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Nieuws van de TKC 
Let op: TUINENKEURING in de week van 13 tot 18 juni a.s.

Het mooie lenteweer zal voor veel Vreewijkers 
al wekenlang de ideale gelegenheid zijn om in 
de tuin aan het werk te gaan. Na de herfst en 
winter is er altijd veel werk te verrichten om de 
tuin aantrekkelijk te maken zodat we allemaal 
kunnen genieten van ons eigen stukje natuur 
zomaar in de je eigen achtertuin. Voor de Tui-
nen Keuring Commissie (TKC) in Vreewijk, die 
inmiddels al 98 (!) jaar bestaat, betekent dat dat 
het bestuur al weer volop bezig is geweest om 
de taken die jaarlijks op de agenda prijken, voor 
te bereiden. De jaarlijkse Plantenmarkt heeft 
inmiddels op 7 mei plaatsgevonden. Voor veel 
Vreewijkers een uitkomst. Immers niet iedereen 
is in het bezit van een auto om naar de tuincen-
tra te gaan. De tuin fleurt al gauw op met kleu-
rige nieuwe plantjes. 
Zoals elk jaar vinden in juni de tuinenkeurin-
gen plaats. Het is vrijblijvend om hieraan mee 
te doen. Maar hoe leuk is het om voor het harde 
werken in de tuin een certificaat te mogen ont-
vangen? De keuringen vinden plaats van 13 tot 
en met 18 juni. De keurders bezoeken uw tuin 
tussen 09.00 u en 21.00 u en dragen herken-

bare kleding met het TKC logo. Voorwaarde is 
wel dat uw tuin toegankelijk is. Keurders klim-
men niet over hekjes en proberen ook geen toe-
gang tot uw tuin te krijgen via bijvoorbeeld de 
tuin van uw buren. Dus stelt u er prijs op dat uw 
tuin gekeurd wordt, laat dan het hek of de poort 
open zodat de tuin toegankelijk is. Als uw tuin 
gekeurd is, wordt er een stickertje op uw raam 
geplaatst zodat u weet dat de keurders in uw tuin 
zijn geweest. Het stickertje is gemakkelijk te ver-
wijderen met een natte spons.
De TKC wenst u veel plezier en succes met uw 
werk in de tuin.
Irene Waltman, namens de TKC  n

Afgelopen woensdag 20 april zijn wij als nieuwe 
wijkraad geïnstalleerd door burgermeester 
Aboutaleb. De nieuwe wijkraad bestaat uit Johan 
Brinkman, Nathalie Haase, Shieneey Harinan-
dansingh, Perry de Snoo, Pieter Boshuizen, 
Minousche Veerman en John van Bruggen. We 
willen onze voorgangers bedanken voor hun 
harde werk de afgelopen jaren! 

We zijn de komende weken bezig met opstarten 
als wijkraad. Tot en met september 2022 heb-
ben we een aantal trainingsdagen en maken 
we kennis met elkaar. Ook spreken we bewo-
ners en verschillende organisaties.  Op basis 
van die ontmoetingen schrijven we uiteindelijk 
een wijkakkoord, waarin de plannen staan voor 
de komende vier jaar. Wij zullen u daar zo goed 
mogelijk van op de hoogte houden! 

Wilt u met ons meedenken over de inrichting 
van de wijk en de vragen die leven? Kom dan 
naar onze openbare bijeenkomsten. We verga-
deren altijd op de tweede dinsdag van de maand 
en starten om 19:30 uur. De eerstvolgende bij-
eenkomsten zijn op: 
• 14 juni 2022 - 19:30 uur 
• 12 juli 2022 - 19:30 uur 
• 09 aug 2022 - 19:30 uur
• 13 sept 2022 - 19:30 uur
• 11 okt 2022 - 19:30 uur
• 08 nov 2022 - 19:30 uur
• 13 dec 2022 - 19:30 uur
De agenda van het overleg en de locatie waarop 
het overleg plaatsvindt is te vinden op wijkraad.
rotterdam.nl 

Hopelijk tot ziens!  n

De nieuwe Wijkraad Vreewijk is begonnen

Dag van Vreewijk op zaterdag 
24 september 2022
Zet het vast in de agenda of op de kalender, 
want zoals het er nu naar uit ziet kunnen we 
dit jaar eindelijk weer een Dag van Vreewijk 
vieren.
Details komen in de editie van De Vreewijker 
die begin september zal uitkomen. Mocht u 
belangstelling hebben om een bijdrage te 
leveren in welke vorm dan ook, hulp, een 
goed idee, een optreden, een marktkraam-
pje huren enz. mail dan uw gegevens naar 
dagvanvreewijk@gmail.com, dan wordt er 
contact met u opgenomen en kunt u deel-
nemen aan de voorbereidingen.

Ferdinand Sikken, Podium Vreewijk en coördi-
nator Dag van Vreewijk  n

De Oekraïense School in Vreewijk

Sinds half april krijgen ongeveer 250 gevluchte 
Oekraïense kinderen les in Rotterdam. Ze volgen 
onderwijs met hulp van gevluchte Oekraïense 
docenten en Nederlandse docenten. Het tijdelijk 
onderwijs vindt plaats in het voormalig Zuider 
Gymnasium in Vreewijk.
Het gaat om zo’n 100 basisschoolleerlingen en 
150 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Later 
kan dit aantal verder worden uitgebreid. 

  Les in moedertaal
De kinderen krijgen les in hun moedertaal en in 
het Engels. In totaal zijn 20 docenten en andere 
medewerkers uit Oekraïne aan de slag. Ook is 
er een aantal Nederlandse leraren. De kinderen 
volgen klassikaal lessen, maar krijgen ook digi-
taal les vanuit Oekraïne. Dat gaat op een aantal 
plekken in dat land namelijk nog door.
Bij de Oekraïense School draait het niet alleen 
om de lessen. Het draait ook om ritme, sociaal 
contact en het verwerken van trauma’s. Docen-
ten krijgen trainingen hoe ze moeten omgaan 
met trauma’s en in het onderwijsteam zit een 
psycholoog uit Oekraïne en een uit Rotterdam. 

  Lessen Nederlands, sport en kunst
Daarnaast is er veel ruimte voor dans en sport en 
willen verschillende organisaties dagexcursies 
regelen. Bovendien krijgen de kinderen Neder-
landse les en kunst. Er is nu bewust gekozen voor 
onderwijs in een vertrouwde omgeving, maar er 
wordt ook onderzocht en of een deel van deze kin-
deren kan instromen in het reguliere onderwijs.

Han van Dam, 
Wijkmanager Vreewijk/gemeente Rotterdam  n

Plantenmarkt

De Dag van Vreewijk 2019



2 Jaargang 43

Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk

Museumwoning Scene uit Het verhaal van Nederland

Zoals Gorter in 1889 al dichtte 
in zijn ‘Mei’: we willen graag 
af en toe iets nieuws maar 
het is ook fijn dat vertrouwde 
dingen blijven bestaan. In de 
hectische chaos die de wereld 
deze dagen lijkt te zijn gewor-
den, blijft onze Leeszaal een 
sociale ontmoetingsplek waar 
we proberen zoveel mogelijk 
boeken, verhalen en puz-
zels en wat al niet meer te 
herverdelen onder Vreewij-
kers en andere Zuiderlingen. 
Intussen gebeurt er ook veel 
nieuws: Om te beginnen 

namen vorig jaar onze oprich-
ter Pieter Termeer en Adriaan 
Zijlmans afscheid van het 
bestuur. Die gebeurtenis ver-
dween wat uit het zicht door 
alle COVID-perikelen, maar 
is voor de Leeszaal van grote 
betekenis. Pieter en Adriaan 
hebben met hulp van tiental-
len vrijwilligers* een belang-
rijke plek opgebouwd waar 
Vreewijk trots op kan zijn. 
De aftredende bestuurders 
kregen natuurlijk een boek 
mee, maar dan wel een exem-
plaar dat je niet zo gauw in de 
Leeszaal vindt, compleet met 
opdracht van de auteurs. 
Het opvolgende bestuur 
heeft inmiddels haar han-
den vol aan alle ontwikke-
lingen die gaande zijn en er 
nog aan komen. We hebben 
in de afgelopen periode een 
prachtige winkel geopend in 
het DEPOT. Met steun van 
verschillende geldgevers, 
en vooral de medewerking 
van mensen van de Vreewijk 
Coöperatie, stichting De Uil, 
Paal & Perk en anderen, is 
de Leeszaaltuin omgetoverd 

tot een heerlijke plek om te 
zitten, lezen, kletsen en een 
kopje koffie te drinken. We 
zijn actief aan het proberen 
om onze boeken op meer 
plekken op Zuid zichtbaar te 
maken door externe kasten 
die vanuit Vreewijk bevoor-
raad worden. 

