
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.

Dreef 83a
3075 HB Rotterdam

Tuindorp 
Vreewijk 
Rotterdam 
Zuid

Vreewijkhuis 
Dreef 83a
3075 HB  
Rotterdam

Jaargang 41
Nummer 4
September/
Oktober 2020

Info en 
nuttige 
adressen
Pagina 11

Wat staat er  
in deze krant

Pagina 2
Wie woonde waar in Vreewijk?
Intussen in de Leeszaal...
Lotgevallen van een regenpijp

Pagina 3
Het ZuideR & Het Zuiderhof
De Boei informeert
Nutstuinen aan de Smeetslandsedijk
Zomerberichten uit en om de Brink

Pagina 4
Museumwoning Tuindorp Vreewijk 
Buurtwinkeltje van weleer
Column Buiten-beentje
Oproep

Pagina 5
De nieuwe kleuren van Vreewijk
Stichting De Uil
Colofon

Pagina 6
TKC uitslag digitale tuinkeuring 2020

Pagina 9
Scoutinggroep de Spoorzoekers
Welkom in de Vredeskerk 
Sociale huurwoningen, tja

Pagina 10
Hoe gaat het met Het Witte Paard?
Integraal luisterloket in de wijk?
Terug naar de oertijd
Mijn schooltijd in Tuindorp Vreewijk
Tuindorp Vreewijk Coöperatie

Pagina 11
Rotterdam-Zuid Leert Door 
Belasting invuldag drukbezocht
Nuttige adressen

Pagina 12
Betaald parkeren, ja of nee

    wijkkrantdevreewijker@gmail.com

De HvV en de BOV horen graag wat u belangrijk 

vindt! Ga naar  nl.surveymonkey.com/r/HVVBOV  

en vul de enquête in. Het is anoniem. De voorlopige 

resultaten vindt u op www.hvvreewijk.nl of  

www.bov-rotterdam.nl

We zouden deze hele wijkkrant 
makkelijk kunnen vullen met wat 
er allemaal fout gaat in ons eigen 
tuindorp. We horen vaak over pro-
blemen, waarvan sommige kwes-
ties deze zomer vanwege het veel 
en langdurig thuisblijven (corona-
maatregelen) nog eens extra zijn 
uitvergroot. 
U zult begrijpen dat we van deze 
wijkkrant geen eentonige klaag-
zang willen maken. Zonder een 
uitzicht op oplossingen schiet nie-

mand daar wat mee op. Bovendien 
zijn er ook heel veel goede dingen 
te melden over onze wijk.
Natuurlijk komen ons met regel-
maat kwesties ter ore, die zeker 
grondig moeten worden aange-
pakt. De onveiligheid in met name 
de Landbouwbuurt steekt weer 
de kop op. We hebben ook veel 
wijkbewoners horen klagen over 
geluidsoverlast op straat, maar 
zeker ook in de achtertuinen en 
op de binnenterreinen. En het 

gemopper over de rook- en stank-
overlast van buren vanwege het 
barbecueën en het stoken van hout 
in de tuinen is niet van de lucht. En 
de heftige discussies tussen voor- 
en tegenstanders van Betaald Par-
keren in Vreewijk zijn ook bepaald 
niet onopgemerkt gebleven. Om 
over de ergernissen vanwege de 
rotzooi in sommige tuinen en het 
zwerfvuil op straat nog maar te 
zwijgen. Zo kunnen we nog wel 
even doorgaan ...

We willen in De Vreewijker al dat 
soort problemen zeker niet ont-
kennen of buiten beschouwing 
laten. Toch willen we er over publi-
ceren als er ook oplossingen wor-
den aangedragen. Of als er zinvolle 
suggesties worden gedaan om de 
problemen goed aan te pakken. 
Dan wordt het pas interessant voor 
de bewoners en de ondernemers 
van Vreewijk.

De Redactie   n

’n Coronaboek
In de jaren dertig van de vorige eeuw 
woonde de schrijver en dichter Willem 
van der Kulk (1891-1970) in Vreewijk. 
Toen hij een pseudoniem zocht, heeft 
hij zich genoemd naar de straat waarin 
hij woonde: het Iependaal. Zo is hij als 
schrijver bekend geworden: Willem van 
Iependaal. Met name zijn romans Pol-
letje Piekhaar en Lord Zeepsop, beide 
geschreven in levendige Rotterdamse 
straattaal, werden in die tijd erg popu-
lair. 
Ooit heb ik voor een luttel bedrag Pol-
letje Piekhaar tweedehands aange-
schaft. En wat zie ik nu pas - zoveel 
jaar later - op de boekomslag staan? 
Polletje Piekhaar, ’n Coronaboek.
Uitgeverij Kroonder heeft destijds een hele Corona-boekenserie uitge-
geven, als woordspeling op de eigen uitgeversnaam (‘corona’ betekent 
immers ‘kroon’).
Zo is een recente herontdekking van een oud boek in mijn eigen boeken-
kast toch weer hoogst actueel geworden.

Frans Meijer   n 

Pas verschenen:  
“Lessen van 
Vreewijk”
In opdracht van het Historisch Genootschap 
Roterodamum heeft de bekende Nederlandse 
schrijfster Sanneke van Hassel een bijzon-
der boekje geschreven over Vreewijk. In het 
magazine De Kroniek van Roterodamum 
lezen we er het volgende over.

Opgegroeid in het landelijke Rhoon voelde Van 
Hassel zich van jongs af aan thuis bij haar grootouders 
aan de Groenezoom. Sannekes grootouders waren medebepalend voor haar 
culturele vorming en interesse, zetten haar misschien zelfs indirect op het spoor 
van haar schrijverschap. Haar opa was beroepspianist, haar oma was een def-
tige dame, literair geïnteresseerd, kundig in de tuin en sociaal geëngageerd. 
Van Hassel staat in dit essay niet alleen stil bij haar persoonlijke herinnerin-
gen. Zij combineert deze met een zoektocht naar de oorspronkelijke doelstellin-
gen en verheffende ideeën van de initiatiefnemers van Tuindorp Vreewijk. Tot 
slot brengt Van Hassel een bezoek aan het huidige Vreewijk om te aanschou-
wen wat er van al deze plannen en idealen vandaag de dag nog aanwezig is.

Het boekje “Lessen van Vreewijk” is verspreid onder de leden van het His-
torisch Genootschap Roterodamum. In een beperkte oplage ligt het voor 
de belangstellende bewoners van Vreewijk voor € 7,50 te koop in de Lees-
zaal Vreewijk aan de Groenezoom 275b.

Frans Meijer   n 

Lede

Vreewijk Vooruit
Het motto van de Initiatiefgroep Vreewijk Vooruit is 
al enkele jaren: “Klagen mag, maar niet te lang… 
en daarna gaan we onmiddellijk aan de slag om 
de problemen aan te pakken.” Die inzet willen we 
graag onderschrijven. Daarom zijn voorstellen voor 
verbetering altijd welkom.
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Lotgevallen van een 
regenpijp
Als je bezig bent met het Vreewijkse verbeterplan kan het gebeuren dat op een werktekening 
een regenpijp staat die er nooit geweest is. Uiteraard leg je die aan, immers, het staat zo op de 
tekening. Dan ontstaat natuurlijk een probleem, want er is geen riool waar je deze nieuwe pijp 
op kunt aansluiten. Er zijn wel oplossingen denkbaar; je kunt aan de goot de regenpijp weer 
afsluiten, je kunt een ondergrondse verbinding naar de dichtstbijzijnde kolk aanleggen, of je 
kiest voor de huidige oplossing, je zet er een emmertje grind onder. Bij een stevige bui ziet het 
dan zo uit (foto 1) en even later staat alles blank. (foto 2) 
Breaking news, uiteindelijk is er een geul gegraven en een pijp getrokken. ( foto 3)

André van Well   n

Wie woonde waar in Vreewijk? 
Dit keer de Feyenoorders in onze wijk
Door Pieter Termeer   n

Verspreid over heel Rotterdam-Zuid woonden in vroeger jaren 
spelers en bestuurders van Feyenoord, dus ook in ons Tuin-
dorp Vreewijk.
Maar eerst wil ik u meenemen naar Bloemhof, de wijk waar ik 
ben opgegroeid. Al in mijn kindertijd, omstreeks 1953, kwam 
ik voor het eerst met Feyenoord in aanraking. Mijn broer had 
mij achterop zijn fiets meegenomen naar de Kuip, het sta-
dion waar Feyenoord speelde. Jammer genoeg zag ik niets 
van de wedstrijd. We hadden staanplaatsen achter het doel 
en ik zag alleen maar mannenbenen. Op de terugweg raakte 

een van mijn beentjes tus-
sen de spaken van de fiets en 
die dag vergeet ik dus nooit 
meer. Niet lang daarna ver-
trok mijn broer naar Canada 
en een nieuwe tocht naar de 
Kuip was daardoor voorlo-
pig uitgesloten. Mijn broer 
voetbalde overigens zelf bij 
CVV, dat toen een van de 
beste clubs van Zuid was. 
In Canada voetbalde hij in 
Neerlandia, een emigran-
tenelftal in Toronto. 
Door mijn vriendschap met 
een neef van Cor Kieboom, 
de voorzitter van Feyenoord, 
werd mijn Feyenoordgevoel, 
ondanks die eerste ervaring 

toch weer aangewakkerd.  Zijn vader ging elke zondag naar de 
Kuip. Hij had een aandeelhouderskaart en dat boezemde mij 
groot ontzag in, want dan ben je mede-eigenaar van de Kuip. 
Het kwam overigens niet bij mij op om zelf te gaan voetbal-
len. Mijn zussen vonden mij dus maar een stijve hark en een 
saaie piet, maar het Feyenoordvirus sloop desondanks toch  
langzaam mijn leven binnen. Na mijn militaire diensttijd ver-
huisde ik naar Londen om daar als ‘gastarbeider’ te werken. 
In 1970 versloeg Feyenoord in Milaan de Schotse kampioen 
Celtic met 1-2 ín de finale van de Europacup I. Mijn Schotse 
chef was, ondanks het verlies van zijn club, zo trots op zijn 
werknemer uit Rotterdam, dat hij het keer op keer tegen jan 
en alleman vertelde. Niet lang daarna trok ik met mijn rug-
zak Europa in.  Op zoek om wat te eten stuitte ik een keer in 
Athene op snackbar Feyenoord; dat kon geen toeval zijn.
Terug in Nederland kwam ik in de Eikendaal in Tuindorp Vree-
wijk te wonen. Daar zag ik op zondag de supporters naar de 
Kuip lopen. Mijn broer in Canada bleef ook trouw aan zijn club 
en als ik hem op zondagavond  belde, was zijn eerste vraag 
altijd: wat heeft Feyenoord gedaan. Later ben ik, als mijn broer 
over was uit Toronto, met hem door Zuid het Feyenoordpad 
gaan lopen, wat hem zichtbaar goed deed. (Het Feyenoord-
pad is een wandelroute langs allerlei belangrijke plaatsen in 
Rotterdam-zuid die met Feyenoord te maken hebben. Het is 
een boekje gemaakt door Jan Oudenaarden -red.) . Toen kwam 
ik er ook achter dat er zoveel spelers van Feyenoord in de wijk 
woonden of hadden gewoond. Daar had ik tot die tijd geen 
weet van. Daardoor ben ik mij toch wel een Feyenoord-sup-
porter gaan voelen, dus: Hand in hand, Kameraden.

