
Nieuw kunstwerk 
op een muur

Op de hoek van de Jan Ligthartstraat en de 
Dordtsestraatweg verschijnt een kunstwerk 
van Ricardo van Zwol. Het brengt onder de 
aandacht dat hier ooit aan het einde van de 
Kromme Zandweg de voetbalclub Feijen
oord haar wedstrijden speelde.
Op leeftijd zijnde fans herkennen Bertus Bul 
en Puck van Heel. Het werk verschijnt op de 
hoek van de nieuwbouw aan de Dordtse
straatweg. Nieuwbouw die zodanig van 
vorm en kleurstelling is dat het lijkt of het 
altijd om de nog bestaande bebouwing 
heeft gestaan.
André van Well  n

Redactioneel

De redactie van De 

Vreewijker vraagt aan 

diverse correspondenten om 

ondertekende bijdragen voor deze 

wijkkrant en beperkt zich daarbij 

tot een redactionele bewerking 

van de ingezonden berichten.

De redactie is verantwoordelijk 
voor de algehele samenstelling 
van de krant. U kunt altijd uw 
reactie op de inhoud kenbaar 
maken, liefst per e-mail aan: 

wijkkrantdevreewijker@gmail.com

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

huis verspreid.
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De redactie van de Vreewijker wenst u fijne 
feestdagen en een goed en gezond 2022

Jaren geleden stonden in delen van 
Vreewijk gietijzeren palen met een 
bijzondere kop. De palen, zij het met 
een andere kop, zijn in de Vaan nog 
steeds te zien. Netty van den Ende, 
buurtbewoonster die zich actief heeft 
ingezet voor het behoud van cultureel 
erfgoed in Vreewijk, vond dat na de 
verbeterslag het wel erg mooi zou zijn 
om die palen weer terug te krijgen. 

Helaas bleek dat niet te kunnen, maar wat wel in gang is gezet is het aanbrengen van een nieuwe 
kop in de vorm die de oude had. Er is een proefopstelling in het Wolvenpad en er staat er één bij de 
leeszaal. Afhankelijk van de resultaten zal deze kop alle palen in het verbetergebied gaan sieren.
André van Well  n

Lantarenpalen 
voor Vreewijk

Als het goed is zal hij er omstreeks het 
verschijnen van deze wijkkrant weer 
staan; de kerstbomenverkoper op de 
hoek van de Beukendaal. 

De man met de bijzondere stem, Hendrik 
Stoppelenburg, die met zijn vrouw gedurende 
de maand december al veertien jaar lang in 
een caravan bivakkeert, tot de bomen ‘op’ zijn 
is een graag geziene gast in onze wijk.
Zelf kregen wij ooit een kerstboom van hem 
cadeau toen we twee dagen voor Kerst door 
verdrietige omstandigheden nog steeds geen 
boom hadden kunnen kopen.
Tot onze schrik zagen we bij terugkomst in 
de wijk, dat de kersbomenman bezig was te 

vertrekken. Er lag nog één enkele boom 
op zijn wagen en die kregen we toen 

gratis mee, dat was een heel hart
verwarmend gebaar.
Sinds die tijd kopen we steevast 
onze boom bij hem, al zijn er diverse 
grootwinkelbedrijven die stunten 

met de prijzen van de kerstbomen. 
Toch is het net als met de plaatselijke 

winkeliers en horeca in de coronatijd, je 
steunt iemand die je waardeert. 

Joyce Turek  n

Kerstboomverkoper op de 
hoek van de Beukendaal

Nieuwe lantarenpaal

Nieuwe lantarenpaal

Lantarenpaal 
in de Vaan

Originele lantarenpaal Manpad, 
foto P. Boomsluiter
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Bericht van de wijkraad
Op 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen. U kunt dan uw stem uitbrengen voor de nieuwe gemeenteraad, maar ook voor de 
nieuwe wijkraad Vreewijk. Denkt u erover na om u kandidaat te stellen, kijk dan op www.rotterdam.nl/wijkraden.
Wij komen in het nieuwe jaar in de huidige samenstel
ling nog drie maal bijeen, in januari, februari en maart. 
Wellicht digitaal, wellicht toch nog weer eens in De 
Brink. U kunt onze vergaderingen altijd vinden op de 
website van de Gemeente Rotterdam. U kunt daar ook 
onze  digitale vergaderingen volgen. Op de pagina 
over gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités 
vindt u een verwijzing naar agenda, vergaderstukken 
en livestreams.
Wij zijn vooral trots dat wij als wijkraad heel veel ini
tiatieven van wijkbewoners mogelijk hebben kunnen 
maken de afgelopen jaren. Zo hebben we de Leeszaal, 
Klassiek op Zuid en de 4 mei herdenking op verschil
lende momenten ondersteund. Er zijn prachtige acti
viteiten  in de Landbouwbuurt tot stand gekomen,  
zelfs een boksschool!  Er zijn veel creatieve activitei
ten geweest, van happy stones tot schilderen. Ook 
de kerstactie van vorig en dit jaar zijn en worden 
door ons ondersteund. Door de bewonersinitiatie
ven hebben veel Vreewijkers elkaar kunnen ontmoe
ten. Helaas is dat door corona het afgelopen jaar wat 
moeilijk geweest. 
Op deze plek willen we alle Vreewijkers die zich 
ingezet hebben voor anderen en activiteiten heb
ben georganiseerd bedanken en alle Vreewijkers 
fijne feestdagen toewensen.

Wijkraad Vreewijk
Johan Brinkman, Gladys Cleve, Mavis van de 
Heuvel-Fairbairn, Ruud Kok,  Peter Lamers  n

Het gaat goed met de Leeszaal Vreewijk. We zijn weer volledig 
open en onze trouwe bezoekers komen in groten getale voor 
een boek, een kop koffie en een praatje. Ook het nabijgele
gen Depot is geopend. Steeds meer mensen weten wat daar 
allemaal te vinden is aan hobby, koken, kunst, Rotterdam en 

ga zo maar door. En binnenkort 
gaat dus ook onze tuin open!

De afgelopen maanden is er hard 
gewerkt om van de Leeszaaltuin 
een buurttuin te maken waar 
iedereen welkom is. Onze vrij
willigers hebben opgeruimd en 
voorbereid, de medewerkers  van 
de Vreewijk Coöperatie hebben 
prachtig werk geleverd met de 
nieuwe bestrating, en de Stich
ting De Uil verricht hand en 
spandiensten bij de aanleg van 
de tuin. Meubilair en beplanting 

is in bestelling of al geleverd, er komt iedere week wat bij. 
Zoals het er nu uitziet kunnen we nog dit jaar de tuin officieel 
openen. Met een beetje geluk hebben we rond de Kerst een 
feestje met glühwein en warme chocolademelk. 

Omdat de Leeszaal dus alsmaar groeit kunnen we ook nog 
steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. Met twee locaties 
wordt het nu soms krap om alles wat we willen ook te kunnen 
doen. We zoeken niet alleen mensen die in de Leeszaal gast
heer of gastvrouw willen zijn, die bezoekers helpen bij hun 
keuze, koffie schenken en een praatje maken. We hebben ook 
mensen nodig voor praktische klussen, schilderwerk, repara
ties en timmerwerk. En omdat we steeds groter worden, wordt 
ook onze administratie omvangrijker. De nieuwe tuin gaat 
onderhoud vragen, en het bestuur moet nodig worden aan
gevuld met meer menskracht. Denk er eens over na of je zelf 
mee wil helpen in de Leeszaal. Kom in ieder geval weer eens 
langs om al het moois te bekijken. Tot ziens in de Leeszaal.