Vrijwilligers
Een rondgang langs vrijwil-
ligers in Leeszaal Vreewijk 
maakte een paar basisvoor-
waarden duidelijk: Mensen 
doen vrijwilligerswerk omdat 
ze het zelf leuk vinden, ze wil-
len mensen spreken en leren 
kennen, ze willen iets voor 
de buurt doen, en ze willen 
niet te veel thuis zitten. De 
belangrijkste reden om spe-
ciaal voor de Leeszaal te kie-
zen was met stip dat men van 
boeken houdt, maar ook de 
sfeer die goed is en de vrijheid 

die je als vrijwilliger hebt om 
je eigen werk in te delen.

Versterking van allerlei plui-
mage is zoals altijd welkom. 
Bent u ergens goed in, of 
vindt u het gewoon leuk om 
in de Leeszaal te zijn en mee 
te helpen, neem dan contact 
met ons op. U houdt er op z’n 
minst een gratis kopje kof-
fie aan over! Check ook onze 
website nog eens, en bekijk 
vooral hoe u vriend van de 
Leeszaal wordt. Met een 
bescheiden donatie kunt u 
als boekenliefhebber er direct 
aan bijdragen dat de Lees-
zaal ook in de toekomst voor 
iedereen zijn deuren open 
kan houden.
Tot ziens in de Leeszaal.

info@leeszaalvreewijk.nl. 
www.leeszaalvreewijk.nl
Bram de Smit  n

In Leeszaal Vreewijk: 
‘Een nieuwe lente, 
een nieuw geluid’ 

Heeft u het tv-programma ‘Het Verhaal Van 
Nederland’ ook gezien? In de laatste uitzen-
ding over de Tweede Wereldoorlog werd de 
Museum woning als decor gebruikt. 

Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Sinds het opheffen van de Corona-maatregelen is Museum-
woning Tuindorp Vreewijk weer tijdens openingstijden te 
bezichtigen. 
De museumwoning is gevestigd in het voormalige woonhuis 
(gebouwd in 1917) van de heer Arends. Tot aan zijn overlijden 
in 2008 is niets aan de woning veranderd en daarom is deze 
woning vrijwel in originele staat gebleven. Tegenwoordig is 
de woning ingericht met diverse meubelen en voorwerpen uit 
de beginperiode van Tuindorp Vreewijk.

De museumwoning is gevestigd aan de Lede 40 (3075 HK Rot-
terdam).
Het is geopend op woensdagen van 11:00-16.00 uur en de 1e 
zaterdag van de maand van 11:00-16:00 uur. www.museum-
vreewijk.nl of www.facebook.com/Museumwoning

Uitzending gemist: Woensdag 13 april, 20.35u NPO 1, 
Aflevering 10; Bevrijders en bezetters  n

Uitnodiging van Bewo-
ners Organisatie en Huur-
ders Vereniging Vreewijk

Sinds enkele jaren is menig 
Nederlander bezig met het 
verduurzamen van zijn 
woning en hier kunnen 
meerdere redenen voor zijn.

De één doet dit omdat hij of 
zij geld wil besparen en een 
ander doet dit met het oog 
op het nalaten van een goede 
en schonere aarde voor onze 
volgende generaties.

Wat jouw reden hier ook voor 
is, een ieder zal hier vroeg of 
laat mee te maken krijgen en 

vooral nu is dit een item wat 
enorm speelt.

Als bestuurslid en bewoner 
van onze mooie groene wijk 
vind ik dan ook dat wij in 
onze wijk hier goed met alle 
bewoners over moeten gaan 
nadenken wat de bewoners 
en de verhuurder kunnen 
betekenen in onze wijk.

Als je over de Groenezoom 
rijdt, dan waan je jezelf al in 
een groen oord waar je nor-
maal gesproken zou zeggen 
dat verduurzamen een goede 
weerspiegeling zou zijn tot 
al het groen in de wijk, dit 
vind ik niet het geval.

Van zonnepanelen tot isole-
ren of wellicht een hybride 
warmtepomp naast je hui-
dige HR-ketel, er zijn tal van 
mogelijkheden om onze wijk 
te verduurzamen.
Echter vind ik als bestuurslid 
dat wij nog wel een inhaal-
slag kunnen maken en ik wil 
jullie dan ook uitnodigen om 
hier over mee te denken.

Dat kan in een sessie bij ons 
in het Vreewijkhuis of wel-
licht dat je liever een email 
naar ons stuurt (c.koomans@
bov-vreewijk.nl).  Alle ideeën 
zijn welkom.
We gaan graag het gesprek 
met je aan om jouw ideeën 

in kaart te brengen en zul-
len hier dan ook het gesprek 
aangaan met de gemeente 
en de verhuurder.

Met vriendelijke groeten,
Carlo Koomans, 
Het bestuur BOV-HVV  n

De winkel van mijn ouders
door Wil van Megen

In 1954 nam mijn moeder de Végé-winkel met woning aan de 
Vinkenbaan 25 over van de heer Meuldijks. Mijn vader kwam 
er later bij. De Vaan was toen nog een redelijk geïsoleerde wijk 
met ongeveer 800 woningen en zo’n 8 winkeltjes. De winkel-
oppervlakte was 27 m2 , maar al snel werd de magazijnruimte 
erbij getrokken. De winkel had een echte buurtfunctie waar 
mensen hun problemen en hun belevenissen konden bespre-
ken. De klanten werden van achter de toonbank bediend en 
veel van de waren werden ter plaatste afgewogen. Sommige 
toeleveranciers kwamen met paard en wagen om de bestel-
lingen te bezorgen. Koffiebonen werden in de winkel gemalen 
en dat gaf een prettige geur. Luxe producten als Coca-cola en 
chips van Smith (met bijgevoegd zout in een blauw papiertje) 
waren net geïntroduceerd in Nederland en werden voor het 
weekend aangeschaft. 
Voor de kinderen was er een aparte afdeling met los snoep: 
spekkies, schuine zoute drop, trekdrop, noga en kauwgum. 
Heel populair was de roze kauwgum van Bazooka Joe met een 
stripverhaaltje erbij.
Kopen op krediet om het einde van de week te halen was geen 
uitzondering . Naast de winkelverkoop was er een uitgebreide 
bezorgservice waarbij de boodschappen na inlevering van een 
bestelboekje thuis werden bezorgd. Wat dat betreft zijn deze 
tijden weer teruggekeerd in een moderner jasje. Omdat lang 
niet iedereen telefoon had, kon er tegen betaling in de winkel 
gebeld worden door de buurtbewoners.

Nadat de woning onbewoonbaar werd, kon er in 1964 op 
dezelfde plaats een kleine supermarkt worden gebouwd. In 
de tussentijd werd er gewinkeld in de Blekerslaan waar wij 
toen ook gingen wonen. De uitbreiding van het assortiment 
met brood, melk en nylonkousen gaf –begrijpelijk-de nodige 
ophef bij de lokale bakker, melkboer en kousenwinkel. Niet 
goed voor de verstandhoudingen, maar wel noodzakelijk. 
Meegaan met de tijd was een must om te overleven. De dage-
lijkse sluiting voor de lunch tussen 13.00 en 14.00 verdween. 
De sfeer in de winkel bleef altijd goed. Als kinderen werden 
wij ingezet voor allerlei hand- en spandiensten. Er was altijd 
plaats voor grappen en grollen. De vraag aan mijn vader of 
hij een plastic zak had, werd steevast beantwoord met: “Nee, 
mevrouw, maar wel een kunstgebit en steunzolen”. 
Een speciale service was het bezorgen van ijstaarten op eerste 
kerstdag. Dat was voor velen een uitkomst omdat men geen 
diepvries had. 

