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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.

Alles over
Het Witte Paard!
In de vorige Vreewijker stond al het
goede nieuws dat Het Witte Paard
nieuwe ondernemers huisvest.
Nu meer!
Wie zijn Mireille van den Berg en Bob
Richters?
Zij zijn sociaal-cultureel-ondernemers, met een
warm hart voor Rotterdammers die niet meteen
de mogelijkheden en/of de middelen hebben om
aan de ‘vanzelfsprekende’
verworvenheden in onze
maatschappij
deel te nemen.
Denk
daarbij aan mensen met een
afstand tot de
arbeidsmarkt
Het Witte Paard interieur
of een sociaal
isolement.
In Talentfabriek010 en Hotspot Hutspot hebben
Mireille en Bob hun sporen verdiend en in deze
organisaties zijn ze beiden nog steeds actief. Zij
bieden mensen nieuwe kansen.
Maar… Het Witte Paard wordt voor hen iets
heel nieuws.
In voornoemde organisaties bouwden Mireille
en Bob ruime ervaring op in het managen van
sociaal-culturele ondernemingen.
De Stichting Bevordering van Volkskracht, die
eigenaar is van het historische pand Het Witte
Paard, honoreerde hun ondernemingsplan en
zo viel hun de eer te beurt om Het Witte Paard
nieuw leven in te blazen .

Nieuw leven voor Het Witte Paard
Mireille is oprichter van de nieuwe Stichting
Het Witte Paard. In het prachtige inspirerende
gebouw wil ze samen met Bob en de ondersteuning van talloze gemotiveerde medewerkers een
plek creëren die voor de Vreewijkers een thuis
wordt en voor iedereen een plek waar ‘iets te
halen’ valt.
Wat valt er ‘te halen’?
Spreek er af met je buren, je vrienden, je familie,
je collega’s, kom tot een goed gesprek of een ontspannen uitje, op het terras of binnen.
In de theaterzaal zal er regelmatig muziek, film
(met bijbehorende maaltijd) en theater te beleven zijn, hetzij georganiseerd door Podium Vreewijk, hetzij door Het Witte Paard zelf. Het is de
bedoeling dat er voor elk wat wils ‘te halen’ valt,
zowel op cultureel als op culinair gebied. Ook
worden mensen uitgenodigd om zelf ideeën op
dat gebied aan te dragen. Verder behoren b.v.
workshops, cursussen, vergaderingen, trainingen
tot de mogelijke activiteiten in Het Witte Paard.
We kunnen niet wachten! Wanneer kunnen
we er heen?
Met het terras hebben sommige wijkbewoners al
kennis gemaakt toen het ‘even’ mooi weer was.
Binnen zijn ze nog druk bezig om de sporen van
een jaar leegstand en achterstallig onderhoud
weg te werken. Er wordt hard gewerkt aan een
nieuwe uitstraling die past bij de nieuwe ondernemers en hun ideeën. En binnenkort zal het
zover zijn dat er ook binnen gegeten, gedronken
en bewonderd kan worden.
Dag van Vreewijk Vooruit; Levensliederenfestival op 4 jul a.s.
Het eerste ‘grote’ evenement dat gaat plaats-

Mireille, Bob en hond Lana

vinden op het terras van het Witte Paard zal het
Festival van Internationale Levensliederen zijn.
Hierover meer elders in deze Vreewijker.
Een tipje van de sluier…
Je kunt straks in Het Witte Paard terecht voor
koffie/ thee, een klein ontbijtje of huisgemaakt
gebak, kleine lunchgerechten en mezze: dat zijn
mediterrane hapjes zoals die in Zuid-Europese
en Noord-Afrikaanse landen en in het MiddenOosten worden gegeten. Met mezze kan je alle
kanten op en stel je je eigen borrelplankje of
maaltijd samen. Voor elk wat wils, want ook als
je liever geen vlees of vis eet, kan je met mezze
een gevarieerd menu samenstellen.
Door het concept kun je zelf kiezen hoe uitgebreid of eenvoudig je wilt eten: van een lekkere
eenvoudige maaltijd tot een feestelijk diner.
Mireille: “Wij willen een ontmoetingsplek voor
de wijk zijn, dus voor rond de €15 kan je al fijn
eten bij Het Witte Paard”.
Openingstijden:
Ze zijn nu natuurlijk nog gebonden aan de corona
maatregelen en het weer, maar wanneer de maatregelen zijn opgeheven, kun je van woensdag t/m
zaterdag van 10.00u - 22.00u terecht. Op zondag
starten ze wat later en sluiten ze om 17.00u
Voor aanvullende informatie:
www.hetwittepaardrotterdam.nl en
www.facebook.com/wittepaardrotterdam,
of e-mail: mireille@hetwittepaardrotterdam.nl
Ga het zelf beleven!
Ga vooral zelf kennis maken met ‘ons’ vernieuwde Witte Paard en haar gastvrije bewoners! Tot ziens daar!
Joyce Turek n

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-aanhuis verspreid.
Dreef 83a
3075 HB Rotterdam

Jonge vogels
foto’s van André van Well

wijkkrantdevreewijker@gmail.com
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Buurtzorg, twee bevlogen zorgteams in Vreewijk

Nieuwe buren

Buurtzorg Vreewijk team 1. Weipoort Celine, Marijke,
Jenne, Passie, Wil, Asmera en Jolanda Foto Vincent Schriel

Buurtzorg Vreewijk Team 2 Groene Hilledijk
met de klok mee Cisca, Eliandra, Patricia,
Patricia, Regien, Connie

Voor wie er (nog) niet mee te maken heeft is ‘Buurtzorg’ misschien nog geen begrip. Daarom interviewde ik
Asmera Pouwelse, wijkverpleegkundige in team Vreewijk, om duidelijkheid te krijgen in wat Buurtzorg precies is.
Asmera vertelt:
Stichting Buurtzorg Nederland is een landelijke thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat
hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. De medewerkers kijken samen met de cliënten wat er aan zorg nodig is en
zoeken samen met hen en hun omgeving naar oplossingen.
Meestal wordt het contact gelegd door de huisarts, maar het is
ook mogelijk om zelf hulp aan te vragen bij Buurtzorg.
De persoonlijke verpleegkundige hulp wordt vergoed vanuit
het basispakket van de zorgverzekering.
Twee teams:
We werken in kleine zelfsturende teams, van maximaal twaalf
personen, zodat de cliënten steeds een vertrouwd iemand
thuis krijgen die hen verzorgt en/of verpleegt.
Vorig jaar werd het team Vreewijk te groot voor die doelstelling en dus werd het team gesplitst. Nu zijn de twee teams
met respectievelijk acht en zeven medewerkers verdeeld over
twee delen van de wijk. Ieder team bedient dus een ander deel
van Vreewijk. Er kunnen nu weer meer medewerkers en meer
cliënten aangenomen worden.
Is Buurtzorg ook voor huishoudelijke hulp?
Asmera: Nee, huishoudelijke hulp en boodschappen doen en
dergelijke is ondergebracht bij de gemeente. Buurtzorg is er
voor verzorging na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, het
aantrekken van steunkousen en persoonlijke verzorging;
douchen en zo. We zorgen ervoor dat mensen hierdoor zo
lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in hun
vertrouwde omgeving als ze dat graag willen. Ook is er ruimte
voor sociaal contact met onze cliënten, een kopje koffie en
een praatje hoort erbij, al is dat in coronatijd natuurlijk wel
anders geworden. Mondkapjes en afstand verhinderen vooral
voor mensen met gehoorstoornissen de persoonlijke contacten. Wij bieden ook zorg in de laatste levensfase.

