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Redactioneel
De redactie van De
Vreewijker vraagt aan
diverse correspondenten om
ondertekende bijdragen voor deze
wijkkrant en beperkt zich daarbij
tot een redactionele bewerking
van de ingezonden berichten.
De redactie is verantwoordelijk
voor de algehele samenstelling
van de krant. U kunt altijd uw
reactie op de inhoud kenbaar
maken, liefst per e-mail aan:
wijkkrantdevreewijker@gmail.com
De Vreewijker verschijnt 5 keer
per jaar in een oplage van 7500
exemplaren en wordt huis-aanhuis verspreid.
Dreef 83a
3075 HB Rotterdam

Molen Varckensoordt

De woonomstandigheden in steden
waren begin 20e eeuw zeer slecht:
nauwe steegjes, grote gezinnen,
kleine huisjes, soms zonder riolering. Kortom armoede alom.
Daarom trad in 1901 de Woningwet
in werking ten behoeve van een
betere kwaliteit voor de huisvesting van de bewoners, met name in
de grote steden.
Enkele Rotterdamse notabelen wilden toen meer geschikte woningen
voor de arbeiders. Zij kwamen in
1913 bijeen voor het oprichten van
de Naamloze Vennootschap ‘Eerste
Rotterdamsch Tuindorp’. Het was
het begin van Tuindorp Vreewijk,
dat gebouwd zou moeten worden
naar het voorbeeld van de Engelse
‘garden cities’, ontworpen door de
bekende stedenbouwkundige, visionair en schrijver Ebenezer Howard
(1850 - 1928).
Deze
Rotterdamse
notabelen,
onder wie Van der Mandele en Van
Ravesteyn, richtten op 8 juni 1916
een stichting op: NV Maatschap-

Leede, de allereerste woningen van Vreewijk

pij voor Volkshuisvesting Vreewijk.
Daarbij koos men voor de naam
‘Vreewijk’, als hoop op vrede, middenin de donkere dagen van de
Eerste Wereldoorlog. De bouw
begon in 1918.
Voor de aanleg van Tuindorp Vreewijk werd gekozen voor een gebied
op de Linker Maasoever in de polder Karnemelksland. Hier was de
grond goedkoop en was fundering
niet nodig.
Onthulling Monument juni 1966
(Foto Stadsarchief)

Ontwerp van Berlage
Architect H.P. Berlage ontwikkelde
het stratenplan. Dit baseerde hij
op het oorspronkelijke sloten- en
greppelpatroon van de voormalige
polder. Tevens ontwierp hij samen
met het architectenduo De Roos &
Overeijnder het westelijke deel met
mooie straten. Dat is goed te zien
aan de detaillering van de huizen
met kunstig metselwerk en overhangende dakpartijen. Dit eerste
deel van Vreewijk was het woningblok achter het Brinkplein: Brink,
Donk en een deel Lede.
De bouw hiervan werd bekostigd

door NV ‘Eerste Rotterdamsche
Tuindorp’ uit eigen kapitaal. Door
de veranderde omstandigheden
vanwege de Eerste Wereldoorlog
kwamen de bouwkosten hoger uit
en daardoor ook de huurprijs.
Eerste blok Tuindorp Vreewijk
Die allereerste woningen die in
Tuindorp Vreewijk werden opgeleverd, waren de huisnummers 24 en
26 aan de Leede, hoek Schovenhoek
(links op de foto).
En wel op 23
november 1917.
‘Zoo moge hier
een tuinstadwijk
verrijzen waarin
een meer harmonisch leven voor
den
stedeling
mogelijk wordt’.
Dit waren de
woorden die Mr.
K.P. van der Mandele sprak bij de
oplevering van de eerste woningen
in Tuindorp Vreewijk.
Een halve eeuw later, in juni 1966,
onthulde hij het monument bij

de Brink met deze tekst erop. Dit
gebeurde tijdens de feestelijke
viering van het vijftigjarig bestaan
van de N.V. Maatschappij voor
Volkshuisvesting ‘Vreewijk’ in aanwezigheid van wethouder mr. H.
Bavinck en secretaris-generaal van
het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Mr.
G. van der Flier en een groot aantal
belangstellende Vreewijkers.
Museumwoning Lede 40
De huidige Museumwoning is dus
gevestigd in een van de eerste
woningen van Tuindorp Vreewijk.
En wel aan de Lede 40, het voormalige woonhuis van de heer Arends.
Tot aan zijn overlijden in 2008 was
er niets aan de woning veranderd
en daarom is de woning vrijwel
geheel in originele staat gebleven.
Hier bent u welkom om een kijkje te
nemen hoe de bewoners destijds leefden. En op de ‘digitale’ herinneringstafel zijn ook veel unieke oude foto’s
te zien van ruim honderd jaar Tuindorp Vreewijk.
Marian Groeneweg n

De Museumwoning Tuindorp
Vreewijk is weer open!
Elke woensdag en eerste
zaterdag van de maand open
van 11.00-16.00uur.
Lede 40, 3075 HK Rotterdam
www.museumvreewijk.nl en
www.facebook.com/Museumwoning

Tuindorp Vreewijklied
tekst: Joyce Turek, muziek: Marjan de Wilt
(refrein)
Tuindorp Vreewijk, kroonjuweel van Zuid.
De vogels zingen hier boven de stadsgeluiden uit.
Ik heb mijn hart verpand aan ieder straatje elk pad.
Tuindorp Vreewijk, mijn dorp in mijn stad.
Tuindorp Vreewijk, mijn dorp in mijn stad.

wijkkrantdevreewijker@gmail.com
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Leeszaal Vreewijk online

