De Vreewijker blijven geldig voor volgend 
jaar.
Het duurt nog wel even, maar we hebben weer iets 
om naar uit te kijken!

De organisatie van de Dag van Vreewijk  n 

Een paar weken geleden is Leeszaal Vreewijk 
begonnen met gratis bezorging van boeken 
bij buurtgenoten die noodgedwongen veel 
binnen blijven. Uit de reacties blijkt dat 
we daarmee in een behoefte voorzien.  We 
gaan dit nu uitbreiden met een nieuwe 
mogelijkheid: boeken-duo’s. 

Omdat het altijd leuk is om over een boek 
wat je leest of gelezen hebt te praten met 
anderen, bieden we de mogelijkheid om 
samen met andere wijkbewoners het-
zelfde boek te lezen en er dan online of 
via de telefoon over (na) te praten.  

Het werkt als volgt: Als het u leuk lijkt om 
mee te doen meldt u zich aan met naam 
en mobiel telefoonnummer . De leeszaal 
selecteert een aantal fijne boeken in 
verschillende categorieën  waarvan we 
meerdere exemplaren bezitten.  Als we 
een selectie hebben gemaakt sturen we 
de mensen die zich hebben aangemeld 
een lijstje en die kunnen daaruit een- 
of een paar boeken kiezen.  Als er zo 
duo’s of trio’s ontstaan van mensen 
die hetzelfde boek willen, bezorgt de 
leeszaal de boeken bij die deelnemers 
en zetten we een Whatsapp groepje 

op waar de lezers samen in zitten. Via Whatsapp kunnen de 
lezers contact hebben over het boek. Dat contact kunnen ze 
zo lang in stand houden als ze zelf willen.

Hebt u zin om mee te doen stuur dan een mail naar info@
leeszaalvreewijk.nl, met naam en telefoonnummer. Gebruik 
als onderwerp boeken-duo. Om mee te kunnen doen moet u 
over een telefoon met whatsapp beschikken.

Bram de Smit
Leeszaal Vreewijk  n 
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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
19 juni 2021

UITGESTELD

Samen een boek lezen 

Boeken-duo’s


