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Het Witte Paard bestaat dit jaar 100 jaar!
Tijd voor een feestje dus. Vooral na deze lange 
tijd van corona en alle maatregelen die daarbij 
horen. En niet één feestje, maar gewoon een 
heleboel!

Komend jaar kan je het hele jaar door merken 
dat het Witte Paard 100 jaar geleden in juli 1922 
werd opgeleverd en in gebruik genomen. We 
halen de sfeer van de jaren ’20 helemaal terug, 
met muziek, dans en films uit die tijd. Maar ook 
drankjes en gerechten van de kaart van toen 
komen in een modern jasje terug.

Bij het uitkomen van deze Vreewijker is de lock-
down hopelijk nog steeds voorbij en zijn we 
open. Kom dan kijken naar onze winkel: vanaf 
nu kan je tijdens openingstijden de delicatessen 
van Het Witte Paard afhalen. We hebben tijdens 
de lockdown onze eigen sauzen, soepen en jams 

geweckt en in de koelvitrine vind je onze zelfge-
maakte bonbons en taarten en de lekkere kazen 
van Marijke Booij.

Tot ziens,
Mireille van den Berg 
hetwittepaardrotterdam.nl   n

DO. 10 MAART  HET WITTE PAARD
VAN 14:30-16:30 UUR  GROENEZOOM 245,
(Inloop vanaf 14:00 uur) ROTTERDAM

Reserveer uw kaartje via tel: 06-380 19 842 
(ma & do tussen 9 - 12 uur) of mail:
reserveren@podiumvreewijk.nl

Tuindorp in Bloei
In samenwerking met Urban Guides Rotterdam organi-
seert Havensteder met behulp van een werkgroep van 
bewoners en organisaties in de wijk op 16 april a.s. ‘Tuin-
dorp in Bloei’. Verschillende routes door Tuindorp Vree-
wijk laten belangstellenden (hernieuwd) kennis maken 
met onze bijzondere wijk. De historisch belangrijke archi-
tectuur en de prachtige natuur in onze wijk trekken hope-
lijk veel bezoekers van elders in Rotterdam en er buiten.
Meer informatie volgt in de april-editie van De Vreewijker. 
En natuurlijk hopen we dat dit mooie initiatief niet afge-
last zal hoeven worden i.v.m. nieuwe beperkende covid- 
maatregelen.

De redactie  n
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100 jaar Het Witte Paard

Dit prachtige boekje (in beperkte oplage) over de 
geschiedenis van Het Witte Paard is nog te koop 
in Het Witte Paard.
Normale prijs € 8,50
NU als AKTIE 
voor het 100-jarig 
bestaan op vertoon 
van wijkkrant De 
Vreewijker: 
Speciale prijs 
€ 6,50



In het afgelopen jaar is het woord ‘samen’ vaak gevallen. 
Helaas was dat dikwijls met het woordje ‘niet’ er voor. Niet 
samen naar school, niet samen feestvieren, niet samen chil-
len.. noem maar op. We missen het allemaal. Het is daardoor 
alleen maar duidelijker geworden hoe belangrijk het voor ons 
allemaal is om dingen samen te kunnen doen.
De Leeszaal probeert sinds haar opening bij te dragen aan het 
samen-gevoel, door een plek voor een bakkie en een praatje 
te bieden, door lezingen en bijeenkomsten te organiseren, of 
door boeken rond te brengen naar mensen die het huis niet 
uit kunnen. 

Naast contacten tussen wijkbewoners en vrijwilligers probe-
ren we ook de samenwerking in Vreewijk en op Zuid te sti-
muleren. In het afgelopen jaar ging dat best goed. We heb-
ben al jaren goede contacten met Humanitas, Havensteder, 
gemeente en wijkraad. De stichting De Uil en Paal & Perk hel-
pen ons vaak met vervoer en menskracht. De Tuindorp Vree-
wijk Coöperatie is afgelopen jaar intensief betrokken geweest 
bij onze nieuwe tuininrichting, en met de Museumwoning 
wisselen we soms dingen uit, zoals spullen voor de leeszaal-
etalages of interessante boeken over de wijk. We stemmen 
regelmatig af met ‘Podium Vreewijk’ en hadden onze meest 
recente vrijwilligersvergadering gezellig in Het Witte Paard. 

We nemen ook stappen buiten Vreewijk: In november orga-
niseerden we in Charlois in het nieuwe Kunstcentrum een 
geslaagde lezing van Suzanna Jansen over haar boek ‘Het 

pauperparadijs’. En inmiddels zijn we in gesprek met ‘Klas-
siek op Zuid’ over een mogelijk cultureel evenement in het 
komend voorjaar voor heel Zuid. Ook zijn we in gesprek met 
de nieuwe ‘bewoners’ van Hillevliet 90, de oude technische 
school in Hillesluis waar allerlei initiatieven m.b.t. welzijn en 
cultuur bij elkaar gaan komen. Misschien kunnen we iets bij-
dragen vanuit onze Vreewijkse Leeszaal. Ideeën genoeg dus, 
waarvoor dan ook mensen en middelen nodig zijn. 

We proberen met de Leeszaal boeken en verhalen en aller-
lei cultuur voor iedereen beschikbaar te maken. Dat doen we 
voor weinig geld. De boeken krijgen we gratis van mensen die 
ze over hebben, onze vrijwilligers werken allemaal voor niks 
en we krijgen af en toe wat hulp van subsidiegevers. Omdat 
we wel kosten hebben is het toch niet eenvoudig om dat vol 
te houden. Met name huur en energie van de Leeszaal en 
het Depot zijn flinke posten. We zoeken daarom naar hulp 
en steun waar we maar kunnen. We zijn steeds op zoek naar 
vrijwilligers die kunnen helpen in de Leeszaal,  bij ICT, prak-
tische klussen, tuinonderhoud, boekhouding en bestuursta-
ken. We zoeken ook naar geld om onze vaste lasten mee te 
betalen. Onze bezoekers stoppen soms wat in de donatiepot, 
waar we heel blij mee zijn, maar niet iedereen denkt daar aan 
of heeft contant geld bij zich. Daarom maken we het doneren 
aan de Leeszaal zo makkelijk mogelijk en wellicht zelfs fis-
caal aantrekkelijk. Op onze website vindt u informatie hoe u 
financieel kunt bijdragen, en welke aantrekkelijke voordelen 
Vrienden van de Leeszaal kunnen verwachten. We rekenen op 
uw bezoek en hopen op uw steun. 

Bram de Smit, Leeszaal Vreewijk  n
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Bericht van de wijkraad
De lockdown komt langzaam ten einde. Er rest ons niks anders dan vooruitkijken. Naar een toekomst met een virus waarmee 
wij moeten leren leven. 
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de wijkraad en de gemeenteraad. We hebben gezien dat het deze keer niet 
bij vijf kandidaten blijft, maar dat er nu wel 19 kandidaten zijn voor de verkiezingen van 7 zetels in de nieuwe wijkraad Vreewijk. 
Goed om te zien dat ook jongeren zich aangemeld hebben. Voor alle kandidaten geldt: laat je horen, voer campagne en maak 
het spannend. Aan alle bewoners willen we zeggen: laat je stem tellen en kies!
In de afgelopen periode was het niet altijd makkelijk.  Met vijf wijkraadsleden moeten minimaal drie wijkraadsleden het eens 
zijn om een initiatief te honoreren. In de nieuwe samenstelling van de wijkraden zullen zeven mensen zitting nemen. Dat 
maakt het stemmen wat overzichtelijker en misschien makkelijker. Je moet kunnen dealen met teleurstellingen, afwijzingen 
en toch je mannetje staan. Je zal als wijkraadslid actief de wijk in moeten en luisteren naar wat er leeft onder de mensen. Dus 
vaak activiteiten bezoeken.
Ook kan je zelf met initiatieven komen die de leefbaarheid in je wijk optimaliseren. Je moet veel beleidsstukken lezen die 
betrekking hebben op de voortgang van lopende projecten of nog uit te voeren plannen. Altijd met in je achterhoofd wat het 
belang is van je wijk. Of je moet adviezen richting de gemeente schrijven over kwesties die belangrijk zijn voor Vreewijk. De 
ondersteunende ambtenaren weten veel van de wijk, maar zij zijn geen bewoners. 
We moesten  vanwege alle ‘coronabeperkingen’ de afgelopen twee jaar vooral online bijeenkomen. Natuurlijk hopen wij dat 
er na de verkiezingen weer ‘live’ kan worden vergaderd.  De openbare  vergaderingen van de wijkraad kunt u overigens altijd 
digitaal volgen. U weet ons te bereiken. Blijf gezond. 

