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‘Opgerolde krant’ van Kunst & Vaarwerk weer als nieuw
Dit voorjaar is de Opgerolde
krant (1981), een kunstwerk van
Kunst & Vaarwerk, gerestaureerd.
De zuil onder het metroviaduct van
station Zuidplein, beschilderd als
een voorpagina van de krant Het
Vrije Volk, was na 40 jaar dringend
aan een opknapbeurt toe. De restauratie vond plaats tijdens de herinrichting van het gehele gebied
rondom metrostation Zuidplein.
Het is een werk van het collectief
Kunst & Vaarwerk, dat bestond uit

Willem van Drunen, Hans Citroen
en Cor Kraat. Het collectief was
actief van 1979 tot 1992.
Dit project kwam tot stand met bijdragen van CBK Rotterdam/BKOR
en Stichting Droom en Daad en
werd uitgevoerd door Decor Fabriek

onder leiding van Vreewijker Klaas
Verkerk. In 1981 kwam zijn vrouw
bij het schilderen langs met pasgeboren dochter. Binnenkort gaat hij
het werk bewonderen met dochter
en pasgeboren kleinzoon. n
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Redactioneel
De redactie van De
Vreewijker vraagt aan
diverse correspondenten om

WIJKRAAD VREEWIJK
Bericht namens Wijkraad voor Vreewijker – 15 augustus 2022
In de vorige Vreewijker stond dat wij sinds april 2022 zijn begonnen als
nieuwe wijkraad van Vreewijk. Op het moment van schrijven (augustus
2022) bestaat de wijkraad uit Minousche Veerman, Johan Brinkman, John
van Bruggen, Shieneey Harinandansingh, Perry de Snoo en Pieter Boshuizen. Nathalie Haase heeft vanwege persoonlijke omstandigheden helaas
afscheid moeten nemen van haar rol als wijkraadslid. De gemeente wijst
volgens de vastgestelde procedures de opvolger aan.

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

De afgelopen maanden hebben we veel organisaties gesproken en hebben
we geluisterd naar de vragen die bewoners aan ons stelden in de openbare vergaderingen. Na een paar weken hoorden wij bijvoorbeeld dat het
geld op was voor de kleine bewonersinitiatieven (onder €2500,-). De rest
van het kalenderjaar konden hierdoor geen kleine initiatieven meer worden aangevraagd. Dit vonden wij heel onwenselijk. Daarom hebben wij in
samenwerking met de wijkmanager een ongevraagd advies geschreven aan
de gemeente om dit zo snel mogelijk op te lossen. Na de zomervakantie
verwachten wij een reactie.
De komende tijd zijn wij druk met het schrijven van het wijkakkoord.
In het wijkakkoord staan afspraken over Vreewijk voor de komende vier
jaar. Die afspraken maken wij in overleg met bewoners, de organisaties in
Vreewijk en de gemeente. Wat moet verbeterd worden aan het groen in de
wijk? Hoe kunnen we zorgen dat Vreewijk veiliger wordt? En hoe kunnen
we als bewoners goed contact met elkaar houden? In september, oktober

en november organiseren wij meerdere dagen om over dit soort vragen in
gesprek te gaan. In december moet het wijkakkoord af zijn.
Wilt u goed op de hoogte blijven van alles wat wij doen als wijkraad? U
kunt ons volgen op Facebook en Instagram (zoek op ‘Wijkraad Vreewijk’).
Daarnaast bent u natuurlijk ook altijd welkom bij onze openbare vergadering. Op de vergadering is ook altijd ruimte om in te spreken als bewoner
en vragen aan ons voor te leggen. Hopelijk tot dan!
Onze eerstvolgende vergaderingen zijn op:
Di 13 september 19:30 uur @ Beukenhorst (Beukendaal 99)
Di 11 oktober 19:30 uur @ Beukenhorst (Beukendaal 99)
Di 08 november 19:30 uur @ Beukenhorst (Beukendaal 99)
Di 13 december 19:30 uur @ Beukenhorst (Beukendaal 99)
Wilt u inspreken op een vergadering?
Stuur dan een mail naar gebiedfeijenoord@rotterdam.nl n

wijkkrantdevreewijker@gmail.com
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Kinderhuis Vreewijk
Marian Groeneweg

Het Verbeterprogramma
en de natuur

Tegenwoordig is het in Nederland geen schande: ongehuwd een kind krijgen. Maar in de 19e eeuw werden ongehuwde moeders en haar onwettige kinderen veracht. Ze
werden verstoten. Sommigen pleegden zelfmoord of kwamen in de prostitutie terecht.
Zo was er een geval dat een ongehuwde jonge vrouw met
haar kindje, uit angst voor de schande in het water was
gesprongen. Zij werd gered, maar het kind dat zij vast in
haar arm gekneld hield, was al dood. Wegens kindermoord
werd ze in de gevangenis opgesloten. Ook een ander geval
was dat een „heer”, die een jong meisje had verleid, met
haar pasgeboren kindje in een rijtuig zette en de koetsier de
opdracht gaf om haar ver weg af te zetten in een bos. Ternauwernood werden moeder en kind per toeval gevonden.
Het was een van de redenen tot het oprichten van de Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (VOV) in 1897
door
enkele
vooraanstaande feministen.
Kinderhuis ‘Vreewijk’
De VOV richtte tevens
opvanghuizen op voor
ongehuwde moeders en
hun kinderen, waar de
moeders werden aangemoedigd om te gaan werken, terwijl de kinderen
in hun afwezigheid werden verzorgd. Belangrijk
was dat vrouwen van alle
geloofsovertuigingen werden toegelaten.
De Rotterdamse afdeling, opgericht in 1901) vestigde aan
de Stieltjesstraat het eerste opvanghuis in Rotterdam en
in 1922 kwam er een tweede opvanghuis: aan de Enk 146.
Architect Granpré Molière maakte de plannen; hij voegde
een paar huisjes samen, zodat er een groot huis ontstond
met de nodige ruimte. Het werd een ideaal verblijf voor
kinderen met de tuin op het zuiden. Het huis werd voor
enkele jaren gehuurd door de VOV met ondersteuning van
het noodfonds ‘Zedeprenten’. Directrice was eerst H.J.A.
Vredeveld en later C. Loëber, L.J. Schneiders van Leyffenswerth was assistente.
Het huis was bekend als Kinderhuis ‘Vreewijk’. Op 1 juli
1927 werd het opgeheven en ook het huis aan de Stieltjesstraat werd opgeheven, omdat er een betere huisvesting gevonden werd aan de Beukelsweg.
Enk 146
In 1928 komt de heer J.A. Alma in het huis te wonen. Hij
was inspecteur bij de Nederlandsche Spoorwegen. In 1933