Uit wat voor verschillende mensen bestaan de teams?
Asmera: Elk team is heel divers samengesteld. Op dit moment
zijn het alleen vrouwen, in leeftijd variërend van in de twintig
tot in de zestig en met verschillende culturele achtergronden.
Ook de disciplines zijn verschillend, van verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten tot ziekenverzorgenden en met
meer of minder praktijkervaring en opleidingsniveau. Het
zijn heel leuke teams. We werken ook samen met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en de huisartsen natuurlijk. We
proberen om goed te kijken naar het verbeteren van hulpmiddelen en hoe we cliënten soms zelfredzamer kunnen maken
daarin, door middel van training. De inzet van ICT speelt daar
tegenwoordig een grote rol in, vooral bij jongere cliënten is
de toename van zelfredzaamheid natuurlijk heel belangrijk.
Hoe zijn jullie herkenbaar in de wijk?
Asmera: We dragen geen uniformen, maar we hebben wel
onze ‘Buurtzorg-blauwe’ jassen en we hebben een Buurtzorgauto. Dus als je die ergens ziet staan zijn we ‘in de buurt’.
Asmera benadrukt dat de beide teams hun prachtige werk met
liefde doen. Ze hoopt dat ze in de toekomst rubriekjes in De
Vreewijker kunnen verzorgen, waarin tips en wetenswaardigheden te lezen zijn op het gebied van gezondheid, preventie
van ziekte en het verbeteren van sociale problemen.
Joyce Turek n
Team Vreewijk 1: 06-83222697
Email:
rotterdamvreewijk@buurtzorgnederland.com
Adres: Weipoort 11
Team Vreewijk 2: 06-20252860
E-mail:
rotterdamvreewijk2@buurtzorgnederland.com
Adres: Groene Hilledijk 346 A

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

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

De toewijzing van vrijkomende woningen aan nieuwe bewoners zorgt toenemend voor een andere samenstelling van de wijk. Hoe vergaat het de (oudere) Vreewijkers
daarbij?
Je woont al vele jaren in Vreewijk en hoopt dat nog jaren
te kunnen doen.
Dan komen er nieuwe buren naast je wonen. Met de vorige buren was goed te leven. Je hoorde wel eens wat, de
woningen zijn gehorig, maar je hield rekening met elkaar.
Begrip voor elkaar dat was de sleutel.
Nieuwe buren naast je met een andere leefstijl. Brengen
ze een nieuw elan, stoffen ze de wijk met behoud van het
Tuindorp karakter af? Kiezen ze bewust voor Vreewijk?
Blijft je huis een thuis en je tuin die oase van rust?
Wat zijn uw ervaringen?
Reacties naar: Harm Oosthoek
noharm555@gmail.com
Harm Oosthoek n

WIJKRAAD
VREEWIJK
Het is weer lente en de coronamaatregelen zijn enigszins versoepeld. Wij moeten
echter nog steeds voldoende
afstand blijven houden tot
elkaar en geen drukke plekken bezoeken. Dit geldt ook
voor de wijkraad. Vergaderingen in De Brink kunnen nog niet plaatsvinden.
Alleen digitaal vergaderen
is mogelijk. U logt hiervoor
in via giebiedscommissies.
notubiz.com. Wilt u inspreken bij een openbare vergadering, dan kunt u mailen
naar
GebiedFeijenoord@
rotterdam.nl.
Het is u vast niet ontgaan
dat er betaald parkeren is
ingevoerd in de Landbouwbuurt en de Valkeniersbuurt. Vanaf dat moment
is de parkeerdruk toegenomen in gebieden waar geen
betaald parkeren is. Oftewel, is er een waterbedeffect ontstaan. De gemeente
is bezig de parkeersituatie
te monitoren. Vervolgens
volgt er een terugkoppeling.
Op dit moment is het voornemen om een gedeelte van
de Geitenwei in te richten
voor veertig tijdelijke woningen voor eenpersoonshuishouden. Deze woningen zijn
te verplaatsen en flexibel
inzetbaar. Ze zijn straks op
verschillende plaatsen in de
stad te vinden. Een oplossing voor het woningtekort.
Als wijkraad zijn wij de
ogen en oren van Vreewijk

en signaleren wij knelpunten. Zo merken wij dat dit
voor onrust bij hondenliefhebbers zorgt. Het is een
omheind
hondenlosloopgebied. Hierdoor kunnen
bewoners elkaar ontmoeten
en een praatje maken. Het
laatste woord hierover is nog
niet gesproken. Vanwege
Covid kan er nog niet gezegd
worden op welke manier de
communicatie naar de bewoners toe zal plaatsvinden.
Ook hebben wij onlangs het
bestemmingsplan Simeon
en Anna besproken. We
maken hiervoor een advies
naar de gemeente. Dit geldt
ook voor de plannen omtrent
het Zuiderhof. Er gebeurt
heel veel in de wijk. Door
corona is dat niet altijd voor
iedereen zichtbaar. Plannen op lange termijn eisen
zorgvuldigheid. We blijven
erin geloven dat er betere
tijden komen. We zijn samen
Vreewijk en trots om in deze
wijk te mogen wonen. Laten
we ervoor zorgen dat we
daarom onze leefomgeving
netjes houden. Het is een
beschermd stadsdeel met
oude en nieuwe huizen. Het
verbeterplan van Havensteder heeft ook grote invloed
op de wijk. Uiteindeljijk
knapt de wijk steeds meer op.
Blijf contact zoeken met ons,
want uw input is belangrijk.
Wijkraad Vreewijk n
wijkraden@rotterdam.nl
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Nieuws van de Tuinen
Keurings Commissie (TKC)

TKC bestuur Hanny de Jong, Corrie Kruithof, Gerard Koekkoek,
Nellie van Veen, Henk van der Horst

Het is weer zover! De lente is begonnen. Alhoewel dat in mei
nog niet echt te merken is aan het weer. Maar…. het mooie
weer komt eraan. Dat zeggen de mensen die er verstand van
hebben. Het betekent natuurlijk dat het tuinseizoen is begonnen. Voor degenen die niet bekend zijn met wat de TKC doet
het volgende. Sinds 1924 keurt de Tuinen Keuring Commissie
1 x per jaar alle tuinen in Vreewijk, omdat we Vreewijk ook
echt als Tuindorp willen behouden.
In verband met het coronavirus zijn de tuinen vorig jaar niet
gekeurd. Bewoners van Vreewijk konden desgewenst een foto
van hun tuin digitaal aanleveren. Daar hebben toch veel Vree-
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wijkers gehoor aangegeven. Voor dit jaar heeft
het bestuur van de TKC
besloten dat alle tuinen
als vanouds fysiek worden gekeurd. De keurders
komen weer daadwerkelijk
in uw tuin keuren. Stelt u
Eervolle vermelding
TKC 1930
het op prijs dat uw tuin
gekeurd wordt, zorg er dan voor dat uw tuin toegankelijk is
voor de keurders door uw hek vanaf 10.00u niet op slot te
doen. Als uw tuin gekeurd is, plakken de keurders een stickertje op uw raam zodat u weet dat ze geweest zijn. Het stickertje is gemakkelijk te verwijderen door er even met een natte
spons overheen te gaan. De keurders zijn te herkennen aan
de groene bodywarmer met het TKC-logo erop. Een verzorgde
tuin wordt al snel beloond met een certificaat dat u dan enkele
weken later in uw brievenbus vindt. De tuinenkeuringen vinden plaats in de week van 14 t/m 19 juni plaats tussen 10.00u
en 19.00u. Als vanouds worden de tuinen die een ‘ereprijs’
met het maximale puntenaantal (30) hebben gescoord, herkeurd om te bepalen wie de uiteindelijke hoofdprijswinnaars
van heel Vreewijk zijn geworden. Degenen die de herkeuringen verrichten, komen van elders, zijn volkomen neutraal
en keuren individueel. De herkeuringen vinden plaats op 17
juli. De eigenaren van de tuinen die hiervoor in aanmerking
komen krijgen hier bericht van.
Irene Waltman, TKC n

Tuinen Keurings Commissie
Vreewijk
Wij gaan weer keuren van 14 juni t/m 19 juni 2021