Column
Buiten-beentje
De Wekgans
Wanneer je het geluk hebt om in Tuindorp Vreewijk
te wonen en wanneer je bovendien niet voor dag en
dauw hoeft op te staan, word je altijd wakker met het
geluid van de vogels.
In de winter werd ik vaak wakker met het getsjik
tsjiktsjik van een roodborstje.
Helaas was dit meestal al spoedig vergezeld van de
onwelluidende stemmen van groene halsbandpar
kieten. Eksters, kauwen, duiven, kraaien en meeu
wen, ze waren de hele winter mijn wekgeluiden,
weliswaar meestal gelukkig pas ná dat vroege rood
borstje, want met diens klaterende watervalletje is
het prettig ontwaken.
Sinds een aantal weken word ik ’s morgen wak
ker met de heldere zang van de heggenmus. Wat
een enorm geluid komt er uit zo’n klein vogeltje. De
roodborst van deze winter heeft voor hem plaats
gemaakt. Hopelijk komt er binnenkort ook weer een
nieuwe serie roodborsten, degenen die hier hun nest
komen bouwen. De heggenmus en de roodborst mo
gen van mij met elkaar concurreren.
Vorige week hoorde ik de eerste nog wat aarzelende
vinkenslag. Ook alweer een teken dat er nu toch echt
leven in de brouwerij komt wat de vogels betreft.
Maar vanmorgen…werd ik gewekt door een nijlgans.
Wat een oorverdovend geluid bracht dit beest voort.
Zittend op de top van onze gekandelaberde wilg
schreeuwde hij zijn boodschap over de tuinen. “Gak
gakgakgakgak!” Er kwam nog een collega van hem
langs die ook een duit in het zakje deed. De stemmen
van de krijsende parkieten stelden daarbij vergele
ken niks voor. Merci, ‘wekgans’ dacht ik vanaf mijn
kussen en ik draaide me nog een keertje om, terwijl
ik mijn dekbed over mijn oor trok.
Ik verlang naar het zingen van de merel, dat zeker
in mei weer mijn wekker zal zijn. Het repeterende
melodietje van de heggenmus, het fietspompje van
de koolmees en het telefoonrinkeltje van de pimpel
mees, ze mogen me allemaal wekken. En ach, die
wekgans neem ik op de koop toe. Wat heb ik te kla
gen als ik me realiseer dat er zoveel mensen op de
wereld zijn die door heel andere geluiden gewekt
worden dan dit.
Buiten-beentje n

Yvonne Barning werkzaam
op het Trefpunt

Veel Rotterdammers weten inmiddels
de Leeszaal en het Depot te vinden. Een
uurtje snuffelen en bijpraten aan de
Groenezoom is bij sommigen een vast
onderdeel van het weekprogramma
geworden en daar zijn we blij mee,
zeker nu we weer bijna als vanouds
onze bezoekers mogen ontvangen.
Toch zijn de gebouwen aan de Groenezoom niet de enige plekken waar we
actief zijn. De Leeszaal is ook steeds
meer aanwezig in de virtuele wereld
van het internet. Om te beginnen is
er natuurlijk onze eigen website www.
leeszaalvreewijk.nl, waar allerlei actuele informatie over ons te vinden is:
contactinformatie,
openingstijden,
activiteiten, onze interne beleidsafspraken en ga zo maar door. Tevens
proberen we een archief op te bouwen
van wat zich zoal heeft afgespeeld aan
lezingen en bijeenkomsten in de loop
der tijd, en welke actuele thema’s de
etalages vulden. Naast die website zijn
we te vinden op facebook, met een
groep en een eigen pagina, waar allerlei boekgerelateerde nieuwtjes worden gedeeld en becommentarieerd.

Ook zijn we aanwezig op instagram
waar we weer een ander publiek weten
te bereiken en op LinkedIn komt af en
toe een specifieke oproep of aankondiging voorbij. We zijn dus best goed
zichtbaar. Naast die uitwisseling van
informatie gebruiken we het internet
ook voor verkoop van boeken. Sommige boeken die we krijgen zijn zo
bijzonder en gespecialiseerd dat we ze
in onze winkels niet weggegeven krijgen, terwijl ze voor sommige mensen
juist heel kostbaar zijn. Die boeken
bieden we online aan voor redelijke
marktconforme prijzen. Het daarmee
verdiende geld helpt ons dan weer om
de maandelijkse huur te betalen.
Wanneer u op boekwinkeltjes.nl of op
marktplaats.nl zoekt naar ‘leeszaal
vreewijk’ krijgt u een goede indruk van
wat we zoal in de aanbieding hebben.
We doen dus een hoop dingen online
en proberen met onze digiclubs ook de
bewoners van Vreewijk een beetje op
weg te helpen op het wereldwijde web.
Zoek ons eens op, in het echt of virtueel. En mocht u een handige com-

puteraar zijn met wat tijd over dan
houden wij ons aanbevolen voor een
gesprekje. Wij zijn altijd op zoek naar
mensen die mee willen helpen, en dat
geldt zeker ook in cyberspace.
De Leeszaal is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 5 uur.
Bram de Smit, Leeszaal Vreewijk n
www.leeszaalvreewijk.nl

Verkiezingsuitslag
wijkraad Vreewijk

De 7 gekozen leden zijn:
P. Boshuizen
J. Brinkman
P.P. de Snoo
M.M.J. Veerman
S.D. Harinandansingh
N.C. Haase
J.M. van Bruggen

Ik ben weer terug, na jaren van afwezigheid door ziekte wil
ik meedelen dat ik weer terug ben op het Trefpunt.
Ik zal me even opnieuw voorstellen voor degenen die mij
nog niet kennen.
Mijn naam is Yvonne Barning, ik ben 61 jaar, geboren en
getogen in Vreewijk waar ik nu 61 jaar woon.
De meeste mensen kennen mij vanuit Huis van de wijk De
Brink waar ik haast 15 jaar hebt gewerkt.
Daarnaast organiseerde ik veel activiteiten voor de bewoners uit de wijk zoals kerstdiner, bingo, sjoelen, shantykoor
met een warme maaltijd, spelletjesmiddagen enz.
Ik heb voor mijn inzet in 2017 een ridderorde gekregen van

de koning, uitgereikt door onze burgervader Aboutaleb.
Na mijn tijd in De Brink ben ik terechtgekomen bij het Trefpunt in het Vreewijkhuis.
Mijn werkzaamheden daar bestaan uit artikelen schrijven
over van alles wat met Vreewijk te maken heeft en wat
andere leuke artikelen over de wijk voor op de website.
Als het lukt dan ga ik ook weer een activiteit organiseren en
ideeën zijn heel erg welkom .
Ik hoop u hiermee even een beetje op de hoogte te hebben
gesteld van mijn terugkeer in het Trefpunt
Yvonne Barning n
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Bomen in Vreewijk