Deze spelers van het eerste 
elftal, voorzitters en trainers 
van Feyenoord hebben 
ooit in Tuindorp Vreewijk 
gewoond.
Aad Bak, Groene Hilledijk 438, speler en international
Gerard Bergholtz, Beukendaal 80, speler en internati-
onal
Rob de Boom, Beukendaal 140, speler
Guus Couwenberg, Groene Hilledijk 476a, voorzitter 
Frans Demmenie, Dennendaal 27, speler 
Richard Dombi, Lede 116, trainer, 
Chris Gyan, Tuindorp de Vaan, speler
Hans van der Hoek, Sparrendaal 41, speler en interna-
tional
Cor Huisman, Beukendaal 143d, speler
Gerard Kerkum, Meiland 31, speler, international en 
voorzitter
Harry Kervers, Groenezoom 307, speler
Jan Kok, Wilgeweerd 68, speler
Gerard van de Korput, Groene Hilledijk 456a, speler
Gerard van Leerdam, voorzitter en oprichter Feyenoord
Gerrit de Leeuw, Groenezoom 160, speler
Toon Meerman, Beukendaal 129b, speler
Piet van den Oever, Wilgeweerd 5, speler en jeugdtrai-
ner
Arie Paauwe, Enk 137, speler
Bas Paauwe, Enk 137, speler en international
Jaap Paauwe, Enk 137, speler en international
Bram Panman, Boogjes 62, speler 
Kees Prins, Groene Hilledijk 50a, speler en secretaris
Nico Roodbergen, Beukendaal 80, speler

Ook in Leeszaal Vreewijk 
is door corona bijna niets 
meer zoals het was. Geluk-
kig konden we dankzij onze 
enthousiaste vrijwilligers 
toch nog dingen organise-
ren, natuurlijk alles binnen 
de RIVM richtlijnen. We 
hebben nu een succesvolle 
bezorgservice, speciaal voor 
aan huis gebonden wijkge-
noten. Aanvragen door mid-
del van een ingevuld formu-
lier of email zijn nog steeds 
welkom.
De digiclubs zijn in aan-
gepaste vorm doorgegaan. 
We hebben daarvoor een 
corona-proof lesruimte 
voor 6 mensen ingericht. Er 
waren twee cursussen, met 
volle bezetting. Binnenkort 
start er weer een nieuwe 
cursus, ook deze zit al vol. 
Een aanmeldingslijst voor 
volgende cursussen is aan-

wezig in de leeszaal. 
De Leeszaal is vrij krap 
behuisd, dus volledig open-
gaan is tot nu toe niet ver-
antwoord. Als alternatief 

zijn we sinds 30 juni gaan 
werken met een balie. Aan 
die balie kunnen lezers vra-
gen naar een type boek en 
de vrijwilliger van dienst 

zoekt dan een paar moge-
lijk geschikte exemplaren. 
De bezoeker kiest de inte-
ressantste uit en neemt 
die, zoals vanouds gewoon 

gratis, mee. We weten nog 
niet wanneer we weer echt 
open kunnen, zodat ieder-
een weer gewoon zelf kan 
komen snuffelen. Check 
regelmatig onze website 
www.leeszaalvreewijk.nl 
voor de actuele situatie, 
daar is ook informatie over 
de bezorgdienst en duo-
boeken te vinden.
Intussen gaan onze inter-
netactiviteiten gewoon 
door. Om iets van onze 
kosten te dekken verkopen 
we via boekwinkeltjes.nl, 
Marktplaats en Bol.com bij-
zondere boeken waar een 
breder publiek voor bestaat 
dan degenen die bij ons bin-
nenkomen.
Tot nu toe houdt de leeszaal 
dus het hoofd boven water 
dankzij trouwe vrijwilligers 
en bezoekers, maar met de 
nodige zorgen. De inkom-

sten zijn flink teruggelopen 
en we zouden wel een paar 
extra vrijwilligers kunnen 
gebruiken. We willen onze 
vaste bezoekers nog lang 
bedienen. Dus beste bezoe-
ker: kom langs als het kan, 
en overweeg een extra bij-
drage in de donatie-pot, 
of een kleine pinbetaling. 
Denk ook eens na of het 
misschien interessant is om 
als vrijwilliger een handje 
te komen helpen. Mensen 
met tijd, liefde voor boeken 
en die in staat zijn winkel-
werkzaamheden uit te voe-
ren, nodigen we van harte 
uit om eens een praatje te 
komen maken. We zijn er op 
dinsdag t/m zaterdag van 
10:00 tot 15:00. Tot ziens op 
de Groenezoom 275b!
 
Bram de Smit, 
Leeszaal Vreewijk   n

Intussen in de 
Leeszaal...

Bram Panman

Corona-proof op digicursus
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Langzaamaan wordt de intelligente lockdown opgeheven en 
kunnen we mondjesmaat weer starten met alle mooie pro-
gramma’s die we hebben in de Brink. Weliswaar op 1,5 meter 
afstand en reserveren is verplicht, maar daar hebben we alle-
maal mee te maken.  Als u binnen komt in de Brink vragen we 
u vriendelijk de handen te ontsmetten, uw naam en telefoon-
nummer te noteren op een lijst en 1,5 meter afstand in acht te 
nemen. En dan kan er gelukkig weer een hoop.

Dat we de dames van de Plusclub weer kunnen ontvangen is 
een feestje. Dat de Yogalessen weer door kunnen gaan zodat 
we de nodige beweging krijgen is heerlijk. En wat is het fijn, dat 
we dinsdag, woensdag en donderdag weer kunnen eten met 
z’n allen. Heb je ook lekkere trek? Bel dan met 010-4195100.
Wil je weten wat er deze week op het menu staat? Neem dan 
eens een kijkje op www.facebook.com/VreewijkDaagtJeUit 
Tevens vind je via deze pagina de laatste informatie van de 
programma’s die weer opstarten in en om de Brink.

Via www.magievanfeijenoord.nl/vreewijk kun je dan weer 
mooie verhalen lezen uit de wijk. Zo is er op het terrein van 
Atomium ’61 deze zomer drie weken lang gesport, gespeeld 
en pret gemaakt door de kinderen uit de buurt. Samen met 
lokale wijkpartners als Free to move, Bureau Rise, Atomium 

’61 en actieve bewoners is er een supergezellig zomerpro-
gramma uit de grond gestampt. Heerlijk om te merken 
dat de behoefte om te sporten zo groot is bij de jeugd 
in Vreewijk. 
Ga naar www.magievanfeijenoord.nl/vreewijk/agenda 
om te zien welke programma’s er in de Brink zijn. 
Wil je aan een van deze programma’s deelnemen? 
Neem dan contact op met de aanbieder die achter 
elk onderdeel staat vermeld. 

Op het moment van dit schrijven zijn de 
opknapwerkzaamheden aan de Brink net 
gestart. Nieuwe kozijnen, schilderwerk 
aan de buitenkant en minder zichtbare, 
maar daarom niet minder belangrijke 
werkzaamheden, worden vanaf begin 
september tot ver in oktober uitge-
voerd. We hopen uiteraard dat we u 
de opgeknapte Brink eind oktober 
met een spetterend feest kunnen 
tonen. 

Jelle van der Molen,  
Humanitas in De Brink   n

Zomerberichten 
uit en om de Brink

Begin juni is de hoofdlocatie van Inloophuis De Boei in 
Rotterdam-Zuid weer in beperkte mate opengegaan na de 
sluiting door het Corona-virus. Daar zijn wij erg blij mee! 

Omdat we de RIVM-maatregelen strikt volgen, kunnen 
we ineens minder gasten ontvangen in het huis. Maar wie 
mogen er dan komen? 
En daarmee kom je bij de vraag: waar is ons Inloophuis nu 
eigenlijk twintig jaar geleden voor opgericht? 

Inloophuis De Boei is er allereerst voor ondersteuning 
aan mensen die gediagnosticeerd/geconfronteerd worden 
met de ziekte kanker en hun naasten en nabestaanden. 
Die ondersteuning kan een luisterend oor zijn tijdens 
de inloop, door het contact met lotgenoten, activiteiten 
zoals yoga en massages en door (groeps-)gesprekken met 
een professionele begeleider. Een tijdelijke plek waar je 
steun, afleiding en ontspanning kunt vinden en weer grip 
kan krijgen op de situatie om daarna weer verder te kun-
nen gaan.

Mede door bovenstaande doel van onze stichting en de 
corona is besloten dat we ons voortaan uitsluitend rich-
ten op gasten die:
-  de afgelopen 5 jaar zijn behandeld voor kanker en/of 

mantelzorgers;
-  de afgelopen 5 jaar iemand zijn verloren aan kanker;
-  leven met de gevolgen van behandeling van kanker.
Dit beleid zal gelden voor alle locaties van het Inloophuis.

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

de Boei 
informeert

Op 24 juni 2020 is Tuin Vereniging Smeetslandse-
dijk opgericht en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Deze vereniging huurt vanaf 1 janu-
ari 2021 ter plaatse alle tuinen van de gemeente.
Er zijn op dit moment nog tuinen beschikbaar van 
120 en 60 vierkante meter. 

Als je het leuk vindt je eigen groente of fruit te 
verbouwen dan kun je je nu aanmelden om lid te 
worden van de Tuin Vereniging Smeetslandsedijk.

Stuur dan een email naar: 
TuinVerenigingSmeetslandsedijk@outlook.com

Hierbij vermelden dat u lid wilt worden van de 
Tuin Vereniging en daarbij  uw naam adres en 
telefoonnummer.
Zodra uw gegevens bij ons binnen zijn wordt er 
contact met u opgenomen. 