Vreewijk is aan zet!
Wie mooi en fit wil zijn, moet pijn lijden. Kent u
die uitdrukking? Wie mooi en fit wil zijn, moet pijn
lijden… Ik moest hier laatst aan denken, toen ik
weer thuiskwam na een rondje hardlopen. Nou
ja hardlopen… ik noem het liever sjoggen… Een
mix van sjokken en joggen. Vanaf de Valkeniersweide, het bruggetje over, het Zuiderpark door
en weer terug.
Vooraf voel ik vaak tegenzin, achteraf ben ik altijd moe
maar voldaan. En blij dat ik niet meer in het centrum van
de stad woon maar in Tuindorp Vreewijk. Waar je kunt
lopen en fietsen, niet gehinderd door stoplichten, langs
de singels met zwanen en eendjes, omringd door magnolia’s, Japanse kersenbomen en treurwilgen, en aangemoedigd door de betoverende klanken van merels en
tuinfluiters.
Wij hebben geen sportschool nodig. Wij, bewoners van
de groenste volkswijk van Rotterdam, wij hebben de
natuur. Daar zijn we dankbaar voor. Hallelujah! Maar
dan moeten ‘ze’, de dames en heren bestuurders aan de
Coolsingel, hier geen snode bouwplannetjes smeden. Ten
koste van ons dierbaarste ‘bezit’: flora en fauna.
Ik heb het uiteraard over het onzalige idee om de Geitenwei vol te plempen met tijdelijke ‘tiny houses’. Zijn ze
GEK geworden? Eerst dat dreigement met betaald parkeren en de overlast van auto’s uit omliggende wijken, en
nu weer DIT?
Niet in onze achtertuin! Uh... ik bedoel: probeer het maar
ergens anders!
Hopelijk komt aan dat soort besluitvorming zonder
serieuze inspraak van bewoners binnenkort een eind.
Dankzij ‘de wijk aan zet!’: een ambitieus voorstel tot
bestuurlijke vernieuwing. Als de gemeenteraad in juli dit
plan van burgemeester en wethouders goedkeurt, mogen
we allerlei zaken voortaan zelf beslissen en oplossen.
Met een ‘wijkmanager’, en een ‘wijkhub’ als laagdrempelige ontmoetingsplaats voor lokale ondernemers, ambtenaren en bewoners.
Dan is Vreewijk dus aan zet! Komt het toch nog goed.
Zullen we maar zeggen.

Plantenmarkt TKC

Geslaagde plantenmarkt TKC
Zoals veel organisaties heeft ook de Tuinen Keuring
Commissie Vreewijk (kortweg TKC) vorig jaar door de
coronamaatregelen alle activiteiten gestaakt. Inmiddels
heeft de TKC de welbekende activiteiten weer opgestart.
Zaterdag 8 mei 2021 vond er de jaarlijkse plantenmarkt
in de tuin van Het Witte Paard aan de Groenezoom weer
plaats. En dat was goed te merken. Veel Vreewijkers hebben de plantenmarkt bezocht en waren weer in staat
nieuwe planten voor hun tuin aan te schaffen. Immers,
niet iedereen beschikt over een auto om elders tuincentra te bezoeken voor deze aankopen. Het was heel druk
en ook nog heel gezellig. Buurtbewoners kwamen elkaar
weer tegen en contacten zijn weer aangehaald. Het
bestuur van de TKC kijkt terug op een in alle opzichten
zeer geslaagde plantenmarkt. En dat is mede te danken
aan het gevarieerde aanbod. Vrijwel de gehele ingekochte
voorraad is verkocht.
Irene Waltman, TKC n

Plantenmarkt TKC

Het idee van een wijkdemocratie sluit in ieder geval mooi
aan bij twee principes van de tuindorpgedachte, op basis
waarvan Vreewijk ruim 100 jaar geleden werd opgericht
door een clubje bevlogen notabelen onder leiding van
de bankier K.P. van der Mandele: zelfvoorzienendheid
en gemeenschapsgevoel. Tel die wijkdemocratie op bij
de Vreewijkcoöperatie die bestaat sinds 2018, en bij het
‘verbeterprogramma’ Vreewijk Verder (dat hopelijk niet
alleen de buitenkant opknapt maar ook iets doet aan die
ellendige lekkages en andere mankementen in veel oude
woningen!), en we zijn op de goede weg richting een
tuindorp 2.0. Zo kunnen we de oude idealen nieuw leven
inblazen en onszelf verheffen tot een eigentijds arbeidersparadijsje. Of draai ik nu door?

TKC Foto
van T.Kan

Nel Gerdes

Voor straks wens ik u een smakelijke en gezonde maaltijd. Met worteltjes en zo.
Nel Gerdes TKC

De TKC vindt het op zijn plaats om een bepaalde keurder in
het zonnetje te zetten. En dat is Nel Gerdes. Zij heeft te kennen gegeven dat zij niet meer zal keuren. Nel is nu 85 jaar. Zij
heeft 25 jaar lang met veel enthousiasme tuinen in Vreewijk
gekeurd. Elk jaar was zij van de partij. Een trouwe keurder die
veel inzet toonde en zo nodig extra keurwerk verrichtte als
sommige keurders op het laatste moment door omstandigheden moesten afzeggen. Nieuwe keurders nam zij bij de arm
om hen in te wijden hoe zij moesten keuren en waar zij op
moesten letten. Het TKC-bestuur is haar heel dankbaar voor
haar inzet in al die jaren.
Irene Waltman, TKC n

Rolf Bartels n

De bewoners die meededen met de
opruimdag Dreef Heggepad kregen
door de TKC een plant aangeboden
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Museumwoning
Tuindorp Vreewijk
Nieuwe aanwinsten
Huisartsbureau

Schenking van Mevr. H.P. Hoornstra-Koedam, huisartsbureau
Uit de nalatenschap van Dr. B.D. Hoornstra heeft de museum
woning enkele
persoonlijke spullen uit de huisarts-

praktijk mogen ontvangen. Onder
andere deze prachtige huisartsbureau.
Dr.B.D. Hoornstra is gedurende 30 jaar
werkzaam geweest als huisarts aan de
Langegeer, waar hij hier met de praktijk en privé heeft gewoond. Met plezier
heeft hij zijn huisartsenpraktijk uitgeoefend. Het was in de tijd dat een huisarts een speciale band met de patiënten
en ook met de familie had.
Dokter Hoornstra was dan ook een markante persoonlijkheid met een ruim
hart. Tevens was hij ook vertrouwensarts van de stad Rotterdam en is daarvoor ook gewaardeerd met de zilveren
Erasmusspeld.

Het Zuiderhof, een korte schets

Film Watersnoodramp 1953
Over de Watersnoodramp 1953 heeft de
museumwoning een film ontvangen van
de kinderen van Adrie Den Beste. De film
is gemaakt door hun vader, de sigarenboer
die vroeger op de hoek van de Langegeer
en de Groenezoom zijn winkel had.
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