H AV E NS TE DE R
INFORME E R T
Tijdens het Verbeterprogramma komt er veel op
Tuindorp Vreewijk af. Niet alleen voor bewoners en
omwonenden, ook voor de natuur en dieren in de
wijk. Bijvoorbeeld de gierzwaluwen en vleermuizen.
We leggen graag uit hoe we rekening houden met
deze dieren zodat ze toch kunnen broeden tijdens de
verbeterwerkzaamheden.

Bijzondere trekvogels

nam de familie van Riemsdijk zijn intrek; een gezin met
drie kinderen. Ingenieur A.H.B. Riemsdijk was directeur
van het Gemeentelijk
Energiebedrijf (GEB) in
Rotterdam en had als een
van de weinige Vreewijkers
een auto van de gemeente
tot zijn beschikking.
In 1952 kwam vrouwenarts
F.J.J. van Assen met gezin
van vier kinderen in het
huis wonen. Hij had een
praktijk met aparte spreekuren voor particulieren en
ziekenfondsleden. Vanaf 5
februari 1968 stopt hij de
ziekenfondspraktijk, maar hield nog wel spreekuur voor
particulieren.
In 1962 werd de
aanbouw aan de
achterzijde van het
huis geplaatst.
Vanaf 1973 heeft de
familie Schillings er
gewoond, een gezin
met drie dochters.
Dr. Schillings, huisarts, bleef er tot
zijn dood in 2018 er
wonen.
Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Lede 40, 3075 HK Rotterdam
Geopend op woensdagen van 11:00- 16.00 uur
www.museumvreewijk.nl en
www.facebook.com/Museumwoning n

Gierzwaluwen zijn bijzondere trekvogels. Tijdens het
broedseizoen (midden april tot en met juli) verblijven
zij in Nederland. Ook in het mooie groene Vreewijk.
Daar maken ze van dakpannen, regenpijpen of
dakkapellen hun nest. Na het broedseizoen trekken
de gierzwaluwen naar warmere gebieden. Om het jaar
daarop weer terug te keren in hun vertrouwde nestje.

Hoogvliegers
U herkent de gierzwaluw aan de donkere kleur met een
licht vlekje op de keel, korte poten en snavel én hun
typisch gierend geluid. Vaak zijn de trekvogels in een
groep te vinden. Ze broeden graag samen als het aantal
nestplaatsen dat toe laat. Wie de gierzwaluw wil spotten, moet naar boven kijken. De zomergasten nestelen
hoog, daar vangen ze namelijk het makkelijkst hun
favoriete diner: vliegende insecten.

Isoleren zonder dieren te deren
In het Verbeterprogramma isoleren we onder meer het
dak en dakkapel van buitenaf. De plekken waar gierzwaluwen, mussen en vleermuizen graag verblijven.
Om de verbeterwerkzaamheden ook tijdens het broedseizoen voort te zetten, nemen we voorzorgsmaatregelen. Zodat de vogels niet nestelen daar waar we aan het
werk gaan. Zo hangen we vóór het broedseizoen zogenoemde gierzwaluwkasten op in de wijk. Dit zijn veilige,
kunstmatige nestplaatsen waar de gierzwaluw kan broeden. Zo voorkomen we dat we nestelende gierzwaluwen
moeten storen. Aannemer Dura Vermeer plaatst de gierzwaluwkasten. Op minimaal drie meter hoogte én meerdere kasten bij elkaar – zoals ze dat het liefst hebben.

De lat hoog leggen
Door latten tegen de kantpannen aan te zetten kunnen vleermuizen niet onder dakpannen
nestelen. Om huismussen op
een ander plekje te laten broeden maken we de onderste rij
dakpannen van woningen dicht. Zo voldoen we aan de
wet Flora en Fauna en hebben de dieren zo min mogelijk last van het Verbeterprogramma. n

Mijn Rotterdam… Mijn Vreewijk
Mijn Rotterdam is de naam van de website, waar u kunt meedenken en meebeslissen over plannen en projecten van de
gemeente, die van invloed zijn op uw wijk.
U maakt op mijn.rotterdam.nl een account aan en kiest op
welke thema’s, gebieden en wijken u wilt meedoen. Dat kan
bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen, argumenten
voor of tegen stellingen te geven of reageren op een plan.
Daarnaast kunnen de wijkraden bewoners in de wijk betrekken en bevragen op wat er leeft in de wijk, bijvoorbeeld in het
kader van het Wijkakkoord.
Bewonersinitiatieven
Mijn Rotterdam is ook de website waar u moet zijn voor de
bewonersinitiatieven zoals een lampionnenoptocht in de buurt
of een spelletjesmiddag voor jong en oud. Deze website is niet
alleen om een aanvraag in te dienen of te stemmen, maar ook
om te zien welke initiatieven in de wijk worden uitgevoerd.