Bram de Smit  n

De Leeszaaltuin 
bijna open! 

www.rotterdam.nl/wijkraden

Rotterdammers 
krijgen meer te zeggen 
over hun wijk.
Wil je meer groen, betere fietspaden of een goed  
gevoel van veiligheid op straat? In Rotterdam is  
de Wijk aan Zet. En vanaf maart 2022 kun je met al  
je ideeën terecht bij de wijkraad. Liever zelf aan  
de slag? Stel je dan verkiesbaar voor de wijkraad!

Midden jaren 60 was een echtpaar op vakantie in Oos
tenrijk en zag aan de rand van een pad een heel klein 
sparretje staan. De langslopende boswachter gaf aan 
dat dat niet kon blijven staan want dan zou het pad 
versperd worden. Om het boompje een tweede kans 
te geven werd het de dag voor vertrek uitgegraven en 
bleek met kluit en al in een boodschappentas te passen. 
Terug in Vreewijk werd het boompje in de tuin gepland 
op enige afstand van een forse populier. Uiteraard trok 
deze alle voedingsstoffen weg zodat het kleine boompje 
niet heel veel groter werd. Echter, er brak een glorieuze 
dag aan toen de populier werd verwijderd. Het boom
pje zag de kans schoon, nu waren alle voedingsstoffen 
bereikbaar, en ging groeien. Zo werd het de huidige, 
trotse, door onze landschapsarchitecte tot beeldbepa
lend uitgeroepen grote boom.

André van Well  n

Zomaar een 
boom in Vreewijk

Deze enorme ginkgo 
(voluit Ginkgo Biloba) op 
het binnenterrein tussen 
Dreef en Heggepad staat 
jaarlijks in de late herfst 
in vuur en vlam. De zeer 
herkenbare groene blaadjes kleuren dan felgeel, wat bij elkaar 
een spectaculair beeld oplevert. 

Ginkgo

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

Colofon
Foto Frans Meijer

spar

Ginkgo blaadjes

de TV Coop aan het werk - bestrating
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Bomen in Vreewijk
Als bomen konden spreken… Elke boom heeft zijn eigen verhaal. 
Je hoort ze bijna niet, dus wil ik de bomen graag aan u voorstel-
len. In deze nieuwe rubriek wil ik de meest markante bomen in 
onze wijk in het zonnetje zetten. Ik wil laten zien hoe mooi en 
belangrijk ze zijn voor onze leefomgeving in Tuindorp Vreewijk. Ik 
begin met de plataan.

De plataan (Platanus)
Een plataan kan ongeveer 30 
à 35 meter hoog worden met 
een zeer brede kruin, soms 
zelfs met meerdere kruinen. 
De diameter van de kruin kan 
8 tot 12 meter groot worden. 
In ZuidEuropa komen de pla
tanen veel voor. In Nederland 
en België worden de platanen 
in parken, lanen en straten 
aangeplant.

De jonge bladeren zijn dichtbezet met 
stervormige haren en kunnen allergische 
reacties bij mensen veroorzaken, zoals 
jeuk en irritaties aan de slijmvliezen.
Heel opvallend is de stam die verschil
lende kleuren vertoont, omdat er stukken 
schors afvallen. (Dit doet wel denken aan 
een camouflagepak.)

In de Benelux 
zijn er twee 
soorten plata

nen te vinden, die beide inheems zijn.
•  De westerse plataan (platanus occidentalis) 

waarvan de bladeren ondiep zijn ingesneden, 
meestal driedelig. Deze komt oorspronkelijk uit 
Amerika.

•  De oosterse plataan (platanus orientalis) met 
diep ingesneden bladeren, meestal 5 tot 
7delig. Deze komt oorspronkelijk uit de Balkan 
en KleinAzië.

Vaak wordt hier een kruising tussen deze twee soorten aangeplant. Deze 
kruising wordt ‘platanus hispanica’ genoemd en is een zogeheten hybride. 
Een oersterke boom die bestand is tegen uitzonderlijke omstandigheden: 
strooizout, overstromingen en koude tot min 23 graden.

Natuurlijk vind je de plataan 
veelvuldig in Tuindorp Vree
wijk. Zoals een mooi exem
plaar in de Molenwei, dicht
bij de Enk. Kijk maar naar de 
bijzondere stam met al zijn 
knobbels.
Ook aan de Enk staan een 
paar prachtbomen. En ver
geet vooral niet de bomenrij 
van platanen aan de Lede, 
even zijde, tussen Boogjes 
en Krielerf.  Ooit aangeplant 
als kleine boompjes om de 

‘Leede’ (oude spelling) een mooi aanzien te geven. Nu kunnen we genie
ten van deze grote volwassen 
exemplaren. Waar vind je dat zo 
dichtbij huis? En als je vanaf de 
stam naar boven kijkt, is goed te 
zien hoe sterk hij is. Deze plata
nen hebben al heel wat stormen 
doorstaan.

Waarschijnlijk staan er ook pla
tanen bij u in de straat of buurt. 
In de zomer met een overweldi
gend bladerdak en in de winter 
een mooie kale maar toch bij
zondere takkenformatie. Hoe 
langer je ernaar kijkt des te 
mooier ga je ze vinden. Het is 
zeer de moeite waard om eens 
je eigen ‘platanentocht’ door ons Tuindorp Vreewijk te maken.

Klaas Verkerk  n

Ondanks het feit dat de Tuindorp Vreewijk 
Coöperatie al in 2018 is opgericht en heel ac-
tief is in de wijk weten heel veel Vreewijkers 
nog niet zo veel over “onze” COÖP.
Daarom deze uitleg.

Hoe en wanneer is de Tuindorp Vreewijk COÖP 
ontstaan?
Vanuit de Vreewijk Vooruit Tafel (2018) die bestaat 
uit bezorgde maar vooral betrokken Vreewijkers 
(gaat het wel goed met onze mooie wijk) is de Tuin
dorp Vreewijk Coöperatie opgericht.

De  Tuindorp Vreewijk COÖP is opgericht om:
• Bewoners met elkaar, in eerste instantie vooral op 

het gebied van groen, te laten  samenwerken en 
daardoor de wijk sterker te maken.

• Geld dat door Havensteder en/ of gemeente/parti
culier aan werk in de wijk besteed wordt niet meer 
de wijk  uit laten vloeien. Dit geld blijft binnen 
de wijk door Vreewijkers het werk te laten doen 
onder het motto: DOOR EN VOOR BEWONERS

• Later zou de COÖP breder voor nog meer Vreewijkers 
betekenis moeten gaan krijgen (dit kan van techni
sche klussen tot aan de schoonmaak zijn, maar ook 
bijdragen/starten van projecten in de wijk).

