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Wat staat er  
in deze krant

Roseknoop nieuws
De Roseknoop is het gebied tussen de Rose- en 2e Rosestraat, 
Colosseumweg, Laan op Zuid, Beijerlandselaan, Hilledijk/Putsel-
aan en het Varkenoordseviaduct. De Roseknoop verbindt de ge-
bieden Feijenoord en Usselmonde met elkaar.

We gaan hier veel werkzaamheden uitvoeren. De dijk moet wor-
den verhoogd, zo houden we de komende 100 jaar droge voe-
ten. Daarom moeten we ook nieuwe leidingen aanleggen voor 
stadsverwarming, water en riool. En de RET gaat de tramrails 
vernieuwen.

Van januari 2023 t/m september 2024 zijn er afsluitingen voor 
het autoverkeer en openbaar vervoer. Tram- en buslijnen gaan 
anders rijden. Wijken, huizen, winkels en voorzieningen blijven 
bereikbaar. Wel komen er omleidingen en is de reistijd langer.

Rondom de Roseknoop komen meer woningen en meer men-
sen. We maken de kruising daarom veiliger voor het verkeer en 
de Rotterdammers. We richten de buitenruimte opnieuw in, zo-
dat het fijn is om er te wonen en te verblijven.

Komende jaren houden we u goed op de hoogte over de Rose-
knoop. Wat er gaat gebeuren, waarom en hoe. Dat doen we on-
line, via social media, op straat, met brieven en bijeenkomsten.

We zien u binnenkort graag op een van onze bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet, Team Roseknoop
Kijk ook op www.rotterdam.nt/roseknoop

In het gebied loopt een dijk, zo hou-
den bewoners droge voeten. Maar 
de dijk is verzakt en moet worden 
opgehoogd. Daarom moeten de lei-
dingen en kabels onder de grond 
ook een stukje hoger. Er komen veel 
nieuwe woningen. Die moeten een 
goede aansluiting krijgen. Omdat 
de grond dan al open is, vernieuwt 
de gemeente gelijk het riool. Ook 
voert de gemeente onderhouds-
werkzaamheden uit aan het Varken-
oordseviaduct. En de RET vervangt 
de tramrails. Veel werk te doen dus. 
Rotterdammers en bezoekers gaan 
hier veel van merken. 

Noodzakelijke werkzaamheden
De werkzaamheden starten op 9 
januari 2023 en duren t/m septem-

ber 2024, ruim anderhalf jaar. Er 
zijn afsluitingen en omleidingen 
voor de auto, tram en bus. Fietsers, 
voetgangers en scooters kunnen 
veilig langs de werkzaamheden, 
soms met een omweg. Het project 
heeft grote gevolgen voor bewo-
ners, ondernemers en bezoekers 
van het gebied. Maar het is hard 
nodig. De gemeente is verplicht de 
werkzaamheden uit te voeren. 

Drukte en hinder beperken 
‘De afsluitingen zijn heel verve-
lend. Vooral voor de mensen in 
Feijenoord en IJsselmonde. Het 
wordt drukker in de wijken tijdens 
de werkzaamheden, dat is zeker. 
Als gemeente proberen we er alles 
aan te doen om de hinder te beper-

ken. Bijvoorbeeld met deelvervoer, 
zoals scooters en fietsen’, zegt pro-
jectmanager Ronald Wagter. 

Veilig en mooi stadsplein
Wat levert het op? Ronald vertelt: 
‘We moeten eerst door de zure 
appel heen. Daarna is het gebied 
beter bereikbaar en stroomt het 
verkeer beter door. En ligt er een 

veilig, groen en mooi stadsplein. 
Voor de huidige en nieuwe bewo-
ners.’ 

Hou de RET.nl in de gaten voor de 
aangepaste routes voor tram en bus. 

De Roseknoop is onderdeel van 
Stadionpark, de grootste gebieds-
ontwikkeling van Rotterdam.

Johan Henderson 
overleden
Zie verder pagina 5

Druk kruispunt Rose-
knoop op de schop: 
veiliger en groener
De Roseknoop is een belangrijk en druk kruispunt. 
Hier komen de Laan op Zuid, 2e Rosestraat, Beijer-
landselaan en het Varkenoordseviaduct samen. Het 
kruispunt wordt flink opgeknapt, met veel werkzaam-
heden. Alles blijft bereikbaar, soms met een omweg 
en langere reistijd.