Wijkraad Vreewijk  n

GOED NIEUWS van 
leeszaal Vreewijk
Dinsdag 17 januari j.l. mochten de deuren van de Lees-
zaal en het Depot weer open. Achter de schermen is 
hard gewerkt, onze kasten staan weer vol met verse lec-
tuur voor gretige lezers. We houden ons aan algemeen 
geldende coronaregels: Mondkapjes, afstand houden en 
drukte vermijden.
U bent weer van harte welkom,
De leeszaal kan altijd uw steun gebruiken bijvoorbeeld 
door een donatie te doen of boeken te brengen, maar 
we zijn ook heel blij met een beetje van uw tijd. We zoe-
ken namelijk nog versterking in ons vrijwilligersteam, 
zo kunnen we b.v. een boekhouder, een klusjesmens en 
extra bestuursleden gebruiken. 
Als je daarvoor belangstelling hebt neem dan contact op 
met ons. Telefoonnummer: 010-7503531

Het team van Leeszaal Vreewijk  n

Wie 
woonde 
waar in 
Vreewijk?

Als ik over de Dreef loop vraag ik mij wel eens af: wie 
liepen hier vroeger op weg naar school of de Groene 
Hilledijk of naar het Zuider Volkshuis (De Brink). Piet 
Begeer zal dat zeker gedaan hebben als hij de deur 
van zijn woning op nummer 11  achter zich sloot. Piet 
Begeer was in 1890 geboren in Gouda en kwam in 1920 
op de Dreef wonen. Hij was onderwijzer van beroep en 
gaf les op een school aan de Lange Hilleweg in Bloem-
hof. Het was een modern uitziende school met veel 
glas, die tegenwoordig dienst doet als ateliergebouw 
voor beeldend kunstenaars. Ik ging naar de school op 
de bovenste etage. Daar was de katholieke Clemens-
school gevestigd met broeders als leraren, op een paar 
burgerleraren na. Dat was een hele overgang, want 
op de bewaarschool aan de Strevelsweg was ik alleen 
nonnen gewend. De onderste schoollagen waren bezet 
door een protestantse en een openbare school. De 
drie scholen hadden verschillende aanvangstijden om 
onderling geknok te voorkomen. Piet Begeer gaf les op 
de openbare school. Hij was in zijn vrije tijd schrijver 
en een niet onverdienstelijk beeldend kunstenaar.  Hij 
was aangesloten bij de kunstenaarsgroep De Branding. 
In het Nederlands Literatuurmuseum in Den Haag 
hangt een portret van hem dat Jef Last van hem schil-
derde. Last was een vriend van hem uit Vreewijk en een 
bekend socialist in die dagen. In de Museumwoning aan 
de Lede sprak ik Begeers kleindochter Adriana die vol 
trots vertelde dat haar opa ook radiopraatjes hield voor 
de VARA en lesboekjes schreef. Zijn boek Wespen en 
horzels, dat speelt in de school op de Lange Hilleweg, 
geeft een goed beeld over de staat van het onderwijs 
op Zuid. Het kan zijn dat ik hem op de trappen van ons 
schoolgebouw heb gezien. Veel leraren zagen er toen 
hetzelfde uit met een hoed op en een pijp of sigaar in de 
mond. Eerder schreef hij de roman Pieter Maritsstraat 
7, dat zich afspeelde op de lagere school in de Joubert-
straat in de Afrikaanderwijk, waar Begeer eerder les gaf. 
Wat niet onvermeld mag blijven is dat er in de Rotter-
damse nieuwbouwwijk Nesselande enige tijd geleden 
een straat is vernoemd naar deze beroemde Vreewijker. 
Als je vanuit Vreewijk een uur in noordoostelijke rich-
ting fietst, vind je daar inderdaad aan de stadsrand de 
Piet Begeerstraat. 

Pieter Termeer  n

Samen in Vreewijk en op Zuid, berichten van 
Leeszaal Vreewijk

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 en anderen
Vormgeving: Minotaurus Vormgeving en Rob Visser
Drukwerk: Drukkerij de Groot

Digitale versie beschikbaar: op de websites van diverse 
wijkorganisaties

Colofon

Piet Begeer

Suzanna Jansen

Lezing Suzanna Jansen
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Als bomen konden 
spreken.
Elke boom heeft zijn 
 eigen verhaal. Je 
hoort ze bijna niet 
dus wil ik de bomen 
graag aan u voor-
stellen.
Ik wil de prachtige 
 bomen in Vree-
wijk in het zonne-
tje zetten en laten 
zien hoe mooi en 
belangrijk ze zijn 
voor onze leefom-
geving in Tuindorp 
Vreewijk.

DE GRAUWE ABEEL ( Populus canescens )
De grauwe abeel is geen moeilijke jongen/meisje.
Hij/zij stelt geen hoge eisen en kan goed tegen droogte maar ook tegen 
flink natte voeten.
De boom gedijt ook op kalkrijke grond of erg zure grond.
Vaak zie je de abeel langs grote wegen staan, aangeplant als windscherm 
en als snelgroeiende opvuller.
De grauwe abeel en de witte abeel ( Populus alba ) en de ratelpopulier 
behoren tot de Europese Leuce-populieren.
Ze behoren volgens ‘planten-sociologen’ tot de inheemse flora.
De witte abeel, ook wel zilverpopulier genoemd zou door klimaatverande-
ring niet meer teruggekomen zijn. In de prehistorie was hij wel inheems.
De witte populier komt  van nature voor in Midden- en Zuid-Europa en in 
het midden en westen van Azië.
Sinds de 17e eeuw komt deze soort voor in Nederland in parken en tuinen 
als sierboom.
Deze bomen kunnen tot wel 35 meter  hoog worden.
In april beginnen ze uit te lopen en hebben de blaadjes een zilverachtig 
grauwgroene kleur.
Later wordt de bovenkant van 
de blaadjes groen en de onder-
kant viltig grijsgroen.
Bij de witte abeel kun je soms 
de tekeningen zien lijkend op 
ogen die naar je kijken.

Natuurlijk ontbreken ze ook in 
Tuindorp Vreewijk niet.
Om maar eens te beginnen 
op de hoek Langegeer/hoek     
Smeetslandsedijk.
Daar staan een paar giganti-
sche prachtexemplaren.
Ook langs de slootkant schuin 
over het water staan de jong-
ste die daar spontaan groeien. 
Ze zijn altijd met rust gelaten 
en konden daarom rustig hun gang gaan. Ik heb deze altijd gevolgd vanaf 
mijn kinderjaren. Zo mooi met een kleed van mossen op de rug van diverse 
kleuren. Ook aan de overkant richting Geitenwei staan er een paar.
Kijk maar weer eens goed naar de stam en wat voor kracht er van uitstraalt.
Vanaf een afstand is de boom ook bijzonder en dan vooral als het flink 
stormt. Dan waaien de blaadjes op alsof ze van zilver zijn.
Ook langs onze rijkswegen herken je op grote afstand de abeel, vooral door 
zijn bijzondere opvallende grijsgroene of zilverkleurige blad.

Op de foto bovenaan staat 
een hele rij abelen. Deze ston-
den eigenlijk rondom het erf 
van de boerderij die daar was 
gelegen. Daar staat nu een rij 
huizen tussen de Slinge en de 
Paasweide bij de hoek Dordt-
sestraatweg. 

Maak er weer een ontdek-
kingsreis van door Tuindorp 
Vreewijk.
Let op de kleur en de stam, en 
als het waait of stormt op de 
zilveren blaadjes.
Ik wens u alvast een leuke 
wandeling of fietstocht toe. 