Buurtwinkeltje van weleer

Doe-het-zelfwinkel
Edixhoven
Dordtsestraatweg 414-418

Toen, dankzij bewoners inzet, de sloop van het Zuiderziekenhuis verhinderd was, moest er met het gebied iets
gebeuren. Bewoners en de Wijkraad kregen een mooi
plan te zien met laagbouw, zodanig bedacht dat het
prima in de wijk zou passen, en hergebruik van het ziekenhuis complex. Wie wel eens door de nieuwe straatjes loopt ziet dat het tot nu toe een heel fraai geheel is
dat inderdaad een Vreewijkgevoel oproept. Tot nu toe
gaat het goed en velen dachten dat na de afbraak van de
Daniël het overgebleven kavel net zo zou worden. Het
wachten was op het bestemmingsplan. En dat is er nu,
nou ja, het is ter inzage, online, vanwege corona en commentaar is mogelijk vanaf 18 april tot 27 mei. Is het makkelijk te vinden? Nou nee, zelfs als je van een bevriende
relatie de hyperlink naar de Staatscourant krijgt ben je
nog een kwartier zoet op bij de stukken te komen, die in
ambtelijke stijl, enige honderden pagina’s bijna ondoordringbaar proza bieden. De zogenaamde Ruttedoctrine
schijnt ook tot hier te zijn afgedaald en de indruk is niet
te vermijden dat inspraak niet heel erg gewenst is.
Helaas blijkt uit de nieuwe vergunning niet dat het leuke
wijkje wordt voortgezet. Zoals te zien is op de tekening is
er in feite een geheel nieuwe gedachte ontstaan, namelijk hoe verzieken we een wijkje en hoe lelijk kunnen we
het maken. Zo verschijnt op de Groene Hilledijk een blok
portiekwoningen in de stijl van de overzijde, waardoor de
dijk een soort tunnel zonder dak wordt. Maar het ergste
is de invulling aan de rand van de Valkeniersweide. Daar
verschijnt in dit plan een monstrueus blok in stuitende
kleur dat staat te schreeuwen ”kijk naar mij, ik ben lelijk”.
De vormgeving is zodanig dat, als je er een rood kruis op
zet, ambulances spontaan stoppen om patiënten uit te
laden. In plaats van dit architectonische wanproduct te
verstoppen in het midden van het plan, moet het per se
ook nog direct aan de rand van de weide worden neergepoot, zodat het een onvermijdelijke blikvanger wordt en
de komende vijftig jaar niet bepaald “welkom in Vreewijk”
uitstraalt. Uiteraard vindt het college van B&W het allemaal prachtig, wat geen verbazing wekt gezien het aantal
architectonische en planologische miskleunen waarmee
ze de stad in de laatste jaren hebben opgezadeld.
André van Well n

Grote ladders en trappen, uitgestald op de brede stoep,
lieten al van verre af zien waar de winkel van Jan Edixhoven was gevestigd aan de Dordtsestraatweg.
Met de ingebruikname van enkele winkelpanden had de
zaak een uitgebreid assortiment, waar menig doe-hetzelfwinkel jaloers op zou zijn geweest. Vele Vreewijkers
kochten daar hun spullen. Gamma, Praxis en Karwei
waren nog onbekend.
De winkel besloeg enkele panden tussen de Egstraat en
de Reepstraat op de Dordtsestraatweg. De winkel werd
ook de IJzerwinkel genoemd, vanwege de verkoop van
ijzerwaren. Ze verkochten gereedschap, verf en losse
spijkers of schroefjes, terwijl in een grote bouwmarkt je
altijd een heel doosje moet kopen. Ook konden mensen
hun messen en schaatsen er laten slijpen. Naast de doehet-zelfspullen verkochten ze ook huishoudelijke artikelen.
In de jaren tachtig zijn de huizen gesloopt en zo verdween deze opvallende en karakteristieke winkel.
Marian Groenweg, Museumwoning Vreewijk n

‘Gouwe Ouwe’!
Dansen voor
65+ers op
muziek uit de
sixties!
Zin in een ouderwets gezellige middag? De live-band ‘De
Tijdmachinisten’ speelt nostalgische hits om op te dansen
en op mee te zingen. De middag is zorgvuldig (coronaproof)
georganiseerd.
woensdag 7 juli a.s. op het terras van Het Witte Paard.
Aanvang: 14.00uur. Toegang is gratis.
Vooraf aanmelden verplicht i.v.m. de coronaregels: Mail of
bel: mireille@hetwittepaardrotterdam.nl / 06-48219931

Column
Buiten-beentje
Kraaien en duiven
Mijn tuin is een mini-maatschappij. Overdag is het een
komen en gaan van vogels die zich tegoed doen aan
het beschikbare (al dan niet kant-en-klaar aangeboden) voedsel of die een bad nemen in de vijver.
In de klimop nestelt een merelpaar. Met grote belangstelling volg ik de ontwikkeling van hun nest en
wanneer ze alarm slaan vanwege een naderende kat,
ekster of kraai, kijk ik bezorgd uit het raam of ze mijn
hulp soms nodig hebben.
Ieder vogeltje zingt bovendien zoals het gebekt is.
’s Morgens vroeg al vrolijkt de heggemus de dagenraad op, fietspompjes en telefoontjes van respectievelijk koolmezen en pimpelmezen vormen voortdurend een heerlijke ‘soundscape’, om niet te vergeten
die prachtige melancholieke merelzang.
Maar er zijn net als in onze eigen sociale structuur ook
rangordes en karakterverschillen, die het samenleven
beïnvloeden.
De kraaien en de duiven bijvoorbeeld zijn twee vogels
die duidelijke overeenkomsten hebben met types in
de mensenmaatschappij.
De kraaien zijn brutaal, intelligent, nieuwsgierig. Groot
en sterk zijn ze, dus machtig.
Ze doen hun voordeel met de zwakheid van andere zangvogels (want ja, de kraai is immers ook een
zangvogel, al is zijn zang voor ons mensen niet heel
aantrekkelijk).
Wanneer ze uit het nest van een weerloos merelpaar hun eitjes kunnen roven, zullen ze daar niet voor
schromen. Ik zag zo’n grote zwarte schooier gisteren met een eitje (uit ‘mijn’ merelnest waarschijnlijk!)
in zijn snavel wegvliegen. Zo’n eitje houdt hij dan behoedzaam in die sterke bek, om het later op een veilige plek op te kunnen peuzelen of wellicht aan zijn
jongen te kunnen voeren. Ze zijn slim. In onderzoeken
is aangetoond dat kraaien gebruik kunnen maken van
werktuigen om hun voedsel te bemachtigen en dat ze
bovendien kunnen ‘spelen’, dus onderscheid kunnen
maken tussen nuttig en aangenaam, iets dat in de vogelwereld niet algemeen is.
Anders is het met de duiven. Vooral houtduiven lijken
met hun logge schommelende lichaam en onbeholpen voortbeweging op de grond, niet vooraan gestaan te hebben bij het uitdelen van de ‘snappertjes’
tijdens de schepping.
Ze scharrelen hun kostje bij elkaar van wat andere vogels hebben achtergelaten en proberen tevergeefs en
onhandig toegang te krijgen tot de voedersilo’s voor
de kleinere vogels. En toch mogen ze er zijn. Ze zijn
vriendelijk, lijken niemands vijand en zijn heel ‘gezellig’
met elkaar. Ook deze ‘vogels’ kun je in onze mensenmaatschappij tegenkomen. Geen greintje kwaad in de
zin, altijd gelijkmatig van karakter en slechts bezig met
in leven blijven en voortplanten.
Kraaien en duiven, wanneer je erop gaat letten, zie
je ze overal om je heen. De een spiedend, onrustig,
kritisch, de ander, berustend, tevreden, vredelievend.
Ik vind het zelf leuk om mensen langs die meetlat van
soortverschil te leggen. Niet om te oordelen, maar
omdat het grappig en interessant is. Ieder vogeltje
zingt zoals het gebekt is, nietwaar?
Buiten-beentje n
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HAVENSTEDER INFORMEERT
Samen voor groen en
prettig wonen
Als woningcorporatie zorgen we
niet alleen voor woningen. We
vinden het belangrijk dat iedereen
prettig kan wonen in de wijk. We
werken dus ook aan de leefbaarheid. Door mee te helpen de wijk
schoon, heel en veilig te houden
met bijvoorbeeld opruimdagen en
verlichting van achterpaden. Het
unieke groene karakter van Tuindorp Vreewijk levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid.
Daar doen we graag aan mee!

binnenterrein tussen de straten
Langegeer, Dreef, Groenezoom.
Kinderen uit de directe omgeving
waren uitgenodigd. Sabrina en
haar collega Corrie gingen eerst
in gesprek met de kinderen. “Het
leuke aan dit event is dat we de

Door en voor kinderen:
speelregelsbord
binnenhof
De binnenhoven zijn de verborgen
schatten van Tuindorp Vreewijk.
De kleine parken dragen bij aan het
unieke groenkarakter en zijn vaak
speelplekken voor kinderen. Ze
hebben nogal te lijden onder zwerfafval en vandalisme. Daarom organiseerde wijkbeheerder Sabrina de
Graaf een kinderevenement bij Het
Witte Paard om samen te bedenken hoe we het binnenhof schoon,
heel en veilig houden om lekker in
te kunnen spelen. Speelregels dus.
Het kinderevenement was voor het

Kinderevent voor speelregelsbord

kinderen de regie geven”, vertelt
Sabrina. “Zij geven aan hoe ze het
liefst willen spelen en met elkaar
willen omgaan in het binnenhof.
Wij noteerden de regels op een flipover.” “De regels werkten we uit op
een positieve manier. Door geen
dingen te verbieden maar juist aan
te geven hoe de kinderen het wél
graag willen”, licht Corrie toe. “Dit
heet de Positive Behavior Support
methode (PBS).”