Met het Verbeterprogramma Vreewijk pakt
Havensteder 1.400 woningen en bedrijfsruimMijn Vreewijk
Op Mijn Rotterdam (www.mijn.rotterdam.nl/vreewijk) ziet u
ook in één oogopslag wat er in uw buurt speelt. Zo vindt u
hier momenteel informatie over de inrichtingsplannen voor
de Linker halve vlieger en Buurt 9, de hondenspeelplaatsen op
de Valkeniersweide en speelplek de Grift.
Han van Dam, Wijkmanager, Gemeente Rotterdam n

ten aan. We moderniseren de binnenkant en
brengen het oude karakter weer terug aan
de buitenkant. Na de aanpak komen bewoners terug in een woning die energiezuiniger
en comfortabeler is om in te wonen. Meer
informatie over het Verbeterprogramma in
Vreewijk vindt u op www.Vreewijkverder.nl.
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Afscheidsinterview
met Paul Elleswijk
Paul werkt sinds 2012 bij
Havensteder en daarvoor
bij PWS. Sinds 2016 is hij bij
Vreewijk betrokken. Vreewijk
was in het begin moeilijk,
maar als je mensen leert kennen heb je wel veel toegang.
In Vreewijk was meer op te
bouwen, wat dat betreft ga
ik het missen, maar ik heb
een goede opvolger, Sakina
el Allouchi, die op de zelfde
manier door kan gaan. Samen
met Sabrina kan ze dingen
opzetten met andere partijen. Gedurende het verbeterprogramma ben ik samen
met Sabrina gaan nadenken
over de tuinen en het groen.
Het groen is de kwaliteit van
Vreewijk. Ik zie mezelf als een
verbinder en procesbegeleider. Als je zelf een visie hebt
moet die een beetje overeen
komen met die van de organisatie, maar we hebben het
zelfde belang, en ik heb het
gevoel dat er naar me geluis-

terd wordt. Het gaat er om
dat je dingen met zijn allen
doet. Op ieder schaalniveau
moet je een verhaal vertellen
dat in elkaars verlengde ligt,
feedback in plaats van top
down.Havensteder weet wat
ik doe en dat dat meerwaarde
heeft en dat geldt ook voor
de bewoners. Iedereen mag
aanschuiven en mag een
andere mening hebben. Dingen zijn makkelijker gegaan,
met minder wantrouwen. Ik
wil graag dat mensen zien
dat ik luister. Ik moet dan
wel duidelijk maken waar ik
wel en geen invloed op heb.
Soms was het toch wel zo lastig dat ik het wel eens ontevreewijk heb genoemd, een
beetje zuur en een halfleeg
glas. Ik heb aan de wieg van
het manifest gestaan en van
de Groentafel, waar allerlei
groepen samenkomen , terwijl Sabrina met de jongeren
ook een steunpunt is, net als

de wijkcoöperatie. Ik
hoop dat mede hierdoor mensen weer
trots op hun wijk
worden en op die
manier een stevig fundament
voor de toekomst ontstaat.
Mensen gaan weg, anderen
komen ervoor in de plaats en
dat betekent dat de afspraken die we nu maken over
vijf jaar nog geldig moeten
zijn. De Groentafel in Vreewijk moet Sakina steunen om
dit voor elkaar te brengen.
Uiteraard moet het manifest
een levend document is en
niet in beton gegoten. Ook
bij Havensteder begint het
kwartje te vallen dat tuinen
en groen ook het imago van
de wijk uitstralen en in dat
opzicht ook weer oplevert
voor de corporatie. Als je
allemaal gezinnen met kinderen zou hebben zou de
wijk te klein zijn, met weinig speelplekjes, dus je moet

leidingen onder de grond worden onderzocht. Hiervoor zijn
het afgelopen jaar sleuven gegraven in de weg. Dit heeft u
misschien wel gemerkt aan de werkzaamheden die hebben
plaatsgevonden op straat. Het doel is dat deze werkzaamheden voor het einde van de zomer klaar zijn. Hierna kunnen we verder met het maken van het definitieve ontwerp.
We hopen die in de 2e helft van 2022 af te ronden. Via een
bewonersavond willen we dit ontwerp aan u presenteren. U
ontvangt hier te zijner tijd een uitnodiging voor.

Beste bewoner van Vreewijk,

Plataan verplaatst
De plataan die bij
het
familiehuis
stond is met succes
verplaatst naar het
grasveld voor het
Zuidergymnasium

n

hulpverleners binnenkomt.
Ik heb wel de mazzel dat ik
niet met individuele gevallen te maken heb maar met
de wijk. In Capelle ga ik hetzelfde doen als hier maar ik
moet de wijk nog helemaal
leren kennen. Ik heb het hier
erg naar mijn zin gehad, vertrouwen opgebouwd en door
samenwerking dingen gerealiseerd die ik alleen nooit
voor elkaar had gekregen.

zo naar de wijk kijken. Het
management kijkt van uit
een afstand naar alle wijken,
Interview met Joyce Turek,
dus als manager gebied moet
bewerking A. van Well n
ik de visie vanaf de bodem
doorgeven. Ik heb
er veel vertrouwen
Er werd voor Paul een gezellig afscheidsfeest georganiseerd in de Enktuin
in dat Sakina dat
goed gaat doen. Ik
kijk vooral terug
op de cocreaties
die tot stand zijn
gekomen.
Toen
ik kwam was in
Vreewijk de blik
gericht op vroeger
en dat toen alles
beter was, maar
inmiddels is ook
de blik op de toekomst meer tot
stand
gekomen,
meer pragmatisch.