Klaas Verkerk  n

Natuurlijk blijven Paal en Perk 
en Stichting De Uil  helpen  met 
tuinonderhoud  voor de Vreewij-
kers die dit niet zelf kunnen.
Natuurlijk blijft de Tuinen Keurings 
Commissie (TKC) tuinen keuren en 
Vreewijkers helpen bij tuinvragen.
Natuurlijk blijft de Tuindorp 
Vreewijk CO-OP beschikbaar 
voor regulier tuinonderhoud 
Tevens onderhoudt de Tuindorp 
Vreewijk CO-OP tuinen  van de 
zogeheten logeerwoningen en is 
de Tuindorp Vreewijk CO-OP ook 
actief bij het reguliere onderhoud 
van mutatietuinen.
Natuurlijk blijft het samenwer-
kingsverband van diverse organi-
saties onder de naam ‘Groentafel’ 
actief met overleg over beheer 
van het groen.
Maar daarnaast wordt met hulp 
van alle groenpartijen in Vree-
wijk door de Tuindorp Vreewijk 
CO-OP het volgende gedaan:
• Op initiatief van  de Tuindorp 

Vreewijk CO-OP en met hulp 
van Platform Vreewijk wordt 
een proef gestart met de aanleg 
van een voedseltuin.

  Het is de bedoeling dat er in 
totaal 10 voedseltuinen wor-
den aangelegd

  In het voorjaar start de Tuin-
dorp Vreewijk CO-OP onder 
leiding van de TKC met de eer-
ste tuin. Het is de bedoeling 
dat deelnemende  bewoners in 
de loop van het jaar in toene-
mende mate voedsel uit hun 
eigen tuin kunnen eten.

• De Tuingereedschapsbank is 
vanaf nu geopend.

  Als u gereedschap over heeft 
kunt u dit melden en wordt het 
opgehaald, opgeknapt en door-
gegeven aan Vreewijkers die dit 
gereedschap kunnen gebrui-
ken. Duurzamer kan het op dit 
gebied niet worden.

• Met steun van Platform Vree-
wijk wordt door Natuurstad 
Rotterdam (educatieve tuin ‘De 
Enk’) de plantenbank voorbe-
reid en die gaat medio maart 
open. De bank wordt beheerd 
door de Tuindorp Vreewijk 
CO-OP. Elke Vreewijker kan 
dan daar overtollige (grotere) 
tuinplanten brengen en elke 
Vreewijker die planten nodig 
heeft kan ze dan daar ophalen.

• De regentonnen (zie vorige 
Vreewijker) worden geïnstal-
leerd.

• De Tuindorp Vreewijk CO-OP 
gaat op initiatief van Platform 
Vreewijk en in overleg met 
Havensteder achterpaden 
snoeien en opruimen over een 
lengte van minstens 2000 meter.

• Daar waar nodig en mogelijk 
worden door alle groenpar-

tijen (TKC, Tuindorp Vreewijk 
CO-OP, Havensteder, Stichting 
De Uil) tuin-opruimdagen 
georganiseerd.

• In samenwerking met Huma-
nitas, JOZ, gemeente, Platform 
Vreewijk, TKC, Stichting De Uil 
en Tuindorp Vreewijk CO-OP 
worden door jongeren onder 
begeleiding van een jeugd-
coach minsten 200 tuinen 
opgeknapt.

Zoals u ziet zijn de diverse groen-
partijen erg actief en speelt de 
Tuindorp Vreewijk Coöperatie 
een actieve rol. 

Wilt u meer weten of heeft u 
tips, ideeën of vragen kunt u 
altijd bellen.
Rens Fromme is werkcoördinator 
van de Tuindorp Vreewijk CO-OP  
tel: 0641321447               
Lex Wilbers is voorzitter van de 
Tuindorp Vreewijk CO-OP tel: 
0651742061 
Joshua  van den Ham is secretaris 
van de Tuindorp Vreewijk CO-OP  
tel: 0681279086

Lex Wilbers  n

Vreewijk en de Tuindorp Vreewijk 
Coöperatie (Tuindorp Vreewijk CO-OP)
Hierbij een update van de laatste ontwikkelingen rond de plannen op groen 
gebied  en de Tuindorp Vreewijk Coöperatie. 
Zoals in de vorige Vreewijker al is gemeld gaat er in 2022 heel wat gebeuren 
op het gebied van groen en tuinonderhoud.

Bomen in 
Vreewijk

Kijk eens naar deze geweldige abeel aan 
de Tiengeburen en zie eens hoe groot hij 
mocht groeien.

Hoek Smeetslandsedijk/Langegeer

Wilt u, als vrijwilliger of betaalde kracht, aan de slag in Vreewijk 
bij de Tuindorp Vreewijk CO-OP of een andere groenpartij?
Door het grote aantal projecten in Vreewijk en dus toenemende 
drukte zijn we altijd op zoek naar actieve Vreewijkers die willen 
helpen onze mooie wijk Vreewijk groener en beter te maken.
Dit kan als vrijwilliger bij Stichting de Uil, waar u alvast wat erva-
ring kunt opdoen, of als betaalde kracht bij de Tuindorp Vreewijk 
Coöperatie.
Daarnaast werkt de Tuindorp Vreewijk CO-OP nauw samen met 
de Wijk Werk Coöperatie (beheerder gemaal en uitvoerder van 
schoonmaakwerk op de markt van het Afrikaanderplein) en ook 
deze Coöperatie is op zoek naar mensen die lokaal willen aan-
pakken...

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Lex Wilbers (tel: 0651742061) en hij helpt 
u verder.

Jongeren aan de slag
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‘Een nieuwe lente en 
een nieuw geluid’
Dat is de beginregel van het beroemde gedicht ’Mei’ 
(1889) van de dichter Herman Gorter. Het is mis-
schien wel de allerbekendste regel ooit uit een Ne-
derlands gedicht.
Deze zin wordt ook heel vaak gebruikt om iets nieuws 
aan te kondigen. Ik vond hem wel geschikt omdat we 
inderdaad een nieuwe lente, maar ook een nieuwe 
wijkraad tegemoet kunnen zien. Het nieuwe geluid 
komt dan wellicht uit hun mond. 

Maar wat verwacht ik eigenlijk voor ‘nieuw geluid’? 
Gaat het niet goed genoeg nu in Tuindorp Vreewijk? 
Kan zo’n nieuwe wijkraad wel ‘het verschil’ maken? 
Het zijn twee vragen die ik niet volmondig met ‘ja’ kan 
beantwoorden.
Ik blijf altijd wensen dat er dingen in onze wijk nog 
beter zullen gaan in de toekomst en of een wijkraad 
dat voor elkaar gaat krijgen, ik hoop het. Hoop moet 
je altijd houden.
Ik heb wel een verlanglijstje. Ik hoop dat onze wijk 
schoner wordt. Wat een onafzienbare hoeveelheid 
blikjes, mondkapjes, plastic tasjes, papier en honden-
poep kom ik nog altijd tegen op straat. Opvoeden op 
dat gebied begint bij de ouders, maar dit zijn heus 
niet allemaal wegwerpartikelen van jongeren! Ik zie 
af en toe een wijkbewoner bezig de zooi eigenhandig 
op te ruimen. Fantastisch, ik bewonder zo iemand! 
En natuurlijk zijn er de opruimdagen van de Tuindorp 
Vreewijk CO-OP, die zijn ook heel effectief. Maar…er 
moet dus blijkbaar nog meer aan de weg worden ge-
timmerd op dat gebied.
En dan natuurlijk het groen. Weg met al die versteen-
de tuinen en hoge schuttingen.
Zorgvuldig omgaan met bomen en heggen die zo het 
aanzicht van Tuindorp Vreewijk bepalen en het ver-
schil maken met andere wijken. 
Heeft de wijkraad straks de macht en kracht om te 
helpen de milieuproblemen op te lossen? 

Behalve dat kan ons Tuindorp wel wat meer saamho-
righeid gebruiken. Zou de nieuwe wijkraad daar enige 
invloed op hebben? Dat er weer wat meer verbinding 
komt tussen onze wijkbewoners? Kan de wijkraad 
mooie verbindende initiatieven, zoals kunst- en cul-
tuurevenementen (als die weer mogen) ook honore-
ren? Kunnen wijkraadsleden hun steentje bijdragen 
aan de bewoners-wijktafels, waar mensen proberen 
de handen ineen te slaan op allerlei gebied. Kunnen 
ze dat positivisme uitdragen?