Anja Verweij
Voorzitter/penningmeester 
TuinVerenigingSmeetslandsedijk   n

Nutstuinen aan de Smeetslandsedijk

Het ZuideR maakt duidelijk hoe het duurzaam 
behouden van een monumentaal, gezichts-
bepalend gebouw een meerwaarde betekent 
voor een hele wijk in Rotterdam. Midden 
in het groene en vooral sfeervolle Vreewijk 
bevindt zich het Zuiderziekenhuis. Of, zoals 
de Rotterdammers zeggen, het Zuider. 
Dit betekenisvolle, monumentale gebouw is 
door de inzet van diverse partijen, waaron-
der buurtbewoners gered van de sloophamer 
en krijgt nu onder de naam Het ZuideR een 
tweede leven. In het hoofdgebouw worden 
circa 73 loftappartementen verwezenlijkt. 
Met hoge plafonds en raampartijen worden 
het bijzondere woningen. In de paviljoens is 
ruimte voor 30 stadswoningen in een groene 

dorpssfeer en in het poortgebouw komt het 
ZuideR gymnasium met gymzaal en ruimte 
voor zzp’ers. 

De doorgroei op Rotterdam-Zuid wordt de 
komende jaren nog eens versterkt door de 
bouw van het Zuiderhof fase 3. Er komen 
ongeveer 240 woningen op de voormalige 
locatie van Erasmus MC-Daniel den Hoed. 

Het ZuideR wordt gerealiseerd door Impact 
Vastgoed en BOEi.
Het Zuiderhof wordt gerealiseerd door Impact 
Vastgoed.

www.impactvastgoed.nl - www.boei.nl   n

Het ZuideR & Het Zuiderhof, 
samen vormen ze een 
nieuwe woonwijk in Vreewijk 
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Column

Vakantiegevoel
In zuidelijke landen, zoals Griekenland, waar ik heel 
graag op vakantie ging toen er ‘nog niks aan de hand’ 
was, zie je het regelmatig; van die heerlijke rommelige 
groentetuintjes met knoestige tomaten, scheefstaan-
de bonenstaken en een afdakje om de noeste ‘aarde-
werkers’ op het heetst van de dag een schaduwrijk 
rustplekje te verschaffen.

In Nederland zijn die moestuinen nauwelijks meer te 
vinden. Langs het spoor zag je ze vroeger nog, maar 
ProRail heeft deze stukjes grond allemaal inmiddels 
opgekocht en geëgaliseerd.
Natuurlijk zijn er prachtige volkstuincomplexen, waar 
niks mis mee is, maar dat is een totaal ander verhaal.
En dus, wil ik hierbij mijn liefde uitspreken voor de mis-
schien nog wel enige plek in Nederland waar het on-
gecompliceerde, ouderwetse, rommelige en mediter-
raan aandoende groentetuintjesgevoel te halen is; de 
Smeetslandsedijk aan de rand van Tuindorp Vreewijk. 
Ik ben er dol op, die geïmproviseerde erfafscheidin-
gen van een oude bedspiraal, een restvorm van een 
of andere uitgestanste verpakking of een ergens bij 
de bouw ‘gevonden’ afrastering. Hoe aandoenlijk zijn 
de liefdevol in elkaar geflanste hokjes met landbouw-
plastic afdak en het oude meubilair dat tot rustplaats 
dient voor de tuinder. In onze aangeharkte maat-
schappij zijn zij een poëtische  uitzondering op de ‘al-
les aan kant’ cultuur. Ik hou van die poëzie!
Soms klinkt er in zo’n tuin een verhaal uit een transis-
torradio, niet eens muziek…
En dat past dan weer precies bij de persoon die de 
tuin onderhoudt. Vaak zijn er  mensen ijverig aan het 
werk, van Anatolische vrouwen, in van die harem-
broeken (vakantiegevoel!), tot oudere mannen op 
klompen en jonge gezinnen met kinderen die weten 
dat sla niet in de supermarkt groeit. Allemaal mensen 
met liefde voor het zaaien en oogsten van wat de in-
wendige mens versterken moet.
Ik volg graag hoe die planten zich ontwikkelen van 
piepkleine eenbladige sprietjes tot volwaardige 
vruchtdragende struiken. Ik ben dol op de woest woe-
kerende braamstruiken, de zwaarbeladen vijgenbo-
men en de kolossale walnotenbomen. En de seizoe-
nen zijn hier zo overduidelijk aanwezig. 
En dan opeens slaat de schrik mij om het hart. Er 
wordt daar aan de overkant een nieuwe woonwijk ge-
bouwd. Een wijk met huizen, die natuurlijk verkocht 
moeten worden. Een dure woonwijk waarvan de pro-
jectontwikkelaar vast niet wil dat de bewoners straks 
uitzicht hebben op een rommelig stukje boerenland…

Gelukkig kreeg ik onlangs bericht dat de tuinen mo-
gen blijven, (zie artikel in deze krant) zij het onder be-
paalde strenge voorwaarden. Dat betekent helaas 
vrijwel zeker het einde van ‘de poëzie’. 
Nou ja, ik moet dankbaar zijn dat de volkstuinen zullen 
overleven en dat ben ik dan ook.

Buiten-beentje   n

Houten Kinderstoel Makkelijk zo’n houten kinderstoel waar 
je je kindje in kan laten zitten, zonder 
luier en met een potje eronder. Het is de 
originele kinderstoel waar de vroegere 
bewoner, de heer Arends, zijn prille 
jeugd heeft doorgebracht.

De heer Arends werd in 1919 geboren 
op de Voordonk en verhuisde in 1928 
met zijn ouders naar de andere kant 
van het achterpad: de woning op Lede 
40. Ook na de dood van zijn ouders is hij 
hier gebleven. Tot aan zijn overlijden in 
2008 is niets aan de woning veranderd 
en daarom is deze woning vrijwel in ori-
ginele staat gebleven. Sinds 2010 is de 
woning ingericht als museumwoning.
Er zijn ook nog enkele persoonlijke 
spullen van de heer Arends bewaard 
gebleven, zoals deze houten kinderstoel. 
Deze kinderstoel maakt onderdeel uit 
van de collectie van meubelen en voor-
werpen uit de beginperiode van Tuin-
dorp Vreewijk in de museumwoning. 

Praktische kinderstoel
Houten kinderstoelen waren heel prak-
tisch, je kunt ze ook openklappen en 
dan heb je een tafel en stoel aan elkaar 
vast! Met een potje eronder, kon je als 
moeder vieze luiers besparen. Fijn, 
want die katoenen luiers moesten vroe-
ger nog allemaal met de hand gewassen 
worden.
Nieuwsgierig geworden naar deze kin-
derstoel en andere museumstukken? 
Kom eens een kijkje nemen de Muse-
umwoning.

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

Marian Groeneweg  n

Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk
Museumstuk uitgelicht

Buurtwinkeltje van weleer 

Het Witte huis 
aan de Dreef
Menige Vreewijker zal hier weleens geweest zijn. Hetzij 
als baby, dan wel met je eigen kindje. Het consultatiebu-
reau aan de Dreef.

Chique buurtwinkel
Het fraaie witte gebouw 
van 1921 is ontworpen 
door Grandpré Molière 
en begon als buurtwin-
kel. Het werd in gebruik 
genomen door de firma 
C. Van Reeuwijk met 
huishoudelijke artike-
len en galanterieën. 
Later werd de winkel 

gedreven door A. v.d. Starre.
Galanterieën is de benaming voor allerlei voorwerpen van 
weelde, sierlijke snuisterijen enzovoorts, ter versiering 
van een welingerichte woning. En daar was destijds wel 
vraag naar, want veel van de nieuwe woningen in Vreewijk 
(onder andere de Lede) werden bewoond door mensen uit 
de gegoede burgerij, zoals advocaten, doctoren, onderwij-
zers en ambtenaren.

Consultatiebureau
Vanaf de jaren ’50 werd het gebouw in gebruik genomen 
als bureau voor zuigelingenzorg, door de Rotterdamse 
Vereniging tot Bescherming van de Zuigelingen. Het doel 
was om zuigelingensterfte te voorkomen en gezonde kin-
deren gezond te houden. Men controleerde de groei, gaf 
adviezen over voeding en opvoeding en baby’s werden 
gevaccineerd. 
Later veranderde de naam in consultatiebureau van de 

Stichting Samenwerkende Rotterdamse Kruisverenigin-
gen. Dit consultatiebureau heeft tot 1990 bestaan.

Vreewijkhuis
Daarna werd het gebouw verbouwd tot kantoor van de 
huisbaas van Vreewijk, Woningbouwvereniging Vreewijk-
Lombardijen. Later nam ook de Bewonersorganisatie 
Vreewijk er zijn intrek. 
Op 24 januari 2013 is het pand heropend met een nieuw 
doel en een nieuwe naam: het Vreewijkhuis.

Marian Groeneweg  n

Als bewoners gaan wij 2 x per maand op dinsdag-
ochtend opruimen in de Sparrendaal, Enk, paadje 
Hovendaal en Smeetslandsedijk. 

We doen over iedere actie anderhalf uur, maar heb-
ben meer vrijwilligers nodig.
Noessie 0618822573 

OPROEP

Vreewijkhuis Dreef

Kinderstoel

Vreewijkhuis Dreef 
omstreeks 1930
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Zoals eerder gemeld maakt 
Stichting De Uil een door-
start. Veel partijen in Vree-
wijk waaronder  Havenste-
der, de Tuindorp Vreewijk 
Coöperatie, de gemeente 
en Humanitas hebben hun 
steun toegezegd.

Wat doet De Uil?
Armoedebestrijding is onze 
belangrijkste doelstelling. 
Helaas is de huidige situ-
atie niet beter dan in 2010 
toen De Uil werd opgericht; 
we zien weer meer men-
sen in financiële problemen 
komen. Dat is ook te zien aan 
de grotere druk op de voed-
selbanken en het ziet er niet 
naar uit dat deze situatie op 
korte termijn zal verbeteren. 
Wij zijn er voor die bewo-
ners van Vreewijk die niet 

de middelen hebben om een 
commercieel bedrijf in te 
schakelen. Tegen een kleine 
vergoeding helpen wij u met 
het onderhoud van de tuin 
en met klussen in en om het 
huis. 
Vanaf april dit jaar zijn de 
klussen weer opgepakt, met 
hulp van de Wijk-werkcoö-
peratie. Daar zijn echter kos-
ten aan verbonden, waarvan 
het grootste deel door De 
Uil wordt betaald. Slechts 
een deel wordt aan de klant 
in rekening gebracht. Dit is 
mogelijk door de financiële 
bijdragen van zowel Haven-
steder als de gemeente. Maar, 
zoals u kunt begrijpen, kan 
dit niet zo blijven; de budget-
ten zijn beperkt. De oplossing 
is natuurlijk om, net zoals 
voorheen, vrijwilligers in te 

schakelen bij de uitvoering. 
Om weer volledig aan de slag 
te kunnen, zijn we op zoek 
naar mensen die willen wer-
ken in de tuinen, die klussen 
in huis kunnen doen zoals 
timmerwerk, schilderen, 
behangen, het plaatsen van 
verlichting en het doen van 
kleine reparaties.
Nu is het heel begrijpelijk 
dat er nu met corona geen 
mensen staan te trappelen 
om zich te melden als vrij-
williger, maar wij kunnen 
ons werk veilig doen! 

