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Aanbrengen beeldje

In De Vreewijker van oktober 2019 stond een
artikel over de verdwenen ornamentjes in de
bovenlichten van twaalf huizen van de Dreef. De
originelen werden gemaakt door de kunstenaar
Hildo Krop in de begintijd van Tuindorp Vreewijk, maar verdwenen helaas spoorloos in de
loop der jaren. Havensteder liet replica’s maken
o.a. op initiatief van de in juli 2019 overleden
Netty van den Ende en in het kader van het verbeterprogramma om de bijzondere historische
elementen van Tuindorp Vreewijk in haar oude
glorie te laten herleven. Nu zijn ze dan einde-
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Pagina 10
Zomer in Vreewijk

Pagina 11
Nuttige adressen

Pagina 12
Column Isa Bakker
Politie in Vreewijk

Redactioneel

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-aanhuis verspreid.
Dreef 83a
3075 HB Rotterdam

Arjan Hebly

lijk klaar en op 3 september werden ze feestelijk
onthuld door diverse personen die er hun inzet
aan hebben gegeven om de beeldjes weer terug
te laten keren in de bovenlichten. In het bijzijn
van vele belangstellenden en genodigden hield
Arjan Hebly, architect die de historische onderdelen in het verbeterprogramma begeleidt en
bewaakt, een onthullingstoespraak. Vervolgens
werden de ornamenten een voor een onthuld
onder applaus van de toeschouwers.
Joyce Turek n

Zittende prins

Bericht van Podium Vreewijk
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Jarige onthult beeldje

Petitie Orgelzolders
Meer dan tweeduizend mensen hebben de
petitie ondertekend waarin zij de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ)
dringend verzoeken de toekomst van de
Orgelzolders in de Rotterdamse Breepleinkerk veilig te stellen. Die toekomst is in
gevaar gekomen doordat de PGRZ de
kerk heeft verkocht aan de Levend Woord
Gemeente.
Henk den Haan, ontdekker van de zolders
en vrijwilliger van het eerste uur, heeft de
resultaten van de petitieactie op woensdag
7 juli overhandigd aan de secretaris van de
Algemene Kerkenraad PGRZ.

Wij hopen van harte dat op woensdag 29 september a.s. weer de eerste filmavond sinds het
begin van de corona-ellende kan plaatsvinden in
Het Witte Paard.
Vooralsnog blijft de formule hetzelfde en kunnen belangstellenden alle informatie vinden op
de website www.podiumvreewijk.nl.
Daar vindt u ook de titel van de te vertonen
film en de overige wetenswaardigheden over
de avond. Iedereen die is geabonneerd op de
nieuwsbrief van Podium Vreewijk heeft hier
inmiddels bericht over ontvangen.
Nog geen abonnee? U kunt zich aanmelden via
voornoemde website.
Op zondag 10 oktober is er een kindervoorstelling in het Witte Paard in het kader van de Kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat je
wilt’ De voorstelling is een samenwerking tussen
Klassiek op Zuid en Podium Vreewijk met musi-

cus Miranda Rademaker en schrijfster/theatermaker Joyce Turek. Informatie kunt u vinden op
de websites van Klassiek op Zuid en van Podium
Vreewijk.
Op vrijdag 15 oktober a.s. is er de muzikale
voorstelling ‘Tijdloos’ van Marjolein Meijers en
haar vaste begeleidende musici. Ook hierover
kunt u alle informatie vinden op de website van
Podium Vreewijk en daar kunt u ook op reserveren voor deze avond.
Het team van Podium Vreewijk hoopt van harte
dat dit de start mag zijn van een succesvol en
veilig theaterseizoen in Het Witte Paard en zo
mogelijk op nog diverse andere locaties in Tuindorp Vreewijk.
Namens Team Podium Vreewijk,
Ferdinand Sikken n

Dag van Vreewijk opnieuw uitgesteld
Helaas, de organisatoren van de Dag van Vreewijk die zou plaats vinden op zaterdag 25 september a.s. hebben de beslissing moeten nemen om het festival opnieuw af te gelasten. Het
organiseren van de activiteiten met inachtneming van alle coronamaatregelen is dusdanig
ingewikkeld, dat het laten doorgaan nog niet haalbaar is. Bovendien is de kans aanwezig dat
op het laatste moment weer nieuwe beperkingen en restricties volgen. Afblazen was de enige
teleurstellende oplossing.
Volgend jaar beter! Dat hopen we natuurlijk allemaal. En niet alleen voor de Dag van Vreewijk,
maar voor alle culturele activiteiten en festivals in heel Nederland.
Joyce Turek n

wijkkrantdevreewijker@gmail.com
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Wie woonde waar
in Vreewijk?
Maarland 15
Op Maarland 15 woonde
Ab Menist. Hij was in
1896 in een joods gezin in
Amsterdam geboren. Hij
werd lid van de Jongeren
Geheelonthoudersbond
en begon zich steeds
meer in socialistische
richting te ontwikkelen.
Hij weigerde dienst en
werd in Fort Spijkerboor
opgesloten. In 1920 werd
hij lid van de Communistische Partij Holland
(CPH), werkte enige tijd
in de bouw als metselaar
en sloot zich aan bij de
oudste vakcentrale in Nederland,
het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS).
Naar Rotterdam
In 1926 verhuisde hij met zijn gezin naar Rotterdam en werd bezoldigd bestuurder van de NAS-afdeling van de Bouwvakfederatie. De
CPN die zich politiek steeds meer in autoritair-stalinistische richting ontwikkelde, verordonneerde aansluiting bij de sociaaldemocraten. Menist weigerde - net als andere toonaangevende communisten zoals Henk Sneevliet - zich neer te leggen bij opgaan in het
sociaaldemocratisch Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen
(NVV). In 1927 verlieten ze de CPH. In 1929 werd de Revolutionair
Socialistische Partij (RSP) opgericht. Ab Menist was medeoprichter.
Vanaf 1931 was hij Rotterdams gemeenteraadslid en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Als secretaris van het Plaatselijk
Arbeids-Secretariaat (PAS) speelde hij een belangrijke rol in Rotterdam. In 1935 was de RSP gefuseerd met de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP) tot Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). Menist was voorzitter van de Rotterdamse afdeling en
secretaris van het PAS.
Algemene Werklozenbond
In de moeilijke jaren dertig wist hij met de Algemene Werklozenbond (AWB) en de opgerichte adviesbureaus belangrijke hulp te bieden aan de bevolking. Problemen en misstanden werden aangepakt.
De nadruk bij al zijn handelen was altijd gericht op de bevolking zelf,
gericht op werklozenproblematiek, belangenbehartiging en bestrijding
van
de
komende wereldoorlog. Juist ook
de
verbinding
met zijn kritisch
en gedurfd politiek optreden in
raad en provincie maakte dat
de RSAP met de
verkiezingen aan
invloed won. Een
bijzonder mooi Ab Menist met zijn vrouw en twee dochters in de
resultaat was de tuin van Maarland 15 (1935)
verdubbeling van
het aantal kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1939. Ab
Menist wist zijn zetel in de gemeenteraad en ook in de Provinciale
Staten van Zuid-Holland te behouden. In de gemeenteraad kwam er
zelfs een zetel bij.
Ondergronds
Op 10 mei 1940 bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dook
Menist direct onder. De verboden RSAP ging onder de naam MarxLenin-Luxemburg-Front (MLL-Front) als een van de eerste politieke
partijen ondergronds. Na arrestatie werd de landelijke leiding onder
wie Ab Menist en zijn medestrijder Henk Sneevliet door de nazi’s
vlakbij kamp Amersfoort gefusilleerd.
In Hoogvliet is een straat naar Menist vernoemd.
Dick de Winter en Pieter Termeer (Leeszaal Vreewijk) n

Het Depot van de
Leeszaal is open
Op 28 juli was het eindelijk zo ver.
Aan de Groenezoom 281b, een
stukje voorbij de Leeszaal ging
‘Het Depot’ open. Bezoekers op die
eerste dag werden getrakteerd op
een feestelijk stuk taart bij de koffie. Ze konden de nieuwe ruimte en
opstelling bewonderen en het is
prachtig geworden. Je vindt er tientallen kasten vol met de meest uiteenlopende lectuur, bijvoorbeeld
een uitgebreide collectie boeken
over Rotterdam, kunst, fotografie,
allerlei hobby’s, klimaat en weer,
reisboeken religie en levensbeschouwing, psychologie en zo verder. Eigenlijk bijna alles wat geen
roman of verhaal is vind je in Het
Depot. Een flink deel van die boeken is gratis mee te nemen, maar je
vind er ook bijzondere antiquarische boeken of fraaie kunstboeken

die we voor een schappelijke prijs
verkopen.
In de oude Leeszaal zijn vrijwel alle
boeken gratis mee te nemen. Daar
vind je nu een nog uitgebreidere

collectie literatuur, romans, thrillers, detectives, oorlogsboeken,
kinderboeken,.. teveel om op te
noemen, alles netjes gesorteerd en
van gecontroleerde kwaliteit.