Na het gesprek met de kinderen
was de concentratie op en konden ze lekker even buitenspelen.
Ondertussen werden binnen de
pannenkoeken klaargezet. Daarna
maakten de kinderen tekeningen.
“We willen de tekeningen verwerken in het speelregelsbord, dat
maakt het echt
hun
ontwerp.
De
kinderen
hopen zo samen
het binnenhof
‘speelbaar’
te
houden,” zegt
Sabrina.
“Het
eerste bord denken we in juni/
juli te onthullen. Werkt het
en houden bezoekers van het binnenhof de boel schoon en heel en
daarmee veilig voor de kinderen,
dan willen we dit ook met kinderen
van de andere binnenhoven doen.”

Jongeren dragen
steentje bij in Vreewijk
Aan de Weipoort in Vreewijk staken
jongeren in april de handen uit de
mouwen. Ze hielpen mee met de
aanleg van geveltuinen. Een idee

Parkeerdorp Vreewijk

Parkeren langegeer 18 april 2021

Sinds 1 april geldt betaald parkeren
in twee delen van Vreewijk (Landbouwbuurt en Valkeniersbuurt)
en is in Bloemhof en Hillesluis
de parkeertijd verlengd tot 23.00
uur ’s avonds. Die veranderingen
hebben meteen grote negatieve
gevolgen gehad voor onze wijk. In
de vorige Vreewijker plaatsten we
een oproep om bewoners te vragen
naar hun ervaringen. Die liegen er
niet om. Onze mailbox stroomde
vol met berichten uit alle delen
van Vreewijk. Van het Struweel en
de Schaarweide tot de Westvarkenoordseweg en van de Groene Hilledijk en de Dordtsestraatweg tot de
Beukendaal en de Langegeer.

Parkeren langegeer 18 april 2021

Waar eerder vooral de delen van
Vreewijk die direct grenzen aan
Bloemhof en Hillesluis overlast
ervoeren, is de parkeerdruk door

het zogeheten ‘waterbedeffect’
inmiddels overal voelbaar. Met
soms schrijnende gevolgen. Bewoners rijden eindeloos rondjes en
parkeren noodgedwongen ver van
huis. Een ouder echtpaar – slecht
ter been – dat ten noorden van de
Groenezoom woont, parkeert nu
noodgedwongen op de Enk.

de wijk worden gestald. Zo is onze
wijk niet alleen één groot parkeerdorp geworden, maar ook een stalling voor langparkeerders.
Soms proberen bewoners hun parkeerplek ten einde raad veilig te
stellen door het plaatsen van vuilnisbakken, ladders of kruiwagens.
Dat leidt dan weer tot spanningen
als mensen op zoek naar een plek
het aandurven om die obstakels te
verplaatsen.

Parkeren kortewelle

Parkeren op de stoep

In veel reacties kwam de creativiteit van de ‘parkeerprofiteurs’
terug. Zoals het in- en uitladen
van (vouw)fietsen of een step, twee
automobilisten die op een afgesproken moment van plek wisselen, of auto’s die lukraak in de
boomspiegel of op de stoep zijn
geparkeerd.
Verschillende berichten gingen
gepaard met foto’s van auto’s die
weken achtereen niet van hun plek
komen en van bedrijfsbussen die in

De meeste mensen die reageerden,
zien de invoering van betaald parkeren als enige oplossing voor de
problemen. Hoewel ze natuurlijk
niet staan te springen om een tientje per maand te betalen.
Inmiddels hebben wij alle kritische
bewonersreacties over dit parkeerdrama in Vreewijk in algemene
bewoordingen bij de eigen wijkraad
én de Rotterdamse gemeenteraad
nadrukkelijk aan de orde gesteld.
Wordt vervolgd.
Blijf uw ervaringen en tips mailen naar 010VreewijkRotterdam@
gmail.com
Initiatiefgroep
Parkeeroplossing Vreewijk n

Havensteder Geveltuinen Weipoort aangelegd door jongeren

van Jongerenwerk op Zuid (JOZ),
handhavers van de gemeente en
Havensteder om overlast te verminderen en jongeren meer te
betrekken in en bij de wijk.
Twaalf ondernemers in de buurt
hadden veel overlast van jongeren
die onder hun afdakjes rondhingen. De ondernemers vonden dit
bedreigend en trokken aan de bel
bij Handhaving. Met JOZ en Havensteder bedachten ze daarom het
plan om samen met de jongeren
geveltuinen van deze overlastplekken te maken.
Donderdag 8 april startten de
werkzaamheden. “Eerst deden we
samen het zware werk: tegels weghalen en op pallets stapelen”, zegt
Houda el Ayadi, woonconsulent bij

Havensteder. “De week erop plantten we de bloemen en planten. Met
hun inzet geven de jongeren het
goede voorbeeld aan andere jongeren in de wijk. De geveltuintjes
zorgen meteen weer voor nieuw
en zeer gewenst groen in Tuindorp
Vreewijk. Ook helpen de tuintjes bij
de afvoer van regenwater.”
Verloskundigenpraktijk
‘Rotterdam bevalt’ legde hun eigen mooie
geveltuintje aan. De andere ondernemers van de Weipoort onderhouden de geveltuintjes in de toekomst
zelf. Maar de jongeren staan open
voor nieuwe uitdagingen.

Jolanda Rijnbergen, manager wijkteam Feijenoord (Vreewijk)
Stichting Havensteder n

Plannen voor flexwoningen in Vreewijk
Er is momenteel een groot
tekort aan woningen, daarom
wil Rotterdam 50.000 nieuwe
woningen bouwen voor 2040.
Om het tekort sneller op te
lossen wil de gemeente ook
flexwoningen neerzetten.
De gemeenteraad heeft meerdere plekken in de stad aangewezen voor zulke woningen.
In Vreewijk gaat het om een
deel van het grasveld tussen de
Smeetslandsedijk en de Enk (de
Geitenwei).
Nu is er op die plek een omheind
hondenlosloopgebied. In het
vastgestelde bestemmingsplan
Vreewijk uit 2010 is voor deze
plek een groenbestemming
opgenomen. Voor het plaatsen van flexwoningen wordt er
tijdelijk afgeweken van deze
groenbestemming. Woningcorporatie Havensteder bekijkt de
mogelijkheid de flexwoningen
de komende jaren te verhuren
en beheren. Er wordt gedacht
aan ongeveer 40 woningen. De
flexwoningen zullen ongeveer 15
jaar op deze locatie staan.
Flexwoningen worden in een
fabriek gebouwd en in een heel
korte tijd op de bedoelde plek in
elkaar gezet. Dit gaat veel sneller dan normale woningbouw.
De gemeente wil op plekken verspreid over de stad 700 tot 1.000
flexwoningen neerzetten in 2021

en 2022. De flexwoningen kunnen in Rotterdam een uitkomst
bieden voor allen die nu geen
woning kunnen krijgen zoals
studenten, jonge statushouders,
jonge leraren en politieagenten. Maar ook voor jongeren die
uitstromen uit een opvangsituatie, als eerste stap richting een
permanente woning. Daarnaast
kunnen ze een oplossing zijn op
de korte termijn voor mensen die
door renovatie van hun huidige
woning, of bijvoorbeeld door een
echtscheiding, dringend woonruimte nodig hebben. Wonen
in een flexwoning gaat met een
tijdelijke huurovereenkomst die
voor enkele jaren geldt.
In april is in de naaste omgeving van de Geitenwei een eerste
brief vanuit de Gemeente Rotterdam en Havensteder verspreid.
Daarop kwamen veel reacties.
Naast interesse voor de woningen waren er ook bezwaren. Voor
er verder wordt gegaan met de
plannen, worden nu eerst meer
gesprekken gevoerd met omwonenden en betrokken partijen.
Meer informatie over de flexwoningen is te vinden op:
www.rotterdam.nl/tijdelijkewoningen
Han van Dam,
Wijkmanager Vreewijk,
Gemeente Rotterdam n
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Bekende kassière
verlaat na 50 jaar
Vreewijk