We, of beter nog, de wijk-
bewoners hebben u nodig!
Inmiddels zijn er twee kan-
didaten voor het bestuur, 
maar een aanvulling is altijd 
welkom! 
We willen hierbij vooral een 
oproep doen aan mensen 
die:
• op zoek zijn naar een zin-

volle en dankbare tijdbe-
steding;

• mensen willen helpen die 
wel een steuntje kunnen 
gebruiken;

• iets kunnen met hun han-

den zoals tuinieren, tim-
meren, schilderen, behan-
gen, enz.

• iets zelf of aan anderen 
kunnen leren;

• graag in een gezellige 
groep willen werken;

• graag willen meewerken 
aan een succesvolle door-
start,

of die
• weer werkritme willen 

opdoen om uiteindelijk 
weer een reguliere baan te 
krijgen;

• leiding kunnen geven aan 
bijvoorbeeld een tuin-
groep;

• het gebouw en gereed-
schappen technisch kun-
nen beheren;

• bij mensen willen langs-
gaan om klussen op te 
nemen.

Uiteraard is elke combinatie 
mogelijk, net zoals de manier 
van werken. Zo kan gekozen 
voor vaste tijden of voor het 
beschikbaar zijn voor een 
bepaald soort klussen die je 
dan zelf inplant. Voor groen-
onderhoud zien we het liefst 
een vast team, of liever nog, 

twee teams, zodat een betere 
planning mogelijk is. Over 
een vergoeding voor vrijwil-
ligers wordt nog nagedacht.
Wilt u zich aanmelden? Doe 
dat dan via onderstaand 
emailadres en geef bij voor-
keur aan wat, wanneer en 
hoe u iets wil/kan doen en of 
u nog meer informatie wilt.
Goede suggesties en ideeën 
op het gebied van onze 

dienstverlening zijn uiter-
aard ook welkom!

Zoekt u zelf hulp?
Wilt u hulp bij een klus? Dan 
kunt u mailen naar info@
de-uil.site. Het is de bedoe-
ling dat we vanaf 1 oktober 
ook weer telefonisch bereik-
baar zijn.

Wim Martens, voorzitter  n

De nieuwe kleuren  
van Vreewijk
In De Vreewijker jaargang 40 nummer 2, had 
ik een gesprek met architect Arjan Hebly 
over de beeldjes van Hildo Krop in de bo-
venlichten van de huizen aan de Dreef. Nu 
de renovatie van deze huizen, maar ook die 
in de andere delen van de wijk steeds verder 
vordert, sprak ik opnieuw met Arjan Hebly, 
deze keer over o.a. de gekozen kleuren voor 
de vernieuwde woningen. 

De kleuren van de gerenoveerde Vreewijk-huizen
In 2014 bij het begin van het renovatieplan in de Valkenier is 
een gedegen onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke kleu-
ren van Tuindorp Vreewijk. De informatie hierover op de oude 
ontwerpen is helaas verloren gegaan bij het bombardement 
op Rotterdam op 14 mei 1940. Het architectenbureau van 
Granpré Molière, een van de belangrijkste ontwerpers van de 
wijk, is daarbij verwoest en daarmee dus alle administratie.
Bij het bepalen van de ‘nieuwe’ kleuren is gebruik gemaakt 
van de expertise van kleuronderzoekster Lisette Kappers. Zij 
werkt samen met Arjan Hebly, de architect die verantwoorde-
lijk is voor de uitvoering van de ontwerpen. Aan de hand van 
oude foto’s en het onderzoeken van oude verfresten op origi-
neel houtwerk, hebben zij de kleurstellingen bepaald.

Okergeel en mosgroen.
Omdat er in de tijd dat Tuindorp Vreewijk is ontstaan nog 
nauwelijks kleurenfotografie was, zijn de kleuren nu geanaly-
seerd vanaf zwart-witfoto’s. In ieder geval bleek dat de meeste 
raam- en deursponningen toen een veel gelere kleur hadden 
dan het gebroken wit van nu. Ook de kleuren van de deuren 
was beduidend anders. Het groen zag er op die foto’s lichter 
uit dan het nu gebruikelijke donkergroen. Er was bij sommige 
huizenblokken ook verschil tussen de kleur van het binnen- 
en het hoofd- raamkozijn. Het draaiende deel van het raam 
was lichter van kleur dan het vaste deel.
In de Valkenierswijk hebben de huizen in de straatjes ook net 
iets andere kleuren dan de Valkeniersweg. Daar is goed over 
na gedacht en heel bewust voor gekozen, ook in verband met 
de oriëntatie op de zon. Aan de hand van historische foto’s is 
bijvoorbeeld bij de Lede, Dreef en Heggepad bepaald welke 
delen van de ramen oker en welke delen wit zijn geweest. 
Soms was het hele raam oker en soms was het een combinatie 
van oker en wit. 

Uiteindelijk is er dus gekozen voor het ‘frisse’ mosgroen voor 
de voordeuren, het warme okergeel en hier en daar wit. De 
achterdeuren zijn donkergroen gekleurd. 
Er zijn vast oorspronkelijke bewoners van Vreewijk, die hier 
zelf opgegroeid zijn en die zich goed kunnen herinneren wat 
de kleuren waren van hun ouderlijk huis. Zo wist de oud-
bewoner Van Weipad 3 nog dat hun tuinhekje kanariegeel was 
geweest. Toch is het onmogelijk om op dit soort herinnerin-
gen af te gaan. Kleurbeleving is heel persoonlijk en daar kun 
je dus niet je kleurkeuze op afstemmen.

Roodbruin en grijs.
Oudere wijkbewoners weten nog wel dat in bepaalde delen 
van Tuindorp roodbruine en grijze deuren voorkwamen. Ook 
van deze kleuren wordt overwogen ze toe te passen in een 
gedeelte van de gerenoveerde woningen.
Het ‘stemmige’ eenkleurige beeld van de wijk, van gebroken 
wit, dat in de loop der jaren is ontstaan klopt niet.

Veel te vertellen
Wie zich voor de geschiedenis van ons tuindorp interesseert, 
beseft dat er veel over de stijl en manier van bouwen te vertel-
len is. Arjan Hebly is een zeer deskundige en betrokken vak-
man met een grote kennis van zaken.
In een volgende Vreewijker kom ik met hem terug op een aan-
tal boeiende details betreffende de aanpak van deze renova-
tie-aan-de-hand-van-het-verleden. 

Joyce Turek   n

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

Een update;  
waar staan we nu?

Valkeniersweg

De nieuwe kleuren  
van Vreewijk

Lede
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Berichten van de Tuinen Keurings Commissie 

TKC uitslag digitaal 
keuren 2020
Adres Punten Prijs
 
Blokland 13 22 1 prijs 
Voorde 104 16 3 prijs 
Groenezoom 82 26 ere met herkeuren 
Groenezoom 315 22 1 prijs 
Groene Hilledijk 368 25 1 prijs 
Berkendaal 50 21 1 prijs 
Zuideras 41  26 ere met herkeuren 
Paasweide 34 16 3 prijs 
Schaarweide 10 21 1 prijs 
Zuideras 71 28 ere met herkeuren 
Dordtsestraatweg 738 24 1 prijs 
Groenezoom 93 14 3 prijs 
Enk 151 16 3 prijs 
Kastanjedaal 12 22 1 prijs 
Beukendaal 40 14 3 prijs 
Hovendaal 21 14 3 prijs 
Berkendaal 153 18 3 prijs 
Lede 37 14 3 prijs 
Sparrendaal 40 17 3 prijs 
Groenezoom 290 22 1 prijs 
Brink 3 30 ere met herkeuren 
Treek 54 14 3 prijs 
Dennendaal 62 29 ere met herkeuren 
Dordtsestraatweg 728 30 ere met herkeuren 
Groenezoom 137 21 1 prijs 
Voorde 17 15 3 prijs 
Langegeer 211 22 1 prijs 
Beukendaal 119 22 1 prijs 
Bloemenlaan 57 17 3 prijs 
Reineveld 49 22 1 prijs 
Olmendaal 201 22 1 prijs 
Olmendaal 187 24 1 prijs 
Vonder 17 18 2 prijs 
Meiendaal 37 11 geen 
Bredehof 48 26 ere met herkeuren 
Iependaal 29 21 1 prijs 
Berkendaal 157 21 1 prijs 
Olmendaal 55 26 ere met herkeuren 
Iependaal 50 24 1 prijs 
Groenezoom 182 24 1 prijs 
Wolvenpad 20 24 1 prijs 
Blekerslaan 6 28 ere met herkeuren 
Frankendaal 111 21 1 prijs 
Frankendaal 10 23 1 prijs 
Reineveld 39 24 1 prijs 
Sparrendaal 63   8 geen 
Berkendaal 39 16 3 prijs 
Dennendaal 66 16 3 prijs 
Iependaal 20 16 3 prijs 
Weidenhof 34 15 3 prijs 
Struweel 26   7 geen 
Berkendaal 57 21 1 prijs 
Berkendaal 44 18 2 prijs 
Lede 40 19 2 prijs 
Valkeniersweg 115 24 1 prijs 
Iependaal 28 14 3 prijs 
Treek 34 19 2 prijs 
Meiendaal 108 17 3 prijs 
Meiendaal 127   8 geen 
Bollenland 40   9 geen 
Weimansweg 18   4 geen 
Weimansweg 54 12 geen 
Bloemenlaan 49   6 geen 
Groenezoom 85 22 1 prijs 
Langegeer 159 21 2 prijs 
Dreef 63 24 1 prijs 
Bredehof 37 25 ere met herkeuren 
Wed 19 21 2 prijs 
Donk 12 18 2 prijs 
Sparrendaal 27 22 1 prijs 

Beste Vreewijkers.