Intussen wordt er ook hard gewerkt
aan de nieuwe inrichting van de
Leeszaaltuin. We hebben voor onze
plannen steun toegezegd gekregen
van veel partijen, en we zijn nu
hard aan het werk om die plannen
ook werkelijkheid te maken. Hopelijk kunnen we in de nazomer nog
van het zonnetje genieten in de
nieuwe tuin.
Genoeg reden dus om eens langs te
komen op de Groenezoom. Snuffel uitgebreid tussen al het moois
in de Leeszaal en het Depot, drink
een kopje koffie in de Leeszaal, en
maak een praatje met wie je daar
ontmoet. U bent weer van harte
welkom, wij staan klaar om iedereen te ontvangen.
Bram de Smit n

WIJKRAAD VREEWIJK
De Wijkraad Vreewijk geeft gevraagde en ongevraagde
adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. Dat kan over allerlei
onderwerpen gaan. Over (verkeers)veiligheid, over
inrichtingsplannen, over het nieuwe bestuursmodel,
over het (betaald) parkeren, de speeltuinverenigingen.
De Wijkraad Vreewijk probeert bij het opstellen van het
advies zoveel mogelijk de meningen van de bewoners
te betrekken. De ene keer gaat dat beter dan de andere
keer. Het wordt vaak bemoeilijkt door de korte tijd die
wij als Wijkraad krijgen om een advies op te stellen.
Zo zijn wij nu bezig om een advies te gaan voorbereiden over de speeltuinen en over het ROER. Het ROER
staat voor het Rotterdam Omgevings Effect Rapport.
Dit is te vinden op www.rotterdam.nl/omgevingsvisie.
De omgevingsvisie beschrijft de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gehele grondgebied van
Rotterdam op middellange én lange termijn. Dit in verband met de invoering van de Omgevingswet in 2022.
Deze wet moet de lappendeken aan regelgeving gaan
vervangen.
Voor Vreewijk kan gedacht worden aan het behoud van
de huidige monumentenstatus. Past de aanvraag van
een aan- of uitbouw binnen het beschermd stadszicht?
Wat is er wel en wat is er niet mogelijk?
Het ROER zet ook de kaders voor de ontwikkeling van
bijvoorbeeld het winkelgebied op de Groenezoom. Of
de ruimte die er binnen Vreewijk zal zijn voor het verkeer. Het kan zelfs over een onderwerp gaan dat niet
direct wordt verwacht, zoals welk soort groen we in de

wijk willen hebben. Waar wordt water opgevangen?
Hoe zit het met de bodem.
Kortom gaat het over de fysieke ruimte en alles wat daar
mee te maken heeft. Als u vindt dat er op een bepaald
aspect aandacht moet worden gevestigd, laat het ons
dan weten. Dan nemen wij dit mee bij het opstellen van
het advies.
Inspreken over elk onderwerp is mogelijk. Onze vergaderingen zullen vanaf oktober weer plaatsvinden in de
Brink, op 13 oktober, 10 november en 8 december. Start
om 20 uur. Mocht corona dit onmogelijk maken dan
kunt u onze vergaderingen volgen via
https://gebiedscommissies.notubiz.nl.
Het is nog steeds mogelijk om bewonersinitiatieven in
te dienen. Helaas kan de Dag van Vreewijk door de coronamaatregelen nog niet doorgaan, maar veel andere
dingen kunnen wel. Bijvoorbeeld het gezamenlijk
opknappen van de straat, het pleintje of het achterpad,
het organiseren van activiteiten voor kinderen of het
stimuleren van het elkaar (coronaproof) ontmoeten.
Dat een bewonersinitiatief aan een aantal voorwaarden moet voldoen is duidelijk. Bijvoorbeeld moet het
een meerwaarde zijn voor de wijk. Dit wordt onder
andere vastgesteld doordat een verzoek door vijf bewoners moet worden ingediend. Op de webpagina www.
opzoomermee.nl kun je alle voorwaarden vinden.
Samen maken we de wijk voor elkaar.
Wijkraad Vreewijk n
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Hillehof:
een nieuw
bestaan
voor een
oude school
Het leegstaande scholencomplex gelegen in
Vreewijk tussen de Sikkelstraat, Vorkstraat
en Ploegstraat wordt door Fullhouse herontwikkeld naar woningen.
Het scholencomplex werd in 1923 gebouwd en was destijds
het grootste scholencomplex in Nederland. Het gebouw is
ontworpen door de Rotterdamse gemeentearchitect Walter
Dahlen in samenwerking met Ad van der Steur, beide architecten hebben meerdere markante scholen in Rotterdam

Door de jaren heen heeft het gebouw plaats geboden aan
diverse scholen, waarvan het ROC Zadkine de laatste was.
Sinds het vertrek van ROC Zadkine in 2015 is het gebouw
vooral berucht geweest vanwege de plannen van de vorige
eigenaar om er een Salafistenschool in te vestigen.

nen. Het gebouw zal plaats gaan bieden aan circa 72 huurwoningen in het midden- en hogere segment, hiermee krijgt het

Door de jarenlange leegstand verkeert het gebouw nu in
slechte staat. Fullhouse wil het karakter van het gebouw in
ere te herstellen en de buitenruimte opwaarderen en vergroe-

gebouw na jarenlange leegstand een nieuw leven en geeft de
ontwikkeling een positieve impuls aan de veiligheid en leefbaarheid in Vreewijk.

ontworpen. Het gebouw bood oorspronkelijk plaats aan drie
scholen, waarvan twee voor G.L.O. (Gewoon Lager Onderwijstegenwoordig basisschool) en één voor U.L.O. (Uitgebreid
Lager Onderwijs - tegenwoordig MAVO). In het gebouw was
naast klaslokalen ook ruimte voor o.a. een gymnastiekzaal,
een badhuis, twee dienstwoningen en een overdekte kinderspeelplaats.

Tim Wendrich, Fullhouse vastgoed b.v. n

Fullhouse verwacht begin 2022 te starten met de bouw.

en zichtbaar te maken in de wijk, met behulp van hedendaagse kunst, stedenbouw en
sociale principes.
Wellicht hebt u ook al wat geluiden gehoord van iemand die viool speelt…maar niet zo
goed! Dat waren wij ook! Met behulp van creatieve interviews en workshops willen wij
u stap voor stap beter leren kennen, en hopelijk u ons ook, zodat we gezamenlijk een
compleet overzicht kunnen maken van het persoonlijke Vreewijk.
We willen ons onderzoek uniek, artistiek, sociaal en vooral gemoedelijk houden. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Hebt u interesse, bent u nieuwsgierig of begint u net zo
enthousiast als wij al geworden zijn en wilt u een bijdrage leveren aan ons onderzoek,
doe met ons mee! We zien uw berichtje dan graag verschijnen in onze mailbox:
cultuuronderzoekers@gmail.com.
Vragen stellen aan ons kan uiteraard ook op die manier.
Door middel van flyers en posters zullen wij iedereen in de aankomende periode goed
op de hoogte houden. Deze zijn o.a. te vinden in De Brink, Het Witte Paard, Leeszaal
Vreewijk en bij MCD Vreewijk supermarkt.