Helaas, bloemenkraam
niet te redden

Het leek een mooi idee, ter herinnering aan de Daniel Den
Hoed kliniek de bloemenkraam bij de ingang een mooi nieuw
plekje te geven. Helaas bleek dat dit niet mogelijk was vanwege de slechte staat waarin het zich bevond. Verplaatsing
zou in een bouwpakket resulteren. n

Er gaan nog wel dingen mis,
maar het gaat beter, sorry
zeggen helpt ook en alleen
kijken naar wat er niet goed
ging helpt ook niet. Door
het klimaat worden tuinen
en bomen steeds belangrijker, zodat mensen nu ook
daarom meer gemotiveerd
worden om niet te tegelen.
Eenzaamheid en overlast zijn
natuurlijk ook problemen,
jong Vreewijk groen gaat ook
met bewoners in gesprek wat
natuurlijk anders overkomt
dan wanneer er een groep

In september van 2021 vond er een bewonersavond plaats
in het Witte Paard. Hierin zijn de plannen over de buitenruimte van de Linker Halve Vlieger en Buurt 9 met u
besproken. We hadden u beloofd om in het eerste kwartaal
van 2022 opnieuw met u in gesprek te gaan over het definitieve ontwerp.
Helaas hebben wij de planning niet gehaald. De riolering
moet vervangen worden en dit is meer werk dan gedacht.
Om de riolering te vervangen is het nodig dat alle kabels en

Ook zijn er in september 2021 nieuwe lantaarnpalen
geplaatst aan het Wolvepad. Deze komen in heel Vreewijk
te staan. Helaas is de plaatsing hiervan vertraagd. De verwachting is dat de lantaarnpalen in 2023 geplaatst worden.
Wilt u in de tussentijd meer weten?
Ga dan naar www.mijn.rotterdam.nl/vreewijk/ of mail met
uw vraag naar Emma Verberne (projectsecretaris Vreewijk)
via vreewijkSO@rotterdam.nl.
We hopen u snel weer te zien!
Met vriendelijke groet,
Tabitha Clementina-Bricen, Projectmanager Vreewijk n

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

In memoriam Aat Goedhart
19 juni is onverwacht overleden Aat Goedhart. Hij was
een bekende figuur in Vreewijk, die altijd klaarstond om
anderen te helpen. Omdat hij vrijwel dagelijks in het
Vreewijkhuis kwam, laat hij ook hier een leegte achter. n
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De Dag van Vreewijk 2022
De Dag van Vreewijk wordt dit jaar weer georganiseerd en wel op 24
september 2022. Op het Brinkplein, Dreef en de Groenezoom.
Het thema is Vreewijk in Beweging.
Een paar jaar geleden is deze dag in het leven geroepen
door Ferdinand Sikken en Joyce Turek. Helaas kon door
coronomaatregelen deze feestelijke dag de afgelopen
2 jaar niet doorgaan. Nu mogen we weer en komen we
natuurlijk weer in beweging. Want de Dag van Vreewijk is
een dag van verbinding. Voor, door en van alle Vreewijkers.
Dat het voor heel Vreewijk is komt dit jaar extra naar
voren. We beginnen deze dag namelijk met een ontbijt
waarbij iedereen wordt uitgenodigd om gezamenlijk het
ontbijt te gebruiken. Het ontbijt vindt plaats op 7 verschillende plekken in de wijk. Dat zijn Atomium ’61, Beukenhorst, Enkpunt, Inloophuis de Boei, Leeszaal Vreewijk, Speeltuin de Vaan en Stichting de Uil.
Je kunt op twee tijdstippen terecht, voor de vroege vogels
om half negen en voor de uitslapers half tien. Iedereen is
welkom, het is wel nodig om je vooraf per e-mail aan te
melden en aan te geven waar, hoe laat en met hoeveel
personen je wilt aanschuiven. Het e-mailadres vindt u
onderaan dit bericht.
Na het ontbijt gaan de feestelijke activiteiten door op
en rond de Dreef. Op de Dreef komen kramen met een

informatief karakter, kramen waar wat te doen is en ook
veel kramen die gericht zijn op groen en duurzaamheid.
U vindt hier o.a. het Trefpunt, Stichting Je Goed Recht,
Wijkraad Vreewijk, Politie, Vreewijk Schoon, Cultuur
Concreet, Havensteder en nog veel meer.
Lopend langs de kramen ziet u de Groene Markt, speciaal
bij elkaar gebracht om ideeën op te doen over groen in
de eigen tuin en daarbuiten. Van het maken van een tuinontwerp, tot het duurzaam gebruiken van lege blikjes.
Van kruiden tot planten en bloemen. Alles komt langs
tijdens uw wandeling der mogelijkheden.
Natuurlijk is er ook nog ruimte voor bewoners om een
kraam te vullen, bijvoorbeeld met zelfgemaakte producten. Voor de kinderen zijn er knutselactiviteiten. Wil je
ook een kraam, laat dat ons dat per e-mail weten.
Aan het einde van de Dreef kom je langs het Sportplein.
Hier kan je – net als in de zaal van de Brink – zelf in beweging komen. Op het Sportplein staan de sportverenigingen die in Vreewijk actief zijn, zoals bijvoorbeeld Atomium ’61 en OZC Korfbal. In de zaal van de Brink is er een
demonstratie van kickboksen voor Parkisonpatiënten en
zo zijn er nog meer activiteiten voor mindervaliden.
Waarschijnlijk hoor je op het Sportplein al de swingende
muziek van Het Witte Paard op je afkomen. Daar is om
11 uur de formele opening van de Dag en zijn er live
optredens tot 17 uur. Op het terras kan je genieten van
een hapje en een drankje. Of waag een dansje.

de Dag van Vreewijk 2019

Natuurlijk doet ook de Leeszaal Vreewijk weer mee. Dit
jaar zijn er optredens in de tuin en kun je op het terras genieten van lichte jazz en popmuziek. De Leeszaal