Een pot met geld verdelen…het valt niet mee, want 
iedereen wil natuurlijk wel een graantje meepikken. 
En hoe maak je dan als wijkraad onderscheid tussen 
(goedbedoelde) onzin-plannen en serieuze zoden-
aan-de-dijk initiatieven?
Het lijkt me een moeilijke job. Geen wonder dat er 
een aardige vergoeding tegenover staat, want als 
je werkelijk een goed, integer en actief wijkraadslid 
wilt zijn, dan heb je er volgens mij bijna een weektaak 
aan. Je netwerk onderhouden, mensen spreken en 
vooral dat positief blijven en verbinden, luisteren en 
onbevooroordeeld zijn, vergaderen en stukken van 
de gemeente bestuderen…een loodzware taak. Ik ga 
ervan uit dat alle kandidaten zich dat alles terdege 
hebben gerealiseerd en dat ze zich met liefde voor 
de volle honderd procent willen inzetten voor hun 
wijk(bewoners) Ik wens ze allemaal veel succes. Dat 
de besten mogen winnen. En ja…dat laatste hangt af 
van ons, want vergeet niet, wij mogen hen kiezen en  
bovendien de sfeer in onze wijk bepalen wij zelf! Dat 
kan een goede wijkraad alleen maar beamen en hel-
pen te versterken.

Buiten-beentje   n
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Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk
Museumstuk uitgelicht

Voor de komst van de wasmachines, 
moesten huisvrouwen het wasgoed 
met de hand wassen. Dat betekende dat 
je het wasgoed in het weekend moest 
laten inweken in een grote tobbe en 
’s maandags aan de was. Zij die over een 
zinken teil of wasketel beschikten, zet-

ten deze op het gasstel of eventueel een 
speciale kachel om zo het water op te 
warmen. Zij konden ook bij de water-
stoker een paar emmers heet water 
halen voor een paar centen, wat in die 
tijd toch ook niet zo goedkoop was. 
Soms bracht de waterstoker de emmers 
met een wagen waarop in speciale bal-
ken een aantal vaatjes heet water kon-
den worden vervoerd.

De wastobbe
Een wastobbe is een grote teil van zink 
of hout, meestal rond. Om de was goed 
schoon te krijgen, moest de huisvrouw 
het wasgoed door het hete sop laten 
bewegen met een wasstamper of boenen 
op een wasbord. Om het wasgoed uit het 
hete sop te halen was er de wastang. 
De wringer, die uit twee dicht bij elkaar 
staande, rubberen rollen bestaat, werd 
gebruikt om het water uit het wasgoed 

te persen. Wringers konden op een han-
dige manier aan de wastobbe worden 
bevestigd. 

De wastobbe werd ook vaak gebruikt 
om kinderen in te baden, vaak van klein 
(in het schoonste water) tot groot (als 
het water geheel troebel was gewor-
den). Veelal werd in dit water het was-
goed voorgeweekt.

Marian Groeneweg   n

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

Wastobbe  
met stamper 
en wringer

Maandag was 
wasdag. In de 
vorige eeuw 
hadden gezin-
nen een vaste 
weekplanning 
voor het huis-
houden en op 
elke maan-
dag werd als 
vaste dag de 

was gedaan. Daarvoor was veel heet 
water nodig. Dit haalden de meeste 
huisvrouwen bij de waterstoker in de 
buurt of het werd door de waterstoker 
aan huis gebracht.
In Vreewijk waren meerdere water-
stokers, onder andere aan de Berken-
daal 14 B en 120 A of bij Alewies Hiel 
aan de Rozegaarde 3. Een bekende 
waterstoker in de Landbouwbuurt 
was gevestigd aan de Disselstraat 12. 
Eerst van de heer J.L. Valken en vanaf 
1929 gaat het over op P.N. Dekker. 
Sommige waterstokers werden aan-
geduid op straat met een paal met 
daarop een waterketel.

Voor de waterstoker en zijn gezin was 
het hard werken. In de nacht van zon-
dag op maandag was slapen er niet 
bij, dan werd er vast vooruit gestookt. 
De waterstoker had in de winkel of 
elders in het pand een grote, met bak-
steen beklede waterketel. Hieronder 
brandde een cokesvuur, soms met 
afvalhout; dit was goedkoper dan de 
cokes. Van tijd tot tijd moest het vuur 
worden opgepookt. 
Veelal werd op zondagavond de ketel 
al opgestookt. Sommige maakten 
reclame met een uithangbord: ‘Bij 
het kraaien van den haan, heb ik het 
water kokend staan’.

Per week werd vijf- tot zesduizend 
liter water warm gestookt, ongeveer 
750 emmers. ’s Maandags ging de 
waterstoker er met de handkar op uit. 
Daarop stonden tonnetjes heet water 
die hij thuis bezorgde. Per tonnetje 
betaalden de klanten vijftien cent. 
Maar ook de echtgenote bezorgde 
heet water aan huis met emmers aan 
een juk.

Ook voor de zaterdagse wasbeurt kon 
men bij de waterstoker terecht. Maar 
daarvoor was meestal een emmer 
heet water vol-
doende, want er 
moest toch nog 
koud water bij 
voordat men erin 
kon gaan zitten.

Niet alleen voor 
warm water kon 
men bij de water-
stoker terecht; 
hij verkocht ook 
andere artike-
len. Zoals pro-
ducten die men 
nodig had voor de schoonmaak: zeep, 
zand, soda, bezems, enz. Ook leverde 
de waterstoker huisbrandstoffen. Als 
kolenleverancier kon men bij hem de 
kolen bestellen. Vaak alleen een zakje 
kolen, want geld om de hele win-
tervoorraad ineens te kopen was er 
meestal niet. En voor petroleum was 
hij de man, want velen hadden nog 
een ouderwetse petroleumlamp of 
petroleumstel in gebruik.
Tevens had de waterstoker een 
snoeptafel staan. Dit was een tafel-
tje, meestal in een hoekje van de zaak 
waar hij toffees, drop of andere lek-

kernijen voor de kinderen per een of 
twee stuks verkocht. Waarschijnlijk is 
dat het enige dat oudere Vreewijkers 
zich nog zullen herinneren. 

Marian Groenweg  n

▲

Deze foto van de Berkendaal 157 
dateert uit de tijd dat dit pand nog 
echt een waterstokerij was. Voor 
de deur Mien de Vries, de dochter 
van de waterstoker.
Zij woonde op oudere leeftijd als 
mevrouw Keseling-de Vries tegen-
over haar oude huis. 

Nu is in het pand Esté beeld.taal 
gevestigd. Op de ‘Tuindorp in Bloei’ 
dag 16 april a.s. zal deze voorma-
lige waterstokerij open zijn voor 
bezichtiging.

Buurtwinkeltjes van weleer
Waterstokers

Berkendaal 120-hoekwinkel-
kruidenier-Van-Veelen 1936

Aanduiding 
waterstoker
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Buurtpreventie 
We kunnen natuurlijk een hele verhande-
ling houden over wat buurtpreventie is 
en wat we ermee willen bereiken, maar 
liever laten we een van onze gerespec-
teerde leden zich aan u voorstellen en 
vertellen wat deelname voor hem bete-
kent.

Mijn naam is Peter (60 jaar) en ben gepensioneerd rijks-
ambtenaar. Zo’n 2  jaar geleden kwam ik in contact met 
de Buurtpreventie en ik besloot een keertje mee te lopen. 
Zo gezegd zo gedaan en sindsdien loop ik met veel ple-
zier mee.
De groep bestaat uit alle soorten van bewoners uit Vree-
wijk. Oud, jong en met zeer diverse achtergronden.

Ik neem u mee naar gewoon een avondje Buurtpreventie.
Om 19:00 uur verzamelen we in de Brink en drinken we 
een bakje koffie in afwachting van de deelnemers. De 
groep bestaat gemiddeld uit zo’n 6 personen.
Als de hesjes en hulpmiddelen, zoals verbindingsmid-
delen alsmede lampen worden uitgedeeld, wordt er ook 
contact opgenomen met de politie (bureau Maashaven) 
om de bijzonderheden te horen.
Dan moet u niet denken aan privacygevoelige informatie 
en details van gebeurtenissen. Maar gewoon zaken die 
voor ons belangrijk kunnen zijn .
Dan gaan we op pad (hetzij te voet of met de fiets) en 
splitsen we ons in groepjes van 3 á 4 en lopen kriskras, 
hetzij via de wegen of door de paden, door Vreewijk.