Beste bewoners van
Vreewijk, wij zijn de
cultuuronderzoekers!
Wij zijn Janneke Derksen (1992, Nederland), landschapsontwerper en Chih-Hsun
Chien/Eros (1990, Taiwan), artistiek onderzoeker. Misschien heeft u ons als eens gezien
afgelopen zomer, hier en daar in de buurt. We noemen onszelf cultuuronderzoekers. Wij
kijken naar hoe dit Tuindorp functioneert voor haar bewoners op het gebied van sociale activiteiten en structuur. Ons doel is om de sociale activiteiten opnieuw beleefbaar

We hopen u snel te mogen ontmoeten!
Groetjes, Cultuuronderzoekers
Benieuwd naar het project en alvast meer zien? Bekijk dan ons filmpje op onze crowdfundingpagina van het platform Voordekunst:
www.voordekunst.nl/projecten/12438-conversation-journal-de-vertaling-1
U heeft nog een paar dagen om uw directe steun te geven aan het project, met hulp van uw
donatie kunnen de geplande evenementen en activiteiten georganiseerd worden. We mogen
leuke tegenprestaties weggeven van gratis toegangskaartjes voor een evenement van Podium
Vreewijk tot aan een set originele ansichtkaarten van Vreewijk.
Janneke en Eros. n
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De Geitenwei blijft
vooralsnog
openbaar groen!
In de vorige Vreewijker ( nummer 3, juni 2021) berichtten
we u over de plannen van de gemeente i.s.m. Havensteder
om zogenaamde flexwoningen te plaatsen op de Geitenwei en de protesten daartegen. Begin juli ontvingen de
omwonenden van de Geitenwei middels een brief van de
gemeente het bericht dat de gemeente vooralsnog afziet
van bebouwing met flexwoningen van dit geliefde stukje
openbaar groen in onze wijk. De aangevoerde reden is de
volgende:
< De aangewezen locatie blijkt om technische en financiële redenen geen goede optie. Dit heeft onder andere te
maken met het benodigde rioolgemaal en het verplaatsen

en verbeteren van het hondenveld. Ook het voorbereiden
van de drassige ondergrond gaat veel tijd kosten. Dit komt
niet ten goede aan de snelheid waarmee wij woningen willen plaatsen om zo spoedzoekers aan een tijdelijke woonoplossing te kunnen helpen. >
Vrijwel zeker hebben ook de vele protesten van bewoners en belanghebbenden bijgedragen tot deze beslissing.
Hartelijk dank aan iedereen die zich heft ingezet voor het
behoud van de Geitenwei!
Joyce Turek n

Kapelletje van weleer

Fysio Vonder
Vonder 52

Kapelletje achterkant

Kapelletje voorkant

Dit maal geen oud buurtwinkeltje, maar een bekende locatie in Vreewijk: het gebouwtje van de fysiotherapie aan de
Vonder. Bij veel (oud)Vreewijkers zeer bekend.
Zuiderkapel
Minder bekend is het feit dat dit gebouwtje de eerste
Nederlands Hervormde Kerk was in Vreewijk. Tot 1927,
daarna gingen de gemeente naar het nog steeds bestaande
houten gebouwtje iets verderop dat vervolgens dienst deed
als Vredeskerk. Het Vondergebouwtje bleef beschikbaar als
consistorie, catechisatie-kamer en evangelisatielokaal.

De Vonder loopt vanaf de Groene Hilledijk in een bocht
door tot de Groenezoom. Het gebouwtje is gevestigd tussen de Lede en de Voorde, tegenover de voormalige Vredeskerk (tegenwoordig de Servisch-orthodoxe parochie
van de Heilige Drie-eenheid).
Fysiotherapie
Het gebouwtje aan de Vonder nummer 52 staat bij de
meeste Vreewijkers bekend als de Fysio aan de Vonder.
Mijn moeder was altijd zeer te spreken over een van de
masseurs: de heer Waardenberg, die slechtziend was, want
hij droeg een bril met hele dikke glazen.
Tegenwoordig heet het: Fysio Holland Fysiotherapie Rotterdam Vonder.
Marian Groenweg, Museumwoning Vreewijk n

Weerwoord in Vreewijk
Het klimaat in Nederland verandert, we hebben het de afgelopen maanden gezien in het nieuws en aan den lijve ondervonden. Daaraan zullen wij onszelf moeten
gaan aanpassen. Rotterdams Weerwoord is
een initiatief van o.a. De gemeente Rotterdam, de waterschappen, woningcorporaties
en nog meer partijen om die aanpassing
op gang te brengen. Rotterdams Weerwoord
probeert met grote en kleine projecten onze
stad aan te passen aan de veranderende
omstandigheden. In vakjargon heet dat Klimaatadaptatie. Door bijvoorbeeld te zorgen
dat regenwater niet in een keer allemaal in
het riool terecht komt, kun je overstromende
straten voorkomen, en door pleinen en straten groener te maken wordt het minder heet
in de stad. Vreewijk is gekozen als een pilotwijk in Rotterdam om dit soort projecten te gaan uitproberen. Veel vreewijkers hebben al een keer verbaasd stil gestaan
op de Groenezoom, waar in de tuin van Leeszaal een groen

ruimteschip geland leek te zijn. Het was geen UFO maar een
‘slimme regenton’ die verbonden is met het internet en zo
het weerbericht kent. Als zo’n slimme ton
een hoosbui ziet aankomen laat hij zichzelf leeglopen in de tuin of in het riool wat
dan nog niet overbelast is. Als de bui dan
losbarst kan hij weer maximaal water opnemen en daardoor raakt op de piek het riool
minder belast en worden de straten geen
rivieren. Die slimme regenton stond daar
als voorbeeld en is inmiddels weer vertrokken. Daarvoor in de plaats willen we in de
wijk10, 20, misschien wel 100 tonnen neerzetten in de tuinen van de bewoners. Samen
kunnen die dan een nog groter effect hebben op de wateroverlast bij stortbuien.
De komende tijd zal Rotterdams Weerwoord steeds meer aan
de weg gaan timmeren, zo is er op 22 September op het terras
van het Witte Paard een workshop afkoppelkunst gepland.

Column
Buiten-beentje
Het ‘slome-zomersyndroom’
Nee, ik ben niet op vakantie gegaan. Het leek me beter om nog maar even geen ‘gedoe’ op te zoeken met
vaccinatiebewijzen, tests, mondkapjes ja of nee, ‘anderhalvemetersamenlevingsregels’ en mogelijk plotseling teruggedraaide versoepelingen.
Dus bleef ik heerlijk rustig thuis, temidden van de
stortbuien, televisie-programmaherhalingen, afgelaste culturele evenementen en afgezegde afspraken.
Zeeën van tijd om nuttige dingen te doen zou je zeggen. Zolder opruimen, klerenkast herzien, overwoekerde tuin aanpakken, eindelijk dat dikke boek uitlezen, waarin ik op pagina 103 was blijven steken…
Maar nee, niets van dat alles. De tijd vloog vanzelf voorbij en elke avond dacht ik weer: “Het is niet
waar…weer een dag om en wat heb ik helemaal gedaan!? En: alwéér zaterdag?!
Een beetje geklungeld in huis en in de tuin, een beetje
het nieuws doorgespit, de hond een paar keer uitgelaten, een hazenslaapje, een puzzeltje opgelost, een
telefoongesprekje gevoerd, een Whatsapp-conversatie, naar buiten gestaard, gekookt, gegeten, televisie gekeken en verder helemaal niets!
Op vakantiebestemmingen had ik dat meestal de eerste paar dagen ook.
Maar dan kon ik wel lekker lezen, zwemmen, een
beetje sightseeën en dergelijke. Je komt tot niets,
maar dat hoort bij vakantie. Bovendien kun je niks nuttigs doen, want je bent niet thuis. En de warmte van
een zuidelijk land is dan ook meteen een excuus om
weinig activiteiten te ontplooien. Maar nu… Helemaal
niet warm.
Ik schaam me er eigenlijk best voor. Maar het schijnt
belangrijk te zijn om je niet te schamen voor je eigen
schaamte. Volgens professor Aukje Nauta, die ik onlangs op de radio hoorde, is aandacht voor schaamte
juist heel goed. Er ligt namelijk kracht en verlangen in
besloten, valt te lezen in haar boek ‘Nooit meer doen
alsof’.
Ik noem het dan maar het ‘slome-zomer-syndroom’
waaraan ik lijd. En ik hoop dat het over gaat wanneer
de herfst komt. Ik hoop dat ik die slome ‘ik kom tot
niets’ tijd volgend jaar weer elders kan doorbrengen.
Dan valt het tenminste niet zo op wat een luiwammes
ik eigenlijk ben. Zelfs deze column is korter dan anders en ik heb niks nieuws of inspirerends te melden.
En nu ga ik toch maar eens even snoeien in de tuin,
want het lijkt wel een oerwoud. Maar helaas draagt
dat in dit geval niet bij tot het gevoel in een ander land
te zijn. Het blijft gewoon mijn eigen tuin…
Buiten-beentje n