De komst van weilandwinkels, grootwinkelbedrijven en win-
kelcentra heeft ervoor gezorgd dat de kleine winkeliers het 
hoofd niet meer boven water konden houden. De ene na de 
andere winkel sloot de deuren voorgoed. Daarmee is veel 
sfeer en gezelligheid uit de wijk verdwenen. 
Mijn ouders hebben tot mei 1983 met plezier de winkel voort-
gezet en deze daarna overgedragen aan Arie Westdijk die 
naderhand de MCD aan de Groene Zoom heeft betrokken. In 
de jaren ’90 is het pand afgebroken. Op (bijna) dezelfde plaats 
is nu Isaak en de Schittering gevestigd. Er is dus nog iets over-
gebleven van de oorspronkelijke bestemming.  n

Doet u mee aan energiebesparing?

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 onderte-
kening 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 Vormge-
ving en Rob Visser
Drukwerk: Drukkerij de Groot
Digitale versie beschikbaar: op de 
websites van diverse wijkorgani-
saties

Colofon

leeszaal Vreewijk afscheid Pieter Termeer

Adriaan Zijlmans
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‘Af en toe gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin toe’
Eerste Rotterdamse Speeltuinvereeniging
‘Er wordt zoo vaak geklaagd over de balda-
digheid en tuchteloosheid der hedendaagsche 
jeugd, doch hoe weinig pogingen worden in het 
werk gesteld om dit kwaad in den wortel aan te 
tasten.’ Afgezien van de verouderde taal zou je 
welhaast denken dat het over de huidige jeugd 
gaat, maar deze woorden werden uitgesproken 
door de heer A.F.K. Parée, voorzitter van de 
Bond van Amsterdamsche Speeltuinvereenigin-
gen bijna honderd jaar geleden (Het Vrije Volk 
25 juni 1927). 

Met die woorden wees de heer Parée op de 
betekenis van de inrichting van ruime  speel-
tuinen, die goed zouden zijn voor de gezond-
heid van de jeugd in de grote steden. Hij stelde 
duidelijk dat het een preventieve werking zou 
hebben op de jeugdbaldadigheid. Ook al in die 
tijd werd het gevaar van toenemende autover-
keer onderkend voor kinderen. Daarom was 
spelen in een speeltuin veiliger.

Eerste Rotterdamse Speeltuinvereening
De heer Parée sprak tijdens de oprichtingsver-
gadering van Speeltuinvereeniging Vreewijk 
op 1 juli 1927, die werd gehouden op voorstel 
van mejuffrouw Havelaar van het toenmalige 
Zuider Volkshuis. 
De eerste bestuurders, voorzitter G. Grijp en 
secretaris P. Vos, kregen van het gemeentebe-
stuur een stuk grond toegewezen aan de Enk; 
een ideaal rustig plekje (waar tegenwoor-
dig de tennisbanen zijn). Maar tot verdere 
medewerking was men aan de Coolsingel niet 
bereid en alles moest zelf worden uitgevoerd 
en gemaakt, tot de afrastering toe. Gelukkig 
hielpen de Vreewijkse bouwondernemers Van 
Vliet en Van Dulst met materiaal. 
Op 20 augustus 1927 werd de speeltuin offici-
eel geopend. In het Zuider Volkshuis kwamen 
de kinderen bijeen, waarna zij in optocht door 
Tuindorp Vreewijk naar de speeltuin trokken. 
Ter aanduiding van de speeltuin stond op het 
toegangshek met grote letters SVV.
Naast een grote zandbak, schommels, een 

klimpaal en zweefmolen, waren er een tennis-
baan en speelvelden voor de oudere kinderen. 
In een rustig hoekje van de speeltuin konden 
boeken worden geleend en gelezen. De speel-
tuin was open na schooltijd en op vrije mid-
dagen. Ouders hielden toezicht. Verder was er, 
via het clubwerk, goed contact met het Zuider 
Volkshuis, zodat er onder leiding in de zomer-
maanden aan spel kon worden gedaan.

Eerste Rotterdamse speeltuin
Speeltuinen waren er natuurlijk al wel in Rot-
terdam, zo opende bijvoorbeeld op 19 mei 
1888 de Vereeniging voor Kinderspeeltuinen 
aan de Boezemsingel bij de Koninginnekerk 
een speeltuin. Maar veelal raakten deze speel-
plaatsen in verval bij gebrek aan toezicht en 
onderhoud. Het belang van een goede Rotter-
damse speeltuinvereniging werd dan ook wel 
ingezien.

‘Vader Klaren’
Een Friese arbeider, Uilke Jans Klaren (1852 
– 1947) maakte veel onrecht mee als kind 
uit een arm gezin van veenarbeiders. In 1881 
verhuisde hij naar Amsterdam en werkte daar 
de scheepsbouw. Hij zag hoe de woonomstan-
digheden in de arbeiderswijken zeer slecht 
waren, dusdanig dat veel kinderen langdurig 
op straat speelden. Hij was maatschappelijk 
actief en concludeerde dat de arbeidersbe-
weging zelf moest zorgen voor volksspeeltui-
nen. In 1900 stichtte hij de Oosterspeeltuin 
in Amsterdam,  die geheel door de arbeiders 
uit de buurt werd gebouwd. Vele speeltuinen 

voor kinderen uit volksbuurten volgden. Dit 
botste wel met sociale hardliners, die wilden 
dat de speeltuinen alleen voor arbeiderskin-
deren waren. Uilke Klaren bedacht ook een 
soort naschoolse opvang, zodat kinderen in de 
speeltuin zichzelf na schooltijd verder konden 
ontwikkelen. 
Deze man met de grote witte baard werd 
bekend als ‘Vader Klaren’. Lang was het een 
traditie onder speeltuinen om op de tweede 
zaterdag van juni Vader Klarendag te vieren. 
Vol spelplezier, muziek en dans. Helaas is deze 
traditie bij de meeste speeltuinen verdwenen.

Rotterdamse Speeltuincentrale (RSC)
In de voetsporen van deze Vader Klaren werd 
dus de Eerste Speeltuinvereening in Vreewijk 
opgericht. Hierbij moesten de ouders zelf het 
werk aanpakken, de speeltuin en clubs zelf 
oprichten en beheren. In hetzelfde jaar kreeg 
de kinderspeeltuin aan de Oudedijk in Kralin-
gen ook een Speeltuinvereeniging en in 1933 
werd ‘Speeltuin Vereeniging Crooswijk’ aan 
de Schuttersweg opgericht.
Op 1 april 1938 werd de Rotterdamse Speel-
tuincentrale opgericht met acht speeltui-
nen. Waarbij voorop stond dat in de speel-
tuinen plaats is voor ieder kind, ongeacht de 
levensovertuiging van de ouders. De Centrale 
groeide uit tot een organisatie met 53 aange-
sloten speeltuinen in 1967.

Speeltuin De Vaan, ‘Tuin van Niclaes’
Speeltuinvereeniging Vreewijk bleef tot 1940 
gevestigd aan de Enk, totdat de Duitsers de 
tuin als opslagplaats gingen gebruiken, wat 
neerkwam op vernieling. In 1942 kreeg men 
tijdelijk de beschikking over een ander terrein 
aan de Kromme Zandweg en twee school-
lokalen aan de Dordtsestraatweg. Daar werd 
later een houten clubhuis neergezet. De lei-
ding kwam in handen van de heer Niclaes (als 
naamgenoot van de Goedheiligman ben je het 
welhaast verplicht om iets voor kinderen te 
doen).