de Dag van Vreewijk 2019

is de plek om een goed (sport)boek uit te zoeken. Dat kan
zowel binnen als bij de kramen buiten. Verder komen er
nog verrassingsoptredens die dag. En vanuit de Leeszaal
kun je meelopen met wandelingen door Vreewijk.
Je kan terugwandelen naar het Brinkplein, om je te laten
verrassen door de optredens op de Talent Stage. Als je
een keertje zou willen optreden, is dit de plek en je kans.
Of je nu wilt zingen, dansen, goochelen of een standup
comedian act hebt, laat je zien. Caspar de Jonge, zangcoach, wil graag dat je schittert op het podium. Daarom
biedt hij je voorafgaand aan de Dag van Vreewijk een gratis zangles aan, met tips en trics. Doe je mee, laat wat van
je horen en stuur een e-mail.
Op het podium op het Brinkplein is ook een demonstratie voor linedancen en breakdancen. Bij het linedancen
kan je zelfs mee doen.
De kinderen hoeven ook al niet stil te zitten. Op het
Brinkplein vindt u de scouting en staat er voor de kleintjes een zweefmolen. Breng een bezoek aan de poffertjeskraam en geniet op het terras van de jonge en oude
talenten en je poffertjes. In het Huis van de Wijk De Brink
komt er een fotopresentatie over Vreewijk. Verzorgd door
de Museumwoning die deze dag ook is geopend.
Kortom De Dag van Vreewijk is er voor en van alle Vreewijkers. Wil je helpen als vrijwilliger, heb je nog vragen of ideeën, wil je je aanmelden voor een ontbijt, een
marktkraam dan wel de Talent Stage, dan kun je mailen
naar DagvanVreewijk@gmail.com. Voor het ontbijt of de
Talent Stage mag je ook bellen naar het Trefpunt in het
Vreewijkhuis, Dreef 83a (010-4865555). Je mag je ook
daar aanmelden. n

Tuinier Kriebels - Tuindorp Vreewijk
De Dag van Vreewijk op zaterdag 24 September nadert
en ook Tuinier Kriebels laat van zich horen.
Vanuit Tuinier Kriebels wordt er een groene markt
georganiseerd en deze zal plaatsvinden op de Dreef, dit
belooft een inspirerende en gezellige markt te worden.
Kom ook struinen tussen de mooie planten en bloemen, maak je eigen calendula zalf, laat je meevoeren
in de wereld van de imker of wie weet ben jij wel de
gelukkige die een gratis tuinontwerp schets ontvangt,
speciaal op maat ontworpen voor jouw tuin.
Maar ook de tuinvogels, moestuin, tuindecoratie en de
liefde voor bomen komt aan bod, ook de kids worden
niet vergeten.
Kortom een mooie markt die je niet mag missen, wees
welkom, we zien je graag op de groene markt!

Overzicht groene markt
✤ Tanja Lina van Tussentuin, werkzaam in
 pdracht van het Rotterdams Weerwoord
o
Kinderactiviteit mbt hittestress. Tipi Tentjes maken
van bamboestokken en stof, daarna beschilderen, de
kinderen mogen deze mee naar huis nemen.
Ondertussen vertelt Tanja over het klimaat en de hittestress in een stad.
Daarnaast zal er waarschijnlijk een presentatie in de
kraam hangen mbt het groenproject in de pinksterweide.
Misschien wordt er ook een plattegrond gemaakt van
de markt, wie wat waar met een verwijzing waar deze
groene organisaties en bedrijven gevestigd zijn.

✤ Educatieve Tuin de Enk

✤ Stadstuinwinkel STEK

Zelf Calendula maken van goudsbloemen, bezoekers
mogen dit vervolgens mee nemen.
Daarnaast worden er foto’s opgehangen om meer aandacht te vragen voor en een inkijk te geven in de tuin.

Op maat gemaakte tuin ontwerpen, schetsen worden
getekend voor bezoekers die zich vooraf aangemeld
hebben bij mij, bezoekers hoeven hier niet voor te
betalen. aan de hand van de aanmeldingen wordt een
rooster gemaakt voor de dag op de markt.
Eventueel kleine bij verkoop van winkelartikelen.

✤ Tuinplanten de Jong
Verkoop van tuinplanten.

✤ De Dierenvriend, Bierens de Haanweg
✤ Jennifer Hubner, bewoonster Vreewijk
Kruidenkraam, kleine workshop Rozemarijn stekken,
bezoekers mogen dit vervolgens mee nemen, flyer met
uitleg mbt stekken en kruiden.
Aanvulling van kruiden zoals munt en lavendel.

Verkoop van tuinvogel gerelateerde producten.

✤ Cool Down City
Verkoop en gratis verstrekken van bomen geschikt
voor stadstuinen en een aantal tuinplanten.

✤ Emine Tastekinaslan, bewoonster Vreewijk

✤ Jack de Boer, bewoner Vreewijk

Verkoop van zelfgemaakte Sarma, misschien zelfgemaakte druivenjam.
Vriendin van haar verkoopt eventueel zelfgemaakte
appeltaarten.

Voetafdruk, zwerfafval. Schoon Vreewijk.

✤ Stichting De Uil - Jong Vreewijk Groen
✤ Stichting Lalibela

✤ Charlotte Wever, bewoonster Vreewijk

Educatie, boeken, levenswijze ten opzichte vd natuur.

Verkoop van stekken, zaden, tuinartikelen, tuin decoratie en zelfgemaakte tuinartikelen.

✤ Paal&Perk

✤ Imker van Honingdirect

✤ Tuinier kriebels

Liefde voor bijen delen met de bezoekers en verkoop
van honing en honing gerelateerde artikelen.

Tuindorp Vreewijk
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Kort samengevat ziet de Dag van
Vreewijk er als volgt uit:
08.30 - 09.30 uur
Eerste ronde ontbijt op 7 locaties
09.30 - 10.30 uur
Tweede ronde ontbijt op 7 locaties
10.30 - 17.00 uur
Marktkramen Dreef en Groene Zoom
11.00 - 17.00 uur
Activiteiten in de Brink (waaronder
fotopresentatie en demonstraties)
11.00 - 17.00 uur   
Sportplein
11.00 - 17.00 uur
Opening en Live muziek Het Witte
Paard
11.30 - 17.00 uur
Talent Stage, demo’s en live optreden Brinkplein
11.30 - 17.00 uur
Activiteiten en live optreden Leeszaal
Vreewijk

Kom in beweging en doe mee om
de Dag van Vreewijk een onvergetelijke dag te maken.
Volg ons op Facebook.
Tot zaterdag 24 september 2022.

De Beukenhorst is nu weer open
Op 2 september gaan we weer open. We starten dan om 16.00 uur met een
gezellige vrijdagmiddagborrel, waarbij dan gelijk het programma voor het najaar uitgedeeld wordt.