Dit jaar was en is voor u en voor de TKC een 
bijzonder jaar.
Het keuren van de tuinen zoals wij dat al 
jaren doen was niet mogelijk, dus er moest 
een oplossing komen.
Een die kwam er ook. Een TKC-keurder 
bedacht dat we nu wel eens digitaal kon-
den keuren.
Wij hebben dit aan u voorgesteld , met als resultaat dat wij 70 foto’s per mail mochten ont-
vangen 
De bestuursleden van de TKC hebben al deze foto’s bekeken op een groot beeldscherm en 
beoordeeld naar eerste / tweede / derde prijs.  De kwaliteit van de foto’s was niet belangrijk, 
het beeld van de tuin was wat telde.
De tuinen met 30 punten kregen een persoonlijke herkeuring door 3 onafhankelijke, deskun-
dige keurders van buiten Rotterdam. Zij zullen bepalen wie ‘in het echt’ de mooiste tuin van 
Vreewijk heeft.
Alle inzenders van deze digitale keuring krijgen bericht via e-mail over hun prijs.
Ook de prijsuitreiking gaat dit jaar anders.
Op 10 oktober kunt u uw plant ophalen in de tuin van het Witte Paard tussen 9.00 uur en 15.00 
uur.
U moet de e-mail met uw prijsuitslag meebrengen bij het ophalen van de plant.
De prijsuitreiking voor de 3 mooiste tuinen wordt ook in de tuin van het Witte Paard gedaan 
door het bestuur van de TKC om 14.00 uur
Omdat dit zo’n bijzonder jaar is, mogen de prijswinnaars van 2019 op vertoon van hun destijds 
uitgereikte certificaat nogmaals een plant komen halen.

Hierbij foto’s van tuinen met de meeste punten en de lijst met overige prijswinnaars.

Henk van der Horst, 
voorzitter van de Tuinenkeuringscommissie   n

 

 

ZAT. 10 OKTOBER 
UW  

PRIJS PLANT 
OPHALEN 

Digitale tuinkeuring 2020 

Op zaterdag 10 oktober kunnen de prijswinnaars van de digitale 

tuinkeuring 2020, op vertoon van de TKC mail, de prijs plant 

ophalen. 

 

Tuinkeuring 2019 

Alle prijswinnaars van de keuring in 2019 kunnen, op vertoon van 

hun certificaat, ook een plant komen ophalen. 

Locatie: in de tuin van ‘Het Witte Paard’  

Tijd: van 09:00 tot 15:00 uur              

Wij heten u van harte welkom om uw welverdiende prijs op te halen!

 

 

 
 

 

  
Waar: in de tuin 

van ‘Het Witte 

Paard’ aan de 

Groenezoom 

 
Hoe laat: van 

09:00 tot 15:00 

 
Meenemen: onze 

mail en/of 

certificaat van 

2019 
 

 

Wij werken volgens 

de regels 1,5 meter 

afstand: u gaat op de 

Groenezoom naar 

binnen en via de 

uitgang Boogjes naar 

buiten  

 

ii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUINEN KEURINGS 

COMMISSIE 

VREEWIJK 

infotkc@kpnmail.nl 

 
 

 

 

TKC-Keuring

TKC-Keuring
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En dit zijn dan de 
mooiste tuinen van 
Tuindorp Vreewijk:
Brink 3 ................................................................................................................... 74 punten
Blekerslaan 6 ................................................................................................ 73 punten
Bredehof 37 ................................................................................................... 71 punten
Dordtsestraatweg 728 ...................................................................... 70 punten
Bredehof 48 ................................................................................................... 67 punten
Dennendaal 6 ............................................................................................... 65 punten
Olmendaal 55 ............................................................................................... 65 punten
Zuideras 71 ...................................................................................................... 64 punten
Groenezoom 82........................................................................................ 64 punten
Zuideras 41 ...................................................................................................... 63 punten
Na herkeuring door deskundigen i.s.m. de TKC

All
ee

n v
oo

r 

hu
ur

de
rs 

va
n 

Hav
en
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de

r

Wij, Huurdersvereniging Vreewijk (Andrea, André) zijn trots op Vreewijk. We zetten ons in zodat u, 
als huurder van Havensteder, prettig woont in Vreewijk. En we hebben u nodig!

De Huurdersvereniging Vreewijk vertegenwoordigt alle huurders van Havensteder in Vreewijk. Ook 
houdt ze in de gaten of Havensteder haar taken goed uitoefent. Dit wordt gedaan door huurders 
samen. Wilt u ook meedenken over onderhoud, de buurt of uw huis? Dan zijn we op zoek naar u! 
Helpen kan op allerlei manieren en het verandert écht iets. 

En laat u nu niet gelijk afschrikken door het woord ‘vrijwilliger’. U bent de baas over uw eigen tijd. 

Wij hebben vrijwilligers nodig voor activiteiten, het bestuur, als vertegenwoordiger van een buurt etc. 
Samen kijken we waar uw interesses liggen en hoe de Huurdersvereniging Vreewijk uw kwaliteiten 
kan benutten. 

Bel: (010) 4191 556
of mail naar: bestuurhvv@gmail.com voor het aanmelden of als u vragen heeft.

Andrea Karremans, voorzitter HvV

HUURDERS-
VERENIGING 
VREEWIJK 
ZOEKT 
VRIJWILLIGERS

 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

Winnaar mooiste tuin van VreewijkG.Koekkoek  Brink  3

A.Kars Groene Hilledijk 368 a

L Roskam Blekerslaan 6

T.Kan Bredehof 37

H.I.de Jong  Dordtsestraatweg 728

B.Dekker Zuideras71
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TW3 Strategie, Marketing, Makelaardij

Bezoekadres

Veerhaven  4* 

3016 CJ Rotterdam

010 - 300 71 17

Het ZuideR  Paviljoens is een herbestemming van:

           

Contactinformatie makelaar:

W W W. H E T Z U I D E R . N L

ZuideR
P A V I L J O E N S

M O D E R N  E N  M O N U M E N T A A L  W O N E N  I N  R O T T E R D A M - Z U I D

UNIEKE KANS OP EEN MONUMENTALE WONING IN ROTTERDAM-ZUID 

“HET ZUIDER PRIKKELT AL JE 

ZINTUIGEN. HIER PROEF JE NOG 

OVERAL DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN 

HET VOORMALIGE ZUIDERZIEKENHUIS, 

TERWIJL JE THUISKOMT IN EEN 

MODERNE, COMFORTABELE EN 

LUXUEUZE WONING DIE HELEMAAL 

PAST BIJ HOE JIJ WIL WONEN.” 

Het ZuideR wordt in drie fases ontwikkeld. 

De eerste fase betreft Paviljoen G. 

Het voormalige ‘Intern paviljoen’ met daarin 15 

grondgebonden woningen. 

Zeven types, volop variatie
De 15 woningen in Paviljoen G,  bieden voor 

elk wat wils. Of je nu tweeverdiener, actieve 

50-plusser bent, stadsmens of rustzoeker… 

in het ZuideR vind je vast de woning die past 

bij jouw persoonlijke woonwensen. Je hebt de 

keuze uit zeven typen woningen met elk hun 

eigen karakteristieken en voordelen. Je vindt ze 

allemaal op www.hetzuider.nl.

AFSPRAAK 

OP LOCATIE 

MOGELIJK!  BEL 

DE MAKELAAR

NOG ENKELE 
WONINGEN TE KOOP
VANAF € 354.500,-



Vele jaren stond bovenstaande tekst bij de berichten vanuit de 
Vredeskerk in De Vreewijker.
Jaren waarin we als kerkelijke gemeenschap een open huis 
wilden zijn voor de buurt en de wijk. Dat is vele jaren het 
geval geweest. Er werden feestjes en bruiloften gevierd in 
het wijkgebouw, er waren ontmoetingen voor de wijk, bij het 
100–jarig bestaan van Vreewijk was er een tentoonstelling. 
Vanaf 1933 waren de kerkdiensten in de grote kerk, vanaf 
2015 werden de diensten in het wijkgebouw gehouden. Bij de 
kleiner wordende kerkelijke gemeente paste dit gebouw beter 
bij ons. De naam Vredeskerk werd meegenomen van de grote 
kerk naar het wijkgebouw en zo bleef de naam van de Vredes-
kerk behouden.  Nu nemen we ook afscheid van het kleinere 
gebouw. De kleine gemeenschap die wij geworden zijn gaat 
samen verder met de gemeente van de Credokerk in Zuidwijk 
en we hopen daar met elkaar iets moois op te kunnen bouwen.

Omzien in Dankbaarheid 
We kijken om in dankbaarheid dat wij zoveel jaren als ker-

kelijke gemeenschap in Vreewijk aanwezig konden zijn. In de 
laatste kerkdienst in de Vredeskerk op 6 september is daarom 
gekozen voor het thema: ‘Omzien in dankbaarheid’.  Dank-
baar voor wat we met elkaar als gemeenschap geleerd heb-
ben in het vieren van de erediensten, in pastorale, diaconale 
en kinderactiviteiten. En dankbaar voor de vrijwilligers die 
verantwoordelijk wilden zijn voor alles op en om het gebouw, 
inclusief het verbouwen van het wijkgebouw tot kerkzaal. 
Afscheid nemen gaat gepaard met verdriet om wat niet meer 
kan, maar is mogelijk als we dankbaar omzien naar wat we als 
kerkelijke gemeenschap hebben kunnen geven en ontvangen 
in de loop van vele jaren aan elkaar en ook aan de mensen in 
de wijk.

Informele middag
Na de laatste kerkdienst op 6 september organiseert de 
gemeente Vredeskerk-Breepleinkerk nog een informele mid-
dag voor de wijk in de Vredeskerk. Op die middag is er tijd om 
met elkaar aan de hand van foto’s, dia’s, boeken en belang-
rijke voorwerpen uit de kerk herinneringen op te halen en met 
elkaar te delen. Een klein gezelschap van Klassiek op Zuid zal 
voor de laatste keer spelen in de Vredeskerk. De concerten 
gaan verder in de Credokerk. 
Deze middag is op zaterdag 10 oktober van 14.00 – 16.00 
uur. Op deze middag nodigen we de buren rond de Vredeskerk 
uit en andere bewoners van Vreewijk. De huidige Vredeskerk 
is voor velen van u voorheen ook het wijkgebouw geweest 
waar veel culturele activiteiten georganiseerd zijn.
I.v.m. de coronamaatregelen is het prettig als u tevoren laat 
weten of u komt. Er zijn 2 mogelijkheden: óf tussen 14.00 en 
14.45 uur óf tussen 15.00 en 16.00 uur. Een telefoontje naar 
Gerda den Dunnen is voldoende, tel: 010 – 419 2573.

Namens de voorbereidingsgroep, 
Guus Ruijl en Fokje Wierdsma  n

9Nr. 4 september/oktober 2020

Bij scoutinggroep de Spoorzoekers gaan kinderen van 7 tot en 
met 18 jaar elke zaterdag op avontuur! 
Onze Welpen (jongens en meiden 
van 7 t/m 11 jaar) spelen, leren en 
werken met elkaar samen. Ze dompe-
len zichzelf onder in allerlei thema’s. 
Zo hebben ze dit jaar op kamp samen 
met Sherlock Holmes spannende en 
ingewikkelde zaken opgelost, om 
daarna tevreden broodjes te bakken 
en marshmallows te roosteren bij een 
kampvuurtje. 