Daar kan jong en oud leren en uitproberen wat je met regenwater nog meer kan doen dan gewoon in het riool laten lopen.
Informeer er naar bij het Witte Paard of de Leeszaal. Verder
willen we dit najaar tegen minimale kosten tientallen regentonnen in tuinen gaan plaatsen bij Vreewijkers die dat willen. Ook daarover vindt u informatie in de Leeszaal. Nog meer
informatie is te vinden op rotterdamsweerwoord.nl, u gaat
nog van veel van ons horen
Bram de Smit i.o. Rotterdams Weerwoord n
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Klassiek op zuid speelt weer!
Met wat de kinderen op de workshop geleerd hebben kunnen ze
zelfs meedoen met de Kindervoorstelling op zondagochtend 10
oktober om 11.30 uur. De voorstelling staat in het het teken van
het thema van de Kinderboekenweek : “Worden wat je wil” Er
klinkt muziek door Klassiek op Zuid maar ook een verhaal door
Joyce Turek. Gewoon luisteren zonder meedoen mag natuurlijk ook, en alle (groot)ouders zijn van harte welkom!

In de zomer waren ze al heel even te horen, maar binnenkort
gaat er een heel nieuw seizoen van start!
Zoals bekend verhuizen de Vredeskerk- concerten naar de
Credokerk in Zuidwijk, maar…. ook in Vreewijk hebben de musici
een locatie gevonden: Het Witte Paard, Groenezoom 245!
Op zondag 17 oktober om 11.30 uur staat u daar een mooi ,
afwisselend concert te wachten waarbij u de componist Dvorak
kunt volgen: van zijn geboortestreek Bohemen helemaal naar
de Verenigde Staten van Amerika.
Wat voor invloed had die reis op zijn muziek, en had Dvorak, zo
ver van huis, misschien last van heimwee?
Wie zeker last heeft van heimwee is het jongetje Presto.
Samen met het zingende meisje Aria, de baby Wolk en een
(eigen) wijze Eend gaat hij allerlei muzikale avonturen beleven.
De kinderen uit Vreewijk ( en omstreken) kunnen op woensdagmiddag 6 oktober om 16.00 uur tijdens een gratis toegankelijke workshop meer te weten komen over deze nieuwe figuurtjes, bedacht en ontwikkeld door violiste Miranda Rademaker
en (strip) tekenaar Leo de Veld.

De optredens zijn in principe gratis toegankelijk, maar in
samenwerking met Het Witte Paard worden diverse interessante horeca arrangementen aangeboden. Kijk voor meer info
en reserveringsmogelijkheden regelmatig op de website www.
klassiekopzuid.nl
Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief zodat u
altijd direct op de hoogte wordt gehouden bij wijzigingen!
Klassiek op Zuid. n

Klassiek op Zuid Presto, Aria, Wolk en Eend,
illustratie Leo de Veld.

Wanneer en waarom klimop snoeien?

Klimop

+ Snoei jonge klimophagen (toppen) zodra de deze de

Klimop, officiële naam ‘Hedera’ is een mooie groenblijvende en snelgroeiende klimplant, die veel in onze wijk voorkomt. Het voordeel van deze
plant is dat hij in staat is snel een kale muur of hek te bedekken. Ook is de
klimop een geliefde plant voor vogels om nestjes in te bouwen en omdat
er zich veel insecten in bevinden is het voor vogels een rijke voedselbron.
Schade
Anders dan vaak gedacht wordt richt klimop geen schade aan bomen en
muren aan. Echter oude muren met scheuren kunnen er soms wel door
verzwakt worden. De uitlopers kunnen via de kozijnen naar binnen groeien
en goten of afvoerpijpen verstoppen. Dit alles kan door tijdig snoeien goed
verholpen worden.
Houtwerk moet beschermd worden tegen de hechtwortels, de verf wordt
aangetast en de resten van losgetrokken wortels zijn heel moeilijk te verwijderen.
Voorkomen dat dit gebeurt is dus belangrijk, bijtijds snoeien is de juiste
oplossing.
Wanneer en waarom klimop snoeien?
Om klimop in toom te houden moet hij regelmatig gesnoeid worden. In
principe kunt u gedurende het hele jaar de klimop snoeien, maar liever
niet tijdens vorst. Snoei in het voorjaar na de eerste groei en in het najaar
voordat de winter invalt.

hoogte van uw gaashekwerk hebben bereikt. De plant
maakt meer zijscheuten en wordt dus voller. Blijf toppen
totdat de haag mooi vol is.
+ Snoei en knip de jonge haag ook regelmatig aan de
zijkanten voor meer bladmassa. Voor elke tak die u
knipt, krijgt u immers twee takken terug.
+ Wanneer de klimophaag volgroeid is, snoeit u om de
haag vitaal te houden en in model. Op den duur zal de
plant meer gaan verhouten dus door te knippen en
snoeien verjongt u hem.

De hedera is een makkelijke plant om te snoeien, het kan eigenlijk niet
fout gaan.
Hoe meer u snoeit, hoe compacter en voller de bladmassa en hoe steviger
de klimophaag wordt. Klimop snoeien is noodzakelijk om een mooie compacte klimophaag te krijgen. Maar…pas op in de lente dat u geen vogelnesten verstoort!
Joyce Turek n

Colofon
De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele zetfouten en inhoud
van de ingezonden artikelen en/of brieven.
Zij behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen/brieven op grond
van inhoudelijkheid en zonder ondertekening te weigeren.
U kunt altijd bij de redactie van ‘de Vreewijker’ – alleen schriftelijk – uw
reactie op de inhoud kenbaar maken.

HAVENSTEDER
INFORMEERT
Even Voorstellen
Nieuwe Wijkbeheerder

Correspondentie-adres van de redactie is:
Dreef 83a, 3075 HB Rotterdam o.v.v. ‘Redactie de Vreewijker’

Misschien kwam u hem al tegen: wijkbeheerder Rob van
Grootveld.
Rob neemt voorlopig het werk van Sabrina even over. Zo
is hij wijkbeheerder van De Vlieger en Buurt 9. Rob is een
echte ‘mouwopstroper’ die graag samenwerkt, organiseert en initiatief neemt. Hij was al regelmatig in de wijk.
Samen met bewoners houdt hij de buurt graag schoon,
heel en veilig. Helpt u mee?
U bereikt hem door te bellen naar 010 890 25 25. n

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
Rob van Grootveld
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Nieuws van de Tuinen Keurings Commissie

Mooiste tuinenverkiezing 2021
Op zaterdag 17 juli jl. vonden de
jaarlijkse herkeuringen plaats.
Alle tuinen die een ereprijs met
30 punten hadden behaald in de
keuringsweek die plaatsvond in de
week van 14 t/m 19 juni werden
opnieuw gekeurd om uiteindelijk
te komen tot de allermooiste tuinen in Vreewijk. In totaal kwamen
41 tuinen in aanmerking om herkeurd te worden. Het was tot het
laatste moment spannend welke 3
tuinen op de eerste, de tweede en
de derde plaats gingen eindigen.
De allermooiste tuin van Vreewijk
is aan de Dordtsestraatweg 728 die

met 292 punten als grote winnaar
uit de bus kwam. GEFELICITEERD!
Iependaal 159 en Brink 3 veroverden respectievelijk de 2e en 3e prijs
met 290 en 289 punten. Ook deze
tuinen, of liever gezegd bewoners,
verdienen een dikke felicitatie. Het
is zeker eervol te noemen dat deze
bewoners in het mooie Tuindorp
Vreewijk zoveel moeite hebben
gedaan en werk hebben verzet om
in de hoogste regionen te eindigen.
Dat geldt zeker ook voor alle bewoners met de tuinen die het maximale aantal van 30 punten hebben
behaald. Ook veel dank voor eenie-