De hele groep van jongeren
4de van links Soulyman en 5de van links Shaquille

Elke boom heeft zijn eigen verhaal. Je hoort ze bijna niet dus
wil ik ze graag aan u voorstellen. Ik wil de prachtige bomen
in Vreewijk in het zonnetje zetten en laten zien hoe mooi en
belangrijk ze zijn voor onze
leefomgeving in ons Tuindorp
Vreewijk.
De rode beuk (Fagus sylvatica Atropurpurea) kan tot 46 meter hoog, en 200 tot 400
jaar oud worden. In de gemeente Hattem
op het landgoed Molecaten staat een van
de oudste beuken van Nederland. Deze is
ongeveer 400 jaar geleden aangeplant en
de stam heeft nu een omtrek van zo’n 5 meter. In Leiden en Westerblokker staan nog dikkere
exemplaren met een omtrek van 7,54 en 7,43 meter. In Wales groeit zelfs een beuk met een
omtrek van 9,97 meter. De beuk is een inheemse boom en
komt van nature voor in Europa.
Tot zo ver wat beknopte informatie. Wil je meer weten over
deze boom zoek dan even zelf verder om bijzondere feiten
te weet te komen. Bijvoorbeeld dat de beuk last kan hebben
van zonnebrand.
Maar... nu naar onze eigen Vreewijkse gigantische bomen.
Maak weer een ontdekkingsreis per fiets of lopend door ons
Tuindorp Vreewijk en zie wat voor prachtige exemplaren
hier groeien. Ga eerst eens naar de Beukendaal. Ter hoogte
van de tramhalte bij de kleuterschool, op de hoek van de
doorgang naar het achterpad, staat in de tuin van het hoekhuis een mooi exemplaar.
Kijk eens van dichtbij naar die mooie gladde stam
en kijk dan langzaam omhoog. Laat het op je inwerken. Wat een prachtig gezicht. Loop dan even verder het pad in en misschien heeft u hem ontdekt, ja
daar staat ook weer een bijzondere beuk. De groene
beuk. Je kunt er alleen maar naar kijken, aanraken is
hier niet mogelijk. Wel als je de Beukendaal oversteekt en naar het achterpad tussen de Frankendaal
en de Berkendaal tussen de Groene zoom en de
Lange Welle gaat kijken. Ook daar staat een bijzonder grote en mooie beuk, deze is goed te bekijken en
kun je de bast van de boom aanraken. Leuk dat deze
goed aaibaar is, goed voor ons en voor de boom.
Deze boom met zijn bombastische stam vertoont
nog sporen van een band die hem moest beschermen tegen storm. Hij staat daar verscholen in het
pad zonder veel bekijks mooi te zijn. Waarschijnlijk
Beuk tussen Frankendaal en Berkendaal
is hij ouder dan elk van ons en zou hij veel kunnen
vertellen maar leeft daar rustig verder en zou ook graag de 400 jaren halen. Zo te zien gaat dat
hem lukken mits er geen wrede mensenhanden de zaag in zetten. Sommige bewoners zijn niet
blij met bomen maar wat zou tuindorp Vreewijk zijn zonder bomen?
Maar ga vooral zelf toch eens kijken en ontdek nog meer. Misschien zelfs in uw eigen straat of
achterpad. Ik wens u alvast een leuke wandeling of fietstocht toe.

Jongeren aan de slag
in tuinen in Vreewijk
Wat is er mooier dan jongeren van Vreewijk die in Vreewijk
helpen om tuinen te onderhouden?
Eind vorig jaar gebeurde dit voor het eerst op proef.
Een zestal jongeren hebben onder leiding
van een drietal volwassenen aan de Lede
en in de Boogjes tuinen schoongemaakt.
Ze helpen daarmee bewoners van Vreewijk
die dat niet goed zelf meer kunnen.
Het is de bedoeling dat in 2022 dit veel
vaker zal voorkomen want door samenwerking van een aantal partijen (Gemeente
Rotterdam, Platform Vreewijk, TuinenKeurings Commissie, Tuindorp Vreewijk
Coöperatie en Stichting De Uil) wordt dit
voor flink veel tuinen in Vreewijk mogelijk
gemaakt.
Zoals gezegd was de actie vorig jaar de
eerste keer en zal er goed gekeken worden
hoe het een en ander nog beter kan. Maar
het enthousiasme was in elk geval al erg
groot.
Hieronder staat een verslag van een kort
gesprek dat ik met twee van de deelnemende jongeren heb gehad..
Shaquille is 14 jaar en woont in de Disselstraat.
Hij doet mee met het project omdat hij
het leuk vindt andere mensen te ontmoeten (dat doe je thuis achter de computer
immers niet) en hij wil ook iets goeds en
nuttigs doen voor zijn omgeving.
Desgevraagd geeft hij aan dat hij later een
eigen garage zou willen hebben maar het
liefst wil hij prof-basketballer worden.
Hoewel hij pas 14 jaar is, is hij al 1.78
meter dus hij verwacht dat hij zeker groot
genoeg zal worden.