Wat komen wij zoal tegen? Veel vuil (o.a. naastplaatsin-
gen), defecte straatverlichting en gesloopt straatmeubi-
lair. Dit melden ook wij met de MeldR app. Ook gaan wij 
in gesprek met de jeugd (op vriendschappelijke manier).
En we luisteren naar de bewoners, wat zij als problemen 
zien, en we geven advies of proberen oplossingen aan te 
dragen. Ook gebeurt het wel eens dat mensen zich zor-
gen maken over een buur die ze al een tijdje niet meer 
gezien hebben. Wij bellen dan aan en vragen hoe het is. 
En schakelen dan soms bepaalde instanties in. Halver-
wege de avond hebben we weer even koffiepauze waarin 
we bijkletsen, lachen en zaken bespreken die we zijn 
tegengekomen. Dan gaan we weer een rondje.

Wat bieden we u als u interesse hebt: 
• Vreewijk zien van zijn mooie en ook zijn minder mooie 

kanten. 
• Een flinke wandeling (goed voor de conditie) en con-

tact met veel mensen. 
• Extra ogen en oren voor de veiligheid van onze mooie 

wijk d.m.v. aanwezigheid.

Ik loop met veel plezier mee… U misschien ook?

Wilt u ook actief bijdragen aan een schoon, veilig en 
sociaal Vreewijk!? 
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende kennisma-
king met ons buurtpreventieteam. Stuur een mail met 
daarin je naam en de straat waarin je woont naar: 
BuurtpreventieVreewijk@Outlook.com

Matthijs den Daas, 
Coördinator buurtpreventie Vreewijk   n

Fleur Idema
Motorstraatgebied en 
de Vaan

Marjolein Sluijmer
Landbouwbuurt, Valke-
nierswijk en Zuiderhof

Yvonne Hobers
De Vlieger en Buurt Negen

Merei Groeneveld
Dalenbuurt

Veel mensen vragen zich af 
waarom er zo zwaar gestraft 
wordt bij het aantreffen van 
een hennepkwekerij.
Voor het kweken van hennep 
of wiet wordt vaak illegaal 
stroom afgetapt. Hierdoor 
ontstaan dikwijls onvei-
lige situaties in uw buurt, 
zoals brand, kortsluiting of 
stroomstoringen. Ook kan 
schade aan woningen ont-
staan door wateroverlast, 
stank en schimmelvorming. 
Daarom is het, voor ieders 
veiligheid, belangrijk dat we 
illegale hennepkwekerijen 
zoveel mogelijk voorkomen.

De politie werkt hierin 
samen met de gemeente 
Rotterdam en energieleve-
rancier Stedin. 

Wanneer een hennepkwe-
kerij wordt aangetroffen, 
wordt de stroom door een 
medewerker van Stedin ont-
koppeld. Vervolgens wordt 
de hennepkwekerij door een 
speciaal bedrijf ontmanteld.
De politie zal overgaan tot 
vervolging van de verdachten 
en het ontnemen van weder-
rechtelijk verkregen voordeel 
verdiend met de hennepteelt.
Ook kan de woningcorpora-
tie overgaan tot ontbinding 
van het huurcontract na het 
aantreffen van een hennep-
kwekerij. 

Later zal door Stedin aangifte 
gedaan worden van diefstal 
van elektriciteit. Dit levert, 
naast de overtreding van de 
Opiumwet, een extra straf-

baar feit op voor de verdachte. 
Alleen al het verbreken van 
een zegel in de meterkast, kan 
bijvoorbeeld leiden tot een 
boete van bijna 2.000 euro. 
U kunt helpen door ver-
dachte situaties te melden. 
Hoe herkent u een hennep-
kwekerij?
• Stankoverlast door een 

sterke, vreemde geur (ver-
gelijkbaar met de geur bij 
een coffeeshop)

• Een ‘onbewoond’ huis, 
dat ’s avonds of ’s nachts 
regelmatig wordt bezocht

• Bouw- en sjouwactivitei-
ten op vreemde tijdstippen

• Condensvorming op de 
ramen van een pand

• Warmteafgifte, bijvoor-
beeld warme muren, vloe-
ren en plafonds

• Stroomstoringen, bijvoor-
beeld knipperende lampen

• Voortdurend geluid van 
afzuiginstallaties

• Extra ontluchtingspijpen 
in het dak of het waarne-
men van tocht

• Kunstlicht in een huis of 
gloed van felle lampen die 
lang branden

• Dichtgemaakte ramen, bij-
voorbeeld met rolluiken of 
folie

Heeft u een vermoeden van 
een hennepkwekerij bij u in 
de buurt? 
Bel dan de politie op 0900-
8844. Anoniem bellen kan 
ook via Meld Misdaad Ano-
niem: 0800-7000.   

De wijkagenten   n

Berichten 
van de 
Politie
Hennepkwekerijen

Vanaf maart 2022 is de Wijk aan Zet.
Rotterdam krijgt 39 wijkraden.

Overzicht van wijkraden per gebied
Charlois: 1. Carnisse-Zuiderpark, 2. Heijplaat, 3. Oud Charlois-Wielewaal, 4. Pendrecht-Zuidwijk, 5. Tarwewijk   Delfshaven: 6. Bospolder-Spangen-Tussendijken, 7. Delfshaven-Schiemond, 8. Mathenesse, 9. Middelland-Nieuwe Westen   
Feijenoord: 10. Afrikaanderwijk, 11. Bloemhof, 12. Entrepot-Noordereiland, 13. Feijenoord, 14. Hillesluis, 15. Katendrecht-Wilhelminapier, 16. Vreewijk   Hillegersberg-Schiebroek: 17. Hillegersberg, 18. Schiebroek   Hoek van Holland: 
19. Hoek van Holland   Hoogvliet: 20. Hoogvliet   IJsselmonde: 21. Beverwaard, 22. Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde, 23. Lombardijen   Kralingen-Crooswijk: 24. Crooswijk, 25. Kralingen   Noord: 26. Agniesebuurt-Provenierswijk,  
27. Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier, 28. Oude Noorden   Overschie: 29. Overschie   Pernis: 30. Pernis   Prins Alexander: 31. Lage Land, Prinsenland en ’s-Gravenland, 32. Kralingseveer, 33. Nesselande, 34. Ommoord, 35. Oosterflank, 
36. Zevenkamp   Rotterdam Centrum: 37. Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek, 38. Dijkzigt-Oude Westen   Rozenburg: 39. Rozenburg

www.rotterdam.nl/wijkraden

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kunt 
ook stemmen op uw eigen wijkraad. In Vreewijk zijn er 19 
kandidaten voor de nieuwe wijkraad. De volgorde van de kan-
didaten is door loting bepaald.

Wilt u meer weten over deze kandidaten? 
Kijkt u dan op: 
mijn.rotterdam.nl/wijkraadsverkiezing-vreewijk
Hier stellen de kandidaten zich voor!

Wat doet de wijkraad?
Om meedenken, meedoen en meebeslissen nóg makkelijker 
te maken, komen er 39 wijkraden voor heel Rotterdam. Via de 
wijkraad kunnen bewoners, partners in de wijk en ondernemers 
bij de gemeente aandacht vragen voor wat zij belangrijk vinden. 
Zoals groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op 
straat. Een wijkraad bestaat uit zeven tot elf wijkbewoners. Na 
maart 2022 maken bewoners, wijkraden, partners in de wijk én 
de gemeente samen plannen voor de wijk.