Op het terrein aan de Kromme Zandweg werd 
op 1 juli 1952 het 25-jarig jubileum gevierd  
met een groot tuinfeest, waar ongeveer alle 
speeltuinverenigingen van Rotterdam aan 
deelnamen. Het werd bezocht door zo’n 1500 
kinderen. Er werden tal van wedstrijden 
gespeeld, zoals voet-, hand-, korf- en slagbal 
en ook blokjesrapen, hardlopen en touwtrek-
ken.

Speeltuin Vreewijk-De Vaan, 95 jaar
Begin 1962 wees het gemeentebestuur een 
nieuw terrein aan, aan de Pinksterweide in 
Vreewijk-De Vaan. De speeltuin werd in die 
zomer geopend.
Drie jaar later opende men het nieuwe club-
huis, ontworpen door architect A.C. Rhemrev 
en voor het grootste deel door vrijwilligers 
gerealiseerd.
In juni 2022 hoopt Speeltuin Vreewijk-De 
Vaan het 95-jarig jubileum te vieren.

Marian Groeneweg  n

Project Vlaggen van Vreewijk 
Na een dag van praten, luisteren, tekenen en 
naaien hadden we vier prachtige vlaggen als 
resultaat. In optocht hebben we de vlaggen 
op diverse plaatsen in Vreewijk opgehangen.
Hiermee hopen we een bijdrage te leveren 
aan de vele verhalen die in en over Vreewijk 
bestaan. Wil je met ons meedoen? Stuur een 
email naar cultuuronderzoekers@gmail.com

Badkuipverhalen
Misschien heb je de Badkuip al 
zien staan in de wijk. Of mis-
schien heb je zelfs al een verhaal 
ingesproken of naar een verhaal 
van een wijkgenoot geluisterd. 
Via deze weg willen we je kennis 
laten maken met de interactieve 
installatie: Badkuipverhalen. 

Badkuipen stonden vroeger in 
het badhuis op de Dreef. Hier 
ontmoetten buurtgenoten 
elkaar waar ze samen verhalen 
vertelden. Deze badkuip biedt 
een nieuwe mogelijkheid om 
met elkaar verhalen uit te wis-
selen net zoals vroeger. De badkuip stroomt 
alleen niet vol met water maar met jouw ver-
halen. Geregeld babbelen met je wijkgenoten 
is namelijk erg gezond.  

Maar hoe werkt het? 
Druk op de startknop en begin met het 
inspreken van je eigen verhaal dat je graag 
wilt delen met de wijk: Misschien een mooie 
herinnering van vroeger? Een verhaal over 
de tuinen in de wijk? Of wil je deze Badkuip 
gebruiken om iets te vragen aan je wijkgeno-

ten? Of wil je gewoon ver-
tellen hoe je dag was? Start 
dan snel de opname. Klaar 
met je verhaal? Dan druk je 
op de stopknop. Is de bad-
kuip vol met verhalen? Geen 
zorgen, luister eerst naar 
een ingesproken verhaal 
van een wijkgenoot aan de 
andere kant van deze bad-
kuip. Na het luisteren druk 
je op de startknop en spreek 
je je eigen verhaal in. 

De badkuip staat zeker nog 
tot en met 17 juni in Vree-
wijk op verschillende loca-

ties. Ben jij nieuwsgierig geworden hoe het 
werkt? Vind de precieze locatie van de Bad-
kuip via Likejewijk, of vraag je wijkgenoot of 
hij/zij de Badkuip al ergens heeft zien staan. 
De badkuip gevonden? Druk dan snel op de 
startknop en vul de Badkuip zelf met een 
nieuw verhaal! Of druk op de luister knop en 
luister naar een ingesproken verhaal van je 
wijkgenoot! 

Janneke Derksen,
cultuuronderzoekers@gmail.com  n

Wij zijn SOL, een jonge en onderne-
mende organisatie met passie en lef! 
SOL staat voor Samen Ondernemend 
Leren. Samen, met alle bewoners 
van de wijk. Ondernemend, door te 
durven doen en altijd te zoeken naar 
nieuwe creatieve oplossingen. Leren, 
door continue te verbeteren: leren zit 
in ons DNA. Vanuit ons motto ‘Durf(t) te 
doen’ geloven wij dat samen durven doen 
je verder brengt en helpt om dromen te rea-
liseren. Welke droom dan ook! Onze mede-
werkers bedenken, organiseren en realise-
ren activiteiten die daarbij kunnen helpen.
Per 1 juni gaan wij de welzijnsopdracht 

‘Heel de stad’ uitvoeren in Rotterdam 
Noord, Feijenoord en IJsselmonde. 
We kijken uit naar mooie samenwerkingen 
en initiatieven voor en door bewoners in de 
wijk!
Kijk voor meer informatie over SOL op 
www.solnetwerk.nl.

Nieuwe welzijnsorganisatie 
in Vreewijk: SOL

Verkleedwedstrijd Vader Klarendag

Speeltuin De Vaan 2020

Clubhuis Speeltuin De Vaan

Vlaggen van Vreewijk project

Badkuipverhalen
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 Allerlei gebeurtenissen in de 
afgelopen weken in Vreewijk 

➤ Jongelui doen nuttige dingen  
In het kader van een jongerenproject zijn een 
aantal  jongeren bezig met nuttige zaken, 
zoals tuinen opknappen en de Vreewijker 
rondbrengen.  n

➤  Stichting Kroeldekens 
 Vreewijk  

Stichting Kroeldekens Vreewijk e.o heeft de 
afgelopen tijd heel veel dekens, plaids en kin-
derdekens gemaakt voor mensen uit Oekraïne. 
Ook maken zij rugtasjes met kleine speeltjes 
erin voor kinderen uit Roemenïe. 
Wilt u informatie neem dan contact op met 
Noessie Jouhri (06-18822573) of Trudy Kokje 
(06-25325297) of kijk op www.stichting-
kroeldekensvreewijk.nl.  n

➤  Eieren zoeken met de paas-
haas  

Op twee plekken in Vreewijk organiseerde 
Havensteder een eierenzoektocht voor de 
kinderen. Uiteraard ontbrak de paashaas niet.       
n

➤ Pniëlschool heropend 
Vanaf de Strevelsweg zie je geen enkel ver-
schil met vroeger, maar op de binnenplaats 
merk je een forse uitbreiding van de school. 
In het bijzijn van ouders werd door twee van 
de kinderen de school geopend.  n

➤ Dodenherdenking 2022 
Na twee jaar stilte was het dan eindelijk weer 
mogelijk om gezamenlijk twee minuten stilte 
te betrachten tijdens de viering van doden-
herdenking bij het monument ‘Voor hen die 
vielen’ aan de Beukendaal.

Op 4 mei om precies 10.00uur begon de bij-
eenkomst waarvoor zoals gewoonlijk veel 
belangstelling was. Er werd een toespraak 
gehouden door de voorzitter van het 4 mei 
comité Vreewijk en na de door Martine 
prachtig gespeelde taptoe en de stilte werden 
er zelfgeschreven gedichten voorgedragen 
door leerlingen van openbare montessori 
basisschool ‘De Mare’ en twee gedichten van 
Aat Velvis een van de oprichtsters van het 4 
mei comité Vreewijk.
Er werden kransen en bloemen gelegd door 
diverse Vreewijkse organisaties, zoals de 
Wijkraad, de Tuinenkeuringscommissie en 
Leeszaal Vreewijk.
Na afloop van de plechtigheid was er een 
mooi sfeervol programma in de Breeplein-
kerk met muziek en een filmpje van Klassiek 
Op Zuid, gedichten en een verhaal van Naomi 
van Nijnatten en twee liedjes van de familie-
band Momo en Cici.