Op zijn school ‘Veenoord’ werkt hij hard
om dit ideaal te bereiken.
Hij verdient met dit tuinwerk een klein
beetje geld dat hij gelijk aan zijn ouders
geeft want anders maakt hij dat op aan
‘andere’ dingen en dat wil hij niet.
Oh ja, hij raadt zijn leeftijdsgenoten aan
om aan het project mee te doen want het
is leuk om anderen te helpen.
Soulyman is 12 jaar en zit in groep 7 van
basisschool de Akkers.
Hij woont aan de Valkeniersweg en vindt
het niet zo leuk om alsmaar “saai” thuis te
zitten en dus doet hij graag mee aan dit
project.
Zo graag dat, als hij ’s ochtends wakker
wordt op een projectdag, hij denkt: “Yes!
Vandaag lekker werken.”
Hoewel hij het liefst boekhouder wil worden denkt hij ook nog na over ‘werken met
jongeren’ want dit lijkt hem ook wel leuk.
Dat kan ook niet anders want zijn begeleiders zijn top en een duidelijk voorbeeld
voor hem.
Hij meldt zich twee keer per week voor
werk bij deze groep en ze doen ook andere
dingen dan tuintjes, zoals opruimen in ‘De
Brink’.
En, je raadt het al, ook hij geeft iedereen
het advies om mee te gaan doen want:
“Dit is zo leuk”.
Lex Wilbers n

Klaas Verkerk n

LikeJeWijk in Vreewijk!
U kunt het volgen via de wijkwebsite www.vreewijk.info, en de facebook
community LikeJeWijk Vreewijk. Met de
gratis LikeJeWijk App kan iedereen 24/7
gebruik maken van het WijkPlatform.
Kent u LikeJeWijk Vreewijk al?
Sinds 2016 is men dagelijks actief,
het is een wijkplatform waarop
nuttige informatie en activiteiten
uit de wijk worden gedeeld. Het
maakt bijzondere plekken, men
sen en evenementen zichtbaar en
deelt zo de trots en de liefde die
schuilgaat achter het dagelijks
leven in de wijk.

Het WijkPlatform heeft een handige
gratis App waarmee u ongelimiteerd
berichten kan inzenden voor LikeJeWijk
Vreewijk. Zo kan iedereen laten zien
wat er speelt in de wijk. Wat u instuurt
wordt gecontroleerd en gepubliceerd op
de wijkwebsite en de sociale media.
Zo doet u mee in Vreewijk!
1.	
Download de App GRATIS via uw

Google Play of Apple App store
2.	Maak foto’s, video’s in uw wijk of een
mooie tekst!
3.	Maak een bericht OF stuur een wijkactiviteit in.
4.	
Wij controleren alles en plaatsen
razendsnel uw video, foto’s voor een
oproep, nieuwtje, wijkhulp, (online)
bijeenkomst of activiteit of anders op
onze het WijkPlatform dat u geselecteerd hebt.
De Vreewijker en LikeJeWijk gaan
samenwerken, deze editie en een aantal
artikelen kunt u ook lezen op www.vreewijk.info en de facebook pagina.

Colofon
De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele zetfouten en
inhoud van de ingezonden artikelen en/of brieven.
Zij behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen/brieven op
grond van inhoudelijkheid en zonder ondertekening te weigeren.
U kunt altijd bij de redactie van ‘de Vreewijker’ – alleen schriftelijk –
uw reactie op de inhoud kenbaar maken.
Correspondentie-adres van de redactie is:
Dreef 83a, 3075 HB Rotterdam o.v.v. ‘Redactie de Vreewijker’
Redactie: Joyce Turek, Frans Meijer, Han van Dam, André van
Well
Foto’s: André van Well en anderen
Vormgeving: Minotaurus Vormgeving en Rob Visser
Drukwerk: Drukkerij de Groot
Digitale versie is beschikbaar op de website van diverse
wijkorganisaties.
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Welkom in ons prachtige
Tuindorp Vreewijk!
TUINDORP IN BLOEI
zaterdag 16 april 2022

Een voorjaarsdag op bezoek in TUINDORP VREEWIJK

In de lente is het tuindorp op z’n mooist. Het groen in de tuinen en langs
de singels komt dan weer tevoorschijn. De witte en roze bloesem van de
bomen loopt uit. De vogels ﬂuiten het voorjaar wakker.
Het groen van Tuindorp Vreewijk is vanaf de bouw van de wijk, nu ruim een
eeuw geleden, zeer belangrijk. De architecten Berlage, Granpré Molière en
vooral Verhagen hebben in hun ontwerpen voor het tuindorp nadrukkelijk
het groen meegenomen. Van meet af aan was Tuindorp Vreewijk bijzonder.
Sinds 2012 is Vreewijk ofﬁcieel beschermd stadsgezicht. Naast het groen zijn
ook veel Vreewijkse gebouwen bijzonder. Inmiddels zijn er tientallen panden
in Vreewijk tot gemeentelijk monument of zelfs tot rijksmonument verklaard.
Momenteel worden er 1400 woningen ingrijpend opgeknapt. Het straatbeeld
krijgt daarmee weer het authentieke aanzien. Zo blijft Vreewijk ook voor de
toekomst een unieke woonwijk.