Verkiezing wijkraad Vreewijk
     1.  J. (Johan) Brinkman (Partij van de Arbeid (PvdA))
     2.  Q.R. (Qasim Raza) Hussain
     3.  S. (Stavros) Grimbilas
     4.  O.A.P.W. (Oltisa) Lamers
     5.  N.C. (Nathalie) Haase
     6.  P. (Pieter) Boshuizen (GROENLINKS)
     7.  K.J. (Keven) Neel
     8.  N.A. (Nabeel) Siddiqie
     9.  P.M.L.W. (Peter) Lamers
   10.  A.I.W.L. (Agnes) Lamers
   11.  G.A.G. (Gerard) Lems
   12.  M.S. (Mavis) Fairbairn-van den Heuvel (CDA)
   13.  M.M.J. (Minousche) Veerman
   14.  P.P. (Perry) de Snoo
   15.  M. (Michel) Pronk
   16.  S.D. (Shieneey) Harinandansingh
   17.  T.J. (Tom) Verweij
   18.  R.A. (Ruud) Kok (D66)
   19.  J.M. (John) van Bruggen



Een groene stad is een fijne 
plek om op te groeien en 
samen te leven. In deze tijd 
waarin mensen vooral in 
steden leven en veel din-
gen online doen, wordt de 
afstand tot de natuur steeds 
groter. Hierdoor zijn we ons 
steeds minder bewust dat we 
onderdeel uitmaken van de 
natuur en er afhankelijk van 
zijn. Terwijl kennis en het 
waarderen van de natuur, 
belangrijk zijn voor gezond 
en duurzaam gedrag. En ook 
voor het geluk van mensen.  

In Rotterdam zijn gelukkig 
verschillende mooie groene 
plekken te vinden. De edu-
catieve tuin De Enk van 
Natuurstad is er een van. 
De tuin is zo’n twee hectare 
groot en ligt aan de zuidrand 
van Tuindorp Vreewijk, tus-
sen de tennisvereniging en 
de korfbalvereniging. De Enk 
is een klassieke schoolwerk-
tuin met groenten en sier-

bloemen. Het is een natuur-
tuin met veel verschillende 
leefgebieden voor plan-
ten en dieren. Ook zijn er 
uiterst creatieve, natuur- en 
milieuvriendelijke tuinele-
menten, zoals een kruiden-
tuin, vlonders en brugge-
tjes, spannende paadjes, het 
blote-voeten-pad, een half-
ondergrondse kabouterhut, 
en een bijenkas die soms 
flink wat honing oplevert. 

Bloemen en groente voor 
de bewoners
De honing die wordt geoogst, 
is van hoge kwaliteit en is 
zonder toevoegingsmidde-
len. Deze honing is te koop. 
Naast honing verkoopt De 
Enk ook zelfgemaakte jam 
met ingrediënten uit eigen 
tuin. Na een goede oogst 
in de zomer wordt gratis 
groente weggegeven. Deze 
groentes zijn te vinden in 
de groentekraam, links van 
de ingang. In de zomer kun-

nen bewoners ook bloemen 
komen plukken en zo hun 
eigen boeket samenstellen.

Schooltuinen
Elk seizoen tuinieren kin-
deren van de basisschool 
en het voortgezet onderwijs 
op De Enk. Op speelse wijze 
beleven, ontdekken en leren 
staat centraal tijdens de 
tuinlessen. Jaarlijks geven 
de medewerkers van De Enk 
lessen aan 22 klassen, waar-
onder 8 kleuterklassen. 

Een kijkje nemen op de tuin
Alle wijkbewoners zijn van 
harte welkom op educatieve 
tuin De Enk. Regelmatig 
lopen mensen bij ons langs 
om te vragen of ze over onze 
tuin mogen wandelen. Veel 
mensen uit de wijk weten 
niet dat deze tuin vrij toe-
gankelijk is. Daarom dit 
bericht in de Vreewijker. U 
bent dus van harte welkom. 

Vrijwilligerswerk of een 
eigen tuin
De Enk heeft al jaren een 
vaste kern vrijwilligers die 
de werknemers ondersteu-
nen bij diverse werkzaam-
heden. Het is een hechte en 
gezellige groep mensen. Ook 
is het mogelijk om als vol-
wassene een tuin te huren.  
Van ongeveer april tot en 
met eind oktober kan er op 
de Enk worden getuinierd.
Wilt u vrijwilligerswerk doen 
op de tuin of wilt u informa-
tie over het huren van een 
tuin, bel met De Enk op of 
loop een keertje langs om 
kennis te maken. 

Adres en contactinforma-
tie De Enk
Educatieve tuin De Enk, 
Enk 182, 3075 VC Rotterdam
Telefoon: 010-419 97 00,
e-mail: enk@natuurstad.nl
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 8.30 tot 
16.30 uur. Belangrijk: check 
op de site of de tuin open is: 
www.natuurstad.nl. Het kan 
zijn dat de tuin door de coro-
namaatregelen gesloten is.
Meer informatie over Natuur-

stad en andere tuinen en de 
kinderboerderijen in de stad 
vind u ook op www.natuur-
stad.nl. 
Als u wekelijks op de hoogte 
wilt blijven van alle ontwik-
kelingen op de tuin kijk dan 

op Facebook waar wekelijks 
een online magazine ver-
schijnt: www.facebook.com/
educatievetuindeenk

Tekst en foto’s: Henk Roubos   n

6 Jaargang 43

Mevrouw Staal-Vaandrager woonde ruim 88 jaar op 
haar vertrouwde plekje aan de Jagerslaan in Tuin-
dorp Vreewijk. Na zoveel jaar was het voor haar tijd 
om te verhuizen en dichter bij haar dochter te gaan 
wonen. In oktober gingen we op de thee om afscheid 
te nemen. Samen keken we terug naar het Vreewijk 
van toen. 

Door de jaren heen
In 88 jaar zag bewoonster Staal-Vaandrager Vreewijk flink 
veranderen. Van een bakker achter de handkar, Duitse solda-
ten in haar school en de huur die wekelijks aan de deur wordt 
opgehaald. Naar een heel ander Vreewijk met verkeerswegen, 

meer huizen, supermarkten en automatische betalingen. 
Zo vertelde mevrouw Staal-Vaandrager: “Vroeger was het 
allemaal wat landelijker, heel dorps, ook in de stad. Nu is het 
moderner geworden met allemaal verkeer. Je groeit er in mee, 
maar als je daar nu aan terugdenkt, is het toch wel allemaal 
heel rustig gegaan”. Ook haar woning is door de jaren heen 
veranderd: vanaf 1972 was er bijvoorbeeld pas een badkamer. 

Haar hart ligt in haar huis
Mevrouw Staal-Vaandrager woonde sinds haar zesde heel fijn 
in Vreewijk. Haar hart lag niet zozeer in de wijk, maar in haar 
huis. Zo zei ze: “De mooiste plek van Vreewijk? Gewoon mijn 
eigen huis, want dat is al jaren voor mij echt thuis. We woon-
den hier vroeger met 14 kinderen, plus vader en moeder. Er 
was hier dus altijd wat te beleven. En ook nu met corona zit ik 
extra veel thuis. Het is al 88 jaar mijn vertrouwde plek”. 

Verhalenvertellers
De ouders van mevrouw Staal-Vaandrager waren echte verha-
lenvertellers. Ze wisten het gewone heel bijzonder te maken. 
Droog brood en vakanties bijvoorbeeld. “Mijn ouders serveer-
den droog brood als een feestmaal: vogeltjesbrood met thee 
erover heen. Omdat we niet op vakantie konden, maakten we 
lange wandelingen door Rotterdam. Ze vertelden dan hele 
verhalen. De bruggen en schepen die we niet in de wijk had-
den gaven toch het gevoel dat we écht weg waren.”

Tijd om het stokje door te geven
De voorbereidingen van de werkzaamheden van het Verbe-
terprogramma gaan nu van start aan de Jagerslaan. Mevrouw 
Staal-Vaandrager woont dan al dichter bij haar dochter. Ze 

draagt het woonstokje graag over aan nieuwe bewoners. Haar 
allergrootste wens? Een ander gezin net zo blij maken met het 
huis als de familie Vaandrager was. 

Oude documenten in Museumwoning Vreewijk
Tijdens de verhuizing zijn er mooie foto’s en oude docu-
menten boven water gekomen. Zoals de eerste kwitantie van 
het huren van het huis en oude boekjes over Vreewijk. Een 
deel hiervan is te bewonderen in de Museumwoning, aan de 
Lede 40. Zo blijft mevrouw Staal-Vaandrager toch een beetje 
in Vreewijk. 

Begin dit jaar ontvingen we het verdrietige nieuws dat 
mevrouw Staal-Vaandrager maar kort in de buurt van haar 
dochter heeft kunnen wonen. Op 11 januari 2022 is ze over-
leden te Apeldoorn. Met toestemming van de nabestaanden 
wilden we dit mooie interview met mevrouw Staal-Vaandra-
ger toch publiceren als eerbetoon.    n

Wilt u een tuintje bij ons huren, neem contact met ons op.