De Scouts (11 t/m 15 jaar) zijn veel 
buiten en daar weten ze wel raad 
mee. Ze leren hakken, vuur stoken, 
zagen, bouwen keukens en koken de 
heerlijkste maaltijden. Maar er is ook 
tijd voor andere dingen, zoals een 

professionele graffiti opkomst en keiharde spellen waarbij je 
uithoudingsvermogen getest wordt. En oh wee als je als laat-
ste over bent en je alleen nog de leiding tegenover je hebt.. 

De Explorers (15 t/m 18 jaar) doppen hun eigen boontjes en 
kunnen hun wildste ideeën tot uitvoering brengen (wat dacht 
je van een avondje Bob Ross of het smeden van je eigen mes?), 
óf ze kunnen als echte pubers een avondje lekker hangen bij 
het kampvuur. Tijdens kamp zoeken ze nog meer avontuur op 
en beklimmen ze bergen, ontsnappen ze uit escape rooms en 
slapen ze op een onbewoond eiland. 

Zaterdagavond is het clubhuis het domein van de stam 
en soos (18+), waar ze onder het genot van een biertje en 

muziekje slap zitten te lullen, een 
levensgroot reuzenrad bouwen, of 
met scouts vanuit de hele wereld 
een online spel doen (IScout) met 
gekke opdrachten en moeilijke 
vragen. Een keer in de twee jaar 
is het ook tijd voor het Spoorzoe-
kersfeest, een super vet feest met 
stamleden van andere groepen uit 
de omgeving, altijd in thema!

Zoals je ziet is er bij de Spoorzoe-
kers altijd wat te doen! Als je nu 
denkt: “Dit wil ik ook!”, neem dan 
vooral contact op en kom naar een 
open dag of kom een keer op zater-
dag meedoen. Kijk maar eens op 

onze facebook-pagina of website www.spoorzoekers.com. We 
hopen je binnenkort te zien in ons clubhuis aan de Slinge!

Lawrence Smit, Scoutinggroep De Spoorzoekers
Slinge 8, 3084 EB Rotterdam
Telefoon: 010 481 9930
Of bel Renske: 06-41433510 of Laura: 0624964674  n

Wist je dat de scouts van De Spoorzoekers deze wijk-
krant bij je in de bus hebben gedaan? Zij brengen deze 
krant huis-aan-huis rond om de kosten van hun zomer-
kamp te verdienen.

Bij scoutinggroep 
de Spoorzoekers 
gaan kinderen van 
7 tot en met 18 jaar 
elke zaterdag op 
avontuur! 

Welkom in de 
Vredeskerk

Sociale huurwoningen, tja

Soms zijn dingen wel eens spannend. Dan komt een 
beleidsmaker van de gemeente uitleggen dat er een nieuw 
meesterplan bedacht is. In dit geval was dat “Stad in 
Balans”. Toegelicht werd aan de belangstellende toehoor-
der dat een wijk met een sociale monocultuur ( arme men-
sen dus) niet gezond is. Om daar iets aan te doen moeten 
er ook woningen voor de wat beter gesitueerden in een 
dergelijk wijk komen. Uiteraard is daar nu geen ruimte 
voor, dus het brengt met zich mee dat er een flink aan-
tal goedkope woningen moet worden gesloopt om ruimte 
te maken voor dit geweldige vergezicht. Immers, de op 
die manier verjaagde bewoners kunnen makkelijk elders 
woonruimte vinden. (wie dan opmerkingen maakt over 
hoe onder een derde stadsbrug veel Leger des Heils woon-
dozen kunnen komen, plaatst zich natuurlijk buiten de 
orde) Wie bij deze uitleg begrijpend knikt wordt enthou-
siast bekeken, iets wat in een blik van weerzin verandert 
als de vragensteller opmerkt dat dit een zo mooi plan is 
dat het in alle wijken moet worden ingevoerd. Dus, wan-
neer verschijnen de rijen sociale woningen aan de Bergse 
Voorplas? Daar is nu wel geen plek, maar als je een aan-
tal van de overmatig aanwezige pronkerige villa’s verwij-
dert kan dat best. Helaas, blijkbaar is Stad in Balans toch 
alleen maar bedoeld om ruimte voor de rijken te maken. 
Ook verder staat de sociale woningbouw onder druk. Er 
wordt grootschalig verkocht om de verhuurdersheffing op 
te brengen, er zijn slooppremies en waar gesloopt moet 
gaan worden blijken de woningen plotseling heel slecht 
te zijn, zie de Tweebosbuurt waar Vestia stelt dat de vol-
gens hen slechte staat echt niet komt omdat ze al jaren 
geen onderhoud plegen maar wel maximaal huur willen 
vangen om de gevolgen van het financiële wanbeleid 
van het bestuur op te vangen. En niet alleen daar, ook in 
Schiebroek Zuid heeft Vestia grootschalige plannen om 
betaalbare door onbetaalbare woningen te vervangen. 
Ongetwijfeld zou Vestia dat in Patrimonium’s hof ook 
graag doen, maar dat is een Rijksmonument. Daar is ver-
zonnen dat de woningen moeten worden samengevoegd 
waardoor zittende bewoners eruit moeten. De bewoners 
hebben zich verenigd in een bewonerscommissie, zodat 
Vestia nu de rechter probeert te laten uitspreken dat de 
bewonerscommissie zich niet met de gang van zaken mag 
bemoeien. Voor sommige corporaties is de huurder geen 
klant maar een pinautomaat.

André van Well, bestuurslid Huurdersvereniging Vreewijk   n

Scoutinggroep de Spoorzoekers

Scoutinggroep de Spoorzoekers

Vredeskerk

Oude Vredeskerk



Tuindorp Vreewijk Coöperatie is 
een samenwerkingsverband van 
bewoners, wijkpartners, w.o. Haven-
steder & Stichting de Uil, en de 
gemeente Rotterdam.        Zij zetten 
zich samen in om al het moois van 
Tuindorp Vreewijk te behouden  en 

Vreewijkers aan betaald werk te helpen. De medewerkers 
en vrijwilligers van de coöperatie verzorgen het onder-
houd van 80 logeertuinen en het ‘woningklaar’ maken 
van  logeerwoningen van Havensteder. 

In de zomermaanden heeft de coöperatie, in samenwer-
king met bewoners, o.a. de tuinen en achterpaden van 
Tiengeburen aangepakt. Deze opknapdagen werden afge-
sloten met een plantenmarktje, waar bewoners enkele 
planten voor in de tuin konden uitzoeken. Daarnaast voe-
ren wij kleine tuinklussen uit, zoals bestrating en repara-
ties aan hekken, onder meer in opdracht van particulie-
ren en wijkbeheerders.

Dit najaar starten we in opdracht van Havensteder met 
het plaatsen van kleine nummerbordjes aan de achter-
kant van tuinen in achterpaden, zodat bewoners, maar 
ook hoveniers en bouwvakkers, zich makkelijker kunnen 
oriënteren in de achterpaden.
Havensteder zal medio september de bewoners van de 
desbetreffende straten nader informeren over dit project, 
dat zal duren tot eind december.

Tuindorp Vreewijk Coöperatie; voor en door de wijk!

Voor meer informatie: www.vreewijkcooperatie.nl of
Email naar: info@vreewijkcooperatie.nl of bezoek de Face-
bookpagina: Tuindorp Vreewijk Co-op   n

Dat is een vraag die door ons tuindorp waart en die menige 
wijkbewoner op de lippen brandt. Er is nog maar één ant-
woord beschikbaar; er zijn geen ontwikkelingen bekend!

De volgende dingen zijn wel zeker:
• Daan en Mirjam Kint en hun Roos Marijn keren er niet 

terug. (Zij zijn inmiddels allebei werkzaam in een ander 
beroep). Het restaurant is failliet en de curator is bezig met 
het faillissement.

     Zolang dit nog niet afgehandeld is kan en mag er niets 
ondernomen worden in en rond Het Witte Paard. Zelfs het 
onderhoud van de tuin is niet toegestaan.

• Het gebouw is eigendom van de Stichting Volkskracht. 
Zodra het faillissement is afgehandeld, zal deze stichting 
een nieuwe gebruiker zoeken voor Het Witte Paard. Haven-
steder heeft daarin vooralsnog geen zeggenschap.

• De oorspronkelijke drieledige bestemming te weten; culi-
nair, cultureel en maatschappelijk zal gehandhaafd blijven. 

Helaas is er dus nog geen enkel zicht op nieuwe activiteiten 
in het gebouw. 
Ook Podium Vreewijk, waarvan al vele jaren de veel en graag 
bezochte culturele activiteiten in Het Witte Paard plaatsvon-
den heeft er geen uitzicht op óf en zo ja wanneer deze activi-
teiten daar weer zullen kunnen starten. Het team van Podium 
Vreewijk is voorlopig op zoek naar andere locaties om met 
inachtneming van de RIVM-maatregelen hun filmavonden 
en concerten weer te kunnen laten plaatsvinden.

Joyce Turek   n

10 Jaargang 41

Na een lange tijd wachten was het eindelijk zover; ik mocht 
gaan studeren. Ik pakte al mijn spullen bij elkaar en stapte de 
tram in om vervolgens over te stappen op de trein richting 
Leiden Centraal. Ik was zenuwachtig. Mijn hele leven was in 
Vreewijk. Mijn basisschooltijd besteedde ik op OBS de Mare 
en toen het tijd was om de overstap te maken naar de middel-
bare school koos ik voor het Zuider Gymnasium. Onderweg 
naar Leiden dacht ik aan mijn schooltijd in Vreewijk.

Ik dacht aan mijn oude basisschool. Aan hoe wij elke week 
een bezoek brachten aan de schooltuin op de Enk of hoe trots 
mijn juf op mij was toen ik het stuk van huis naar school hele-
maal alleen mocht fietsen. Ik dacht aan de koude winteroch-
tenden op de fiets waardoor de Groenezoom ineens heel lang 
leek. Ik dacht aan de vroege lentedagen wanneer er een warm 
gevoel door mij heen stroomde omdat de bloemetjes aan de 
rand van de weg weer opbloeiden. Ik dacht aan de jaarlijkse 
uitzwaaimomenten, waar de hele Groenezoom vol stond met 
leerlingen die hun schoolgenoten een fijne werkweek toe-
wensten en aan de Nationale Boekenweek, waar de gymzaal 
van mijn basisschool omgetoverd werd tot een boekenwinkel. 
Ik kan mij nog goed herinneren dat ik van mijn grootmoeder 
een boek mocht uitzoeken. Ik was haar ontzettend dankbaar. 
Mijn basisschooljaren waren heel fijn, zorgeloos en onverge-
telijk.