Herkeurders

der die van de TKC een certificaat
in de brievenbus vond met daarop
het behaalde aantal punten en
de prijswaardering. Alle prijswinnaars, die dus een certificaat hebben ontvangen, kunnen als dank
hun prijsplant ophalen op zaterdag
2 oktober in de tuin van Het Witte
Paard aan de Groenezoom. Wel uw
certificaat meenemen!

paar plekken kan ‘ontstenen’ en
daar wat aarde en enkele planten
in kunt zetten. De toekomst is dat
er veel meer regen zal gaan vallen
volgens de mensen die er verstand

van hebben. En dat heeft weer te
maken met de klimaatverandering.
Irene Waltman, TKC n

1e prijs

Niet alleen de TKC maar zeker
ook landelijk wordt steeds meer
gewaarschuwd voor het verschijnsel dat steeds meer tuinen ‘versteend’ zijn. Toegegeven. Gemakkelijk in onderhoud. Het probleem
is dat regenwater niet meer voldoende op een natuurlijke manier
in de grond opgenomen en afgevoerd kan worden. Met alle gevolgen van dien. Op sommige plekken verzamelt het regenwater zich
wat weer veel ongemak oplevert.
Hoofdriolen kunnen de aanvoer van
het vele water niet meer aan met
als gevolg dat het water terugloopt
op zeer ongewenste plekken in de
huizen van de bewoners. Misschien
toch even kijken of u in uw tuin een

2e prijs

De prijswinnaars van 2021
Eerste Prijs
Tweede Prijs
Derde prijs
Ere prijs

187 tuinen
100 tuinen
301 tuinen
41 tuinen

21 tuinen met 28 punten
23 tuinen met 30 punten
44 tuinen voor herkeuring

Op 2 Oktober 2021 is het weer de dag van de prijs planten ophalen, van
09.00 uur tot 15.00 uur. In de tuin van het Witte Paard. (vergeet niet om
uw prijskaart mee te brengen)
Er zijn plus minus 5700 tuinen bezocht door 24 vrijwilligers de meeste
tuinen waren op slot.
Door de hoge temperatuur in de keuringsweek hadden wij te maken met
wat uitvallers, zodat andere keurders extra gekeurd hebben.

3e prijs

Keurders

Luizen in de
tuin bestrijden
1.	
Zet oorwormen in. Hang
bloempotjes gevuld met stro
ondersteboven in de tuin op om
ze naar je tuin te lokken. Oorwormen smullen van luizen.
2.	Als de luizenplaag nog klein is,
kun je ze met de hand verwijderen. Wrijf ze voorzichtig van de
plant.
3.	Heb je al een hele luizenkolonie
ontdekt? Spuit de luizen dan
met de tuinslang van je plan-

ten, een flink harde straal koud
water is voldoende om de luizen te verwijderen.
4.	
Zet planten waar luizen dol
op zijn naast de planten die je
dierbaar zijn. Goudsbloem en
Oost-Indische kers zijn bijvoorbeeld echte luizenlokkers. Een
paar exemplaren in je moestuin
houden de luizen weg van je
bonen en andere planten die je
vrij van luis wilt houden.
5.	Ook lieveheersbeestjes zijn dol
op bladluis. Je kunt larven van

lieveheerstbeestjes kopen of de
beestjes zoeken in de tuin en
met de hand op je door luis aangetaste planten zetten. Houd
verder je tuin niet al te netjes,
lieveheersbeestjes overleven in
plantenresten.
6.	Besproei je planten met brandnetelgier, dat maakt je planten
sterker en weerbaarder. Lees
hier hoe je zelf brandnetelgier
maakt.
7.	Luizen houden niet van de geur
van knoflook. Zet dus knoflook

bij luisgevoelige planten als
rozen. Of besproei de aangetaste planten met een aftreksel
van knoflook. Plet daarvoor 2
hele knoflookbollen, doe ze in
1 liter kokend water en laat 10
minuten koken. Laat afkoelen,
zeef en voeg 2 eetlepels van het
vocht toe aan 1 liter water om
je planten mee te besproeien.
Herhaal elke 2 weken.
8.	Gebruik géén bestrijdingsmiddelen, ook geen biologische!
Deze doden ook de lieveheerst-

beestjes en oorwurmen die de
luizen eten en leveren dus op
de lange duur weer meer luizen
op.
9.	
Sterke, gezonde planten zijn
minder gevoelig voor luis. Zorg
dus voor een goede, luchtige
standplaats en een gezonde
bodem met veel compost en
natuurlijke bemesting.
10.	
Lok mezen naar je tuin door
mezenkastjes op te hangen.
Mezen eten graag bladluizen en
andere plaaginsecten.
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Het is twee voor twaalf
ook in Vreewijk
Problemen met waterafvoer
Vegetatie, waaronder bomen, struiken en gras, heeft als eigenschap
dat het grote hoeveelheden water op kan slaan en weer kan verdampen. Deze watervasthoudende capaciteit wordt ook wel waterretentie
genoemd. Voor stenen oppervlaktes geldt echter het tegenovergestelde: hier ontbreekt juist de capaciteit om water op te slaan. Een
toename van versteend oppervlak, en daarmee ook de afname van
vegetatie, zorgt ervoor dat water niet eerst wordt vastgehouden door
vegetatie en door de bodem, maar juist direct afgevoerd wordt naar
het riool. Op deze manier komt er dus steeds meer regenwater in het
riool terecht en eindigt er minder water als grondwater.
Vanwege de toenemende afvoer van regenwater komt er een grote
druk op de aanwezige riolering te staan. Met name tijdens langdurige of hevige regenbuien kan het lastiger worden om al het water af
te voeren: dit kan zorgen voor meer wateroverlast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toename in het aantal overstromingen. Zeker nu
er steeds meer regen lijkt te vallen ten gevolge van de wereldwijde
klimaatverandering wordt dit probleem steeds meer aanwezig en zullen er duidelijke effecten zijn op de leefbaarheid van de stad.

Plantenmarkt

Minder natuur en biodiversiteit
De snelle uitbreiding van stedelijke gebieden gaat vaak ten koste van
de natuur rondom de stad. Ook binnen de stad zorgt verstening voor
verminderde mogelijkheden voor flora en fauna om zich te vestigen:
bij nieuwe bouwprojecten worden vaak (monumentale) bomen verwijderd of groene gebieden verkleind. Ook het feit dat mensen hun
achtertuintjes steeds vaker betegelen draagt bij aan verstening
en aan een vermindering van bijvoorbeeld vogels, vlinders en
egels in de stad.

De bewoners van de Vinkenbaan 32 waren zeer verrast met
30 puntenwaardering voor hun tuin.

Bewoonster van de Hogenhof 4 werd verrast met 30 punten
voor haar prachtige tuin.

Beste bewoners,
Nu ik dit schrijf loopt het zomerseizoen een beetje ten einde.
De keuring van de tuinen is voorbij en dat viel niet tegen.
Maar het kan nog veel beter, er zijn dit jaar gelukkig minder verwaarloosde tuinen.
Dus we zijn op de goede weg.
Maar het is jammer dat we steeds meer tuinen zien verstenen.
Vreewijk is het waard om kleurrijk en groen te blijven.
Wij hopen u weer te zien bij de uitreiking van de prijzen op 2 oktober 2021
Neem vooral uw certificaat mee.
Henk van der Horst, voorzitter TKC n

IN 1924 RICHTTE DE HEER J.C.M. KOERT TOENMALIG DIRECTEUR VAN VOLKSHUISVESTING VREEWIJK DE
TUINENKEURINGSCOMMISSIE OP.
WELLICHT HEEFT HIJ NOOIT KUNNEN BEDENKEN DAT DE TKC BIJNA 100 JAAR LATER NOG STEEDS ACTIEF IS.