“Eénig, zei ze, ik wist
niet dat dit bestond.”
Tuindorp Vreewijk wordt in de bekende roman Karakter (1938) van
Ferdinand Bordewijk op een verrassende manier beschreven. Het verhaal
speelt zich helemaal in het vooroorlogse Rotterdam af. In de betreffende
passage gaat advocaat Stroomkoning met zijn vrouw per auto vanaf de
Noordoever op zoek naar het woonadres van zijn secretaresse Lorna te
George, helemaal in Vreewijk. Mevrouw Stroomkoning zit achter het stuur:
Hij liet er geen gras over groeien, dien eigen ochtend ging hij met zijn vrouw
naar de woning van juffrouw te George. Hij wist straat en nummer, maar hij
wist niet precies waar de straat lag. Na de viaduct over de spoorbaan stopte
mevrouw Stroomkoning en samen bekeken ze den plattegrond. Hier begon een
uitgestrekte nieuwe buurt.
– Zóó moeten we geloof ik, wees ze op de kaart. Even kijken hoe we er het
best komen. Groene Zoom,Wilgenweerd, Enk, Leede, Krielerf, wat een aardige
namen allemaal! Hier zijn de Boogjes.
Ze begon vanzelf langzaam te rijden, het werd aldoor stiller, zonniger,
landelijker, de watertjes als breede slooten, en toch was je in de stad.
– Eénig, zei ze, ik wist niet dat dit
bestond.
Langzaam en voorzichtig reden ze
onder het loover van de kleine maar
dichtbebladerde boomen. In de
Boogjes was het huis vlak bij den
Groenen Zoom, in de bocht, een
landhuisje, het bovenstuk van hout,
mooi bruingeschilderd, het dak
spits. Hij gaf uitdrukking aan wat
ze beiden voelden: zoo moest dit
meisje wonen en niet anders.

Het Witte Paard

Veel bezoekers aan Tuindorp Vreewijk zijn aangenaam verrast over de
sfeer en de groene uitstraling. Zelfs menig Rotterdammer kent Tuindorp
Vreewijk nog niet. Soms kunnen de bezoekers haast niet geloven dat er
zo’n bijzondere wijk in Rotterdam bestaat.
Daarom organiseren we dit voorjaar op zaterdag 16 april een ‘open dag’
voor al diegenen die kennis willen maken met dit prachtige tuindorp
vol groen en cultureel erfgoed. In eerste instantie bedoeld voor alle
Rotterdammers die hun eigen stad nog beter willen ontdekken. Ook
voor onze eigen Vreewijkers is er nog veel te verkennen in de eigen wijk.
Met rondleidingen en openstellingen. Ook zonder gids kan je aan de hand
van deze plattegrond eenvoudig zelfstandig op stap door de wijk. Fietsen
kan natuurlijk ook. Er is genoeg te zien.
Initiatiefgroep Vreewijk Vooruit | Bewoners Organisatie en
Huurdersvereniging Vreewijk | Het Witte Paard
Woningcorporatie Havensteder | Gemeente Rotterdam | Urban Guides
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OPEN OP ZATERDAG 16 APRIL 2022 (11:00 - 16:00 UUR) | TUINDORP IN BLOEI
Breeplein
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Museumwoning Tuindorp
Vreewijk

Lede 40
Stap terug in de tijd bij de museumwoning van
Vreewijk.Vrijwel alles is nog in de originele
staat van hoe het ooit is opgeleverd.
De museumwoning is het voormalige woonhuis
van de heer Arends, die er van 1928 tot zijn
overlijden in 2008, woonde.

Lucy Havelaarhuis

Lede 37
Een van de speciaal ontworpen woningen in
het tuindorp voor de welgestelden in de wijk.
In dit speciﬁeke huis woonde Lucy Havelaar, de
voormalige directeur van het Zuider Volkshuis.

9
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Waterstokerij (Esté beeld | taal)

Educatieve Tuin ‘De Enk’

Enk 182
Natuurstad Rotterdam leert kinderen tuinieren.
Wijkbewoners en andere bezoekers zijn welkom
tijdens de activiteiten (het Blote-voeten-pad;
speurtocht of rondleidingen) of om vrij in de
tuin te wandelen.

12

Zuiderziekenhuis (Zuiderhof en
Zuider Gymnasium)

Groene Hilledijk 493
Op het complex van het voormalige Zuiderziekenhuis wordt nog volop verbouwd. Sinds
maart 2022 is het Zuider Gymnasium in het
Poortgebouw getrokken.

Berkendaal 157
In deze voormalige waterstokerij hebben
Joyce Turek en Ferdinand Sikken al jaren
hun atelier en tentoonstellingsruimte.

11

Vredeskerk/ Servisch-Orthodoxe
Parochie Heilige Drie-eenhied

Lede 121
Het gehele ensemble van kerk, buurtgebouw en
de pastorie van de architect Granpré Molière
zijn gemeentelijk monument. Waar deze kerk
ooit toebehoorde tot De Hervormde gemeente
stap je nu een geheel andere wereld binnen,
namelijk die van de Servisch Orthodoxe
gemeenschap.

Heilige Kruisvindingkerk

Beukendaal 2
Rooms Katholieke kerk, gebouwd in 1927
naar ontwerp van de Rotterdamse architect
H.P.J. de Vries.

Vreewijkhuis (Het Trefpunt)

Dreef 83a
Dit rijksmonument van Granpré Molière was
ooit gebouwd als winkel, maar tegenwoordig
werken gemeente, verhuurder en bewoners
vanaf deze plek samen aan de verbeteraanpak
van Tuindorp Vreewijk.

7
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Zuider Volkshuis (De Brink)

Dreef 71
In 1918 werd het Zuider Volkshuis ofﬁcieel
geopend om nieuwe bewoners op Zuid
‘ontwikkeling, beschaving en ontspanning’ te
bieden in hun vrije tijd. Meer dan een eeuw later
heeft het nog steeds een belangrijke, sociale
functie in de vorm van een buurthuis.

6
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Woning en tuin bewoner Vreewijk

Boogjes 9
René de Jongh is een betrokken Vreewijker en
vrijwilliger bij Leeszaal Vreewijk. Hij laat graag
zijn woning zien.

5

Enk

De Leeszaal Vreewijk + depot

Groenezoom 275b
De Leeszaal is weliswaar geen bibliotheek, maar
voor wie van lezen houdt, ruilt hier zijn gelezen
boek voor een ander boek.