Joyce Turek  n

➤ Educatieve tuin de Enk 
Ons nieuwe blotevoetenpad werd geopend. 
Wandelen doen we normaal gesproken op 
schoenen, maar ook op blote voeten kunnen 
we een mooie wandeling maken. Niet alleen 
op het strand. In heel Nederland liggen ver-
schillende blotevoetenpaden. Leuk voor 
zowel jong als oud, ook wij hebben weer een 
nieuw vers blotevoetenpad aangelegd.
Kinderen vonden de modder en de waterbak 
de leukste onderdelen van het voetenpad.
Gek is dat natuurlijk niet, want je mocht je 
legaal vuil maken.
 
Adres en contactinformatie Educatieve tuin 
De Enk, Enk 182, 3075 VC Rotterdam Tele-
foon: 010-419 97 00, e-mail: enk@natuur-
stad.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 weke-
lijks een online magazine verschijnt: www.
facebook.com/educatievetuindeenk Ook zit-
ten wij sinds heden op Instagram onder de 
naam van @educatievetuindeenk. 
 
Cheyenne Spang, 
Tuinvrouw / vrijwilligers coordinator van de Enk
0634146457
C.Spang@natuurstad.nl
Tekst en foto Henk Roubos  n

“Wat is dat nou leuk zeg, wij mogen ons vuil 
maken van onze ouders”, nou… dat hebben ze 
geweten!

➤  Binnenterrein Dreef  
Groene zoom Langegeer 
voorzien van huisregels 

Op een door de kinderen uit de buurt ontwor-
pen bord staan de huisregels voor het binnen-
terrein. Reden voor een feestje. Merkwaardig 
is dat onder de vele verboden ook zoenen valt. 
Waar is de romantiek gebleven?  n

J.DRENT
Optometrist

Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 
3073 DT  Rotterdam,  

Tel. 4 85 91 47



Angelika Muller, 
medewerkster 
Tuindorp Vreewijk 
Coöperatie
Angelika Muller is sinds enige 
tijd werkzaam in het Vreewijk-
huis. Ze neemt de telefoon aan 
en helpt mensen verder als ze 
vragen hebben over vrijwilli-
gerswerk of hoe ze geholpen 
kunnen worden met voorko-
mende werkzaamheden in hun 
huis of tuin.

Angelika stelt zich voor:
In de jaren dat ik al eerder werkzaam was in 
Vreewijk, heb ik de wijk als heel dynamisch 
leren kennen. Wat mij energie geeft is om 
te zien hoe een groot aantal buurtbewoners 
de wijk op vele manieren wil ondersteunen 
waardoor Vreewijk een fijne plek is om te 
zijn. Een jaar geleden werd ik door een aan-
tal organisaties uit de wijk gevraagd te hel-
pen bij het opzetten van het nieuwe project 
‘de Vreewerkers’. Nu werk ik als vrijwilliger 
aan het project in het Trefpunt.

‘De Vreewerkers’ is opgericht door buurt-
organisaties en valt onder de Tuindorp 
Vreewijk Coöperatie. Iedereen vanaf 18 tot 
88 jaar die graag iets nuttigs wil doen als 
dagbesteding, of voor de buurt, of voor een 
ander iets wil betekenen is van harte wel-

kom. Iedere woensdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur hebben we een inloopoch-
tend waar u zich kan aanmelden voor vrij-
willigerswerk. 

Wat heel leuk is aan ‘de Vreewerkers’ is de 
diversiteit aan werkzaamheden, zoals spre-
ken met buurtbewoners, organisaties en 
anderen. Zo ook het organiseren van een 
vrijwilligersmarkt. Deze vrijwilligersmarkt 
‘Startschot’ vond plaats op woensdag 1 
juni a.s. op het Brinkplein en aan de Dreef. 
Een aantal organisaties presenteerde zich 
om een indruk te geven van wat u voor hen 
kan betekenen of zij voor u.

Angelika Muller, De Vreewerker  n
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➤  Opening van het Zuider 
    Gymnasium 
Op woensdag 6 april j.l. werd het Zuider 
Gymnasium officieel geopend door burge-
meester Aboutaleb. Het was een feestelijke 
bijeenkomst met veel toespraken, waarvan 
sommige met een gymnasiaal tintje, door-
spekt met Latijnse spreuken en een verhaal 
uit de Griekse mythologie. De rector Linda 
Waals en de docent klassieke talen, tevens 
presentator van het programma M. Osse-
forth, uitten uitvoerig hun blijdschap over 
het nu eindelijk gerealiseerde betrekken van 
hun gedroomde gebouw, na lange jaren werk 
en overleg. Ook Sylvia Pijnenburg, de woord-
voerster van BOEi *, een der initiatiefnemers 
van het behouden van het rijksmonument 
hield een toespraak. 
Burgemeester Aboutaleb benadrukte in zijn 
speech nog eens het belang van goed onder-
wijs in onze maatschappij. Op de van hem 
bekende aansprekende manier vertelde hij 
over zijn betrokkenheid bij het tot stand 
komen van dit Zuider Gymnasium en aan de 
hand van persoonlijke voorbeelden lichtte hij 
toe hoe essentieel het is om jongeren de kans 
te bieden om hun talenten te ontwikkelen.
Sprekende voorbeelden daarvan op het 
podium waren ook twee huidige leerlingen en 
een oud-leerling van het Zuider Gymnasium.
Er werden twee plaquettes onthuld die 
gemaakt zijn op initiatief van de leerlingen. 
De officiële opening vond buiten plaats tijdens 
een striemende regenbui. De burgemeester 
opende met een krachtige druk op de knop de 
poort, bijgestaan door de rector en feestelijk 
begeleid door twee vuurwerkfonteinen.
Daarna was er gelegenheid tot het volgen van 
een rondleiding door het schitterende
gebouw, waarop de metamorfose van het 
oude ziekenhuis en zusterverblijf bewonderd 
kon worden. Het feestelijke gebeuren werd 
nog eens extra versterkt door de voortreffe-
lijke catering van Het Witte Paard. Het team 
van Mireille van den Berg voorzag de gasten 
van heerlijke hapjes en drankjes.

We zijn trots op deze nieuwe aanwinst in ons 
Tuindorp Vreewijk. Wie weet is er samenwer-
king mogelijk op cultureel en maatschappe-
lijk gebied tussen onze wijk en de schoollei-
ding en de getalenteerde leerlingen van het 
Zuider Gymnasium. We wensen hen in elk 
geval veel succes en plezier in dit prachtige 
inspirerende gebouw.

Joyce Turek, Redactie De Vreewijker  n

16 april 2022
De De Tuindorp in Bloei-dag werd gevuld met rond-
leidingen, over de planten, de culturele activiteiten, 
het sociale aspect en de architectuur. Tevens was er 
een lezing van Marinke Steenhuis over de architect 
Pieter Verhagen, een van de ontwerpers van Vree-
wijk. Het was een geslaagde dag, die voor herhaling 
vatbaar is.  n

*   BOEi is een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ambitie een 
oplossing te vinden voor het maatschappelijke vraagstuk van het leegkomende erfgoed.   
De motivatie hiervoor begint bij de liefde voor het Nederlandse erfgoed, die BOEi deelt met een 
groot deel van de Nederlandse bevolking. 

 



Er is een enorm huisvestingsprobleem 
in de culturele sector en om dit te 
onderstrepen portretteerde fotograaf 
Frank Hanswijk Rotterdamse kunste-
naars.

Steven Verseput schreef in de NRC: 
Voor zijn fotoproject  Ateliers, kunst-
mest voor de stad  maakte fotograaf 
Frank Hanswijk een serie portretten 
van en interviews met zo’n 25 Rot-
terdamse kunstenaars. Hij richt zich 
al langer op de wooncrisis en zag ook 
de problemen onder kunstenaars die 
geen geschikte werkruimte kunnen 
vinden. Wachtlijsten voor ruimtes zijn 
erg lang zijn, ziet hij, soms zijn er 200 
reacties op één atelier.

‘Cultuur wordt vaak benoemd als aan-
trekkingskracht voor de stad Rotter-
dam’, schrijft Hanswijk (50), een maat-
schappelijk betrokken fotograaf. ‘Toch 
vertaalt zich dit niet in een ruimtelijk 
beleid dat cultuur als waarde serieus 
neemt door ruimte voor kunstenaars 
in de stad te reserveren.’