Hoe staat de Tuindorp Vreewijk COÖP er nu voor?
Op dit moment wordt er per week 126 uur voor de 
COÖP gewerkt door 5 mensen met vaste contracten 
en daarnaast nog een aantal mensen met flexibele 
contracten voor variërende uren.
Werk dat wordt gedaan: 
Hoveniers zijn actief in tuinen van logeerwonin
gen en tuinen van huizen die leeg komen. 
Daarnaast wordt er werk voor particulieren gedaan.
Huismeesters zijn actief in het beheer van logeer
woningen.
Schoonmaak wordt gedaan in logeerwoningen.

Hoe draait de Tuindorp Vreewijk COÖP  finan-
cieel?
De TVC is, ook na de covidellende, nog steeds 
financieel gezond. De inkomsten van de TVC zijn 
voldoende  om alle kosten te betalen.
Er wordt nauwelijks of geen winst gemaakt maar er 
werken wel  5 mensen in dienst van de COÖP.

Wat doet de Tuindorp Vreewijk COÖP op dit 
moment?
Zoals gezegd doen we veel werk voor Havensteder 
(zie boven) maar de COÖP is ook actief en beschik
baar voor:
• Onderhoud van particuliere tuinen in Vreewijk.
• Klussen die Stichting De Uil niet kan uitvoeren 

door gebrek aan vrijwilligers.
• Uw klus.

Wat zijn de plannen van de Tuindorp Vreewijk 
Coöperatie?
De TVC heeft Havensteder als klant en wil graag 
meer werk voor Havensteder gaan doen.
Daarover zijn we constant in gesprek met Havensteder.
Daarnaast wil de TVC graag meer particuliere klan
ten en gaat de TVC in de komende winter in samen
werking met Tuinen Keurings Commissie (TKC) en 

Stichting De Uil onderhoudswerk in opdracht van 
Platform Vreewijk doen.

Daarnaast wil de Tuindorp Vreewijk COÖP:
• Netwerk voor ZZPers in Vreewijk opbouwen.
• Plantenbank oprichten in samenwerking met de 

Educatieve Tuin De Enk.
• Tuingereedschapsbank oprichten in samenwer

ken met Stichting De Uil en TKC
• Meewerken aan de ontwikkeling van voedseltui

nen ipv siertuinen in samenwerking met de TKC  
en  Stichting De Uil.

• Bent u ZZP er en zoekt u klanten in Vreewijk, 
dan is de Tuindorp Vreewijk Coöperatie interes
sant voor u. Via de Coöperatie komen aanbieders 
en klanten bij elkaar, u geeft aan wat u te bieden 
hebt en de Coöperatie heeft mensen die diensten 
zoeken. Informeer bij de Coöperatie wat de moge
lijkheden zijn.

Wilt u meewerken aan het succes van de Tuin-
dorp Vreewijk Coöperatie ?
Wij willen graag in contact komen met buurt-
bewoners en ZZP-ers die goede ideeën en initi-
atieven hebben op het gebied van samenwerken 
binnen de wijk Tuindorp Vreewijk.
We verwelkomen graag mensen die zich kunnen 
vinden in de doelen van  de Tuindorp Vreewijk Coö
peratie en hun bijdrage willen leveren aan de Tuin
dorp Vreewijk Coöperatie.
Immers het motto van de TVC is en blijft door en 
voor bewoners.
Bent u: hovenier, timmerman, schoonmaker, 
sociaal werker, opruimer, manusje van alles, of 
een coöperatieve wijkbewoner die in is voor een 
opdracht op welk gebied dan ook.
En bent u (veel of enige tijd) beschikbaar BEL 
naar de Tuindorp Vreewijk Coöperatie.

De TVC is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur
De TVC heeft (nog) geen bezoekadres maar na telefo
nisch contact is een afspraak op een locatie mogelijk.

Heeft u een klus? Bel: Rens Fromme tel: 0641321447
Rens is werkcoördinator en helpt u graag  als u een 
klus heeft voor de TVC of wanneer u uzelf of uw 
organisatie aanbiedt als medewerker.

Wilt u zich aanmelden als medewerker? 
Bel Lex Wilbers tel: 0651742061 of Joshua  van den 
Ham:  tel 0681279086
Lex is voorzitter van de TVC en wil erg graag dat de 
TVC groeit en bloeit.

Heeft u een idee? Bel: Joshua  van den Ham:  tel 
0681279086
Joshua is secretaris van de TVC en kan u bij allerlei 
vragen verder helpen.                                         

Bent u vertegenwoordiger van een bedrijf of orga
nisatie en wilt u participeren in de TVC? Bel: Lex 
Wilbers tel: 0651742061
We zien uit naar uw aanmelding.

Lex Wilbers  n

Tuindorp Vreewijk Coöperatie

Minder onderhouden tuin

Goed onderhouden tuin
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Winkeltjes in de wijk
In iedere editie van De Vreewijker schrijft Marian 
Groeneweg een leuk stukje over oude winkeltjes in 
Tuindorp Vreewijk. Veel van die winkeltjes heb ik ge-
kend toen ze nog ‘in bedrijf’ waren. De schoenmaker, 
de drogist, de bloemenwinkel, de manufacturenwin-
kel, de groenteboer, de melkwinkel, de sigarenwin-
kel, de slager, de Milkbar, de fotograaf, de kruidenier, 
de stomerij, de kwekerij, de cadeauwinkel, de dieren-
winkel en de kapper.
Helaas is het grootste gedeelte van hen verdwenen, 
getransformeerd tot woonhuis en dus nauwelijks nog 
herkenbaar als bedrijfsruimte of winkelpand.
Onze wijk verandert langzaam in een saaie woonwijk 
(afgezien van het aantrekkelijke groen), in plaats van 
het dorp in de stad dat het vroeger was.
De voormalige etalages van de ex-winkels zijn in het 
algemeen afgesloten met  ondoorzichtige gordijnen 
of dichte luxaflex. Niets meer aan te beleven.
Ja, natuurlijk weet ik dat er woningnood is en dat er 
dus vooral ‘woon’-huizen bij moeten komen in Ne-
derland. En ja, natuurlijk weet ik dat er sinds het ont-
staan van de winkelketens geen rendement meer is 
voor kleine winkels als de drogist, de kruidenier en de 
groentewinkel. 
En toch zie ik met lede ogen aan hoe de juist zo in-
teressante afwisseling van wonen en werken in onze 
wijk is verdwenen.
Diverse andere wijken van Rotterdam en andere ste-
den in Nederland bewijzen trouwens bij nadere be-
studering, dat het wel degelijk mogelijk is om oude 
winkeltjes weer een nieuw leven in te blazen. Wonen 
bij je werk, het is ideaal.
Ik zie het voor me; een een mode-ontwerp-studioo-
tje, een meubelwerkplaatsje, een beeldend kun-
stenaars-atelier, een speciaalzaak in bij voorbeeld 
modelbouw, een zilversmid-atelier, een handwerk-
winkeltje, een winkeltje waar iets wordt verkocht dat 
bovendien via internet te bestellen is, een plek waar 
je tuin-stekjes en-zaadjes kunt kopen/ruilen/krijgen, 
of zelfgemaakt jams en chutneys. En daarbij een 
aantrekkelijk uitziende etalage, in plaats van dichte 
gordijnen en rolluiken. Of wat te denken van een 
leuke tearoom, met zelfgebakken taarten en koek-
jes of een lunchroom met lekkere broodjes. Ik denk 
aan zo’n dorpje in Engeland, een voorbeeld waar ons 
tuindorp naar gemaakt is.
Hoe anders zou Tuindorp Vreewijk er uitzien als dat 
weer mogelijk was, zeker nu de buitenkant van de 
huizen weer ‘in de oude stijl’ wordt teruggebracht. 