Daarnaast zorgt verstening er vaak voor dat de aanwezige groengebieden als het ware versnipperd raken. Het is door de aanbouw van bijvoorbeeld wegen en nieuwe woonwijken niet altijd even gemakkelijk
voor dieren om van het ene in het andere park te komen, of om vanuit
het platteland de groene gebieden in de stad te bereiken. Deze beperking van het leefgebied van de dieren kan hun overlevingskans sterk
verminderen omdat zij minder mogelijkheden hebben om voedsel,
schuilplaatsen en partners te vinden, en juist meer blootgesteld worden aan de gevaren die een stedelijke omgeving met zich meebrengt.
Wat kunnen we doen tegen deze negatieve effecten?
Zoals in bovenstaande naar voren is gekomen is het vaak ook de
afname van vegetatie die de negatieve effecten van verstening veroorzaakt of versterkt. De implementatie van meer planten, bomen
en struiken in stedelijke gebieden is dan ook een belangrijk middel
om de effecten van verstening te compenseren. Groen zorgt immers
voor een lagere temperatuur, houdt veel regenwater vast en biedt een
leefomgeving voor verschillende diersoorten. Om deze redenen zijn in
verschillende Nederlandse steden initiatieven gestart om burgers te
motiveren hun tuin groen in te richten en minder te betegelen.
Ook watervoorzieningen, waaronder bijvoorbeeld vijvers, kunnen een
bijdrage leveren. Vooral op het gebied van waterretentie scoren deze
voorzieningen hoog. Daarnaast kunnen zij ook helpen om de temperatuur in de stad lokaal te verlagen.
H.J. de tuinman. n

Dus in 2024 bestaat de TKC 100 jaar en dat gaan wij vieren.

Slakken in de
tuin bestrijden
1.	
Slakken worden actief als de
schemering invalt. Mocht je er
niet al te vies van zijn, is dit een
goed moment om op slakkenjacht te gaan en ze elders in de
natuur weer uit te zetten. Gooi
ze dan niet over de schutting
naar de buren, want slakken
hebben een geheugen en keren
net zo snel weer terug naar die
ene tuin waar die lekkere planten staan.
2.	
Slakken houden niet van een
scherpe ondergrond. Fijngemalen schelpen of eierschalen of
scherpe kiezels rond de plan-

ten strooien kan dan ook helpen vraatschade te voorkomen.
Volgens sommige mensen heeft
het strooien van koffie of koffiedik rond de planten hetzelfde
effect.
3.	Probeer vogels, egels en padden
naar je tuin te lokken, want dat
zijn de belangrijkste natuurlijke
vijanden van de slak.
4.	Zorg ervoor dat je tuin niet te
veel schuilplekken voor slakken
heeft. In de praktijk betekent
dit dat je regelmatig op moet
ruimen en dood blad en vermolmd hout moet weghalen.
5.	De bierval is een even bekende
als eenvoudige slakkenbestrij-

dingsmethode. Hiervoor vul
je een bakje of een glas voor
twee derde met een mengsel
van water en bier, waarna je
het voor een deel ingraaft in
de tuin. Omdat slakken verzot
zijn op bier, komen ze hierop
af, waarna ze in het bakje of het
glas vallen en verdrinken. Denk
er wel aan zo’n bakje dagelijks
of om de dag te verversen.
6.	
Gebruik in geen geval zout,
want daarmee bezorg je slakken een zeer trage en pijnlijke
dood. Los daarvan heeft zout
een negatieve invloed op de
bodemgesteldheid in je tuin.
7.	Slakken hebben een hekel aan

scherpe kruiden als knoflook of
bieslook. Bieslook in de buurt
van de meest gevoelige planten
neerzetten kan dan ook helpen
tegen slakken. Bestrijden met
knoflook doe je door een bol
knoflook in stukken te snijden
waarna je de stukken een dag in
heet water laat trekken. Met dit
‘knoflookwater’ besproei je vervolgens je planten. Daarnaast
kun je stukken knoflook rond
de planten strooien.
8.	Heb je al veel slakken en is het
vanwege droog weer nodig de
tuin te besproeien? Sproei dan ’s
morgens in plaats van ’s avonds,
zodat de grond ’s avonds weer

droog en dus minder aantrekkelijk is voor slakken.
9.	Bij het tuincentrum vind je verschillende middelen om slakken te bestrijden. Wil je zulke
slakkenkorrels kopen, lees dan
eerst de bijsluiter: bijna al deze
middelen zijn namelijk in meer
of mindere mate giftig voor
huisdieren, vogels en andere
kleine dieren zoals egels.
10.	Slakken houden het meest van
sappig blad, dus als het echt de
spuigaten uitloopt, is het altijd
nog een overweging zulke planten te vervangen door planten
met dik en liefst ietwat harig
blad.
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Museumwoning
Tuindorp Vreewijk

Berichten
van De Boei

Museumstuk uitgelicht
Medaille
Vreewijkmars

In de coronatijd is het populair geworden: wandelen; zomaar een ommetje
maken in de buurt of een wandelroute
volgen in een natuurgebied. Wandelen,
zomaar een ommetje maken is een van
de gezondste manieren van sporten.
Het wandelen in grote groepsverband
is wat minder populair. Er zijn nog wel
de vierdaagsen, zoals van Arnhem en
Nijmegen en de jeugd wandelt, vaak in
schoolverband, de avondvierdaagsen
(hoewel door corona dit niet heeft kunnen plaatsvinden). Grote wandelmarsen
zijn er echter niet zo veel. Dit was wel
anders in de vorige eeuw, vóór de tijd
van de individualisering. Toen waren er
tal van wandelgroepen, die regelmatig
wandelmarsen organiseerden.

Vreewijkmars
Bekend in Vreewijk was J.S.W., dat
stond voor Jolige Sportwandelaars.
Deze groep organiseerde op de tweede
zaterdag van de maand september de
Vreewijkmars. De eerste mars vond
plaats in 1948 met afstanden van 12, 18
en 25 kilometer.
Na afloop kregen de deelnemers een
medaille. Voor de deelnemende groepen waren ook punten te verdienen; de

Enkele jarenlang was de organisatie in
handen van de Vreewijker Wim de Wit.
Het was een groot succes: al in 1955, tijdens de 7e mars waren er 1700 deelnemers en in het tiende jaar 1830 wandelaars. En in 1970 werd een sponsorloop
georganiseerd waarbij de opbrengst ten
goede kwam aan Stichting Bevordering
Volksgezondheid.
Marian Groeneweg n

Geraakt door kanker?
De Boei is er voor iedereen die te maken heeft (gehad)
met kanker. Dit kan zijn dat je zelf patiënt bent of bent
geweest, maar ook mantelzorgers of nabestaanden zijn
van harte welkom.
Je hebt geen verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist.
Wij zijn een ontmoetingsplek. Een plek waar je lotgenoten tegen kunt komen. Waar je je verhaal kunt delen,
je zorgen of angsten kunt vertellen. Wij weten als geen
ander wat je doormaakt en wat het hebben van kanker
met je doet. Door middel van onze activiteiten proberen we mensen te ondersteunen en te helpen.

groep met de meeste punten kreeg de
eerste prijs met een beker.
Het Centraal Jeugdgebouw was gevestigd bij de Vredeskerk aan de Lede 117,
alwaar ook het start- en eindpunt was.

Stenen
beschilderen

Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Adres: Lede 40 - 3075 HK Rotterdam
Voor actuele openingstijden zie:
www.museumvreewijk.nl

Een aantal bewoners zijn op initiatief van
Stichting Kroeldekens Vreewijk al een half
jaar bezig met beschilderen, betekenen en
beplakken van stenen. (Happy Stones). Zij
leggen deze stenen door de hele wijk neer
en als u een steen vindt mag u hem houden
of ergens anders neerleggen.
Maar maak eerst even een foto voor op de
Facebook-pagina "Happy Stones in Vreewijk".
Dankzij dit bewonersinitiatief kunnen bewoners een jaar lang stenen beschilderen onder 't genot van een bakkie koffie beschikbaar gesteld door MCD Vreewijk.
Noessie Jouhri n

Wij bieden 1-op-1 gesprekken aan en ook groepsgesprekken. Dit kan over een bepaald onderwerp gaan of
lotgenoten samen brengen met een soortgelijke diagnose.
Daarnaast bieden we ontspannende activiteiten aan
zoals pilates en verschillende soorten massages.
Er is een schildergroep en een creatieve groep.
De ondersteuning van het Inloophuis is breed. We gaan
graag met je in gesprek wat we voor jou of je naasten
kunnen betekenen. Kijk voor ons volledige aanbod op
www.inloophuisdeboei.nl of kom langs op de Weimansweg 70-72. Je kunt ons ook bellen op telefoonnummer 010-2152855.
We zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag
van 10:00-16:00u.