Column

Het alom bekende gezicht van
de kassière Ada (van Vliet) vertrekt 30 juni uit de MCD en dus
uit Vreewijk.
Ik spreek haar naar aanleiding van dit
komende vertrek in het kantoor van de MCD
aan de Groenezoom.
Op mijn vraag hoe ze, als bewoner van Lombardijen, in
Vreewijk aan het werk is gekomen zegt ze dat in op 16 jarige
leeftijd, nadat ze de huishoudschool had afgerond, in 1971
solliciteerde bij Aad Ottink die toentertijd zijn winkel had
op de hoek van de Krielerf.
Daar kwam ze terecht in de vleeswaren onder de hoede van
mevrouw Damen.
Die leerde haar de fijne kneepjes van het vak en Ada herinnert zich die tijd als een leuke tijd waarin ze heel veel
leerde.
Wat haar vooral is bijgebleven is dat Vreewijk in die tijd
voor haar gevoel zo’n echt mooi dorp was. Toch anders dan
het moderne Lombardijen dat net gebouwd was en waar ze
met haar ouders woonde.
Na 6 jaar (we schrijven 1977) stopte ze met dit werk want ze
was getrouwd en kreeg een tweetal kinderen.
Het opvoeden van kinderen en werk bij de thuiszorg vulde
in die jaren haar leven.
Pas 22 jaar later (1999) ging ze als invalkracht (voor dezelfde
maar nu zieke mevrouw Damen waar ze het vak van had
geleerd)weer bij de Vreewijkse buurt super aan de slag.
Arie Westdijk waarmee ze in 1971 in de supermarkt was
begonnen, vroeg haar toen ze een keertje koffie kwam drinken of ze soms een baan wilde…..en dat wilde Ada wel.
Opnieuw beviel het werk in de vleeswaren en achter de
kassa haar uitstekend.
Tot haar eigen verbazing zag ze oude klanten waarvan ze
dacht dat die al lang dood waren weer aan haar kassa verschijnen.
Nu, in 2021 en dus weer 22 jaar, later neemt ze afscheid
en gaat ze van haar pensioen genieten. Samen met haar al
gepensioneerde man vaker naar de camping gaan en van
kinderen en kleinkinderen genieten wordt nu haar dagtaak.

Het Depot in wording

Leeszaal
weer open
door Bram de Smit
Zachtjesaan gaat de wereld weer open,
en in de Leeszaal zijn we daar bijna
klaar voor. Tijdens de diverse stadia van
lockdown is er hard maar veilig gewerkt
door de vrijwilligers. Onze nieuwe winkel 'Het Depot' nadert zijn voltooiing, er
is geschilderd, nieuwe verlichting geïnstalleerd, plafond en vloerbedekking
vervangen, kasten geplaatst, te veel om
op te noemen. De nieuwe ruimte zijn

Isa Bakker
Opgroeien in Vreewijk
Ada achter de kassa

Op een paar concrete vragen gaf ze de volgende antwoorden:
Wat is het grootste verschil in je werk vergeleken met
vroeger?
Vroeger werden de boodschappen in boekjes opgeschreven
en betaalde de klant pas een week of twee later.
Dit is nu niet meer denkbaar.
Wat is je het meest bijgebleven/opgevallen?
Dat je als 16 jarige mensen al snel als oud ziet.
Ze ziet nu nog dagelijks klanten van 50 jaar geleden als
vieve bejaarden terwijl ze die in 1971 al oud vond.
Wat zou je, als je nu weer zou moeten beginnen anders
doen?
Ada is duidelijk….eerder dan vroeger het lef hebben om
gewoon aan iets nieuws te beginnen. Niet twijfelen maar
doen dus.
Wat zal je het meest missen?
Ook weer een duidelijk antwoord: de interactie met de klant.
Wat wil je aan de Vreewijkers meegeven?
Behandel een kassière als medemens en niet als een veredelde pinautomaat.
Op mijn weg naar buiten spreek ik kort Peter over Ada.
Hij beschrijft haar als een topper die altijd klaar stond voor
de klanten, met liefde elke vrijdag de tijdschriften sorteerde
en die gemist zal worden door haar collega’s.
Waarvan akte!
Bedankt Ada en een goede tijd samen met je man toegewenst.
Lex Wilbers n

we nu aan het indelen waardoor ook
de inrichting in de Leeszaal verandert.
Er is meer ruimte voor de literatuur,
meer voor de spannende boeken en de
romantiek, de kinderhoek wordt herzien er komen strips en alles staat net
een beetje anders. Het wordt prachtig!
We hebben in de afgelopen tijd gemerkt
Slimme regenton
hoe belangrijk buitenruimte is. Onze
kasten. Als het allemaal lukt is de wijk
buitenkisten worden dagelijks bezocht
binnenkort een buitenhuiskamer rijker
door veel boekzoekers en vaak ontstaat
waar je lekker een bakkie kan doen,
er een gezellig praatje. Daardoor zijn
een beetje bijkletsen of ongestoord
we over onze tuin gaan nadenken, en
een boekje lezen. Het zijn nog plannen,
we hebben grootse plannen. We gaan
maar in een ver gevorderd stadium en
samen met Rotterdams weerwoord
veel mensen en instanties willen mee(https://rotterdamsweerwoord.nl/)
helpen. We hopen jullie nog deze zomer
proberen om onze tuin om te vormen.
te kunnen ontvangen, iedereen is welVan een kaal saai pleintje wordt het
kom in de nieuwe leeszaaltuin.
een piepklein gezellig klimaatbestendig
boekenparkje. Er gaan tegels
uit, en er komen borders
met planten in. Er komen
misschien
waterdoorlatende tegels, er komt een
slimme waterton, er komt
een prachtige overkapping
met groen dak, er komen
fijne zitjes en er komen
Een van de schetsen voor de nieuwe tuin.
permanente buitenboeken-