3
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Het Witte Paard

Groenezoom 245
Dit jaar bestaat Het Witte Paard, het beroemde
etablissement aan de Groenezoom, alweer 100 jaar.
Reden genoeg om iedereen gastvrij te verwelkomen als centrale locatie van Tuindorp in Bloei.
Dit feestje wordt gevierd met een workshop
Lindy Hop en vrij dansen met DJ Meneer Dinges.
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Sikkelschool (Hillehof )

Vorkstraat 1 – 5
In 1923 was het scholencomplex met drie
scholen de grootste van Rotterdam. Een eeuw
later worden de twee G.L.O.’s (Gewone Lager
Onderwijs) en een U.L.O (Uitgebreid Lager
Onderwijs) herontwikkeld tot huurwoningen.

Jagershuis (Inloophuis De Boei)

Weimansweg 70 – 72
Oorspronkelijk was dit karakteristieke
gebouw het café-restaurant Het Jagershuis,
tegenwoordig is het een ontmoetingsplek voor
mensen met kanker en hun familie. Gastvrij
ontvangst gegarandeerd.

Kaartverkoop zie urbanguides.stager.nl/web/tickets

Tuindorp

in Bloei
Vreewijk
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Zet je uitgebloeide
bloembollen in de tuin!
Beleef de lente op
Educatieve tuin de Enk

Educatieve tuin de Enk
doet ook mee aan
‘Tuindorp in Bloei’ dus
kom zeker even langs!

Moestuin verhuur
Op dit moment zijn al de moestuintjes verhuurd en is er geen
plek meer voor nog meer tuinders. We kunnen stellen dat de
animo groot was, maar u weet het, vol is vol!

Lentekriebels op Educatieve tuin de Enk.

Natuurspeurtocht
Samen met Vogelklas Karel Schot die te vinden is aan het Afrikaanderplein, organiseren we een spectaculaire natuurspeurtocht.
Honderd kinderen zullen hier aan gaan meedoen. De vogelklas geeft de kinderen een kijkje in een dierenambulance
zodat ze kunnen zien wat er allemaal bij komt kijken om dieren te redden en eerste hulp te geven. Er worden filmpjes vertoond over hoe de Vogelklas dieren redt en verzorgt. En er is
een vogelspeurtocht.
Educatieve lessen voor
kinderen
Op 1 april a.s. (echt waar,
het is geen grap) beginnen de educatieve lessen
weer voor kinderen van de
basisschool en het voortgezet onderwijs op onze tuin.
Op speelse wijze beleven,
ontdekken en leren staat
centraal tijdens deze (tuin)
lessen. Jaarlijks geven de
Meester Sander Dikstra gaat
medewerkers van De Enk
lessen geven aan de schoolkinderen.
lessen aan 22 klassen, waaronder ook 8 kleuterklassen.
Veel oudere wijkbewoners hadden in het verleden les bij ons
of hadden een schooltuintje; het gaat dus van generatie op
generatie.
Experiment: tuinieren zonder spitten
Op onze tuin zijn we begonnen met een experiment; ‘the
No -Dig method’ wat vrij vertaald is als tuinieren zonder spitten. De bekende tuinier Charles Dowding heeft al meer dan 40
jaar kweekervaring en ontwikkelde deze methode. Hij beweert
dat niet-spitten van de grond u tijd bespaart, het levert een
grotere oogst op, is beter vanuit ecologisch standpunt en houdt
koolstof vast in de grond. Dit komt doordat je met niet-spitten het bodemleven bevordert, wat ertoe leidt dat de bodem
een luchtigere structuur krijgt. Spitten daarentegen maakt
de grond droger, tast de bodemstructuur aan, beschadigt het
bodemleven zoals wormen en schimmels en laat onkruid sneller opkomen. Als je consequent niet de bodem omspit, wordt
de toplaag van de bodem donkerder en kruimelig en toch goed
samenhangend. Dieper in de bodem kunnen goede schimmels
en bacteriën zich beter ontwikkelen. Die helpen plantwortels
het voedsel en vocht te vinden dat ze nodig hebben. Charles
Dowding tuiniert deels met spitten en deels zonder spitten
om de uitwerking van beide methodes te kunnen vergelijken.
Op basis daarvan stelt hij dat niet-spitten de gewassen minder
vatbaar
maakt
voor ziekten en
hem grotere oogsten
oplevert.
Wij gaan het dit
jaar uitproberen
en de resultaten
maken we later
dit jaar bekend.
De No-Dig method, tuinieren zonder de
grond om te spitten.

Op dit moment zijn we druk bezig met nieuwe borders en
plantenbakken maken met stenen.

Adres en contactinformatie
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.
Als u wekelijks op de hoogte wilt blijven van alle ontwikkelingen op de tuin kijk dan op Facebook waar wekelijks een online
magazine verschijnt: www.facebook.com/educatievetuindeenk
Ook zitten wij sinds heden op Instagram onder de naam van
@educatievetuindeenk.
Tekst en foto’s: Henk Roubos n

Blauwe druifjes, narcissen, hyacinten, krokussen
en tulpen. Veel mensen hebben een bakje met
voorjaarsbloeiers in huis gehad de afgelopen tijd.
De meeste mensen gooien de bollen in de vuil
nisbak als ze uitgebloeid zijn, maar dat hoeft niet:
je kunt ze prima bewaren voor
volgend jaar.
Wat is een bloembol?
Een bloembol is eigenlijk
de ondergrondse voedselopslag van een plant.
Hier zit voor het bloeien
de kiem van de bloem. Hier
bewaart de plant voedingsstoffen die hij later nodig
heeft om te groeien. Een bloembol
bestaat uit wortels en een stengel met bladeren. De stengel is heel kort en wordt ook wel de bolschijf genoemd.
Hier zitten dikke brede bladeren op, ook wel schubben
genoemd. Deze zijn vlezig en wit
en bevatten het reservevoedsel. Als deze schubben
aan elkaar zijn gegroeid,
noemen we dat een rok,
zoals de tulp, narcis
of hyacint. Soms hebben bloembollen een
huid, de ingedroogde
buitenste rok of schub.
Deze kunnen langer worden bewaard dan bloembollen
zonder huid.
Mijn bollen zijn uitgebloeid.
Wat nu?
Het is belangrijk om de bloem
af te knippen voordat hij
zaadjes gaat vormen, zodat
die energie in de bol blijft
zitten. De bladeren moeten wel blijven zitten omdat
die onderdeel van de bol zijn.
Bewaar ze in een doos en plant ze
in het najaar, of
nog beter, stop ze meteen in de
grond. Zo kun je het volgende
jaar weer op tijd van je bollen
genieten!
Bron: buitenleven,
huis-en-tuin-info n