Meer informatie
Kijk op www.rotterdam.nl/wonen-leven/roseknoop/ of scan 
de QR-code.
En kom vanaf januari langs in de Roseknoop bouwkeet op 
het Vredesplein!

Scan en volg ons op de socials
Facebook, Instagram, Twitter

  BOV en HvV
 wensen u fijne

feestdagen en een 
goed Nieuwjaar
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WIJKRAAD VREEWIJK
Vreewijk aan zet tijdens thema-avonden van de wijkraad

Wat zou u willen veranderen in de 
wijk? En welke ideeën heeft u om 
Vreewijk een stukje beter te maken? 
In oktober en november 2022 heb-
ben wij als wijkraad drie thema-
avonden georganiseerd. Bij die 
thema-avonden gingen bewoners, 
wijkorganisaties en ambtenaren 
met elkaar in gesprek over de wijk. 
Veel onderwerpen zijn langsgeko-
men: van auto’s die te hard rijden 
op de Groenezoom, tot onveilig-
heid in sommige buurten of slecht 
onderhouden achterpaden. Er speelt veel in Vreewijk, maar er zijn gelukkig ook veel ideeën om 
de wijk te verbeteren!  

Maar wat gaan wij nu met al die zorgen en ideeën doen? We nemen alles wat wij gehoord heb-
ben mee bij het schrijven van het wijkakkoord van Vreewijk. In het wijkakkoord staan afspra-
ken met de gemeente voor de komende 3,5 jaar. Als we goede afspraken maken, kunnen we 
zorgen dat de wijk er over 3,5 jaar beter voor staat. Dat lukt natuurlijk alleen als we in gesprek 
blijven met elkaar en elkaar scherp houden op de afspraken die zijn gemaakt. De gesprek-
ken over de wijk, gaan dus ook na het opstellen van het wijkakkoord door. In 2023 zullen wij 
opnieuw meerdere thema-avonden organiseren. Dan bespreken wij met elkaar of het gelukt is 

stappen te zetten in de wijk en waar 
we in Vreewijk nog mee aan de slag 
willen. 

Naast zulke thema-avonden heb-
ben wij natuurlijk ook maandelijks 
een openbare vergadering van de 
wijkraad. Hier zijn bewoners altijd 
welkom om in te spreken. Elke 
tweede dinsdag van de maand om 
19:30 uur is een vergadering. De 
eerstvolgende vergaderingen zijn 
op 13 december, 10 januari, 14 februari en 14 maart. 
Als u vragen heeft aan ons als wijkraad, of mee wilt denken over de wijk, kunt u één van ons 
altijd aanspreken.   n

Liefdewerk Oud Papier
Liefdewerken waren van oorsprong vooral 
katholieke organisaties die werden opge-
richt om armen en behoeftige te onder-
steunen. Het liefdewerk 'Oud Papier' werd 
in 1874 opgericht in Amsterdam en had 
als inkomstenbron het inzamelen en ver-
kopen van oud papier. De opbrengsten 
kwamen ten goede aan wie dat nodig had, 
maar een misschien wel belangrijker doel 
was werkverschaffing voor haar mede-
werkers. Als je er over nadenkt zou je onze Leeszaal kunnen 
zien als een verre opvolger van die Amsterdamse club. Het is 
voor medewerkers fijn om bezig te zijn en daarmee iets nut-
tigs te kunnen bijdragen, we zamelen met name papier in, en 
we dragen daarmee bij aan het welzijn in onze wijk.

De Leeszaal drijft dus op liefde. Liefde van vrijwilligers voor 
boeken en voor de wijk, maar ook op liefde van wijkbewoners 
die boeken en aanverwanten gratis naar ons toe brengen, met 
als doel dat anderen er iets aan zullen hebben. Er gaat op het 
eerste gezicht weinig geld in om. De koffie is goedkoop, de 
boeken zijn meestal gratis, je mag ook zonder verplichte con-
sumptie een poosje op het terras gaan zitten. Prima geregeld 
dus allemaal!