‘Waarom nemen wethouders, beleid-
makers en pandeigenaren de waarde 
van cultuurmakers zo weinig seri-
eus?’, schrijft Frank Hanswijk volgens 
Steven Verseput. ‘In het gunstigste 
geval worden kunstenaars nog gezien 
als kwartiermakers die de potentie van 
een gebied kunnen laten zien zodat 
er daarna ontwikkelingen kunnen 
plaatsvinden die financieel winstge-
vend zijn. De kunstenaars hebben dan 
allang hun biezen moeten pakken en 
over de culturele ‘winst’ die zij op de 
lange termijn voor een gebied zouden 
kunnen opleveren, wordt niet gespro-
ken.’
Aldus Steven Verseput in de NRC van 
30 april 2022.

Al tijden spreek ik mij krachtig uit 
tegen het tot woning verbouwen van 

de bedrijfsruimtes in Tuindorp Vree-
wijk. Een wijk verliest zo zijn aantrek-
kelijkheid ook als wandelgebied en 
ontdekkingstocht voor belangstellen-
den van buiten de wijk zelf. Tuindorp 
Vreewijk was juist zo aantrekkelijk met 
al haar grappige kleine winkelpandjes 
en bedrijfsruimtes, die niet alleen de 
hoofdstraten maar ook de zijstraten 
verlevigden. De visie en vormgeving 
van de architecten was hierbij uiterst 
belangrijk.
Dat dit geen eerstelijnswinkels meer 
konden blijven is begrijpelijk gezien de 
huidige ontwikkelingen van het koop-
gedrag, maar waarom geen kunste-
naars, ambachtslieden en zelfs kleine 
horeca (een koffiezaakje, tearoom of 
lunchroom) huisvesten in deze prach-
tige winkeltjes annex woonhuizen.

Nu blijkt dat er een schreeuwend 
tekort is aan atelierruimtes in Rot-
terdam is het eens te meer een reden 
om te stoppen met het verhuren en 
zelfs verkopen van de karakteristieke 
bedrijfspandjes in onze wijk als woon-
huis.
Het lijkt vooralsnog een gevecht tegen 
de bierkaai (lees beleid van overheid 
en woningcorporaties).
Het is ook al bijna te laat. Heel veel 
van de oude ‘winkeltjes’ zijn inmid-
dels al verdwenen of getransformeerd 
tot woonhuis, met dichte gordijnen in 
de etalage en zelfs in sommige geval-
len hoge heggen en struiken die de 
hele etalage aan het gezicht onttrek-
ken. 

Tuindorp Vreewijk is een monument, 
waarbij gelukkig de laatste jaren weer 
veel aandacht is voor de oorspronke-
lijke architectuur, maar de bedrijfs-
ruimtes zijn hierbij helaas een onder-
schoven kindje gebleken.

Joyce Turek   n
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Bewondering
Verwondering en bewondering, ze hebben wel iets 
met elkaar te maken.
Bewondering en respect ook dat zijn aan elkaar ver-
wante begrippen.
Als kind groeide ik op in Tuindorp Vreewijk. Ik speelde 
in de zandbak in onze tuin, maakte papjes van aarde 
en heggenblaadjes, bestudeerde wormen, genoot 
van de schoenlappers op de bloemen in de tuin.  
Als het na lange tijd droog te zijn geweest ging rege-
nen in de zomer rook het naar vochtige aarde en nat 
geworden stof. 
Sommige andere sterke geuren zoals die van ligus-
terbloemen, afrikaantjes en pioenrozen brengen me 
onmiddellijk weer terug naar mijn onbezorgde jeugd-
jaren. 
Als kind ervoer ik al deze dingen als normaal. Er was 
geen moment dat ik me realiseerde hoe bevoorrecht 
ik was om op te groeien in deze omgeving.

Ik houd van de natuur naar het voorbeeld van mijn 
grootouders en ouders. Ik zag hoe zij omgingen met 
dieren en planten, ze koesterden en in hun waarde 
lieten. Een spreeuw gered uit de klauwen van een 
kat werd liefdevol verzorgd, insecten werden niet 
vertrapt, bloemen en planten werden gesnoeid, be-
schermd en begoten. Verwonderend, bewonderend, 
respectvol als vanzelfsprekend.

Kinderen van het tuindorp, ze hebben een voor-
sprong op anderen die niet zijn opgegroeid in ‘het 
groen’. Ze zullen heus niet allemaal bioloog, hove-
nier of boswachter willen worden en groene vingers 
hebben ze ook vast niet allemaal. Er is geen weten-
schappelijk bewijs voor, maar ik denk te weten dat ze 
minder snel achteloos om zullen gaan met alles wat 
groeit en bloeit.

Dat ze nooit blikjes en zakjes op straat dumpen wil ik 
niet beweren, maar dat is een kwestie van wachten 
tot de puberteit en de onverschilligheid voorbij zijn. 
Daarna zullen ze zich hun jeugd herinneren en het 
goede voorbeeld geven aan hun kinderen. Althans, 
dat hoop ik dan maar. 

Buiten-beentje   n

Column
Buiten-beentje

Floris van Delft maakt samen met rap-
per Winne een voorstelling over jongens 
die opgroeien in een wereld waar ze hun 
plek niet kunnen vinden. Jongens die op 
straat hangen en stenen naar de politie 
gooien. In een spannende combinatie 
van rap en theater voeren twee jongens 
een aangrijpend gesprek met hun moe-
ders. De ene jongen zit vast. De andere 
is dood. Samen proberen ze uit te vin-
den of hun levens anders hadden kun-
nen lopen. En wie had het dan anders 
moeten doen? 
Bij dit project werkt theatergezelschap 
WAT WE DOEN intensief samen met jon-
geren die zelf hun plek in het leven nog 
niet of nog maar net hebben gevonden. 

WAT WE DOEN 
‘Angry Young Men’ is een productie van 
theatergezelschap WAT WE DOEN. 
Dit gezelschap werkt aan uitdagende 
projecten om het met mensen te heb-
ben over de wereld om ons heen - met 
theater, maar ook met podcasts, stand 
up comedy en lezingen. Ze zoeken altijd 
de vormen die passen bij hun onderwer-
pen én hun publiek. Bekend van onder 
andere de voorstelling ‘Hoe ik talent 
voor het leven kreeg’ (2020 en 2022), 
‘Een zorg voor later’ (2021) en de stati-
onslocatie-voorstelling MOLLEN (2018 
en 2021). 

THEATER ZUIDPLEIN
Theater Zuidplein in Rotterdam is het 
podium van NU met theater dat je raakt. 
Theater Zuidplein maakt en presenteert 
voorstellingen voor iedereen op Rotter-
dam Zuid en ver daarbuiten, voor alle 
leeftijden en culturele achtergronden. 
Het theater laat bezoekers genieten van 
alles wat een podium verdient en heeft 
oog voor lokaal talent. 

Donderdag 16 juni & Vrijdag 17 juni
20.00 uur | Angry Young Men | Wat We 
Doen | Kleine Zaal | Ticket vanaf € 10,00 

Meer informatie via 
www.theaterzuidplein.nl   n 

Waar kan de kunstenaar 
nog terecht? 
In Tuindorp Vreewijk?!
In de NRC van zaterdag 30 april j.l. las ik een artikel van 
Steven Verseput, dat aansloot bij mijn jarenlange pleidooi 
voor het behoud van de bedrijfsruimtes in Vreewijk.