Wist je dat?
We in het Inloophuis altijd op zoek zijn naar
vrijwilligers?
Momenteel zijn we op zoek naar o.a. een
yoga docent.
Iemand die een uur per week les wil geven
aan een groep.
Interesse in deze functie? Of benieuwd waar
we nog meer naar op zoek zijn?
Mail naar communicatie@inloophuisdeboei.nl
of bel naar 010-2152855 om een kennismakingsgesprek in te plannen..
Mocht je vragen hebben of een gesprek met één van ons
willen neem dan gerust contact met ons op via 0102152855 of communicatie@inloophuisdeboei.nl n
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Betaald parkeren in heel Vreewijk
Vanaf maandag 1 november 2021 geldt in heel Vreewijk
betaald parkeren. Ook worden vanaf dan de betaald
parkeertijden gelijkgetrokken met de omliggende
buurten. Hierdoor komt er meer parkeerruimte vrij
voor bewoners en ondernemers van Vreewijk.
Bent u bewoner van de wijk of heeft u er een bedrijf?
Dan krijgt u een brief en folder van de gemeente Rotterdam met informatie. U kunt vanaf vrijdag 1 oktober
2021 uw parkeer- en bezoekersparkeervergunning aan-

vragen via rotterdam.nl/parkerenvreewijk. Hiermee
parkeert u vanaf 1 november 2021 op alle openbare
parkeerplaatsen in parkeersector 31. Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00
tot 23.00 uur en zondag van 12.00 tot 23.00 uur.
Meer informatie vindt u op rotterdam.nl/parkerenvreewijk.
Han van Dam, wijkmanager gemeente Rotterdam n

Beschaving is kwetsbaar

Rikkie
springt je
tegemoet!

Dat klinkt misschien hoogdravend maar het is wel nadrukkelijk wat
naar voren komt uit de reacties op mijn ingezonden stuk in de vorige Vreewijker. De oproep was om te reageren op ervaringen met
(nieuwe) buren.
Allereerst dank voor alle reacties. Niet iedereen had direct de moed,
de puf om zijn of haar situatie te delen
Zittende bewoners blijken regelmatig overlast te ervaren van nieuwe
buren. Soms zijn nieuwe buren zich niet bewust van bijvoorbeeld de
gehorigheid van de woningen. Vaker hebben ze geen boodschap aan
hun (oudere) buren en ontstaat er een gespannen situatie.

Schrijfster Corinne Hamoen en
de Vreewijkse illustrator Edwin
Stierman kwamen elkaar toevallig tegen en al snel was duidelijk
dat zij goed konden samenwerken. Corinne had een verhaal op
de plank liggen over het springkikkertje Rikkie waar zij al jarenlang iets mee wilde doen. Edwin
gaf Rikkie een gezicht.

Uitgeverij Ambilicious was erg
enthousiast en wil een serie Rikkie
boeken uitbrengen. In november
2020 verscheen het eerste boekje
in de reeks: Rikkie & Krokus.

De reacties zijn onder te verdelen in 3 groepen:
-mensen die reeds verhuisd zijn vanwege de overlast in de tijd dat dat
nog makkelijk ging. Buren hadden geen boodschap aan ze. Melden
bij Havensteder gaf geen zicht op een oplossing op korte termijn. Liever was men gebleven, dan maar een gedwongen vertrek.
-mensen die gedwongen door de overlast willen verhuizen, maar dat
door de situatie op de woningmarkt niet kunnen. Ook hier geeft melden bij Havensteder geen zicht op een oplossing of verbetering. Verhuizen lukt niet, de mensen lijden in stilte en trekken zich terug in hun
woning.

Edwin druk aan het illustreren

-bewoners die nu goed samenleven met hun buren, maar die zich
realiseren dat wanneer deze buren vertrekken, ze maar moeten afwachten wie er voor in de plaats komt. Dit is een grote groep die
nu nog tevreden woont, maar die zorgen heeft over de toekomstige
woonsituatie.

Op 26 juni 2021 a.s. sprong het
2e kinderboek ‘Rikkie & Kato’ de
wereld in. Een kleurrijk (voor)leesboek voor kinderen vanaf 3 jaar.
Goed nieuws, het boekje is te
bestellen via de webwinkel van
www.kinderverhalen.nl/winkel/.
Deel 1 is ook nog te bestellen via
deze site en alle (online) boekwinkels. Het eerste boek is inmiddels
ook te leen bij de bibliotheek.

Edwin Stierman,
Minotaurus vormgeving n

Goed Nieuws!
Een aantal partijen (Trefpunt,
Tuindorp Vreewijk Coöperatie,
leeszaal Vreewijk, Humanitas,
Wilskracht Werkt en Stichting de
Uil) in Vreewijk hebben besloten
de handen ineen te slaan en hun
krachten te bundelen in het vrijwilligersbos waar je zo in verdwaald
kan raken.
Welke partijen zijn er in Vreewijk,
wie zoeken er nog vrijwilligers en
waar kan ik het beste aan de slag
met mijn kwaliteiten.
De Vreewerkers biedt dit overzicht,
heeft alle informatie paraat en
helpt je graag op weg.

Deel 1 Rikkie & Krokus
Rikkie is een nieuwsgierig en springerig kikkertje met een paars strikje.
Ze is op zoek naar avonturen. Op
een dag komt ze een klein krokusje
tegen. De paarse bloem staat vast in
de grond en kan niet springen. Ze lijken heel verschillend en toch hebben
ze iets gemeen. Wat dat is lees je in
‘Rikkie & Krokus’. Er staat ook een
vrolijk liedje in het boekje.

Deel 2 Rikkie & Kato
Deze keer komt Rikkie de springende
koe, Kato, tegen. Dat heeft ze nog
nooit gezien. Wat is er aan de hand?
En wat vindt Krokus er allemaal van?

Je kunt het volgende telefoonnummer bellen 010 4191556 en dan
krijg je iemand aan de lijn in het
Vreewijkhuis.
Mocht het nodig zijn dan helpen
Wilskracht Werkt, Humanitas en
iemand van het Vreewijkhuis je
verder op weg.
Ook kun je ons vinden op www.
wijkconnect.nl .

Verschillende sportverenigingen
kunnen nog wel wat sportieve
mensen gebruiken en de Tuindorp
Vreewijk coöperatie is blij met
groene vingers.
Het Trefpunt, Wilskracht Werkt en
Humanitas zitten te springen om
betrokken, sociale en hulpvaardige
types.

Zo kan de Stichting de Uil altijd
handige handen gebruiken.
En bij Leeszaal Vreewijk kan je
terecht met je liefde voor boeken
en mensen.

De reacties kwamen veel uit de Halve Vlieger, het Dalenbuurt en
buurt rond de Enk.
Wat verder opvalt is dat de meeste mensen anoniem willen blijven.
Angst voor represailles en dat men niet meer geholpen gaat worden.
Ook worden de aantasting van het woongenot en de hinder vaak afgedaan als ‘’gewone’’ woon- en leefgeluiden. In alle reacties gaat het
echter niet om incidentele overlast maar om indringende hinder de
hele dag en soms nacht door.
Naar aanleiding van deze reacties is mijn gedachte hier iets mee te
doen.
Doel is om bij Vreewijk betrokken bewoners die de rust en sfeer van
Vreewijk willen behouden en beschermen een stem te geven, te organiseren. En bovenal het voorkomen van gedwongen vertrek uit
Vreewijk.
De gedachte is een Solidariteitskring betrokken bewoners
Vreewijk op te richten. Wat kwetsbaar is sterker maken met elkaar!
Heeft u hier belangstelling voor, deelt u deze zorgen, dan uw reacties
graag naar:
Harm Oosthoek, betrokken bewoner van Vreewijk noharm555@gmail.
com
Binnenkort hoop ik tevens een website te lanceren:
Harmonisch leven in Vreewijk.nl

Kortom voor iedereen is wel iets
passends te vinden.