Jammer genoeg hebben we ook te maken met een buitenwereld 
waar dingen niet altijd liefdevol gratis worden weggegeven. De 
koffie komt uit een duur apparaat, de mail gaat via een gehuurde 
internetaansluiting, boekenkasten krijg je niet altijd voor niks, 
de huur en het gas moeten betaald en ga zo maar door.

Gelukkig zijn er dan ook vaak 
weer mensen en instanties die 
ons daarbij helpen. Onze bezoe-
kers laten vaak een bijdrage ach-
ter in onze donatie-pot, bij de 
inrichting van de tuin hebben 
we hulp gekregen van verschil-
lende fondsen, en van Platform 
Vreewijk. Voor sommige aanko-
pen kunnen we aankloppen bij 
de gemeente of de wijkraad, en 
een recent bewonersinitiatief 

om ons door de huidige barre tijden te helpen werd 
met ruim voldoende stemmen uit de wijk goedge-
keurd. Velen zijn ons gelukkig goed gezind.

Om de steun voor de leeszaal zo breed mogelijk te 
maken hebben we nu ook de mogelijkheid bedacht 
om 'Vriend of Vriendin van de Leeszaal' te wor-
den: U belooft per jaar een bedrag wat u kunt mis-
sen te schenken aan de Leeszaal, daarmee hoort 
u dan bij een select gezelschap van Vreewijkers 
die bereid zijn een echte investering te doen in 
cultuur, samenhang en gezelligheid in de wijk. 
Daarmee wordt de Leeszaal nog meer iets van ons 
allen, een plek om zuinig en trots op te zijn. Op 
onze website vindt u de mogelijkheden en voor-
delen, en kunt u zich aanmelden als vriend(in). U 
kunt natuurlijk ook gewoon binnen lopen in de 
Leeszaal en ter plaatse een formulier invullen.

Tot ziens in de Leeszaal.  n

De Tuindorp Vreewijkers gingen via de Groene Hilledijk, 
Beijerlandselaan, Tweede Rosestraat en Rosestraat naar 
het stadscentrum en keerden ook via die route terug.  De 
Rosestraat is genoemd naar ingenieur Rose, die bekend is als 
de man die aan de wieg heeft gestaan van de Rotterdamse 
waterhuishouding. Hij scheidde de Rotte van de Schie en 
ontwierp singels die je in Rotterdam zo veel ziet,  zo ook in 
zuid (Vreewijk). Hij verbeterde daardoor ook het drinkwater 
voor de inwoners. Rotterdam had veel cholera-uitbraken te 
verwerken eind negentiende en begin vorige eeuw.
Wie in de jaren 50 en 60 de Rosestraat in reed weet hoe glad 
die kinderhoofdjes (straatkeien) waren, dus dat was altijd 
oppassen geblazen. De geuren in de straat deden je neus 
prikkelen; denk maar aan de brouwerij, de margarinefabriek 
en de snoepfabriek. Links gezien vanaf zuid reed de trein 
van de RTM en rechts zag je onder andere de huizen met de 
beruchte alkoofwoningen (meerdere gezinnen op een trap 
en per verdieping met soms één toilet). En dan te beden-

ken dat een paar kilometer verderop dat prachtige Tuindorp 
Vreewijk lag met die mooie achter- en voortuintjes. Daar 
rook je vers gras en de bloemen, en voelde je de gemoede-
lijke dorpse sfeer. Voor de boodschappen ging je naar de 
Dijk, zoals dat toen werd genoemd. 