De overstap naar de middelbare school vond ik spannend 
maar ik kon niet wachten, eindelijk naar de grote school! Ook 
hier heb ik hele mooie jaren beleefd. Deze school stond naast 
mijn oude basisschool en dus veranderde er niets qua route. 
Dit vond ik fijn, het voelde vertrouwd.

Ik ben heel blij dat ik mijn schooltijd in Vreewijk heb mogen 
besteden. Ik ben gegroeid als mens. Mijn scholen en de buurt 
hebben hier zeker een bijdrage aan geleverd. Hoe leuk en 
spannend ik het ook vind om de nieuwe uitdaging in Leiden 
aan te gaan, Vreewijk blijft altijd mijn thuis en ik hoop er nog 
veel mooie herinneringen te maken. 

Isa Bakker   n

Gesignaleerd:  
Op naar een integraal 
luisterloket in de wijk?

Inwoners die hulp inroepen bij 
één van de loketten, krijgen 
vanzelfsprekend alleen de hulp 
waarvoor het loket is ingericht. 
De sectoraal georganiseerde 
overheidsloketten pakken tel-
kens maar een deel van het pro-
bleem aan. Deze loketten zijn 
niet ingericht om door te vragen naar achterliggende 
problemen.
Wat als er in de wijk veel meer integrale luisterloketten 
worden ingericht waar het probleem achter het probleem 
wordt gevonden?!
Waar een passende mix aan oplossingen wordt gezocht 
in samenspraak met de inwoner. 
Trefpunt Vreewijk is zo’n luisterloket. Bevlogen vrijwilligers 
(in het kader van de participatiewet) werken zich een slag in 
de rondte om passende oplossingen te vinden voor kwets-
bare inwoners en verwijzen ze door waar nodig of noodza-
kelijk. 
Ze doen dat buitengewoon professioneel. Inmiddels verwij-
zen de sectorale loketten ook door naar het Trefpunt, wan-
neer ze meer problematiek verwachten. (Persoonlijke noot: 
de mensen van Trefpunt Vreewijk verdienen een vaste baan, 
omdat ze bewezen waardevol zijn voor de wijk)
Naast schuldhulpverlening, bewindvoering en armoede-
voorzieningen hebben veel alleenstaande moeders behoefte 
aan het ontdekken en inzetten van hun talent, om zo duur-
zaam uit de armoede te komen. Het programma “Financieel 
Fit aan de Slag met Je Talent” traint deze vrouwen econo-
misch zelfstandig te worden en zelfregie te krijgen. Een pas-
send aanbod voor vrouwen die vooruit willen kijken.

Overgenomen uit: “Leefbare Steden, wat werkt wel wat werkt 
niet. Een verkennend essay van Colours of Impact, p. 10.

Terug naar de oertijd met 
Bibliotheek Rotterdam
Reis tijdens de Kinderboekenweek tussen 30 septem-
ber en 11 oktober samen met de bibliotheek terug in 
de tijd. Leer en ervaar door middel van leuke en inte-
ressante workshops meer over de geschiedenis. Hier 
op Zuid nemen we je mee in de wereld van de oertijd 
en de Romeinse tijd. Zo kan je in vestiging Feijenoord 
met één druk op de knop via een greenscreen belan-
den in de oertijd. Verkleed je als oermens of rijd virtu-
eel een stukje op een mammoet. In elke vestiging van 
Bibliotheek Rotterdam is er tijdens de Kinderboeken-
week wat te beleven: van het opnemen van je eigen 
animatiefilm tot dino’s maken van klei. Kijk voor alle 
activiteiten in de Kinderboekenweek en tickets op: 
www.bibliotheek.rotterdam.nl/activiteiten/agenda 

 
Renee van Randwijk, 
Specialist programmering 
Bibliotheek Rotterdam 
district Zuid   n

J.DRENT
Optometrist

Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 
3073 DT  Rotterdam,  

Tel. 4 85 91 47

“En hoe gaat  
het nu met  
Het Witte Paard…?”

Mijn 
schooltijd 
in Tuindorp 
Vreewijk

Kinderboekenweek

Trefpunt VreewijkHet Witte Paard

Zuider Gymnasium
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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!!!

LET OP

CORONABEPERKINGEN

‘Nadenken over de toekomst van 
je werk, dat leidt bij mensen nogal 
eens tot piekeren over de toekomst. 
Terwijl dat natuurlijk niet nodig is.’ 
Aan het woord is Hanneke Dijkman 
van New Options, coach op Rotter-
dam-Zuid. Ze is razend enthousiast 
over de nieuwe regeling NL Leert 
Door. Vanaf begin augustus kunnen 
werkenden, zelfstandigen en ook 
werkzoekenden kosteloos een ont-
wikkeltraject volgen bij een gekwa-
lificeerd loopbaanadviseur. 
Dijkman: ‘Bijna iedereen merkt de 
gevolgen van corona in zijn werk. 
Harder werken, meer thuis wer-
ken, of juist zonder werk zitten. 
Het maakt dat we eens extra gaan 
nadenken: wil ik dit werk op deze 
manier blijven doen de komende 2, 
5 of 20 jaar? Fantastisch dat deze 
regeling van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
het mensen mogelijk maakt om 
hier nu eens met een professionele 
coach over te praten.’

Zo’n NL Leert Door traject, wat 
heb je daar nu praktisch aan?
‘Vorig jaar heb ik flink wat men-
sen gecoacht met een vergelijkbare 
regeling. Mensen kwamen toen met 
vragen als ‘Hoe zou ik meer kunnen 
doen wat ik graag doe?, ‘Hoe wil ik 
verder?’, ‘Wat zijn de mogelijkhe-
den binnen en buiten mijn functie 
of mijn organisatie?’ of ‘Hoe krijg 
ik meer erkenning en waardering 
op mijn werk?’.
In een paar gesprekken kijken we 
dan naar binnen en naar buiten. 
Naar binnen wil zeggen: wat zijn 
je sterke en zwakke punten, waar 
liggen je interesses, of wat filosofi-
scher: wie ben je en wie zou je wil-
len zijn? Naar buiten kijken houdt 
in dat we kijken naar de mogelijk-
heden binnen en buiten je hui-
dige werkkring: hoe ziet dus jouw 
arbeidsmarkt eruit. Daarna kijken 
we wat jij zou willen op die arbeids-
markt en maken we een concreet 
plan waarmee je verder kan.’

En wat moet ik me dan voorstel-
len bij zo’n plan?
De een besluit om echt ander werk 
te gaan zoeken, de ander maakt 
duidelijk bij zijn werkgever wat hij 
zou willen. Ik stimuleer mensen 
ook altijd om bij de uitvoering van 
hun plan anderen te betrekken, dus 
een soort ontwikkelmaatje te kie-
zen. Een zelfstandige die ik coachte 
besloot om een baan te zoeken en 

vond die al snel. Een werknemer 
koos juist de omgekeerde weg: ze 
besloot om wat minder te gaan 
werken en startte een eigen bedrijf. 
Een andere werknemer verkende de 
buitenwereld en koos toen toch om 
te blijven waar hij was, maar wel 
nu met een positievere instelling. 
Weer een ander liep steeds vast in 
haar werk en ontdekte in de coa-
ching waardoor dat kwam en hoe 
ze dat aan kon pakken.’

Klinkt interessant, hoe kan ik 
ook zo’n advies krijgen?
Binnenkort maakt het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid bekend hoe de regeling er pre-
cies uit gaat zien. Tot die tijd zijn 
mensen al van harte welkom om 
zich aan te melden, bijvoorbeeld bij 
Hanneke Dijkman op Rotterdam-
Zuid, of bij andere coaches van de 
beroepsverenigingen NOLOC en 
NOBCO.

Tot slot Hanneke, hoe ben jij als 
coach op Rotterdam-Zuid te-
rechtgekomen?
‘Nou, dat was een hele zoektocht! 
Na mijn studie economie aan de 
Erasmus Universiteit, heb ik jaren 
in Afrika gewerkt. Bij terugkomst 
werkte ik onder andere bij een groot 
adviesbureau en bij de gemeente 
Rotterdam. Een opleiding coaching 
beviel me zo goed dat ik eerst deel-

tijd en later voltijd als coach ging 
werken via mijn bedrijf New Opti-
ons. Sinds 2010 geef ik daarnaast 
ook lessen zenmeditatie. 
De liefde bracht me naar Rotter-
dam-Zuid, Vreewijk. Ik ben heel blij 
dat ik sinds 2017 daar een eigen 
stek heb, voor mijn zenlessen en 
mijn coaching. Het is echt hartje 
Zuid, net achter de Groene Hil-
ledijk. Het fijne aan Zuid vind ik 
dat hier echt de hele wereld woont 
en werkt. Dat maakt mijn werk 
en leven erg rijk aan ervaringen. 
En Zuid kent natuurlijk ook veel 
mooie plekken, zie de tekening van 
de skyline. Zover ik weet is dit trou-
wens de allereerste tekening van de 
skyline van Rotterdam-Zuid!’

Zitten mensen op Zuid wel te 
wachten op zo’n regeling?
‘Dat denk ik wel! Er werken hier 
natuurlijk veel mensen in de zorg, 
het onderwijs, het MKB, de haven. 
Tegelijk is er natuurlijk ook veel 
werkloosheid op Zuid. Dus ik hoop 
dat van de 20.000 mensen die 
gebruik kunnen maken van deze 
landelijk regeling, er toch wel min-
stens 1.000 uit Rotterdam-Zuid 
zijn!’

Hanneke Dijkman, New Options
Voor informatie: hannekedijkman@
newoptions.nl of 06 2277 0681. Zie 
ook: www.newoptions.nl   n

Vanwege de corona-ellende was de belastingdag bij de Bewoners Organisatie 
uitgesteld, maar 12 september konden velen zich dankzij de studenten van de 
belastingwinkel getroost weten dat hun belastingaangifte weer prima in orde 
kwam. Dankzij de aanwezige schermen en ontsmettingsmiddelen werd alles 
veilig afgehandeld, zelfs de stoeltjes buiten waar bezoekers konden wachten, 
stonden op 1,5 meter van elkaar.

André van Well   n

Belasting invuldag 
weer drukbezocht

Persbericht: 

Rotterdam-Zuid Leert Door met  
1000 gratis loopbaanadviezen

Belastingdag

Hanneke Dijkman, New Options

En laat u nu niet gelijk afschrikken door het woord ‘vrijwilliger’. U bent de baas over uw eigen tijd. 

Wij hebben vrijwilligers nodig voor activiteiten, het bestuur, als vertegenwoordiger van een buurt etc. 
Samen kijken we waar uw interesses liggen en hoe de Bewoners Organisatie Vreewijk en/of het 
Trefpunt uw kwaliteiten kan benutten. We hebben u hard nodig!