Wendy de Jong (Leeszaal Vreewijk)
namens De Vreewerkers n

“Zoo moge hier een tuinstadwijk verrijzen, waarin een meer
harmonisch leven voor den stedeling mogelijk wordt”
K.P. van de Mandele, 1918.
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Cultuur Concreet
Voor de leerlingen van de Recon Openluchtschool werd op de Valkeniersweide een optreden met Juggling Percussion muziek en dans georganiseerd. De leerlingen konden genieten van de acrobatische toeren, van de
muziek en zelf meedansen.

Vernieuwd plein Disselstraat feestelijk geopend
Met een drumband werd de aandacht van de omwonenden getrokken. Voor de jeugd waren de
springkussens, popcorn en suikerspinnen. Na een dankwoord van
Louisa Boulkhrif mocht een lid van
de doelgroep het lint doorknippen
en de glijbaan openen. Ook de nieuwe bloembakken trokken bekijks.

(kick)boxschool Disselstraat
Onder het motto “wij willen jou van de straat houden en sterk maken,
kom (kick)boxen met ons” is aan de Disselstraat 5 een oefenruimte
geopend. Het ziet er verzorgd uit en de eerste berichten luiden dat er veel
belangstelling is.

Superhelden speurtocht
Bij Speeltuin de Vaan was een speurtocht waarbij plaatjes van
superhelden gezocht werden en een zin gevormd moest worden.
De deelnemers werden aangemoedigd door Darth Vader en een
Pokemon.
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Festival van Internationale Levensliederen en Gouwe Ouwe Dansmiddag
Op zondag 4 juli en op woensdag 7 juli waren er twee bijzondere activiteiten op het terras van Het Witte Paard. Voor beide
evenementen was veel belangstelling.
Op 4 juli zelfs zoveel dat er op het terras niet genoeg zitplaatsen waren (coronabeperking aantal toeschouwers), maar
gelukkig was de muziek ook vanaf de stoep en de parkeerplaats goed te horen.

11

Gouwe Ouwe
Op de binnenplaats van het Witte Paard werd door Stichting de Tijdmachine het programma “Gouwe Ouwe” georganiseerd, waar herinnerings muziek ten gehore werd gebracht en de talrijke bezoekers konden dansen.

Met een vrije interpretatie van het Tuindorp Vreewijklied door
Ivo Stuivenberg werd het festival geopend en daarna oogstten
de levensliederen in de diverse cultuurstijlen veel applaus.
Het dansfeest was vooral een muzikaal genoegen. Het dansen
zit de Vreewijkers blijkbaar nog niet zo in de benen.
Misschien dat er ontwenning is opgetreden na zo’n lange tijd
van het anderhalve meter afstand houden? Wellicht een volgende keer wat meer beweging?
In elk geval was het genieten na zo’n stille saaie tijd op cultureel gebied.

Festival van Internationale Levensliederen

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
GEEN SPOED, WEL BRANDWEER?
Bel 0900-0904 - Brandweer

LET OP
CORONABEPERKINGEN
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Politie in Vreewijk
Een project binnen de politie is “politiekids”. Dit jaar
waren we te gast bij OBS de Akkers aan de Jagerslaan. We
hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gevraagd hoe
zij kijken naar de veiligheid in de wijk. De kinderen moch-

Column
Isa Bakker
Een jaar geleden schreef ik mijn eerste column voor
de Vreewijker. Ik schreef toen over mijn schooltijd in
Vreewijk. Over de acht jaar die ik op OBS de Mare
heb doorgebracht en over de zes daaropvolgende jaren op het Zuider Gymnasium. Het jaar is ongelooflijk
snel gegaan. Vandaag, een jaar later, blik ik terug.
Een jaar geleden begon ik mijn eerste jaar aan de
Universiteit in Leiden. Ik studeer Internationale Politiek. Wanneer u dit leest ben ik naast Internationale
Politiek ook begonnen aan een studie Arabisch. U
zult misschien denken: Wat moet ik daarmee? Ik wil
vooral schrijven, mensen van informatie kunnen voorzien in de hoop bewustzijn te creëren voor de problemen van nu.
Soms klinken deze dromen me vreemd in de oren.
Wanneer ik aan Isa denk, denk ik aan een wispelturig en vrij persoon. Iemand die met de stroom mee
gaat en later wel ziet waar ze terecht komt. Zo zou
ik mezelf nog steeds omschrijven maar niet op het
gebied van mijn opleiding. Hierin kwam verandering
toen mijn docent Nederlands in de vijfde en zesde
klas van de middelbare school mij de ogen opende.
Hij liet me zien hoeveel er mogelijk was en wat ik zou
kunnen bereiken door middel van scholing. Ik ging
naar school voor mezelf en niet voor de docenten of
voor mijn ouders!
In september begin ik aan een bijbaantje in de gemeenteraad van Schiedam. Een jaar geleden had ik
nooit gedacht dat ik dit nu al zou kunnen. Dat doe
ik nog steeds niet eigenlijk. Maar ik ga mee met de
stroom en ik zie wel waar ik terechtkom.

Alle genoemde punten worden met samenwerkingspartners zoals gemeente, handhaving en wooncorporatie
havensteder besproken, om gezamenlijk te kijken waar
we dingen kunnen verbeteren.
Als wijkagent vind ik het belangrijk, maar ook leuk om
samen met de kinderen de wijk in te gaan en te horen wat
zij belangrijk vinden op het gebied van veiligheid.
Na de zomervakantie worden ook andere scholen in Vreewijk benaderd voor dit project. Uiteraard kijken we per
school wat een goed thema is, wat bij de school en omgeving past.

Politiekids ‘de Akkers’

ten allemaal een probleem aankaarten en hieruit hebben
we gezamenlijk een selectie voor politiekids gemaakt.
De uitgekozen kinderen zijn samen met de wijkagent
en diverse partners de wijk in gegaan. Hierbij werden zij
voorzien van een hesje en een cap met daarop de tekst
“politiekids”. Ook kregen ze een rugzakje met daarin
diverse goederen die ze onderweg konden gebruiken.
Als eerste hebben ze laten zien wat zij onveilig vinden
in de wijk. De politiekids hadden goede punten. Zo werd
de oversteek bij de Strevelsweg als gevaarlijk aangewezen.
Ook naast plaatsingen van vuil, losse stoeptegels en panden die in slechte staat zijn werden als eng of onveilig
aangemerkt.
Vervolgens hebben de politiekids met een camera onveilige of vieze situaties in de wijk vastgelegd. Deze foto’s
hebben zij samen met hun verhalen voor de klas gepresenteerd.

In de Landbouwbuurt hebben we ook de onwijze moeders. Dit zijn ouders van kinderen van OBS de Akkers.
Gezamenlijk bespreken we thema’s als signaalgedrag,
opgroeien, social media en nog veel meer. Wij komen om
de week op maandagochtend om 09:00 uur
op school samen. Met
de onwijze moeders
hebben we ook projecten. Zo hebben alle
kinderen op school een
kunstwerkje gemaakt
voor de ouderen in de
wijk. Met de onwijze
moeders zijn we langs
geweest bij deze ouderen om te kijken hoe
het met ze gaat in deze
toch wel rare tijd. De
ouderen kregen gelijk het kunstwerkje aangeboden met
een zakje ouderwetse Hollandse snoepjes. Dit werd zeer
gewaardeerd.
Mocht u ook interesse hebben… U bent van harte welkom!
Wijkagenten Fleur Idema en Marjolein Sluijmer n

Het is gek hoe snel een jaar voorbij kan gaan, hoeveel
er kan veranderen in één jaar. Ik ben dankbaar voor
iedereen die mij helpt mijn doelen te bereiken. En ik
kan niet wachten om te zien hoe volgend jaar eruit
ziet. Ik zal er snel genoeg achter komen.
Isa Bakker n

Fysiotherapie nodig?

J.DRENT

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?

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Strevelsweg 61,
3073 DT Rotterdam,
Tel. 4 85 91 47

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