Maar de treinreizigers die tussen de Oranjeboomstraat en 
de Rosestraat naar elders gingen zagen de wat verlepte ach-
terkant van Rotterdam. Nu zoeft daar de trein met zijn pas-
sagiers door een tunnel. Die  zien nu helemaal niks meer…

Pieter Termeer   n

De Tweede Rose
straat tussen Zuid 
en Centrum, toen 
nog geplaveid met 
de beruchte kinder
hoofdjesOost West 

Zuid Best

De wijkraad bestaat uit: 

Gerard Lems [g.lems@wijkraadrotterdam.nl]

Minousche Veerman [mmj.veerman@wijkraadrotterdam.nl] 

John van Bruggen [jm.vanbruggen@wijkraadrotterdam.nl]

Shieneey Harinandansingh [sd.harinandansingh@wijkraadrotterdam.nl]

Johan Brinkman [j.brinkman@wijkraadrotterdam.nl] 

Perry de Snoo [pp.desnoo@wijkraadrotterdam.nl]

Pieter Boshuizen [p.boshuizen@wijkraadrotterdam.nl]
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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

De Dag 
van Vreewijk 

2022

Ontbijt.

Opbouw.

Er werd getekend.

De blikjesman.

Er werd gezongen. Kramen. Er werd muziek gemaakt.

Iemand wilde in bad. Er werd gesport. De brandweer spoot het verhaaltje uit.
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Wat of wie is Samen Ondernemend Leren, (SOL)? 
SOL is de welzijnsorganisatie die de komende jaren in de wijken van Feijenoord  (dus ook in Vree-
wijk) actief is, in het beheer van de Brink, met activiteiten op pleinen, op scholen, enzovoort. Mede-
werkers zijn duidelijk herkenbaar aan hun groene of blauwe kleding met het logo. SOL is momenteel 
in Noord, Feijenoord en IJsselmonde actief, maar ook buiten Rotterdam, in Ridderkerk en Leiden.

Voederverbod in Rotterdam
Het voeren van stadsdieren 
in Rotterdam mag niet meer 
sinds 1 juli 2022
Bewoners mogen nergens meer 
in de Rotterdamse openbare 
ruimte stadsdieren zoals een-
den, ganzen en duiven voeren. 
Het verbod draagt er aan bij dat 
de vogels gezonder worden en 
dat mensen minder overlast hebben van plaagdieren zoals ratten. 

Waarom is een verbod op het voeren van dieren in de openbare 
ruimte nodig?
Samen de eendjes voeren, je laatste frietje aan de duiven geven of oud 
brood en andere etensresten op straat achterlaten voor de dieren. Het 
is goed bedoeld van veel bewoners. U wilt hiermee de dieren helpen 
en geen voedsel verspillen. En toch is er een stadsbreed voederverbod 
nodig. Want brood en etensresten maken de stadsdieren te zwaar of 
ziek.
Het brood bevat te veel zout en de etensresten die overblijven, trekken 
ratten, muizen, meeuwen of andere plaagdieren aan. Deze plaagdie-
ren zorgen weer voor veel overlast in de wijk door lawaai of agressief 
gedrag. En waar veel dieren samenkomen, wordt ook veel gepoept. Dit 
belandt samen met het brood en andere etensresten in het water wat 
zorgt voor algen en bacteriën die het water vervuilen. Dat maakt de 
dieren ook ziek.

Handhaving
Sinds 1 juli 2022 geldt het voederverbod dus voor heel de stad. Dat 
betekent dat mensen nergens meer eenden of andere stadsdieren 
mogen voeren. Handhavers gaan in gesprek met mensen die de dieren 
toch voeren of voedsel op straat achterlaten. Zij gaan het gesprek aan 
over waarom het voeren van dieren slecht is en dus niet meer mag. 
Als dit niet werkt, riskeren Rotterdammers een boete van 100 euro. 
Het voederverbod geldt niet voor particuliere tuinen en vissers met 
een geldige sportvisakte. Het bewust dumpen van etensresten zoals 
rijst of pasta, wat helaas ook regelmatig gebeurt, blijft verboden in de 
huidige Afvalstoffenverordening.