Festival van Klassiek op Zuid
Het was vanwege corona lange tijd
stil in Vreewijk.
Nu het culturele leven langzamerhand weer begint te stromen doet
Klassiek op Zuid daar natuurlijk aan
mee!
Op zondag 15 mei zijn er maar liefst
twee (gratis toegankelijke) optredens
in Het Witte Paard, Groenezoom 245.
Om 11.30 uur is er een voorstelling
voor en door kinderen. Hierin gaan
Illustratie Leo de Veld
de figuurtjes Presto, Aria, Wolk en
Eend al dobberend op een rivier op
zoek naar het land Partiturië. Onderweg beleven ze allerlei
muzikale avonturen!

Om 15.00 uur is het voor de volwassen luisteraars tijd om in te schepen
voor een reis dwars door Europa. Bij
dit concert kunt u zich door violiste
Miranda Rademaker en pianiste
Dineke Grandia met de stroom mee
laten voeren over de romantische
Seine, Rijn en Donau!
Deze optredens maken onderdeel
uit van het festival “Het Stroomt!”,
met concerten en workshops door
Klassiek op Zuid op diverse locaties
in Rotterdam Zuid.
Voor meer informatie, ook over
reserveringen zie www.klassiekopzuid.nl of bel 06 24249855
Miranda Rademaker n
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Berichten
van de
Politie
Meld Misdaad Anoniem
Ik wil anoniem iets melden:
Het kan zijn dat u iets wilt melden over
een ernstig misdrijf zonder dat uw naam
bekend wordt, bijvoorbeeld omdat u de
dader kent.
Meld Misdaad Anoniem:
U kunt iets melden zonder uw naam
of adres op te geven bij Meld Misdaad
Anoniem via 0800 - 7000 (gratis). U
kunt daar ook iets online melden en
toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad
Anoniem krijgt de politie informatie en
kunt u helpen om uw omgeving veiliger
te maken.
Team Criminele Inlichtingen:
Wilt u informatie over een ernstig misdrijf vertrouwelijk melden?
Belt u dan naar Team Criminele Inlichtingen via 088 - 661 77 34
U kunt bij Misdaad Anoniem (M) terecht
met informatie over (ernstige) criminaliteit. Dat kunnen heel veel soorten
strafbare feiten zijn, zoals moord en
doodslag, wapenhandel, drugshandel,
geweld op straat of brandstichting.
U kunt ook melden over fraude met creditcards, verzekeringen, de belasting,
sociale premies of uitkeringen.
Bellen met 0800-7000
Hoe verloopt een gesprek met M.?
Ieder gesprek is uniek. Tijdens een telefoontje met M. worden zoveel mogelijk concrete feiten en details over een
gebeurtenis of persoon doorgenomen.
Daarnaast moeten we je anonimiteit
kunnen waarborgen. Niet ieder telefoontje wordt een echte melding. Er
moet sprake zijn van een strafbaar feit
of de voorbereiding van een strafbaar
feit. Vage of algemene beschrijvingen
zijn onvoldoende.
Daarom zal de medewerker onder
andere vragen naar:
Wie?
• een naam of adres van een persoon
• waar die persoon werkt

Nieuws van
de Boei

Fleur Idema

Marjolein Sluijmer

Yvonne Hobers

Merei Groeneveld

Motorstraatgebied en
de Vaan

Landbouwbuurt, Valkenierswijk en Zuiderhof

De Vlieger en Buurt Negen

Dalenbuurt

Wat?
• details over wat hij heeft gezegd of
gedaan
• wat is de persoon precies van plan
• een wapen dat is gebruikt
• een kenteken van een auto
Waar?
• de precieze plaats waar de gebeurtenis heeft afgespeeld
• Wat is de naam van de school, uitgaansgelegenheid et cetera?
Wanneer?
• een datum en tijdstip.
Hoe beschermt M. mijn anonimiteit?
Bij M. werkt een klein team met goed
opgeleide medewerkers. Zij hebben
maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit beschermen.
Verantwoordelijkheid M.:
• je telefoonnummer is niet te zien
• M. neemt geen telefoongesprekken op
• M. noteert geen naam, adres en
andere persoonlijke gegevens
• geef je per ongeluk toch je naam?
Dan noteert M. die informatie niet
Verantwoordelijkheid beller:
• Zorg dat je in een omgeving staat
waar je anoniem kan bellen
• Verwijder het telefoonnummer van
M. na je melding
Ik heb gebeld. Waarom neemt M.
mijn melding niet op?
Niet elk telefoontje wordt een echte
melding. Een melding wordt bijvoorbeeld niet doorgezet als:
• We jouw anonimiteit niet kunnen
waarborgen. Bij M. ben je altijd anoniem. Maar ben je ook anoniem voor
degene waarover je meldt? Als de
politie hem of haar oppakt, gaat deze
persoon dan niet aan jou denken?
Het antwoord op die vraag is belangrijk voor het kunnen garanderen van
jouw anonimiteit. Daarom vraagt de
medewerker van M. hier altijd naar.
Tijdens het gesprek kan blijken dat
je de enige getuige bent van de mis-

stand die je wilt melden. In dat geval
maakt M. geen melding op.
• De melding niet voor M. bedoeld is.
Is jouw telefoontje bedoeld voor M.
of wilde je bijvoorbeeld eigenlijk de
politie of de Belastingdienst bellen?
• De informatie te weinig feiten bevat.
De medewerker van M. beoordeelt
of je genoeg feiten weet over een
persoon of gebeurtenis. Het gaat om
feiten over een ernstige misdaad. De
politie en andere opsporingsdiensten
moeten de melding kunnen gebruiken in hun onderzoeken. Je moet dus
voldoende gegevens melden zoals
een naam, adres, voertuig, datum en
tijdstip.
De wijkagenten n