Het programma staat ook op de Facebookpagina van Stichting de Beukenhorst.
Of u kunt het opvragen via beukendaal99@gmail.com
Tot ziens in De Beukenhorst aan de Beukendaal 99.

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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Nieuws van de Tuinen Keurings Commissie
Tuinenverkiezing 2022
Het is goed merkbaar dat de overgang van de zomer naar de herfst
is begonnen. Het wordt al eerder donker en door het eerder ondergaan van de zon koelt het buiten ook wat sneller af. Voor velen best
heerlijk na die tropische temperaturen van de afgelopen tijd. Eind
augustus nadert en gelukkig zijn er al enkele heerlijke regenbuien
gevallen zodat niet alleen de natuur en de tuinen in Vreewijk maar
ook elders in ons land, kunnen herstellen. Hopelijk is dit nog maar
het begin want het is eerlijk gezegd een druppel op de gloeiende
plaat als we kijken naar de vergeelde graskanten naast de sloten
en singels. Datzelfde geldt voor de binnentuinen (vroeger waren
dat bleekweides waar de lakens in de zon konden drogen) en al het
overige groen. Alles snakt naar water waarbij we zeker de vogels en
watervogels en andere minder zichtbare dieren niet mogen vergeten
te noemen.
Desalniettemin hebben de keurders en herkeurders van de TKC
(Tuinen Keurings Commissie Vreewijk) nog heel veel mooie tuinen
kunnen keuren. Het blijkt dat veel Vreewijkers zich hebben ingespannen om toch een fraaie tuin in deze droogte te laten zien. Dit is
terecht een compliment waard!
Tijd om de hoofdprijswinnaars van 2022 te vermelden.
1e Hoofdprijswinnaar is de familie H. Goossens Langegeer 209
2e Hoofdprijswinnaar is de familie G. Koekkoek Brink 3
3e Hoofdprijswinnaar is de familie N. van Dam Dennendaal 67

1e prijs

Namens de TKC van harte gefeliciteerd met deze welverdiende prijzen
Alle Vreewijkers die na de keuringen een certificaat in hun brievenbus mochten ontvangen, kunnen hun prijsplant op 1 oktober in de
tuin van Het Witte Paard aan de Groenezoom in ontvangst nemen.
U bent van 09.00 u tot 15.00 u welkom. Vergeet niet uw certificaat
mee te nemen!
Geniet allemaal van een prachtig mooie nazomer.
Irene Waltman, namens de TKC n

De mooiste tuinen van
Tuindorp Vreewijk
Na een herkeuring gedaan door vrijwilligers die buiten
Rotterdam wonen is de uitslag geworden: 33 tuinen
van de 5700 tuinen kwamen in aanmerking voor een
herkeuring op zaterdag 16 jui
1
Langegeer 209
met
214
punten
2
Brink 3
met
212
punten
3
Dennendaal 67
met
206
punten
4
Langegeer 76
met
202
punten
5
Blekerslaan 68
met
201
punten
5
Zuideras 71
met
201
punten
6
Dennendaal 62
met
199
punten
7
langegeer 70
met
195
punten
8
Sparrendaal 31
met
193
punten
9
Zuideras 61
met
190
punten
10
Reineveld 20
met
189
punten
11
Iependaal 159
met
188
punten
12
Kortedreef 44
met
187
punten
13
Blekerslaan 70
met
186
punten
14
Meiendaal 203
met
184
punten
15
Lede 177
met
183
punten
15
Clingendaal 66
met
183
punten
16
Meiendaal 116
met
182
punten
17
Berkendaal 199
met
181
punten
17
Hogerhof 4
met
181
punten
17
Vonder 64
met
181
punten
18
Groenezoom 325
met
177
punten
18
Berkendaal 57
met
177
punten
19
Olmendaal 191
met
176
punten
19
Blekerslaan 66
met
176
punten
19
Berkendaal 21
met
176
punten
20
Groenezoom 111
met
175
punten
20
Wed 16
met
175
punten
21
Olmendaal 113
met
171
punten
22
Eiberpad 31
met
170
punten
22
Langegeer 98
met
170
punten
21
Heggenpad 24
met
169
punten
21
Wed 5
met
169
punten

2e prijs

3e prijs

Nr. 4 september 2022

De Japanse Duizendknoop
In Nederland komen we de Japanse duizendknoop
steeds vaker tegen. Het is een plant die hier van nature niet voorkomt, maar inmiddels ‘gevestigd’ is.
Gemeente Rotterdam wil verspreiding van de dominante duizendknoop tegengaan en volgt de ontwikkeling van deze plant op de voet. De exoot kan namelijk
andere planten verdringen en op termijn risico’s met
zich meebrengen, zoals schade aan bijvoorbeeld wegen
en gebouwen. Dit probleem speelt in het hele land en
ook internationaal.
Duizendknoop in kaart
De gemeente houdt op een kaart bij waar de Japanse
duizendknoop zich in Rotterdam bevindt en hoe de
plant verder ontwikkelt. Deze kaart wordt op basis van
meldingen van nieuwe locaties jaarlijks aangepast.
Deze kaart kunt u vinden via de gemeentelijk websitepagina japanse duizendknoop. U ziet op deze kaart ook
de bij de gemeente bekende locaties waar de plant in
Vreewijk voorkomt.
Onderzoek
De enige manier om de Japanse duizendknoop definitief te bestrijden is het volledig uitgraven en met wortel
en al vernietigen. Andere manieren die honderd procent effectief zijn, bestaan helaas nog niet. Rotterdam
heeft zich aangesloten bij een landelijk kennisnetwerk
om gezamenlijk onderzoek te doen naar een effectieve
bestrijdingsaanpak. Ervaringen over de ontwikkeling
van Japanse duizendknoop en bestrijdingsmethoden
worden met elkaar gedeeld.
Locaties melden
Rotterdammers en andere grondeigenaren kunnen
locaties melden via de MeldR-app, online via de website MeldR of bellen naar telefoonnummer 14 010. n
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Nieuws van
educatieve tuin
De Enk
Wil je een tuin met mooie bloemen en planten? Heb je vragen
over tuinieren?
Kom dan naar het inloopvragenuur bij De Enk. Een
groene tuin is goed voor je gezondheid, de biodiversiteit en het klimaat. Toch zien sommige tuinen er nog
steeds anders uit, met schuttingen, veel tegels en weinig planten. Veel mensen willen graag een mooie tuin
met planten, bloemen en vlinders, maar weten niet
altijd hoe je dit aan moet pakken. Ons uitgangspunt
is dat een plant minder onderhoud vraagt dan een
tegel. En met iedere tegel die we in Rotterdam vervangen door planten zorgen we ervoor dat mensen
en dieren fijner kunnen leven in de stad.
Wist je dat je als inwoner van Rotterdam ook subsidie kunt krijgen voor het vergroenen van je tuin?
Meer informatie op www.rotterdam.nl/wonen-leven/
groene-tuin.