25 januari vorig jaar ontaardde een betoging tegen de door 
de regering ingevoerde avondklok tot geweld en vernie-
lingen op de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan. Een 
bewoner, Lars Klappe, besloot om dit jaar op 25 januari 
op positieve wijze de ondernemers te steunen door middel 
van een lichtjes actie. Ruim duizend kaarsjes werden door 
een grote groep mensen om de meter neergezet zodat 
een lint van lichtjes ontstond. Samen met de lampjes in 
de bomen zorgde het voor een mooi beeld, dat een fraai 
contrast opleverde met de ellende van een jaar daarvoor.

Lichtjes op 
Boulevard-Zuid

Educatieve tuin De Enk is er voor 
alle wijkbewoners

Afscheid na 88 jaar VreewijkMevrouw Staal-Vaandrager met het familieportret

Eerste kwitantie en oud boekje over Vreewijk

Wij verkopen honing en 
maken onze eigen jams.

Hier ziet u de vaste staf van onze tuin, 
links Ed Visser-van den Burg en rechts Cheyenne Spang. 
Zij kunnen al uw vragen beantwoorden.



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
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Het laatste jaar van het Ver-
beterprogramma van 1400 
woningen is aangebroken. 
Tijdens de hele aanpak leren 
we veel over de woningen 
én van de bewoners. En dat 
zorgt voor aanpassingen van 
het Verbeterprogramma. 
We leggen er hier graag twee 
aan u uit.

Een onsje meer
In het Verbeterprogramma 
pakken we bepaalde punten 
aan. Zoals een nieuwe vloer, 
isoleren, vervangen van 
kozijnen en het plaatsen van 
HR++ glas. We gaven Dura 
Vermeer opdracht het werk 
uit het Verbeterprogramma 
uit te voeren. Wat wij hen 
niet vroegen was om ook 
andere zaken die niet in het 
Verbeterprogramma zaten 
op te pakken. Voor bewoners 
was dit vaak een teleurstel-
ling. Zij verwachtten dat ook 
andere zaken opgelost zou-
den zijn. 

We wilden meer aan de ver-
wachting voldoen. We beslo-
ten extra werk uit te voeren, 
naast de werkzaamheden 
in het Verbeterprogramma. 
Daarom kwam er een proces-
coördinator, Remy Hopman. 
Remy loopt vóórdat de Ver-
beterwerkzaamheden begin-
nen met de bewoners door 
de woning. Samen kijken ze 
naar welke werkzaamheden 
er extra gedaan kunnen wor-
den. Die extra werkzaamhe-
den voert soms Dura extra 
uit of onze wijkaannemer. 
Dit doen zij als Dura Ver-
meer helemaal klaar is met 
de Verbeterwerkzaamheden. 
Zo zorgt Havensteder voor 
net ‘een onsje meer.’

Ruim 100 jaar oud
Het onsje meer levert niet 
altijd meteen nieuwbouw-
kwaliteit op. De woningen in 
Vreewijk zijn ruim 100 jaar 
oud. De historische waarde 

omarmen wij. Daarom start-
ten we dit enorme Verbeter-
programma. Maar het blijven 
oude woningen. 

Nazorg na bewonerson-
derzoek HvV/BOV
Ook het bewonersonderzoek 
van de Huurdersvereniging 
Vreewijk en Bewoners Orga-
nisatie Vreewijk was een 
reden om de aanpak aan 
te passen. We zijn daarom 
gestart met de functie van 
‘casemanager Nazorg’:Gwen 
Hofland was er voor bewo-
ners die hun woning al lange 
tijd geleden opgeleverd kre-
gen. Monica de Witt is er 
voor bewoners van wonin-
gen die sinds vorig jaar juni 
in het Verbeterprogramma 
zitten.

Monica begeleidt bewoners 
bij het oplossen van eventu-
ele opleverpunten die er nog 

zijn. Opleverpunten zijn din-
gen die nog niet (helemaal) 
klaar zijn, maar die wel zijn 
afgesproken. Bewoners hoe-
ven voor deze dingen dus 
niet zelf bij Havensteder 
aan te kloppen. De case-
manager ondersteunt hen 
hierin. Monica heeft korte 
lijnen met Dura Vermeer, de 
onderhoudsafdeling en de 
wijkaannemer.

“Uitverhuizen is een emo-
tionele achtbaan. Je verlaat 
huis en haard. Wanneer de 
huurder terugkomt is alles 
weg en anders. Dit doet een 
mens veel, en heeft enorm 
veel impact.” zegt Monica. 
“Je ziet het pas als je beter 
kijkt en dat is wanneer je 
gaat klussen of pas als je 
(nieuwe) spullen er staan. 
Ik vind het fijn om huurders 
te helpen en samen met hen 
de laatste werkzaamheden 
of reparaties te bespreken. 
Vreewijkers spreken duide-
lijke taal en winden er geen 
doekjes om; krom is krom 
en recht is recht!  En soms is 
een luisterend oor belangrij-
ker dan de wasmachinekraan 
die te hoog geplaatst is.”

De Verbeterprogramma-
trein rijdt nu dus met deze 
twee extra wagons door 
Vreewijk. Daarmee hopen we 
meer gemak en comfort aan 
bewoners te bieden tijdens 
een rit waar bewoners aardig 
wat hobbels ervaren.

Jolanda Rijnbergen  n

HAVENSTEDER INFORMEERT
Verbeteringen en nazorg Havensteder

Met het Verbeterprogram-
ma Vreewijk pakt Haven-
steder 1400 woningen 
en bedrijfsruimten aan. 
We moderniseren de bin-
nenkant en brengen het 
oude karakter weer terug 
aan de buitenkant. Na de 
aanpak komen bewo-
ners terug in een woning 
die energiezuiniger en 
comfortabeler is om in te 
wonen.
Meer informatie over 
het Verbeterprogramma 
in Vree   wijk vindt u op 
www.Vreewijkverder.nl.  

J.DRENT
Optometrist

Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 
3073 DT  Rotterdam,  

Tel. 4 85 91 47

Eind juni 2021 is op initiatief van de 
HvV(huurdersvereniging)/BOV (bewoners-
organisatie) een groot onderzoek gestart 
bij alle inmiddels verbeterde woningen in 
de drie buurten: de Valkenier, de Linker 
Halve Vlieger en Buurt 9. Het doel was om 
te achterhalen of bestaande vocht- en/of 
schimmelklachten van voor de verbete-
ring daadwerkelijk opgelost waren, of nog 
steeds aanwezig waren. Er werd bij elke 
woning aangebeld en een flyer achterge-
laten met contactgegevens. Gaandeweg 
werden er echter meer problemen gecon-
stateerd buiten de vocht- en/of schim-
melklachten. Hemelwaterafvoer, tuinhek, 
voordeur en tocht zijn enkele van veel-
gehoorde klachten. Na bij 710 woningen 
aangebeld te hebben en met 350 bewoners 
gesproken te hebben, was de conclusie in 
augustus dat bij meer dan 170 woningen 
diverse klachten bestonden.

Hierop is de HvV/BOV in gesprek gegaan 
met Havensteder en sinds die tijd zijn er 
serieuze stappen ondernomen om één en 
ander op te lossen en beter aan te pakken 
bij de woningen die nog verbeterd moe-
ten worden. Zo heeft Havensteder in sep-
tember de functie “casemanagers nazorg” 
in het leven geroepen. De casemanager 
nazorg neemt contact op met de bewoners 
die hun klachten aan de HvV/BOV kenbaar 
hadden gemaakt. Na overleg met de bewo-
ners worden reparaties in gang gezet. Voor 
de vochtproblemen zijn in diverse wonin-

gen nadere onderzoeken gestart en wordt 
er gezocht naar adequate oplossingen.

Vervolgens vond de HvV/BOV het belangrijk 
dat bewoners die het verbetertraject in gaan, 
beter geïnformeerd werden over hun rechten 
en plichten. Zo werd vanaf juli 2021 de flyer 
“Goed voorbereid naar de wisselwoning” 
deur aan deur verspreid in de straten waar 
binnen een paar maanden de werkzaamhe-
den van het verbeterprogramma beginnen. 
Overal bellen we aan en gaan we in gesprek 
met de bewoners en overhandigen de flyer. 
Bij niet thuis wordt de flyer in de brievenbus 
gedaan. De flyer heeft een handige checklijst 
met punten die absoluut van belang zijn.