THEATER ZUIDPLEIN presenteert: ANGRY YOUNG MEN
Jongens die dromen van geld en aanzien, als het moet via de criminaliteit

Theater Zuidplein Angry Young Men

Voormalige winkel hoek Clingendaal
Eikendaal nu woonhuis

Voormalige schoenmaker, nu woonhuis 
Dreef

Voormalige Milkbar (iconisch pand) 
daarna doe-het-zelf-winkel hoek Dreef  
Brinkplein  Leede

Voormalige melkwinkel-kruidenier  
Weimansweg, nu woonhuis

Voormalige drogist, nu 
schoonheidswinkel Dreef

Twee voormalige winkeltjes Dalweg

Administratiekantoor Palm 2. 
Groenezoom



Het is zo’n honderd jaar geleden dat mijn overgrootouders 
als één van de eerste bewoners in Tuindorp Vreewijk kwamen 
wonen. Mijn overgrootmoeder kwam uit Dordrecht en mijn 
overgrootvader was een Fries die voor werk deze kant op was 
gekomen. Zij kregen vijf kinderen onder wie mijn oma, gebo-
ren in 1921. En zo geschiedde het dat mijn familie van genera-
tie op generatie in Vreewijk werd geboren en opgroeide.
In de tuin aan de Molenwei met de heerlijk geurende seringen-
boom ligt heel wat geschiedenis. Geboortes maar ook sterfge-
vallen, kapotgelopen jeugdliefdes en liefdevolle huwelijken.
Tijdens de mobilisatie was het een komen en gaan van Neder-
landse soldaten die een kop koffie kregen van mijn overgroot-
moeder, het “koffievrouwtje”. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werd er een 
Duits luchtafweergeschut geplaatst 
in de achtertuin. En vanwege grote 
honger en armoede werd er in het 
schuurtje wel eens een kip of kat 
geslacht. En in latere welvarende tij-
den bakte mijn overgrootvader verse 
vis in hetzelfde schuurtje. Maar ook 
werden er spelletjes gespeeld, ver-
halen verteld, en werd er gesleuteld 
aan brommers en aardappels geschild aan de tuintafel…uit-
kijkend over de fijne tuin, de tuin met de rode rozen, het bed 
van kleine witte bloemetjes en de prachtige pioenrozen.
Zoals onze familie, generatie op generatie, in Tuindorp Vree-
wijk opgroeide, zo groeien de pioenrozen vanuit de tuin van 
mijn overgrootmoeder ook, generatie op generatie, op in 
Tuindorp Vreewijk en pronken ze nu in mijn tuin.

Mijn naam is Sylvia Verkerk, veertig jaar, geboren en getogen 
Vreewijker. 
Ik zie de schoonheid van Tuindorp Vreewijk, ik hoor en ruik 
deze ook. Maar ik zie helaas ook wat anders: achteruitgang, 
verloedering of is het onwetendheid, desinteresse of tijdge-
brek? Wie zal het zeggen….?
Daarom heb ik de Facebook groep “Tuinierkriebels - Tuin-
dorp Vreewijk” opgezet met als doel een positief platform te 
creëren voor een nog mooier en groener Tuindorp Vreewijk. 
Op deze Facebookgroep mogen bewoners van alles plaatsen 
wat betrekking heeft 
op het buitenleven 
in onze tuinen. Ter 
inspiratie, ter infor-
matie of gewoon 
omdat je bijvoor-
beeld trots bent op 
je mooie tuin. Ook 
mogen er planten of 
stekjes aangeboden 
of ter ruil gevraagd 
worden. Heb jij 
groene vingers of juist helemaal niet, kijk jij naar je tuin en 
denk je “waar moet ik in hemelsnaam beginnen?” of draai jij 
je hand niet om voor de aanleg van een mooi border. Zoveel 

mensen, zoveel wensen, voor iedere 
tuinbezitter is er wel een passende 
tuinier te vinden.
Ik nodig u uit om lid te worden van 
de Facebookgroep “Tuinierkriebels - 
Tuindorp Vreewijk”, hoe meer leden, 
hoe groter het bereik, des te meer we 
samen kunnen bereiken. U zult nog 
vaker van de “Tuinierkriebels - Tuin-
dorp Vreewijk” horen, er komen nog 
leuke dingen aan.

Voor dit moment rond ik mijn kennismaking met u af en hoop 
ik u te mogen verwelkomen op mijn groep. En ik stap mijn 
tuin in om mijn eigen mooie Vreewijkse pioenrozen te bewon-
deren.

Groene groeten, Sylvia Verkerk   n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112 Politie geen spoed, tel: 0900 8844
POLITIE-APP Officiële app van de politie
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Na oncologiebehandelingen kan het lastig zijn om weer 
conditie op te bouwen. 
Inloophuis de Boei biedt speciaal hiervoor Pilates aan. 
Pilates is een inspannende ontspanning les met veel aan-
dacht voor de houding, ademhaling en core stabiliteit.  
Elke dinsdagmiddag om 14:00u geeft Agnes van Leeu-
wen, van Fit(A)gnes, Pilates in de Boei.
Wil je ook eens mee doen? Kom gerust eens langs. 

Gezocht
Inloophuis de Boei brengt lotgenoten bij elkaar. 
Door ervaringen te delen kun je de situatie mogelijk beter 
aan, of kun je tips geven of ontvangen.

Voor een van onze gasten zijn wij op zoek naar lotgenoten 
(dragers) met het BRCA1 gen. 
Wil jij je verhaal delen en vertellen welke keuzes je hebt 
gemaakt? 
En sta je open om vragen te beantwoorden? 

Neem contact op met Saskia via saskia@inloophuisde-
boei.nl of 010-2152855.

Saskia den Uijl, directeur   n

Nieuws van 
de Boei 

Workshops Look Good Feel Better
Speciaal voor kankerpatiënten biedt Inloophuis de 
Boei in samenwerking met het Maasstad ziekenhuis 
en Stichting Look Good Feel Better workshops aan.
Tijdens deze 2 uur durende workshop krijgt u tips 
en adviezen over de verzorging van uw huid en 
make-up. De eerstvolgende workshop vindt plaats 
op dinsdag 12 juli van 10:00 – 12:00u. 
Deelname is gratis, aanmelden is wel verplicht. 

Tuinvereniging Smeetslandsedijk
Voorbijgangers is het vast en zeker al opgevallen, de 
volkstuinen aan de Smeetslandsedijk zijn weer volop in 
gebruik en zien er bijna allemaal tiptop uit.
Dankzij de bezielende leiding van voorzitster Anja Verweij 
van de tuinvereniging is er sinds de oprichting vorig jaar heel 
veel werk verzet.
Na het opruimen en van hekken en houtsnipperpaden voor-
zien van de tuinen zijn de nieuwe en reeds bestaande huur-
ders voortvarend aan de slag gegaan met het bewerken en 
beplanten van de lapjes grond.
Aardappelen, sla, radijzen, aardbeien, tomaten enz. enz. ze 
groeien als kool (o ja, dat ook).
Het is geweldig om te zien hoe de rommelige en soms over-
woekerde volkstuinen er weer fris en ‘fruitig’ bij liggen.
Als het nu nog eens een beetje mag gaan regenen (opgete-

kend half mei…) dan kunnen de tuinders spoedig genieten 
van hun zelfgekweekte oogst.

Joyce Turek   n

Tuinierkriebels
nieuwe Facebookgroep

Pilates-oefening
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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.

De dierenagenten behandelen onder andere 
meldingen over gezelschapsdieren en hobby-
matig gehouden landbouwhuisdieren, waar-
bij sprake is van een redelijk vermoeden van 
een strafbaar feit. Meldingen worden zowel 
zelfstandig als in samenwerking met partners 
afgehandeld. De dierenagenten treden onder 
andere op tegen:
• dierenmishandeling;
• dierenverwaarlozing;
• ontuchtige handelingen met dieren en die-

renporno;
• doden of mishandelen van een dier van een 

ander;
• aanhitsen van een dier;
• stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Welke meldingen kan ik doen bij service-
nummer 144?
• Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan 

meteen 144. Ook wanneer een dier een 
gevaar voor zichzelf en de veiligheid van 
mensen oplevert, belt u met 144. Is er een 
dier in uw omgeving dat  wordt verwaar-
loosd of mishandeld, ook dan kunt u bellen 
met 144.