Tuindorp Vreewijk bestaat al langer dan 100 jaar. Een wijk met
uiteenlopende culturen. Jong en oud groeien op in Vreewijk of
spenderen lange tijd van hun leven in deze wijk. Naast mijn vader,
moeder en oma, ben ook ik samen met mijn twee broers opgegroeid in de groene straten van Rotterdam. Hier en daar hoor
ik wel eens een verhaal over hoe mijn moeder vroeger op “het
plein” rondhing of over de schooltijd van mijn broer in Vreewijk. Ik
besloot verder te vragen.
Stel jezelf eerst eens voor
Daan: Ik ben Daan, 23 jaar en ik heb het grootste deel van mijn
leven in Vreewijk gewoond. Ik ben er opgegroeid en naar school
gegaan. Van OBS de Mare stapte ik over naar Calvijn Vreewijk. Ik
heb mijn hele leven rond de Groenezoom doorgebracht. Ik weet
nog goed dat Vreewijk mijn hele wereld besloeg.
Ynge: Mijn naam is Ynge, ik ben 53 jaar. Ik ben in Vreewijk opgegroeid. Achttien jaar heb ik doorgebracht in een zijstraatje van
de Groenezoom, het Meiland. Ik heb mijn lagere school periode
doorgebracht op OBS de Mare en toen ik volwassen werd heb
ik Vreewijk verlaten, zogenaamd om het avontuur op te zoeken.
Veel jongeren willen niet gaan wonen waar hun ouders ook wonen. Toen we eenmaal aan kinderen wilden beginnen, wilden we
heel graag terug naar Vreewijk. Het is een enorm fijne wijk om als
kind op te groeien.
Wat is je mooiste herinnering in Vreewijk?
Daan: Mijn mooiste herinnering in Vreewijk was één van mijn kinderfeestjes. Het was een speurtocht naar een schat in de wijk:
een schatkist met snoepjes. We vonden hem achter de Hogehof,
dicht bij ons oude huis.
Ynge: Mijn mooiste herinnering in Vreewijk is “het plein” en de
speeltuin ernaast. Het plein lag waar later het Zuider Gymnasium
is aangebouwd. We hingen daar rond met een groep van zo’n 40
jongeren. Zij waren er niet vaak allemaal tegelijk maar in totaal
waren er zo’n 40. In die tijd was er nog geen telefoon dus we gingen er gewoon heen. Ik kan me herinneren dat ik daar alleen ging
zitten, soms wachtte ik een uur maar altijd kwam er wel iemand.
Op welke plek in Vreewijk kom je nu het liefst?
Daan: De plek waar ik nu het liefst kom is de viszaak aan de
Groenezoom. Het eten is erg lekker en de mensen zijn aardig.
Vooral in de lente vind ik de wijk fijn. Overal is groen. Het is een
mooi beeld.
Ynge: Ik vind nu de Groenezoom een erg fijne plek. Op de Groenezoom zie je de seizoenen heel goed, dat vind ik mooi.

Verhalen die ik hoor van mijn oudere broer en mijn moeder zijn
herkenbaar. Plekken waar ik nu ook kom werden 45 jaar geleden
misschien nog wel meer gewaardeerd. Zowel mijn moeder als
mijn beide broers en ik hebben op OBS de Mare gezeten. Ik gun
nog vele volgende generaties een mooie jeugd in Vreewijk, een
geweldige wijk om in op te groeien.
Isa Bakker n
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de Boei informeert

Fleur Idema

Marjolein Sluijmer

Yvonne Hobers

Merei Groeneveld

Motorstraatgebied en
de Vaan

Landbouwbuurt, Valkenierswijk en Zuiderhof

De Vlieger en Buurt Negen

Dalenbuurt

De Boei heeft ook een uitgebreid aanbod
aan ontspannende activiteiten. In onze
vernieuwde wellnessruimte kunnen massages, yoga en Qigong (Chinese bewegingsleer) worden gegeven. In onze grote
zaal kunnen gasten meedoen aan creatieve
activiteiten zoals Tekenen & Schilderen
en Creatief met Naald & Draad. Zodra het
weer mogelijk is, starten we deze activiteiten op.

Jongeren en messen
In het hele land zien we al
enige tijd ernstige incidenten met steekwapens onder
(zeer jonge) jongeren. Dit is
zorgelijk. Ook in Rotterdam
Zuid hebben we hier mee te
maken. Zo zijn er incidenten
en of ruzies waarbij we jongeren aantreffen met messen. Dit kan variëren van
overlastmeldingen op het
Winkelcentrum
Zuidplein
tot onenigheid in het Zuiderpark. Meldingen dat jongeren
gezien worden met messen
en opnames van een rap-clip,
waarbij messen getoond worden. Een aantal maal hebben
we, ook in Vreewijk opnames
van een clip gezien.
Of troffen we jongeren uit
Vreewijk welke in een rapclip meespeelden op locaties in de omgeving.
Het is een probleem waar
we als maatschappij samen
aan moeten werken. Met de
gemeente, jongerenwerkers
en scholen proberen we de
jongeren te laten beseffen

dat een mes op zak dragen de
kans aanzienlijk vergroot om
slachtoffer of dader te worden van een steekincident.
En dat is in beide gevallen
iets wat je tekent voor de rest
van je leven. Denk hierbij,
buiten de psychische schade
ook aan een strafblad, waardoor je beperkt wordt in de
kansen op de arbeidsmarkt.
Door middel van voorlichting, campagnes, gesprekken en huisbezoeken aan
jeugdigen proberen we het
probleem onder aandacht
te brengen bij de jongeren.
Maar hier ligt ook vooral een
rol bij de ouders.
Als wijkagent merken we dat
als we een huisbezoek brengen aan ouders van jongeren die deel hebben genomen
aan opname van een clip of
betrokken zijn geweest bij
een incident waarbij messen
zijn aangetroffen, de ouders
vaak niet op de hoogte zijn
van waar het kind zich mee
bezighoudt.

Vaak blijkt dat het kind een
mes gewoon meepakt uit
de keukenla en hier soms
al meerdere dagen mee
rondloopt in zijn schooltas.
Ouders weten soms wel dat
het kind deel heeft genomen
aan een opname van een
clip, maar ze hebben geen
idee waar de clip over gaat.
Bespreek dit eens met
uw kind en bekijk de
clips eens. Waar rappen ze
nou eigenlijk over? In veel
rap-video’s gaat het over
geweld en worden er messen
en pistolen getoond. Is dit de
een clip waar u uw kind in
mee wil laten spelen?
Namens de Wijkagenten van
Vreewijk,
Marjolein Sluijmer
- Landbouwbuurt
Merei Groeneveld
- Dalenbuurt
Yvonne Hobers
– De Vlieger & Buurt 9
Fleur Idema
–D
 e Vaan en Motorstraat
gebied n

Opruimdag Dreef Heggepad
Op 8 mei werd op de Dreef
en het Heggepad flink
opgeruimd door vrijwilligers
en bewoners. De aanwezige
bakken werden goed gevuld
met tuinafval en andere

overbodig geworden zaken.
Ook de nieuwe directeur
Wonen van Havensteder
Nicolette Wuring en
de architect van het

verbeterprogramma Arjan
Hebly kwamen een kijkje
nemen en staken de handen
uit de mouwen. Alles bij
elkaar een geslaagde dag.

Boei bij het inloophuis

Onlangs zijn we heel voorzichtig en
beperkt opengegaan voor onze gasten. Want als Inloophuis de Boei willen wij nog steeds een plek bieden
waar mensen zichzelf kunnen zijn.
Met de begeleiders ‘Rouw en Verlies’ kunnen individuele gesprekken op afspraak
worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld
gaan over de angst rondom het ziek zijn
of het verdriet na een overlijden van
een dierbare. Daarnaast organiseren zij
groepsgesprekken en rondetafelgesprekken met diverse thema’s. Zo is in een volgend rondetafelgesprek het thema: “Hoe
bereid ik mijn gesprek met de arts voor?”.
Helaas is er vanwege de coronamaatregelen op het moment van dit schrijven geen
inloop mogelijk. Wel bieden wij op de Weimansweg koffie/theemomenten aan voor
een kleinere groep zodat wij onze gasten
toch kunnen zien en spreken.