Mochten wij u onverhoopt toch gemist 
hebben bij het onderzoek of de flyerronde, 
neem dan even via verbetering@bov-vree-
wijk.nl contact op of meldt u zich bij het 
Trefpunt in het Vreewijkhuis 010-4191556.

Wij blijven als HvV/BOV de vooruitgang in 
het verbetertraject nauwlettend in de gaten 
houden. We hebben regelmatig overleg met 
Havensteder over diverse zaken. Wel heb-
ben wij u als bewoner nodig voor het mel-
den van gebreken. Als u een andere klacht 
heeft over Havensteder, kom dan (ook) 
naar ons toe zodat we uw belangen kunnen 
behartigen.

Marina Roos, 
bestuurslid huurdersvereninging Vreewijk  n

Hoe en waarom van de nazorg van het verbeterprogramma

Monica de Witt
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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.

Kansenkaart De Vaan
Naast de regentonnenactie, die trouwens nog steeds loopt 
(zie: hetregenttonnen.nl/rotterdam- vreewijk) zijn we vanuit 
het Weerwoord ook op zoek gegaan naar kansen in de buurt 
‘De Vaan’. 
We wandelden in december 2021 met het klimaatactieteam 
door de wijk en er bleken goede kansen te liggen voor het 
aanpassen van de omgeving aan de klimaatverandering. Het 
doel is daarmee om extreme weersituaties, zoals 
droogte, hitte en zware regenval beter te kunnen 
weerstaan dan nu het geval is. Daarbij willen we 
graag aansluiten bij wensen die bewoners al heb-
ben voor de openbare ruimte. 
De afbeelding laat de kansenkaart van De Vaan 
zien. Deze is nog in ontwikkeling, dus als je nog 
meer kansen weet die hierbij aansluiten dan horen 
we dat graag! Meld je dan aan bij weerwoord@tus-
sentuin.nl

Laat je plannen zien 
Het Weerwoord is een projectgroep die zich bezighoudt met 
het zich voortdurend ontwikkelende klimaat. 
Het is de bedoeling dat elke actie die we ondernemen op het 
gebied van vergroening of regenwater opvangen ook na dit 
project verder zal groeien. 
Wij vinden het ook prachtig om te zien welke fantastische 
initiatieven er op dit gebied al allemaal zijn in Vreewijk! Vree-
wijk kan daarmee een voorbeeld worden voor veel andere wij-
ken in Rotterdam. Wat nog ontbreekt is de zichtbaarheid en 
de samenhang van alle losse initiatieven. 

Circulaire jaarkalender.
Daarom zijn we bezig met een circulaire jaarkalender. Dit 
is een kalender waarop alle speciale dagen en acties opge-
nomen worden die iets te maken hebben met vergroening, 
tegels eruit, tegengaan van oververhitting en het opvangen 
van regenwater. Ook geeft de kalender aan welke soort activi-
teiten passen bij de verschillende seizoenen. Heb jij een initi-
atief dat in 2022 op de agenda staat en te maken heeft met het 

klimaat of het groen in de wijk? Laat het ons weten 
via: weerwoord@tussentuin.nl

Muzikant gezocht!
We hebben een Rotterdams lied gemaakt over het 
klimaat en dat willen we graag uitvoeren in Vree-
wijk. We zoeken nog een muzikant, of muzikanten, 
die samen met ons dit lied willen spelen. Speel jij 
gitaar, percussie of zing je graag? Meld je aan bij: 
weerwoord@tussentuin.nl

Ons Klimaatactieteam van Weerwoord bestaat uit:
Han van Dam (gemeente Rotterdam), Paul Elleswijk (Stich-
ting Havensteder), Naima Draoui (gemeente Rotterdam), 
Tanja Lina (Stichting Tussentuin), Bram de Smit (Leeszaal 
Vreewijk en actieve bewoner) en Paula Zwitser (stadscollec-
tief MetdeStad)

Met Vriendelijke groeten,

Tanja Lina, Architect  n
Projectleider wijkaanpak Weerwoord Vreewijk, 0646274939

Weerwoord in Vreewijk
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.

Concept De Vaan Kansenkaart
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Speeltuin De Vaan
- Meer zicht rondom sportveld
(groen weg -> veiligheid)
- Minder zicht rondom fitness
(groen erbij -> comfort)

Geen vraag, maar wel een kans 
voor meer biodiversiteit

SOR
Platte daken -> Hittestress
Onderzoeken groene daken
Regentonnen vraag
Galerijen vergroenen

Vraag voor 
natuurlijke 

speelplek ipv 
huidige verouderde 

speelplek.

Vraag van bewoners 
die heel veel doen 

aan zelfbeheer voor 
meer bloeiende 

planten, zoals rozen.

Mooie bomenlaan naast 
fietspad, onderzoeken 

mogelijkheid om dit door 
te trekken?

Vraag voor 
vergroenen van 

de ronde met 
bloeiende vaste 

planten.

Vraag voor natuurlijke speelplek 
i.p.v. het plantsoen  wat daar ligt.

Vinkenbaan

Vaanw
eg

Ook in het nieuwe jaar is Inloophuis de Boei er voor ieder-
een die te maken heeft (gehad) met kanker. Doordeweeks 
organiseren we meerdere ‘inloop’momenten, waarbij 
iedereen zo naar binnen kan komen. Daarnaast bieden 
we verschillende activiteiten aan, zoals bijvoorbeeld 
gespreksgroepen, maar ook schilderles of massages. 

We hebben meerdere aanvragen bij fondsen gedaan om 
in 2022 diverse ruimtes in en om het huis aan te pakken. 
Zo willen we de tuin verduurzamen, door onder andere 
regentonnen en compostbakken te plaatsen. Daarnaast 
willen we onze activiteitenruimte veranderen, zodat dit 
een nog meer multifunctionele ruimte wordt, waar we 
naast creatieve activiteiten ook kleine groepen kunnen 
ontvangen. Want in deze tijd, met alle beperkingen, is het 
nodig om het huis zo veelzijdig mogelijk te gebruiken. 

Vacature vrijwilligerscoördinator 
Inloophuis de Boei heeft een vacature voor vrijwilligers-
coördinator. Dit is een betaalde functie voor 16 uur per 
week. 

De vrijwilligers zijn voor het Inloophuis van groot belang, 
want al onze activiteiten zouden niet kunnen plaatsvin-
den zonder onze geweldige mensen.
Allemaal fijne mannen en vrouwen die ons helpen met o.a. 
de tuin, social media of als gastvrouw, kok, masseur, docent. 
Als vrijwilligerscoördinator stuur je de vrijwilligers aan en 
ben je hun eerste aanspreekpunt in huis.

Op de website vindt u de volledige functieomschrijving. 

Steunt u ons ook?
Inloophuis de Boei is afhankelijk van giften van fondsen 
en donaties van particulieren.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven om extra 
giften te krijgen, zodat we ons werk verder kunnen uit-
breiden en dat we mensen die geraakt zijn door kanker 
ondersteuning vanuit het Inloophuis kunnen blijven aan-
bieden.

Zo kunt u vanaf dit jaar ‘Vriend’ worden van De Boei. 
Vrienden zijn mensen die de stichting een warm hart toe-
dragen en financieel ondersteunen door maandelijks of 
jaarlijks een vast bedrag te doneren.
Voor meer informatie, zie www.inloophuisdeboei.nl.
U kunt ons ook bellen op 010-2152855. 

Daarnaast mag het Inloophuis het komende jaar bij meer-
dere supermarkten mee doen met een statiegeldbonnen-
actie. 
Dit betekent dat de opbrengst van de statiegeldbonnetjes 
voor het Inloophuis is. 

Levert u uw bonnetje ook in voor het Inloophuis? 
Wilt u De Boei op een andere manier helpen of heeft u 
goede ideeën voor een actie?
We zijn altijd geïnteresseerd en gaan graag met u in gesprek. 

Ondanks de coronamaatregelen van het RIVM, proberen we 
onze gasten zo veel mogelijk aan te bieden. Benieuwd naar 
ons huidige aanbod? Kijk op www.inloophuisdeboei.nl

Saskia Den Uijl, directeur   n

Berichten van 
De Boei