Even Voorstellen, Dan Martens

Medewerkers van De Enk n

Natuur(stad)schuurtje
Op de Enk staat een nieuw en heel bijzonder schuurtje, heb je het al gezien? Het nieuwe Natuur(stad)
schuurtje is meer dan een opslagruimte voor gereedschap. Het biedt nestel-, schuil- en verblijfsgelegenheid aan allerlei insecten, vogels en kleine zoogdieren. Natuurstad maakt als het ware mini-biotopen
van haar nieuwe schuurtjes door een groen dak, een
regenton, gevelbeplanting en beplanting rondom
het schuurtje. Dit zijn leefgemeenschappen voor
een aantal planten- en dierensoorten. En doordat er
duurzame materialen worden gebruikt, hebben de
schuurtjes nauwelijks onderhoud nodig. Natuurstad gaat op alle complexen dergelijke schuurtjes
plaatsen ter vervanging van de bestaande.
Heb je vragen over je tuin of wil je het nieuwe
schuurtje bekijken, dan ben je van harte welkom
op De Enk. De tuin is geopend als de medewerker
van Natuurstad aanwezig is… en dat is best vaak.

Samen sterk staan met
vertrouwen als basis

HAVENSTEDER INFORMEERT

Plantenbank van start
De Tuindorp Vreewijk Coöperatie is op De Enk een nieuw initiatief gestart: de plantenbank. Op De Enk is een hoek ingericht waar planten kunnen ‘logeren’. Bewoners kunnen hier
planten, die ze over hebben, brengen of gratis enkele planten
ophalen. René Vrijenhoek, hovenier van de Coöperatie, zorgt
voor uitgifte en onderhoud van de planten. Ook kan hij advies
geven over het aanplanten en snoeien. De plantenbank is
deze zomer en herfst geopend op woensdagen tussen 12.00
en 13.30 uur. U vindt de plantenbank rechts van de ingang
achter de kas. Wij hopen dat u als bewoner dankbaar gebruik
gaat maken van deze nieuwe plantenbank. Er staan inmiddels
al enkele fruitstruiken, geraniums, bremstruiken en verschillende bodembedekkers te wachten op een nieuwe eigenaar.

Hallo Vreewijkers, ik ben Dan Martens, manager Wonen
voor Rotterdam Zuid bij Havensteder. Ik werkte eerst in Rotterdam Noord en nu sinds begin dit jaar werk ik ‘op’ Zuid.
Nieuwe mensen in een nieuwe wijk, nieuwe mensen in het
team en heel andere woningen. Vreewijk vind ik prachtig,
het is groen, het heeft veel historie en straalt rust uit.

Direct met respect
Wat me ook opvalt is de directheid van de Vreewijker en
daar houd ik van. Zeggen wat je denkt en voelt is prima,
zolang we dit met respect naar elkaar blijven doen. Bevlogen werk ik graag mee aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving met waarden als vertrouwen en kwaliteit. Daarom ben ik ook bij Havensteder gaan werken en
hoop zo mijn bijdrage te leveren.

Misschien wel het meest cruciale van
goed samenwerken en samenleven is
vertrouwen. De bereidheid om eerlijk
te zijn tegen elkaar, dat je op elkaar
kunt rekenen en dat iedereen zich aan
de afspraken houdt.

Typisch Dan
Mensen om mij heen omschrijven mij als iemand die open,
betrouwbaar en creatief is, die durft te zeggen wat hij vind.
Ik ben een praktische aanpakker met oog voor samenwerking en zoek naar haalbare en bruikbare oplossingen. Mijn
kennis en ervaring bouwde ik op in verschillende werkgebieden. Van zakelijke markt tot (semi)overheid, overal
stond voor mij de klant en de kwaliteit van dienstverlening
hoog in het vaandel.

Van stenen naar beleving
Vreewijk is er voor en door Vreewijkers. Bewoners van de
wijk die er al jaren wonen, maar ook nieuwkomers met verschillende achtergronden. En dat is soms best een uitdaging. Ik hoop echt samen met bewoners, wijkpartners en
Havensteders te zorgen voor een wijk waarin het prettig
leven is voor iedereen. Waarbij de nadruk niet alleen ligt
op de stenen maar veel meer op het samenleven met elkaar
in de wijk.
Ik kijk er naar uit u te ontmoeten in de wijk!