Zou er dan geen belangstelling voor zijn vanuit al die 
kleine zelfstandigen, die best graag boven of achter 
hun atelier of werkplaats willen wonen? Of zijn mis-
schien in deze barre tijden de huren te hoog voor deze 
zzp-ers? Zijn er regels van de overheid, gemaakt 
door ambtenaren die alleen geïnteresseerd zijn in…
ja waarin eigenlijk? En het grote geld is voor de ma-
kelaars die alle bedrijfsruimtes in Tuindorp Vreewijk 
te koop aanbieden natuurlijk het allerbelangrijkste om 
door te gaan met het ‘versaaien’ van de wijk.
Gelukkig is er de geschiedenis, onder de aandacht 
gebracht door Marian Groeneweg. Gelukkig zijn er 
nog een paar wél aantrekkelijke winkeltjes hier; de 
Leeszaal, de banketbakker, op de vingers van één 
hand te tellen weliswaar.
Maar bij elke transformatie van een bedrijfsruimte of 
winkeltje tot woonhuis denk ik: 
“ Jammer, gemiste kans…”

Buiten-beentje   n

Column
Buiten-beentje

Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk
Museumstuk uitgelicht

De meeste 50plussers zullen zich de 
ouderwetse vuilnisemmers nog wel 
herinneren. De emmers, ook wel op 
zijn Rotterdams ‘vuilnisbak’ (“vullus
bak, vuilusbak of vullusvat”) genoemd, 
moesten ’s morgens vroeg aan de stoep
rand gezet worden.

Als kind vond ik het prachtig om te zien 
hoe de bakken geleegd werden in zo’n 
grote grijze vuilniswagen. De bakken 
moesten opgetild worden om te worden 
leeg gekiept in de vuilniswagen. Van tijd 
tot tijd ging het hele achterste gedeelte 
van de wagen omhoog om meer ruimte 
te maken voor het afval.

Huishoudafval werd voor het gebruik 
van vuilnisemmers in houten kistjes, 
dozen, jute zakken of gewoon los op 
straat gezet. Aan deze vele verschil
lende manieren waarop men het huis
vuil aan de weg zette, werd na de oorlog 

een eind gemaakt. Daarvoor stelden 
gemeenten voor ieder huishouden een 
afvalemmer beschikbaar: de zinken 
vuilnisemmer. 

De emmer was gemaakt van ver
zinkt  of  gegalvaniseerd plaatstaal en 
had een inhoud van 33 liter. Op de dek
sel stond de naam van de gemeente en 
een nummer. Hete as van de met kolen, 
hout of turf gestookte  kachels kon er 
ook ingegooid worden.

Ieder huishouden had er een en hij werd 
twee keer per week geleegd. Op andere 

dagen stond de emmer buiten in de tuin 
bij de achterdeur of op de waranda. 
Bij de afvalemmer was ook een kaart waar 
de regels opstonden voor het gebruik:

DE EMMER WORDT:
NIET OVERVULD
NIET TE VROEG BUITEN GEZET
NIET MEDEGENOMEN BIJ VERHUIZING

Voorts wordt er de aandacht op geves
tigd, dat buiten   verstrekte emmers 
geen stoffen mogen worden afgegeven, 
behalve grote stukken, als meubelen en 
dozen; deze laatste mits zij geen huis
vuil bevatten. Het is verboden brand
baar materiaal (tenzij minder dan 50 g) 
en carbid in de emmer te deponeren.
Alleen geheel gesloten emmers worden 
geledigd.

De vuilnisemmers werden in de jaren 
zeventig vervangen door kunststof vuil
niszakken, die lichter waren. Later in de 
loop van de jaren 80 kwam het gebruik 
van de klikocontainers op wieltjes 
in zwang, die door de juiste plaatsing 
automatisch worden opgelicht, wat 
minder zwaar is voor de vuilnismannen.

Marian Groeneweg   n

Zinken 
vuilnisemmer

Rotterdams Weerwoord is het programma 
van de Gemeente Rotterdam, Evides, de 
Hoogheemraad- en Waterschappen om de 
stad samen met haar bewoners beter voor 
te bereiden op extremer weer.

Je eigen regenton!
Zoals in de vorige Vreewijker al werd gemeld is Rotterdams 
Weerwoord druk aan de slag om de stad klimaatbestendiger 
te maken. Het doel is om extreme weersituaties zoals droogte, 
hitte en zware regenval beter te kunnen weerstaan dan nu 
het geval is. Een van de manieren om dat te 
doen is zorgen dat de zware regenbuien die 
we steeds vaker meemaken niet in één klap 
in het riool terecht komen. Dat kan door 
tegels te verwijderen en tuinen te vergroe
nen, maar ook door water via de regenpijp 
op te vangen in regentonnen. Dit water kun 
je vervolgens mooi gebruiken om in droge 
tijden je plantjes water te geven! Regenwa
ter is ook nog eens veel beter voor je plan
ten, en je bespaart het gebruik van kraanwa
ter. Tel uit je winst!
Als je samen met de straat één regenton wilt 
plaatsen en delen kan dit via Opzoomer Mee. 
Maar er is meer moge
lijk. Het Rotterdams 
Weerwoord heeft 
afspraken gemaakt met 
Havensteder waardoor 
het toegestaan is voor 
individuele huurders 
om zo’n ton in hun 
tuin te laten plaatsen. 
Bovendien hebben we 
regelingen en subsi
dies doorgespit en is er 
extra steun gevraagd bij 

het Platform Vreewijk. Daardoor 
is het nu voor alle bewoners van 
Vreewijk mogelijk om voor een 
laag bedrag een professioneel 
geïnstalleerde regenton aan te 
schaffen. Mits er met de straat 
1000 liter wordt opgevangen 
(zo’n vijf regentonnen) zullen de 
kosten per ton rond de 25 euro 
liggen, en voor particuliere huis
eigenaren rond de 75 euro. 

De plaatsing wordt door de Tuindorp Vree
wijk Coöperatie uitgevoerd. Als u zich aan
meldt staan we niet volgende week voor de 
deur, maar hopelijk kunnen we begin 2022 
starten met het plaatsen van de tonnen. 
U krijgt na inschrijving binnen 4 weken 
bericht per email. Pas daarna beslist u of 
u daadwerkelijk meedoet. Daarna worden er 
afspraken met u gemaakt over de plaatsing 
van de ton. 

Via deze link kun je je opgeven, en vind je 
meer informatie over de kosten: 
hetregenttonnen.nl/rotterdamvreewijk

Voor vragen kun je mailen naar bramdesmit@outlook.com 
met als onderwerp Regenton. 

Volgende lente begiet u uw plantjes met uw eigen gratis 
regenwater en helpt u de wijk en de stad een klein beetje 
bij het voorkomen van wateroverlast. 