Wat meld ik niet bij 144?
Om te voorkomen dat u voor uw melding 
meerdere malen wordt doorverbonden of 
doorverwezen, vindt u hier een overzicht van 
instanties waar u terecht kunt voor meldingen 
waarbij het dierenwelzijn niet in het geding is.
• Gevonden dode kleine dieren (zoals vogels en 

egels): de afdeling milieu van uw gemeente;
• Gevonden dode huisdieren:  lokale dieren-

ambulance en/of de afdeling milieu van uw 
gemeente;

• Gevonden dood groot wild: 0900-8844;
• Overlast van dieren (blaffende honden 

e.d.) via 0900-8844;

• (Overlast van) zwerfkatten:  lokale afde-
ling van de Dierenbescherming;

• Vermiste/gevonden huisdieren:  lokale die-
renambulance.

Hoe en wanneer bereik ik 144?
• U kunt 144 7 dagen per week 24 uur per dag 

bellen. In het geval de lijn overbezet is, kunt 
u het terugbelformulier invullen.

• Door het meldformulier in te vullen.  U kunt 
hiermee beeldmateriaal naar de politie ver-
zenden.

Ziet u dat dieren worden mishandeld? 
Bel 144
• Bent u getuige (geweest) van dierenmis-

handeling? Meld dit dan bij 144. Er is sprake 
van dierenmishandeling wanneer een dader 
opzettelijk en zonder redelijk doel een dier 
pijn doet of verwondt. Bij mishandeling van 
dieren is de verklaring van één of meer oog-
getuigen vaak onontbeerlijk om de dader(s) 
aan te spreken en/of te vervolgen.

Ziet u verwaarloosde dieren?
• Ziet u in uw omgeving dieren die worden 

verwaarloosd? Meld ook dit  bij 144. Bij 
verwaarlozing kunt u denken aan dieren 
die geen of onvoldoende voer, water en/of 
medische zorg krijgen van de eigenaar. Ook 
het onthouden van de nodige verzorging 
aan vacht, nagels, hoeven en/of gebit kun-
nen reden zijn om melding te doen.

Wat doet de politie met mijn 144-melding?
De volgende organisaties werken samen om 
de meldingen die bij 144 binnenkomen zo 
goed en efficiënt mogelijk af te handelen:
• Taakaccenthouders handhaving dierenwel-

zijn en opsporing dierenleed/Dierenpolitie.
  In alle eenheden van de politie werken taak-

accenthouders. Deze agenten die vaak de 
dierenpolitie worden genoemd, behandelen 
meldingen over dierenmishandeling, han-
delingsvergrijpen en dierenwelzijnsmeldin-
gen in combinatie met sociale problema-
tiek.

• 112 / Politie
  De politie komt in actie bij situaties ‘waar 

iedere seconde telt’. Bijvoorbeeld om een 
losgebroken paard te vangen.

• 112 / Brandweer
  De brandweer wordt ingeschakeld bij mel-

dingen waar snelle hulp aan een moeilijk 
bereikbaar dier noodzakelijk is. Bijvoor-
beeld een paard dat door het ijs is gezakt, of 
in de sloot is beland.

• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA)

  De NVWA behandelt met name meldingen 
over bedrijfsmatig gehouden landbouw-
huisdieren (vee). Zij ziet toe op de nale-
ving van de wetgeving ten aanzien van het 
welzijn, de huisvesting en het vervoer van 
onder meer runderen, geitjes, schapen, var-
kens en kippen.

• Dierenbescherming
   Meldingen over vermeende verwaarlo-

zing van dieren, waarbij geen sprake is 
van een redelijk vermoeden van een straf-
baar feit, worden in behandeling genomen 
door de  Dierenbescherming. Het betreft 
dan meldingen over dieren waarvoor niet 
‘optimaal’ wordt gezorgd, of dieren die in 
de knel dreigen te raken (bijvoorbeeld door 
persoonlijke problemen van de eigenaar). 
De Dierenbescherming is gespecialiseerd in 
het realiseren van mentaliteitsverandering 
en het preventief zorgen voor goede leef-

omstandigheden van particulier gehouden 
dieren.

• Landelijke Inspectiedienst Dierenbescher-
ming (LID)

  De inspecteurs van de LID behandelen 
meldingen over de verzorging en huisves-
ting van gezelschapsdieren en hobbymatig 
gehouden landbouwhuisdieren, waarbij 
sprake is van een redelijk vermoeden van 
een strafbaar feit.

• Dierenambulances
  Dierenambulances in Nederland zijn geen 

onderdeel van de overheid, maar veelal 
particuliere organisaties. De aansturing en 
inzet zijn daarom niet landelijk en wette-
lijk geregeld. De inzet is afhankelijk van de 
interne afspraken, beschikbare mensen en 
middelen van de betreffende dierenambu-
lance. Het kan daarom voorkomen dat een 
dierenambulance in uw regio bijvoorbeeld ’s 
nachts niet uitrukt.

Drie jaar cel voor dierenmishandeling of 
dierenverwaarlozing
• De maximale gevangenisstraf voor het mis-

handelen of verwaarlozen van een dier is 
drie jaar of een maximale geldboete van € 
19.500. Op basis van de wet kan de rechter 
bij een voorwaardelijke veroordeling als bij-
zondere voorwaarde het verbod op het hou-
den van één of meer dieren stellen.

De wijkagenten   n

Eind vorig jaar ontvingen we bij De Uil een bij-
zonder verzoek. Vanwege de ingrijpende ver-
bouwing op het Zuidplein moesten de tegels, 
afkomstig van de “Walk of Fame” ergens in 
maart ’22 worden weggehaald; er moest maar 

een andere plaats worden gevonden want het 
mocht verder geen geld kosten. Zo werd voor 
alle tegels een nieuwe bestemming gezocht 
en meestal ook gevonden. Een aantal werd 
geveild, andere kwamen terecht bij fans of 
familie van betreffende beroemdheden. 
Ook Jos Brink had ooit zijn handen in het 
beton gezet en in overleg met zijn levensge-
zel Frank Sanders had De stichting ‘Walk of 
Fame’ het idee opgevat om de tegel te plaat-
sen bij het borstbeeld van Jos aan de kop 
van de Lede, op de Groenezoom. Goed idee 
natuurlijk, maar hoe krijg je dat gedaan? 
Emile Hilgers van Walk of Fame benaderde 
ons met de vraag of wij dat konden verzorgen.
Omdat wij van de Stichting De Uil nog steeds 
(ja mensen, ’t is echt waar!) niet over vol-

doende vrijwilligers beschikken, legden we 
deze vraag voor aan de mannen van Paal & 
Perk, het bekende tuinhulpproject van Mid-
din en die zagen dat wel zitten. Een keer iets 
anders dan maaien, knippen en snoeien. Maar 

er moest natuurlijk nog toestemming komen 
van de gemeente, wat best heel lang duurde 
ondanks dat iedereen voorstander was, maar 
ja, je bent ambtenaar of niet, nietwaar? 
De tegel die volgens Emile 50 kg woog moest 
toen met een aantal potige jongens worden 
opgehaald bij het Zuidplein en vervolgens op 
de uiteindelijke bestemming worden neerge-
legd. Maar het moest nog wat ‘potiger’ want 
hij woog 160 kg, iets meer dus . . . !
Onder de bezielende leiding van Cees Visser 
werd dat varkentje toch eventjes gewassen en 
sinsdien ligt de tegel er bij zoals op de foto 
is te zien. Een paar plantjes erbij en groeien 
maar: keurig toch?

Voor meer informatie: www.walkoffame.nl
Wim Martens   n

Fleur Idema
Motorstraatgebied
en de Vaan

Marjolein 
Sluijmer
Landbouwbuurt, 
Valkenierswijk en 
Zuiderhof

Yvonne Hobers
De Vlieger en 
Buurt Negen

Merei 
Groeneveld

Dalenbuurt

Wat doet de 
dierenpolitie?

Aparte klus voor Paal & Perk 

Walk of Fame-tegel van Jos Brink De tegel naast het beeld, Groenezoom