Bel (010) 4865 555
of mail naar BOV: bestuurbov@gmail.com of Trefpunt: info@trefpuntvreewijk.nl voor het 
aanmelden of als u vragen heeft. Of ga naar facebookpagina: fb.me/BOVreewijk    

Johan Henderson voorzitter BOV, Andrea Karremans coördinator Trefpunt

BEWONERS-
ORGANISATIE 
VREEWIJK EN 
HET TREFPUNT 
ZOEKEN 
VRIJWILLIGERS

Wij, Bewoners Organisatie Vreewijk (Andrea, Iriabeth, Johan, André) zijn trots op Vreewijk. En zetten 
ons in zodat u, inwoners van Vreewijk, prettig woont in Vreewijk. En we hebben u nodig!
De Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV) behartigt de belangen van alle inwoners van Vreewijk. 
De BOV heeft als doelstelling Vreewijk leefbaar te houden. Ze zijn het aanspreekpunt voor de gemeente 
Rotterdam over participatie. De BOV geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over zaken die 
de Vreewijkers aangaan. Denk bijvoorbeeld aan woonplezier, overlast, veiligheid, groen, parkeren en 
het verbeterproject. Bij het Trefpunt in het Vreewijkhuis kunt u terecht met al uw vragen en als u hulp 
nodig heeft. Denk aan vragen of hulp bij huur- of zorgtoeslag, onderwijs, schuldhulpverlening en sollici-
teren. Ook geeft de BOV de wijkkrant “De Vreewijker’ uit, die huis aan huis verspreid wordt.

Hoe meer actieve leden de bewonersorganisatie heeft, hoe beter ze op kan komen voor uw belang. 
En hoe beter de gemeente naar de BOV luistert. 

Vo
or 

all
e i

nw
on

ers
 

va
n V

ree
wijk



12 Jaargang 41 | Nr. 4 sept./okt. 2020

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

Betaald parkeren houdt de gemoederen al enige tijd flink bezig. Zie beide 
ingezonden brieven die ons de laatste tijd bereikten. Het zijn hartenkre-
ten van een voor- en een tegenstander van betaald parkeren.
Naar verwachting heeft de wijkraad Vreewijk bij het verschijnen van deze 
Vreewijker haar advies aan het College uitgebracht. En hoe gaat het dan 
verder?

Eerder zijn parkeertellingen verricht en is er een draagvlakonderzoek 
verricht. Daarnaast kan de gemeente ook advies vragen aan de hulp-
diensten (politie en brandweer) en wordt er gekeken naar (toekomstige) 
bouwontwikkelingen in het gebied. 

Daarna zal de wethouder aan het college van burgemeester en wethou-
ders voorstellen om te besluiten over het wel of niet invoeren van een 
parkeerregulering (betaald parkeren). En het College neemt uiteindelijk 
een besluit over de invoering van betaald parkeren. 

De redactie

Betaald parkeren?

JA!
De afgelopen jaren is de parkeerdruk in Vree-
wijk fors toegenomen. In heel Vreewijk? Nee, 
vooral in die delen van de wijk, die grenzen 
aan de wijken waar betaald parkeren al is 
ingevoerd. Het onderzoek van de gemeente 
naar de invoering van betaald parkeren toont 
dat duidelijk aan. In de Landbouwbuurt en 
de Dalenbuurt, grenzend aan Bloemhof en 
Hillesluis, ervaart een meerderheid van de 
bewoners overlast. In het gebied ten zuiden 
van de Groenezoom, tussen de Groenezoom 
en de Enk is dat slechts 25 procent.
 
De gemeente overweegt al enige tijd om ook 
in Vreewijk betaald parkeren in te voeren. 
De verwachting is dat de freeriders die nu de 
straten verstoppen, hun heil elders zoeken. 
Maar een krappe meerderheid van de bewo-
ners die hun stem hebben uitgebracht in de 
enquête vorig jaar, blijkt daar tegen. Dat is 
natuurlijk ook niet raar. Als iemand je vraagt 
of je bereid bent 10 euro per maand te beta-
len, zonder dat je er iets voor terug krijgt, dan 
wijs je naar je voorhoofd en wenst hem verder 
een fijne dag. Krijgen we er echt niets voor 
terug? Natuurlijk, ook met betaald parkeren 
zijn we niet verzekerd van een parkeerplek. 
Maar: de overlast zal gegarandeerd afnemen.
 
In onze straat is niet alleen de parkeerdruk 
hoog, ook de ‘verkeers’druk. Het aantal auto’s 
dat zoekend naar parkeerruimte door de stra-

ten rijdt, staat in geen verhouding tot het 
aantal bewoners met een auto. Terwijl mijn 
buurjongetjes buitenspelen, scheurt een aan-
houdende stroom auto’s door de straat op zoek 
naar een plekje. Ik houd vaak mijn hart vast. 

Het is iedere dag hetzelfde tafereel. ’s Mor-
gens vroeg komen de mensen die hier parke-
ren en met de tram of de fiets verder reizen. 
’s Avonds vertrekken ze, maar vullen andere 
parkeertoeristen hun plaatsen onmiddellijk 
op. Het is altijd druk, altijd onveilig. Er worden 
autowrakken gestald, auto’s staan geparkeerd 
naast of in boomspiegels, voor hulpdiensten 
is er geen doorkomen meer aan. Bewoners die 
hun auto even ‘fout’ parkeren om boodschap-
pen uit te laden, riskeren een hoge boete. 

Dit parkeerbeleid, waarom wij nooit hebben 
gevraagd, trekt ook mensen aan die we hele-
maal niet in onze wijk op bezoek willen heb-
ben. De overlast houdt nooit op, onze wijk 
wordt er in allerlei opzichten niet beter van. 
Deze discussie kent ook alleen maar verlie-
zers. De mensen die geen overlast ervaren, 
willen geen rekening gepresenteerd krijgen 
voor betaald parkeren. En de mensen die 
wel veel last hebben, willen niet de rekening 
gepresenteerd krijgen van beleid in aangren-
zende wijken. 
 
Vreewijk ligt midden in de stad en is geen 
eiland. Ontwikkelingen rond het Zuidplein, 
woningbouwplannen bij de Kuip en het ver-
dwijnen van parkeerplekken dáár, zullen de 
parkeerdruk hier nog verder opvoeren. Laten 
we het echt zo ver komen als op het Noor-
dereiland en de wijk Feijenoord? Daar waren 
bewoners ook jarenlang hartgrondig tegen, 
maar na invoering van betaald parkeren kon-
den ze hun geluk niet op. Hoe dan ook zal 
Vreewijk er eens aan moeten geloven om te 
voorkomen dat ons mooie tuindorp verwordt 
tot Parkeerdorp Vreewijk.

C. van Eijkelen   n

NEE!
Beste Vreewijkers,
Op 12 augustus kregen we de brief van de 
Wijkraad Vreewijk in de brievenbus, met 
daarin het verzoek om de Enquête Betaald 
Parkeren Vreewijk in te vullen. Ik raad u aan 
om dit MASSAAL te doen en duidelijk NEE 
aan te kruisen. Wij willen GEEN betaald 
parkeren in Vreewijk. Dus ook niet met een 
Vergunningensysteem. Daar moeten we n.l. 
ieder jaar opnieuw voor betalen’

Bovendien kan de prijs ieder jaar zowaar ver-
hoogd worden. De gemeente zegt met betaald 
parkeren problemen op te lossen. Dat is maar 
voor een heel klein deel waar. De problemen 
worden alleen maar verplaatst naar andere 
wljkdelen/ wijken. Het bekende waterbed’-
effect. Sommige straten in Vreewijk kregen 
pas parkeerproblemen, toen de gemeente 
in Hillesluis, Walravenbuurt, Strevelswijk 
en Bloemhof betaald parkeren invoerde. ]e 
zou dus kunnen zeggen dat de gemeente in 
zekere zin de problemen zelf veroorzaakt. 
Daarnaast is het zo, dat voor de gemeente 
Rotterdam betaald parkeren een verslavend 
verdienmodel is geworden. In 2019 werd er 
126 miljoen Euro verdiend aan betaald par-
keren. In 2020 gaat dit bedrag omhoog naar 
133 miljoen Euro. Jaja. Stem dus NEE en lever 
het formulier uiterlijk 5 september a.s. in.

Op de enquête kunt u opmerkingen en advie-
zen plaatsen. Het zou mooi en nuttig zijn, als 

we als Vreewijkers met een gezamenlijk plan/
idee kwamen en dat op het Wijkraad enquê-
teformulier zouden opschrijven. Hoe duide-
lijker de Wijkraad straks de wethouder kan 
adviseren, hoe beter dat is. Wij Vreewijkers 
kunnen kiezen voor een VIGNETSYSTEEM. 
ALLE officiële bewoners (autobezitters) van 
Vreewijk krijgen een parkeervignet. Gratis, of 
tegen een kleine, éénmalige vergoeding. Het 
vignet bevestig je achter de voorruit van je 
auto. Met dat vignet mag je dan in Vreewijk 
OVERAL gratis parkeren. Het vignet geeft 
je daar het recht toe. Alle andere automo-
bilisten, die niet in Vreewijk wonen, en dus 
géén vignet hebben, moeten betalen om te 
parkeren. Een realistisch plan, dat goed uit-
voerbaar is, en parkeerproblemen voorkomt/
oplost. Enkele politieke partijen in Rotter-
dam vinden dit ook een goed plan. Ik heb met 
bijna alle politieke partijen contact gehad. 
Op 22 januari 2020 heb ik in een vergadering 
van de Commissie EDEM ( gaat o.a. over het 
parkeerbeleid) gebruik gemaakt van mijn 
Inspreekrecht. Ik heb duidelijk het standpunt 
van alle verontruste Vreewijkers laten horen. 
De wethouder Mobiliteit/Parkeerbeleid was 
hierbij aanwezig. Ik heb ook het complete 
handtekeningenactiedossier “VreewijkTe-
genBetaaldParkeren” aan alle politieke par-
tijen overhandigd. Dit actiedossier is ook in 
het bezit van onze Wijkraad. De Wijkraad zal 
dit actiedossier tijdens het bezoek aan het 
stadhuis aan de wethouder Mobiliteit/Parke-
ren overhandigen. De Wijkraad brengt tijdens 
dat bezoek zijn advies uit aan de wethouder 
over wel/niet betaald parkeren in Vreewijk. 
De handtekeningenactie in nov./ dec. was 
een geweldig succes. Er zijn maar liefst 1118 
tegen-betaald-parkeren-stemmen verza-
meld. Applaus voor uzelf !! Maar .....nu wel 
allemaal de Wijkraad-enquête invullen en 
inleveren. 

Ik wens al mijn mede-wijkbewoners een 
prettige week toe.

Arthur Mekes   n