Klimaatactieteam Vreewijk: 
Han van Dam, Paul Elleswijk, Naima Draoui, Tanja Lina, 
Bram de Smit en Paula Zwitser  n

Weerwoord in Vreewijk

Ophalen vuilnis - Voorde 1947
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Mej. Lucretia (Lucy) Havelaar
Voorvechtster voor ontwikkeling 
arbeidersgezinnen

Het is opmerkelijk dat er weinig over de persoon Lucy 
Havelaar te vinden is. Merkwaardig, want zij was een 
vrouw die heel veel voor de bewoners van Vreewijk en 
daarbuiten heeft betekend. Opvallend is dat zij altijd 
werd aangeduid en aangesproken als mejuffrouw 
Havelaar.

Lucretia Havelaar, roepnaam Lucy, werd op 3 novem
ber 1879 in Rotterdam geboren in een welgestelde 
familie. Al heel vroeg kwam ze in aanraking met cre
ativiteit; een merklap van haar hand is onderdeel van 
de Collectie van Museum Rotterdam. 
Al vanaf haar achttiende leidde mej. Havelaar kinder
clubs. Ze was als secretaresse aanwezig in 1906 bij de 
oprichting van de vereniging ‘Ons Huis’ en ook bij de 
oprichting van ‘De Rotterdamsche Kring’ was ze aanwezig.
 
Het Zuider Volkshuis – Tuindorp Vreewijk
In 1919 kwam mej. Havelaar als een van de eerste bewoners in Tuindorp Vreewijk wonen. 
Het lukte haar om de woningbouwvereniging NV ´Eerste Rotterdamsch Tuindorp’ bereid 
te vinden om het gebouw aan de Brink ter beschikking te stellen voor het verrichten van 
liefdadigheidswerk: ‘Het Zuider Volkshuis’. Ze werd de eerste directrice en was een van de 
drijvende krachten. Het was een onbezoldigde functie.
Naast het clubhuiswerk, het geven van cursussen en het organiseren van tentoonstellingen 
gaf het Volkshuis ook onderdak aan een filiaal van de gemeentebibliotheek, zuigelingenzorg, 
spreekuren van artsen, handwerkclubs voor meisjes, timmerlessen voor jongens, een gym
nastiekzaal en een kleuterschool.

Toen in 1923 de bewaar
school in Vreewijk dreigde 
te verdwijnen, sprong juf
frouw Havelaar in de bres. 
Op aanwijzing van haar trad 
het gemeentebestuur in over
leg met de bouwvereniging 
‘Tuindorp’, omtrent het huren 
van het voormalig adminis
tratiegebouw aan de Voorde. 

Ook speelde mej. Havelaar een grote rol is de oprichting van de korfbalclub Het Zuiden 
(tegenwoordig OZC Rotterdam). Waarbij het niet helemaal duide
lijk is of ook zij meespeelde.
Op initiatief van mej. Havelaar werd op 1 juli 1927 de eerste speel
tuinvereniging in Rotterdam opgericht. De speeltuin vestigde zich 
aan de Enk (waar tegenwoordig de tennisvelden zijn). Deze speel
tuin werd op 20 augustus 1927 officieel geopend. Naast een grote 
zandbak, schommels en zweefmolen was er een tennisbaan en 
speelvelden voor de oudere kinderen. Kinderen konden hier terecht 
na schooltijd en op vrije middagen. Ouders hielden toezicht.

Mej. Havelaar werd beschouwd als een vooraanstaand pionierster 
op het gebied van het sociaalcultureel vormingswerk in Rotter
dam. Pas in 1959 werden haar verdiensten officieel erkend door het 

toekennen van de Paul Nijghpenning. 
Mej. Havelaar overleed op 21 maart 1970 op 
negentigjarige leeftijd. 
Haar voormalige woning aan de Lede 37 was in 2001 
gedurende een half jaar ingericht als Museumwo
ning. Op de voorgevel prijkte toen in grote letters 
een bord met de naam  Lucy Havelaarhuis.

Marian Groenweg  n

Als woningcorporatie in 
Tuindorp Vreewijk hebben 
ook wij groen hoog in het 
vaandel staan. Het onder
houd van tuinen moeten 
bewoners wel zelf doen. 
Waar nodig springen we bij 
met hulp van onze partners 
in de wijk, zoals De Uil en de 
Tuindorp Vreewijk Coöpera
tie en onze aannemer Schot
groep Groenvoorziening.

Groen heeft soms ook te lij
den tijdens de uitvoering 
van het programma van de 
woningverbetering. Dan 
moeten planten, bomen 
en heggen plaatsmaken 
voor steigers, bouwplaats 
of bouwmaterialen. Waar 
mogelijk planten we weer 
nieuw groen terug. Dit kan 
niet altijd meteen. Het plan
ten is afhankelijk van het 
jaargetij en beschikbaarheid.

We denken ook op andere 
manieren aan groen en duur
zaamheid. Zo stopte Haven
steder met de verspreiding 
van het blad de Meerpaal 
met als  belangrijkste reden: 
minder papier verbruiken. 
Inmiddels is het alweer ruim 
acht maanden geleden dat 
onze eerste digitale nieuws

brief uitkwam. De eerste vijf
tig abonnees ontvingen van 
ons een theepakket.

Maar we beloofden nog iets, 
namelijk dat we voor elke 
duizendste inschrijving twee 
bomen planten via Trees 
For All. Ilvarette Carolus 

schreef zich als duizendste 
in! Daarom worden er twee 
bomen via het 12 tree pro
gramma geplant. Als tweede 
boom koos Ilvarette voor een 
boom in Ghana, voor herbe
bossing. Hiervan ontving 
Ilvarette een certificaat met 
haar naam erop.

Havensteder probeert zo 
milieubewust mogelijk te 
handelen. Zo maken onze 
medewerkers gebruik van 
onze elektrische auto’s en 
voor korte afstanden pakken 
zij de fiets. 

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

HAVENSTEDER INFORMEERT
Groen hoog in het vaandel

Bent u de 2000e in-

schrijver? Dan plan-

ten wij ook voor u een 

boom. Samen met 

u dragen we bij aan 

een groenere aarde! 

Inschrijven voor de 

digitale nieuwsbrief 

doet u op

www.havensteder.nl/

digitaal-nieuws. 

Net als in de Valkeniersbuurt wordt na het 
opknappen van de woningen door Haven
steder, de buitenruimte  door de Gemeente 
aangepakt.  Momenteel wordt er een plan 
gemaakt voor de straten in Buurt 9 en de 
Linker Halve Vlieger.  Bij de gemeente noe
men we dat een inrichtingsplan. We maken 
dan eerst een Voorlopig Inrichtngsplan 
(VO) en daarna een Definitief Inrichtings
plan (DO). 

Op 20 september was er een informatiemid
dag/avond in het Witte Paard. Hier werd het 
Voorlopig Inrichtingsplan aan de bewoners  
toegelicht en werden allerlei vragen beant
woord. Alle bewoners van de Linker Halve 
Vlieger en buurt 9 hebben hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. Heb je deze gemist 
maar nog zeker iets te melden? Mail dan 
naar VreewijkSO@rotterdam.nl. 