Dan Martens
manager Wonen Zuid
Stichting Havensteder n
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5 vragen over
de elektrische
step...
Je kent ze vast wel: elektrische stepjes - of
e-steps. Mag iedereen op zo’n step rijden? En
mag elke step zomaar op straat?
Er is een toename te zien van elektrische
steps en overige elektrische vervoersmiddelen op de openbare weg ook in Vreewijk. Hierdoor helaas ook een toenemend aantal aanrijdingen waarbij deze apparaten betrokken
zijn. De meeste van deze voertuigen zijn niet
goedgekeurd door het RDW dus mogen niet
op de openbare weg. Men kan deze voertuigen
niet verzekeren, met alle gevolgen van dien.
1. Wat is een e-step? Een e-step of een elektrische scooterstep rijdt op elektriciteit. In de
meeste steps zitten batterijen, die je oplaadt
via een stekker in het stopcontact. Als je de
‘gashendel’ indrukt, dan rijdt de e-step vanzelf. Je hoeft dus niet met je voet te steppen
om vooruit te komen. Een estep kan en mag
best hard: maximaal 25 kilometer per uur,
even hard als een snorfiets. Je mag er pas op
straat mee rijden als je 16 jaar of ouder bent.
2. Mag ik met mijn e-step de openbare weg
op? Een e-step geldt voor de wet als een ‘bijzondere bromfiets’. Alleen als de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW) de e-step heeft
goedgekeurd én als je WA verzekerd bent,
mag je ermee op de weg rijden. Maar de
meeste esteps zijn verboden om te gebruiken
op de openbare weg. Veel mensen kopen een
elektrisch voertuig in het buitenland. Dat
geldt voor e-steps, maar ook voor elektrische
skateboards en eenwielers. Maar in Nederland mag je daar niet de weg mee op! Doe je
dat wel, dan kun je een hoge boete krijgen.
Ook met een e-step mag je niet op de stoep
rijden: alleen op een fietspad of - als dat er
niet is - op de weg.

3. Kan ik een boete krijgen als ik een e-step
gebruik? Ja! Je kunt een boete van rond de
300 euro krijgen. En de politie kan de e-step
zelfs in beslag nemen. Let dus goed op of de
e-step wel goedgekeurd is. Rijd niet op de
stoep. En laat vooral kinderen jonger dan 16
jaar er niet op rijden.
4. Moet ik me verzekeren als ik een e-step
gebruik? Het is bij een e-step verplicht om
een WA verzekering te nemen. Elke e-step
heeft ook een verzekeringsplaatje of -sticker
en een voertuigidentificatienummer nodig. Je
kunt alleen een goedgekeurde e-step verzekeren. Rijd je niet verzekerd of ben je jonger dan
16 jaar? Dan kan dat grote negatieve gevolgen
hebben als je betrokken raakt bij een ongeluk.
5. Waar moet ik nog meer op letten? Een
e-step moet voor- en achterlichten hebben en goed zichtbare reflectoren. Bellen of
appen tijdens het rijden is verboden – net als
op de fiets. Op dit moment werkt de Rijksoverheid aan landelijke regels voor Lichte
Elektrische Voertuigen (LEV’s), waar ook de
e-step onder valt. Het advies is om alleen
een goedgekeurde e-step te kopen of om te
wachten tot de nieuwe regels er zijn. Dat is
waarschijnlijk op 1 januari 2023.
Meer informatie over de elektrische step?
Ga naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
bijzondere-voertuigen/elektrische-step.
De wijkagenten n
Fleur Idema

Motorstraatgebied
en de Vaan

Yvonne Hobers

De Vlieger en
Buurt Negen

Marjolein
Sluijmer

Landbouwbuurt,
Valkenierswijk en
Zuiderhof

Merei
Groeneveld

Dalenbuurt

heeft even vakantie gehad maar
gaan weer starten op 1 September
Maandag van 13.00 tot 15.00 en

We zijn momenteel met een groot
project bezig wat later duidelijk
wordt gemaakt.
U kunt een gratis deken aanvragen
voor iemand die ‘t nodig heeft.
Let op er is een wachtlijst.
Groetjes Noessie, Carla en Trudy n

Het Inloophuis is afhankelijk van giften van fondsen en donaties.
Wilt u ons helpen zodat we ons werk verder kunnen uitbreiden en dat we mensen die
geraakt zijn door kanker ondersteuning vanuit het Inloophuis kunnen blijven aanbieden?
Wordt dan vriend van de Boei!
Via www.inloophuisdeboei.nl/vriendworden kunt u een online formulier invullen om
maandelijks of jaarlijks een bedrag te doneren aan het Inloophuis.
Nieuwe coördinator
Enige tijd geleden deden wij een
oproep in de Vreewijker voor onze
vacature van coördinator.
Ondertussen hebben er een nieuw
teamlid bij; Judith Eijkelenboom.
Mocht u kennis met haar willen
maken, Judith werkt op maandag /
dinsdag / donderdag.
Nabestaanden gespreksgroep
In oktober organiseert het Inloophuis een gespreksgroep voor nabestaanden.
Mogelijk is uw partner in de afgelopen tijd overleden aan de ziekte
kanker.
Er is veel veranderd in uw leven en u
ervaart een groot gemis.
Zou u daar wel eens over praten?
En uw ervaringen en uw gevoelens
delen met mensen die dit ook hebben meegemaakt?
Uit ervaring weten we in Inloophuis de Boei dat dit steunend kan zijn en troost kan
geven.

Joke van der Hoek en Janny Schilperoord zullen de
gesprekken leiden.

in ‘t Enkpunt.

12.00.

Het Inloophuis biedt ondersteuning aan mensen met kanker,
naasten en nabestaanden.
In een huiselijke sfeer ontmoeten gasten lotgenoten en bieden
vrijwilligers hen een luisterend oor.
Er is een ruim aanbod aan ontspannende activiteiten en gasten
kunnen deelnemen aan individuele en groepsgesprekken.

In oktober 2022 starten we een gespreksgroep van
ongeveer 6 personen.
We zullen 6 keer bij elkaar komen.

Stichting Kroeldekens Vreewijk e.o

donderdag ochtend van 10.00 tot

Nieuws uit het
Inloophuis

J.DRENT
Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Voor de onkosten vragen we een bijdrage van
€ 35,- voor de hele serie gesprekken.
Meld u voor 24 september 2022 aan.
Stuur een e-mail naar janny@inloophuisdeboei.nl
of neem contact op via het telefoonnummer 0102152855. n
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De

gesprekken

vinden

plaats op maandagochtend
van 10.00 tot 12.00uur.

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

Fysiotherapie nodig?

Garage “Helbers”

Weipad 20
Achter de Dreef

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

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

€10 korting bij inlevering van deze bon

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

fysioholland.nl