Inloophuis de Boei is gratis toegankelijk
voor iedereen die geraakt is door kanker.
Financieel is het inloophuis grotendeels
afhankelijk van giften en donaties. Naast
een financiële bijdrage zijn giften in natura
en het organiseren van een (sponsor)activiteit ten bate van de Boei van harte welkom!
Ook zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers.
Ons pand aan de Weimansweg heeft een
prachtige voor- en achtertuin.
Met het mooie weer zitten we met onze
gasten graag in de tuin en we hebben zelfs
een moestuin!
Om onze tuin op te knappen en te onderhouden, zoeken we vrijwilligers die ons
hierbij willen helpen. Dus heb je groene
vingers, ervaring met tuinieren en wil je
ons graag helpen? Bel ons en vraag naar
Patricia van der Schoor.
Wellness De Boei

Door deze groepsgesprekken, rondetafelgesprekken en koffie/theemomenten
kunnen lotgenoten elkaar in de Boei ontmoeten. Zij weten als geen ander wat je
doormaakt en wat het hebben van kanker
met je doet. Dit kan als steunend en helpend worden ervaren.

Opruimdag 8 mei

Arjan Hebly
Nicolette Wuring

Opruimdag 8 mei

Inloophuis de Boei is een ontmoetingsplek
voor mensen met kanker, hun naasten,
nabestaanden en mantelzorgers.
Kijk op www.inloophuisdeboei.nl wat wij
voor jou en je naasten kunnen betekenen.
Mocht je vragen hebben of een gesprek met
één van ons willen neem dan gerust contact
met ons op via 010-2152855 of
communicatie@inloophuisdeboei.nl 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
DE UIL
Binnenterrein Dreef 98 tel:010-2910002
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.
MeldR	
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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De Vreewijk Vooruit dag 4 juli 2021
Ofwel: Hoe Vreewijk cultureel ontwaakt
uit de covid-lockdown.
Vreewijk ontwaakt op 4 juli definitief uit de
gedwongen culturele slaap.
Als voorbereiding op de al geplande tweede
Dag van Vreewijk (zaterdag 25 september)
willen wij op 4 juli een kort maar krachtig
festival organiseren;

Het Festival van
internationale
Levensliederen

‘De Dopegezinde Gemeente’ o.l.v. muzikant
Pierre van Duijl. Een boekje met de songteksten in de oorspronkelijke taal en een Nederlandse vertaling is gemaakt door de leeszaal
i.s.m. printroom en ter plaatse beschikbaar.
Een ‘levenslied’ gaat over verlangen, verlaten, verlies, liefde, eenzaamheid, ontmoeting
en de zoektocht naar geluk. Er zijn verschillende onderwerpen zoals een geliefde, een
ouder, een kind, familie, vrienden, (vader-)
land en het lied heeft verschillende culturele
uitdrukkingsvormen. Daarom hechten we
aan een uitvoering in eigen taal door iemand
van wie dat de moedertaal is.

Elf zangers/zangeressen met een verschillende culturele achtergrond, maar geboren
en/of wonend in Nederland zingen in hun
moedertaal een levenslied.
Ze worden begeleid door de achtkoppige band

Waar?
In de tuin van het Witte Paard
Wanneer?
Zondagmiddag 4 juli van 14.00 tot 17.00 uur

Protest tegen Flexwoningen
op de Geitenwei
Op 12 april j.l. kregen de omwonenden van de
Geitenwei, het stukje openbaar groen tussen
de Enk en de Smeetslandsedijk met een doorgang vanaf de Berkendaal, een brief in de bus
met de aankondiging van de door de gemeente
Rotterdam in samenwerking met Havensteder
voorgenomen bouw van 40 flexwoningen op
dit stukje gras. Voorafgaand aan deze mededeling was er geen enkel draagvlakonderzoek
vanuit de gemeente geweest en had geen overleg met bewoners, wijkraad en belanghebbenden plaats gevonden.
Omdat de Geitenwei voor veel wijkbewoners
belangrijk is, er sowieso weinig openbaar
groen is in deze wijk en omdat velen problemen voorzien bij het plaatsen van zoveel huisjes voor alleenstaanden op zo’n klein plekje in
Vreewijk, volgde er een golf van protest aan het
adres van de verantwoordelijk projectmanager

van de gemeente Rotterdam Fenna ter Haar.
Ook werd er een online petitie gestart op
Avaaz; Behoud de Geitenwei in Tuindorp Vreewijk, die inmiddels al door meer dan 400 mensen is ondertekend.
Bezwaren zijn er bovendien van een grote
groep hondenbezitters, die op de Geitenwei
veilig (want omheind) zijn/haar hond kan laten
spelen, waar dat verder in de wijde omtrek niet
mogelijk is.
Op 7 mei j.l. kwamen Fenna ter Haar en
Suzanne Zuiderwijk van stadsontwikkeling
naar Vreewijk om gesprekken te voeren met
bewoners die bezwaren hadden aangevoerd.
Hoewel mevrouw ter Haar aangaf de bezwaren
te begrijpen en ze goed te hebben geïnventariseerd zei zij niet in de positie te zijn om het
bouwplan af te blazen. Wel zegde zij toe de
bezwaren goed onder de aandacht te brengen.

Wie organiseert het?
De middag wordt georganiseerd door
Leeszaal West i.s.m. de Tuindorp Vreewijk
Coöperatie, Leeszaal Vreewijk, Podium
Vreewijk en Stichting Het Witte Paard, met
financiële steun van de Wijkraad Vreewijk
en Cultuur Concreet (Locale Culturele
Programmering), Nortsea Round Town.
De toegang is gratis
Binnen de dan geldende covidregels zal de
toegang misschien wel beperkt zijn.
Mogelijk mogen we slechts een beperkt aantal mensen toelaten.
Dan is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om
op een veilige afstand toch te genieten van de
liederen. En meezingen mag ook!
Namens de organisatoren
Lex Wilbers n

Een mogelijkheid om het plan niet door te
laten gaan is er voornamelijk wanneer een
alternatieve bouwplek voor de Geitenwei kan
worden gevonden. Suggesties daarvoor hebben
diverse wijkbewoners al gedaan.
Inmiddels is er op de vergadering van de Wijkraad ruim aandacht aan de kwestie besteed en
heeft de fractie van de Partij voor de Dieren in
Rotterdam stelling genomen tegen het plan en
zullen kritische vragen worden gesteld in de
gemeenteraadsvergadering door deze fractie.
Mocht dit allemaal niet helpen, dan zal een
procedure van een half jaar worden gestart
waarin dan ook weer officieel bezwaar kan
worden gemaakt tegen de bouwplannen, dus
voorlopig kunnen we deze zomer in elk geval
nog volop genieten van onze Geitenwei, maar
hoe het daarna zal gaan blijft vooralsnog spannend.
Helaas is deze spanning niet aangenaam, want
we weten inmiddels allemaal dat de participatie van burgers in de praktijk meestal niet wordt
gehonoreerd door de politiek, de gemeente en
officiële instanties. Volharden in het protest en
het blijven aandragen van alternatie locaties is
op dit moment het enige wat wij als betrokken
wijkgenoten kunnen doen.

Beste bewoner
van Vreewijk
Mijn naam is Lucas Vroom en vanaf dit
moment schrijf ik als projectmanager
van de herinrichting van de buitenruimte
in de Linker Halve Vlieger en Buurt 9. Via
deze weg wil ik jullie op de hoogte houden van de voortgang van de herinrichting van de buitenruimte in deze buurten.
Op dit moment hebben we net twee participatiemomenten achter de rug. Alle
bewoners van de Linker Halve Vlieger en
buurt 9 hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Heb je deze gemist maar nog
zeker iets te melden? Mail dan naar VreewijkSO@rotterdam.nl zodat wij jouw
ideeën alsnog mee kunnen nemen! Met
jullie hulp verwachten we tegen het einde
van de zomer voor beide buurten een
zogenaamd Voorlopig Ontwerp gereed
te hebben. Deze delen wij uiteraard met
jullie en dan is er ook weer ruimte voor
opmerkingen en aanvullingen.
Bewoners van beide buurten zullen
tegen die tijd daarvoor weer een brief
ontvangen. Maar houd in de tussentijd
ook vooral de website rotterdam.nl/vreewijk in de gaten voor nieuwtjes.
Tot de volgende keer!
Met vriendelijke groet, Lucas Vroom n

Joyce Turek n

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?

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

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