Hoe gaan wij verder? Op dit moment wor
den alle binnengekomen reacties gelezen 
en wordt beoordeeld of deze verwerkt kun
nen worden in het definitieve plan. Wij 
verwachten in het eerste kwartaal 2022 het 

Definitief Inrichtingsplan te presenteren. 
Ook hiervoor zult u een uitnodiging ont
vangen.

Voordat de buitenruimte in 2023 opnieuw 
wordt ingericht, wordt het riool vervangen.  
Dit vraagt veel voorbereiding. We doen 
we nu al verschillende onderzoeken in de 
grond. We kijken bijvoorbeeld hoe hoog de 
rioolbuizen liggen. Daarvoor moeten we 
sleuven in de weg maken. Dat doen we op 
verschillende plekken in een straat. Hier
over heeft u begin oktober een flyer ont
vangen waarop ook de globale planning 
van deze werkzaamheden is te zien. Voor
dat we in een straat gaan werken informe
ren we de bewoners hierover via een huis
aanhuis brief. Dat gebeurt door aannemer 
Kloens B.V.

In de tussentijd kunt u ook de website rot
terdam.nl/vreewijk in de gaten houden 
voor nieuwtjes.

Met vriendelijke groet, Tabitha Clementina-
Bricen, Projectleider Gemeente Rotterdam   n

Stand van zaken Inrichtingsplan 
Buurt 9 en Linker Halve Vlieger

Lucy Havelaar op hogere leeftijd

Lede 37 2001 Museumwoning, foto Dobbelaar

Foto Stadsarchief 

De kroonprins en zijn verloofde voor de 
ingang van het Lucy Havelaarhuis
15 oktober 2001 

Foto Frans Meijer
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Berichten van De Boei

Nieuws van de Tuinen Keurings Commissie 
Op 9 oktober was het weer zover! Na het 
sobere jaar 2020 dat gekenmerkt werd door 
het coronavirus en de lockdown, konden de 
Vreewijkers met de 3 hoogste scores, die zij 
behaalden na de jaarlijkse tuinenkeurin
gen en herkeuringen, weer op gepaste wijze 
beloond worden voor hun harde werken in 
hun tuin. Het TKC bestuur had als locatie 
voor deze feestelijke avond gekozen voor de 
kantine van de korfbalvereniging aan de Enk. 
Een grote ruimte waar er voldoende afstand 

tussen de genodigden mogelijk was. De wat 
kille kantineruimte werd door voorzitter 
Henk van de Horst en anderen voor deze 
avond omgetoverd in een gezellige recreatie
zaal. Als een echte horecaondernemer con
troleerde Henk vervolgens alle genodigden 
op de verplichte QR code of ander bewijs
materiaal waaruit blijkt dat de avond ‘veilig’ 
kon verlopen. Tja, we leven nu eenmaal in 
andere tijden. Nadat de gasten, keurders en 
herkeurders, plaats hadden genomen aan een 

van de tafels kregen zij heerlijke koffie met 
een gebakje. De huldiging kon beginnen. De 
3 hoofdprijswinnaars kregen een bokaal uit
gereikt met een prachtig bloemenboeket. En 
zoals altijd maakte André van Well foto’s van 
dit speciale moment. Ook 2 medewerkers van 
Havensteder, die de prijzen hadden uitge
reikt, mochten een mooi boeket in ontvangst 
nemen. Tevens werd een keurster in het zon
netje gezet. Intussen waren medewerkers van 
het Wapen van Degenkamp (v/h Party Boer

derij) aan de Dordtsestraatweg, begonnen 
met de voorbereiding van een uitstekende 
maaltijd voor alle gasten. Na de huldigings
ceremonie was de stemming supergezellig 
en eenieder liet zich de uitgebreide maaltijd 
goed smaken. De passende achtergrondmu
ziek maakte het feest compleet. 

Irene Waltman   n

Beste Vreewijkers

Het jaar 2021 is haast ten einde, een 
jaar waarin de keurders van de TKC 
onder zeer moeilijke weersomstandig-
heden zo 5700 tuinen bezochten om 
ze te beoordelen.

24 keurders verdeelt over 12 districten gingen 
op pad en begonnen aan een zware klus 
Het grootste aantal tuinen was op slot of 
zichtbaar verwaarloosd, of versteend wat in de 
toekomst veel wateroverlast kan veroorzaken.
Na deze inspanning was het resultaat 850 
tuinen met een punten aantal van 28 punten. 
41 tuinen met meer dan 28 punten die later 
door 6 keurders die als externe deskundigen 
zijn gevraagd, werden bezocht, kregen de 
laatste beoordeling, wie de mooiste tuin van 
Vreewijk heeft.    
Voor de nieuwe bewoners die niet begrijpen 
wat de TKC betekent voor Vreewijk, wil ik het 
volgende uitleggen: TKC staat voor Tuinen 
Keurings Commissie  die in 1924 is opgericht  

met als doel om het stadsdeel Vreewijk groen 
en leefbaar te maken, de nieuwe bewoners 
waren zeer enthousiast en maakten er samen 
een groen dorp van. De TKC beoordeelde de 
tuinen  met punten voor de 123 prijs en die 
prijs was natuurlijk een plant.
Vreewijk is jaren lang het mooiste tuindorp 
van Nederland geweest dat door veel toeris
ten werd bezocht.
Laten we zorgen dat het zo blijft, het is nog 
niet te laat, wees zuinig op uw dorp.
Doe mee aan opruimacties, haal die rommel 
uit de tuinen maak er weer een tuin van. Lukt 
dat niet, heeft u hulp nodig, dan zijn er veel 
mogelijkheden zoals Stichting de Uil en Tuin
dorp  Vreewijk Coöperatie.
En verder wil ik afsluiten met alle vrijwilligers 
te bedanken voor hun inzet in 2021en prettige 
dagen toe wensen en een voorspoedig 2022
Namens het bestuur van de TKC

Henk van der Horst   n

Inloophuis De Boei is er voor iedereen 
die te maken heeft (gehad) met kan-
ker. Dit kan zijn dat je zelf patiënt bent 
of bent geweest, maar ook mantel-
zorgers of nabestaanden zijn van har-
te welkom. Je hebt geen verwijsbrief 
nodig van de huisarts of specialist

In het Inloophuis bieden we maatwerk. 
We denken graag met je mee welke vorm 
van ondersteuning bij jou past. Dit kan een 
gesprek zijn, maar mogelijk ook het mee 
doen aan een activiteit zoals schilderen 
of Pilates. Of mogelijk het kiezen voor een 
heerlijke massage. 
Zo bieden we onder andere voetmassage, 
ontspanningsmassage en Reiki aan. 
Dit allemaal in onze nieuwe Wellnesska
mer, die we vorig jaar hebben kunnen 
opknappen. 

Naast de wellnessactiviteiten hebben we 
in het Inloophuis maandelijks rondetafel
gesprekken. Dit zijn gesprekken met kleine 
groepen van 5 – 6 mensen over een bepaald 
thema of vraagstuk. Deze onderwerpen 
ontstaan vanuit vragen of suggesties van 
onze gasten. 