Podium Vreewijk
Filmavond
Op woensdagavond 27 april, vertoont Podium Vreewijk in Het Witte
Paard de film ‘Fanfare’ van regisseur Bert Haanstra.
Deze Nederlandse klassieker uit
1958 sluit mooi aan bij Koningsdag.
Ook de bijbehorende maaltijd, verzorgd door Het Witte Paard, zal een
toepasselijk feestelijk tintje hebben.
Alle informatie over de film en hoe
u tickets kunt bestellen vindt u op:
www.podiumvreewijk.nl.
Team Podium Vreewijk n
Podium Vreewijk vertoont elke
laatste woensdag van de maand een
film in Het Witte Paard, voorafgegaan door een bij het thema van de
film passende maaltijd en voorprogramma.
Aanvang voorprogramma 18.30
uur, aansluitend maaltijd gevolgd
door de hoofdfilm om 19.30 uur
Zaal open vanaf 18.00 u.
Prijs € 13,50. Reserveren verplicht.

Inloophuis de Boei is er voor iedereen die geraakt is door
kanker.
Bijvoorbeeld als je zelf kanker hebt, of juist je partner/
naaste.
Ook als je dierbare overleden is willen we er voor je zijn.
We denken graag met je mee op welke manier we er voor
je kunnen zijn.
Dit zou door een gesprek kunnen met een begeleider
Rouw en Verlies, of een rondetafelgesprek met lotgenoten. Ook een Pilates-les of schilderles behoren tot de
mogelijkheden.
En wat denk je van een voetmassage of ontspanningsmassage, zodat je even tot rust kunt komen.
De deur van de Boei staat voor je open. We nemen graag
de tijd voor je.
Is de drempel nog iets te hoog? Op zaterdag 16 april doen
wij mee met de ‘Tuindorp in Bloei’-dag.
Kom dan eens kijken, dan laten we het huis zien en kunnen we direct kennis maken.
Vervoer
Vervoer kan een probleem zijn om naar het Inloophuis te
komen. We helpen hier graag bij.
Het Inloophuis heeft een eigen auto waarmee we gasten
op kunnen halen en weg kunnen brengen.
Wil je hier gebruik van maken of heb je vragen? Bel ons via
010-2152855 of mail naar communicatie@inloophuisdeboei.nl.
Saskia den Uijl, directeur n
Wist u dat…
Het Inloophuis altijd op zoek is naar vrijwilligers?
Buiten gastvrouwen en tuinmensen zijn we ook op
zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen om het
aanbod voor onze gasten te vergroten.
Dus geef jij bijvoorbeeld mindfulness, yoga of kook jij
graag voor anderen?
We gaan graag met je in gesprek om te zien wat jij zou
willen doen en hoe vaak je dit wilt doen.

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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4 mei herdenking
Woensdag 4 mei 2022
heten wij, Stichting 4 mei
Comité Vreewijk, u na 2
jaar weer van harte welkom bij de herdenking.
Deze vindt plaats op 4 mei
om 10 uur ’s morgens bij
het monument hoek Beukendaal/Bongert.

Zuider Gymnasium geopend

Zuider Gymnasium, foto Abi Dobbelaar

de wandschildering van Louis van Roode, is
dit een modern licht en ruim onderkomen
voor de volgende generaties gymnasiasten.
Grappig te bedenken dat sommige leerlingen hier nog geboren zijn en in elk geval een
aantal van hun ouders.
Redactie De Vreewijker n

Aansluitend is er als vanouds weer een nazit in de
Breepleinkerk. Deze bijeenkomst met verschillende
musici en sprekers duurt
tot ongeveer 12.00 uur.
U komt toch ook?
Foto Zuider Gymnasium

Het 4 mei Comité Vreewijk n

4 mei Dodenherdenking bij het oude monument aan de Bongert,
illustratie Ferdinand Sikken (uit dichtbundel ‘Dierbare Schoonheid’ 1987)

Het poortgebouw met de voormalige ‘zusterkamertjes’ is nu een prachtige school
geworden, naar ontwerp van architect Joris
Molenaar. Met behoud van allerlei authentieke elementen in het gebouw, waaronder

Foto Zuider Gymnasium

Belastingdag
19 maart hebben de jongens en
meisjes van de Belastingwinkel
weer ruim 80 ouderen geholpen
met de belastingaangifte. Hiervoor was het Trefpunt van de BOV
speciaal op zaterdag geopend.

drankenhandelzuid
Drankenhandel Zuid

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

Fysiotherapie nodig?
Je kunt naast algemene fysiotherapie ook bij ons terecht
voor o.a. revalidatie na COVID-19, longrevalidatie
bij COPD, revalidatie na een knie- of heupprothese.
E-mail naar rotterdamvonder@fysioholland.nl,
bel (010) 419 13 53 of kijk op fysioholland.nl.

Afspraak
maken?

Onze fysiotherapeuten staan voor je klaar, zowel
in de praktijk als online! Samen met jou vinden
we altijd een passende behandeling.
FysioHolland Rotterdam Groene Hilledijk | Groene Hilledijk 342
FysioHolland Rotterdam Vonder | Vonder 52

Garage “Helbers”

Weipad 20
Achter de Dreef
fysioholland.nl

APK - € 29.50, gratis bij grote beurt
- Dieselmeting mogelijk
- Reparaties aan alle merken auto’s
- Plaat en spuitwerk
- In & verkoop

Telefoon 010- 432 71 06
Mobiel 06 24 53 83 47

€10 korting bij inlevering van deze bon