Voor meer informatie over de datum en het 
onderwerp van het rondetafelgesprek in 
december kunt u onze website bezoeken. 
Mocht u interesse hebben om mee te doen 
met het rondetafelgesprek, meldt u zich 
dan aan via joke@inloophuisdeboei.nl of 
via ons telefoonnummer. 
De ondersteuning van het Inloophuis is 
breed. We gaan graag met je in gesprek 
wat we voor jou of je naasten kunnen bete
kenen. Kijk voor ons volledige aanbod op 
www.inloophuisdeboei.nl of kom langs op 
de Weimansweg 7072.  Je kunt ons ook 
bellen op telefoonnummer 0102152855. 
We zijn geopend op maandag, dinsdag en 
donderdag van 10:0016:00u.

Saskia Den Uijl,                                                                                                                                            
directeur Inloophuis De Boei   n

Wist je dat?
We sinds november de nieuwe locatie zijn 
geworden voor de ‘Look Good Feel Better’ 
workshops vanuit het Maasstad zieken
huis? Dit zijn workshops waarin tips en 
adviezen worden gegeven voor uiterlijke 
verzorging van mensen met kanker. 
Voor meer informatie over de workshops, 
zie www.inloophuisdeboei.nl

Wat is quilten? Met quilten 
brengt u verschillende onge-
lijke stukjes stof bij elkaar tot 
een, naar uw idee, harmonieus 
en prachtig geheel. 
Wie heeft er zin om bij ons te 
komen quilten?

Wij zijn een groepje quilters 
die iedere maandagmiddag van 
13:15 tot 15:15 uur bij elkaar 
komen in zaal de Beukenhorst, 
Beukendaal 99.

Het is er gezellig en onder het 
genot van een kopje thee pra-
ten we over ons werk en hel-
pen elkaar als dat nodig is.

Kom vrijblijvend een keertje 
kijken.
U bent van harte welkom.

Quiltgroep de Beukenhorst
Tel: 010-4329397 of 
06-16070470.

Quiltgroep zoekt nieuwe leden

De voorzitter opent

De sfeer was goed

QR code controleKeurders en herkeurders

De prijs uitreiking door 
Houda el Ayadi namens Havensteder

De keurster van het jaar 2021

De catering medewerkers 
van DegenkampAlle prijswinnaars 2021

De Boei in balans

De Boei in gesprek



Het Witte Paard heeft de eerste 
maanden in Vreewijk er op zit
ten en het is ons goed bevallen. 
Een mooie start met North 
Sea Round Town, Klassiek op 
Zuid, de gezellige filmavonden 
in samenwerking met Podium 
Vreewijk, de Gouwe Ouwe en 
natuurlijk de groepen en de 
gasten die we elke week zien. 

We willen het jaar op een mooie manier eindigen: van 15 t/m 
26 december serveren we een speciaal kerstmenu: vijf gan
gen voor € 35. Vanaf 27 december tot en met 11 januari zijn 
we gesloten.

Het Witte Paard is van woensdag t/m zaterdag van 11.00u tot 
21.00u geopend en op zondag van 11.00u tot 17.30u. Voor het 
kerstdiner reserveren kan op www.hetwittepaardrotterdam.nl.

Mireille van den Berg,
Het Witte Paard   n

Nuttige adressen, contacten en telefoonnummers:
VREEWIJKHUIS  Dreef 83a, 3075 HB  Rotterdam tel: 010-4865555
     Trefpunt   het hulp-, vraag- en informatiecentrum van de Bewoners Organisatie 
  Vreewijk – maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en 

van 13.00 uur tot 15.00 uur
     Tuindorp Vreewijk Coöperatie   postadres 
     Woningcorporatie Havensteder   woonconsulent (elke woensdagmiddag 14.00 uur – 17.00 uur)
     Wijkagent   spreekuur, elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 uur -11.00 uur
DE BRINK  Dreef 71, 3075 AH Rotterdam tel: 010-4195100 
DE UIL  Binnenterrein Dreef 98 tel:010-2910002 
MUSEUMWONING  Lede 40, 3075 HK Rotterdam tel: 06-37262696 (elke woensdag 

van 11.00 uur – 16.00 uur, ook elke eerste zaterdag van de maand)
LEESZAAL VREEWIJK  Groenezoom 275b 3075 GE Rotterdam tel: 010-7503531  

(dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur)
BIBLIOTHEEK FEIJENOORD  Sandelingplein 16b, 3073 AL Rotterdam tel: 010-2816365 

(maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 
10.00 uur tot 16.00 uur)

WIJKPOST LANDBOUWBUURT  Verlengde Motorstraat 12, 3075 NL Rotterdam 
(maandag van 15.00 uur tot 16.00 uur, overigens incidenteel 
geopend)

GEMEENTE ROTTERDAM  tel: 14010 (Burgerzaken/Belastingen/Afval/grofvuil/Parkeren/
Verkiezingen/Rotterdampas/etc.

MeldR  download gratis deze app op uw smartphone,  
voor klachten over de buitenruimte

HAVENSTEDER  Pythagorasweg 27, 3076 AJ Rotterdam, tel 010 890 2525 
(maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur)

ALARMNUMMER 112 Politie geen spoed, tel: 0900 8844
POLITIE-APP Officiële app van de politie

LET OP
CORONABEPERKINGEN
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Nieuws van 
Stichting 
Kroeldekens
Wat ooit begon in de huiska
mer op de Sparrendaal is uit
gegroeid tot Stichting Kroel
dekens Vreewijk e.o.
Inmiddels heeft de Stichting 
27 haaklocaties door heel 
Nederland en zelfs in 't bui
tenland.
In Duitsland is actief Cecilia 
van de Herik Blok die voor de 
Stichting poppen maakt, die 
bijgevoegd worden bij kinder 
en babypakketten.
Ook werkt de Stichting 
samen met inloophuis de 
Boei waar de gebreide gran
ny's naartoe gaan zodat de 

vrijwilligers in de Boei daar 
dekens van maken voor 
mensen die ernstig ziek, of 
herstellend zijn.
De Stichting maakt dekens, 
omslagdoeken, rolstoelde
kens, plaids en knuffels.
Er zijn ondertussen 771 
dekens gebracht en gestuurd 
naar hen die 't nodig hebben.
De Stichting maakt alles gra
tis én met liefde.
Ook gaan zij bij ouderen 
haken/breien die niet meer 
naar buiten kunnen of ziek 
zijn dankzij een donatie van 
Platform Vreewijk kunnen 
zij wat lekkers meenemen 
bij de koffie wat heel erg 
gewaardeerd wordt.
Op 1 November wordt ook in 
Zonalom op de Geitenkamp 

gestart,waar haak en brei 
lessen gegeven worden, maar 
waar ook de Happy Stones 
met ouderen gemaakt kun
nen worden.
U bent allen van harte wel
kom op 1 van onze locaties.

Minouche Jouhri   n

De temperatuur daalt, de bomen verliezen hun bladeren, de 
dagen worden korter: de winter is in aantocht!
Wat is er heerlijker dan tijdens koude, gure dagen op te 
warmen met mooie muziek?
Dat kan in Vreewijk!
Klassiek op Zuid speelt de komende maanden tweemaal op 
zondagmiddag  in Het Witte Paard, Groenezoom 245

De musici zijn inmiddels al volop bezig met de voorberei
dingen voor deze twee programma’s, die helemaal passen 
bij het winterse seizoen.
Op 19 december laten ze u muzikaal bibberen van de kou, 
om u vervolgens te verwarmen met sfeervolle kerstmuziek.

Op 30 januari stroomt u via de Donau het nieuwe jaar in, 
met muziek uit Wenen en Hongarije.

Beide concerten beginnen om 15.00 uur, duren ongeveer 
een uur en zijn gratis toegankelijk.
Natuurlijk bent u voor of na het concert van harte welkom 
om iets te eten of drinken in Het Witte Paard.

Miranda Rademaker, Klassiek op Zuid  n

Meer weten? Kijk op www.klassiekopzuid.nl
of bel 06 24249855

Klassiek op Zuid programma in Vreewijk

Na een gedwongen sluiting van anderhalf jaar gingen 
in september eindelijk de deuren van de Beukenhorst 
weer open. De bewoners van de Beukendaalflats en 
omgeving hadden hier lang naar uitgekeken.
Wij als vrijwilligers trouwens ook. Tijdens de sluiting heb
ben we overigens niet stilgezeten.

Er zijn vele honderden maaltijden bereid en bezorgd ter ver
vanging van de maandelijkse etentjes en het hele pand is 
grondig aangepakt. De bar en de toiletten zijn vernieuwd en 
alles is in nieuwe frisse kleuren geverfd.
Het was goed om te zien dat velen een kijkje kwamen 

nemen. Sommigen hadden elkaar al die tijd niet meer 
gezien, ondanks dat ze vlak bij elkaar wonen. 
Met een wijntje in de ene hand en een sateetje in de andere, 
werd er flink bijgepraat.
De Beukenhorst is vanaf nu weer gewoon open. 
Op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag is er altijd inloop met 
gratis koffie en thee. Op deze dagen kunt u langskomen en 
lekker “een bakkie doen”

Neem dan gelijk een programma mee met onze overige acti
viteiten.
Wij zijn gevestigd aan de Beukendaal 99 
Ook op Facebook zijn wij te vinden als: 
stichtingdebeukenhorst
Mailen kan ook naar: 
beukendaal99@gmail.com
Sander Smits, beheerder van De Beukenhorst   n

Heropening 
De Beukenhorst

Bericht van 
Het Witte 
Paard

Maaltijd bij de film 
in Het Witte Paard

LET OP
CORONABEPERKINGEN

LET OP
CORONABEPERKINGEN
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J. Kornelisse
Weimansweg 89 Tel: 486 09 30

Meubelstoffeerderij
Perfectie tot  
in het kleinste  
detail.

Met o.a.
ploegstoffen.

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

Fysiotherapie nodig? 

FysioHolland Rotterdam Groene Hilledijk  |  Groene Hilledijk 342
FysioHolland Rotterdam Vonder  |  Vonder 52

Afspraak 
       maken?

fysioholland.nl

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.

Onze fysiotherapeuten staan voor je klaar, zowel  
in de praktijk als online! Samen met jou vinden  
we altijd een passende behandeling.

J.DRENT
Optometrist

Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 
3073 DT  Rotterdam,  

Tel. 4 85 91 47

Fleur Idema
Motorstraatgebied en 
de Vaan

Marjolein Sluijmer
Landbouwbuurt, Valke
nierswijk en Zuiderhof

Yvonne Hobers
De Vlieger en Buurt Negen

Merei Groeneveld
Dalenbuurt

De laatste tijd komen we als poli-
tie veel in aanraking met online 
fraude (Spoofing) op verschil-
lende manieren. We zullen een 
tweetal voorbeelden benoemen.

Voorbeeld 1
Internetcriminelen worden steeds creatiever. 
De fraudehelpdesk en de politie krijgt steeds 
vaker melding van een nieuw soort oplich
ting, namelijk dat mensen telefonisch bena
derd worden namens de ‘National Police’ en 
de ‘Dutch Surpreme Court’ ook wel de Hoge 
Raad der Nederlanden. 
Men krijgt dan een bandje te horen in de 
Engelse taal. Hierin worden verschillende 
redenen gegeven waarom men contact op 
neemt met de gebelde persoon, zoals:
• uw burgerservicenummer wordt misbruikt 
• er loopt een arrestatiebevel voor u of u 

wordt verdacht van andere criminele acti
viteiten. 

Dan vraagt de beller om het cijfer 1 in te 
drukken om te worden doorverbonden. DOE 
DIT NIET!!! Wees alert op het telefoonnum
mer waardoor u gebeld wordt en bel onbe
kende nummers ook niet zomaar terug.
Voor meer informatie omtrent dit bericht 
willen wij u doorverwijzen naar:
www.fraudehelpdesk.nl/alert.

Voorbeeld 2
Een WhatsAppbericht met: “Hey mam! Ik 
heb een nieuwe telefoon en ook een nieuw 
nummer. Wil jij dit nummer even opslaan?.”
Hoewel deze ‘truc’ al geruime tijd bekend is, 
blijkt uit nieuwe cijfers dat de cybercrimina
liteit (op landelijk niveau) ten opzichte van 

2019 met 60% is toegenomen. We praten dan 
over Marktplaatsaankopen tot valse mails 
van banken. Vrijwel de meeste slachtoffers 
van dit soort criminaliteit zijn oudere mensen. 

Lieve mensen, geef nooit uw pincode of 
andere inloggegevens. Klik niet zo maar op 
een link in berichten. Controleer eerst bij uw 
familielid of het daadwerkelijk klopt dat men 
een ander telefoonnummer heeft. Ook belt 
de bank u nooit over geldtransacties op uw 
bankrekening. Hang dan op en bel zelf uw 
bank terug om te vragen of de bank contact 
met u wil. Vergeet niet, de bank komt nooit 
langs om uw pasje op te halen als er iets mis 
mee is. Geef dit dus ook nooit aan anderen 
af! Grote kans dat u opgelicht wordt als het 
bovenstaande u overkomt.

Meer informatie of contact met uw wijk
agent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw 
postcode in. Automatisch verschijnen dan 
naam en foto.

Uw wijkagenten, Fleur Idema, Marjolein Sluimer, 
Yvonne Hobers en Merel Groeneveld   n

Berichten van de Politie

Woondemonstratie

Op 17 oktober vond de 
woondemonstratie plaats. 
Op het Afrikaanderplein 
kwamen velen, waaronder 
ook een behoorlijk aantal 
Vreewijkers, bijeen om hun 
onvrede te betuigen met 
het huidige landelijke, maar 
vooral Rotterdamse woon-
beleid.

Het was gezellig, druk en er 
waren nauwelijks wanklanken 
te bespeuren. Na een heleboel toespraken 
en muziek trok een lange stoet richting de 
Markthal. Er werden leuzen geroepen en 
liederen gezongen en het zag er allemaal 
goed uit tot op de Erasmusbrug, waar het 
behoorlijk mis ging toen de prinsemarij 

besloot dat dit het moment was om in te 
grijpen. Onderzoek zal moeten uitwijzen 
of dat terecht was, maar het wierp een smet 
op een tot dan toe heel geslaagde middag.

André van Well   n