Dieren voeren in de kinderboerderij
(Groot)ouders die met hun (klein)kinderen de dieren willen voeren 
kunnen hiervoor naar de kinderboerderijen in de stad. Rotterdam-
mers die hun etensresten en oud brood toch een goede bestemming 
willen geven: oud brood kan in één van de 130 broodbakken die in 
de stad staan. Overige etensresten kunnen in de gfe+t-huiscontainer. 
(groente-, fruit-, etensresten + tuinafval)

Han van Dam, Wijkmanager Vreewijk  n

BEWONERSACTIVITEITEN              HUIS VAN DE WIJK DE BRINK

wanneer wat waar �jd info via contactgegevens

MAANDAG

DINSDAG

wekelijks Wijkrestaurant, diner* Ontmoe�ngsruimte 16.30 - 18.30 De Brink 010 - 419 51 00

wekelijks Kempo (volwassenen) Marezaal 19.00 - 20.00 Derby Haagsma 06 - 53 14 58 04

WOENSDAG

wekelijks Zumba (50+) Marezaal 10.00 - 11.15 De Brink 06 - 855 455 45

wekelijks Tafeltennis (voor jong en oud) Marezaal 11.15 - 12.30 De Brink 010 - 419 51 00

wekelijks Wijkrestaurant, lunch* Ontmoe�ngsruimte 12.00 - 14.00 De Brink 010 - 419 51 00

wekelijka Wandelgroep Buiten 13.00 - 14.00 De Brink 010 - 419 51 00

wekelijks Koersbal Marezaal 14.00 - 16.00 De Brink 010 - 419 51 00

wekelijks Wandelgroep Buiten 13.00 - 14.00 De Brink 010 - 419 51 00

DONDERDAG

wekelijks Yoga Marezaal 09.30 - 10.45 06 - 26 84 63 30

wekelijks Haken en breien Ontmoe�ngsruimte 10.00 - 12.00 Jolanda Suijkerbuijk 010 - 419 51 00

wekelijks De Plusclub (gezellig samenzijn) Brinkplein 10.00 - 13.00 De Brink 010 - 419 51 00

wekelijks De Mannen Plusclub (schuif aan) Ontmoe�ngsruimte 14.30 - 15.30 De Brink 010 - 419 51 00

wekelijks Wijkrestaurant, diner* Ontmoe�ngsruimte 16.30 - 18.30 De Brink 010 - 419 51 00

wekelijks Dans-en muziekavond Ontmoe�ngsruimte 18.30 - 21.00 Debbe Romeijn debbie_83@live.nl

wekelijks Klaverjassen Dreefzaal 16.30 - 20.00 Kulisic Made 06 - 42 70 26 86

wekelijks Kempo (beginners) Marezaal 20.00 - 21.00 Derby Haagsma 06 - 53 14 58 04

wekelijks Kempo (gevorderden) Marezaal 21.00 - 22.00 Derby Haagsma 06 - 53 14 58 04

. - 

VRIJDAG .

Wekelijks Brinkplein 13.00 - 16.00 De Brink 010 - 419 51 00

wekelijks Kempo (alle lee<ijden) Marezaal 19.00 - 21.00 Derby Haagsma 06 - 53 14 58 04

Bingo, boekje €5,00 Ontmoe�ngsruimte 13.00 - 16.00 De Brink 010 - 419 51 00

ZATERDAG

wekelijks Kempo (training voor kids) Marezaal 09.00 - 12.00 Derby Haagsma 06 - 53 14 58 04

Informa�e ac�viteiten: 

Hee< u een goed idee voor een ac�viteit? 

Wilt u iets organiseren voor de wijkbewoners?

Kom dan bij ons langs en vraag naar de sociaal beheerder. We kijken graag naar de mogelijkheden.

Mailen kan ook naar debrink@solnetwerk.nl

Informa�e wijkrestaurant:

* diner €6,00 = hoofdgerecht, dessert en ko@e/thee

Elke maand een wisselend menu, van Hollandse pot tot bami, pasta of ro�.  Ro� €7,00

U bent van harte welkom, graag vooraf reserveren via 010 - 419 51 00

Dreef 71

3075 HA Ro/erdam

tel. 010 - 419 51 00

Yvonne 
Hoogendoorn

Klaverjassen en Jokeren, bij 
voldoende deelnemers. Opgeven 
bij de Brink

november 
en 
december 
3e vrijdag 
van de 
maand

Dreef 71
3075 HA Rotterdam
tel. 010 - 419 51 00

Tuinierkriebels - Tuindorp Vree-
wijk zal voortaan enkele sei-
zoensgebonden tuintips met je 
delen via de Vreewijker, maar 
ook op Facebook is de groep 
Tuinierkriebels - Tuindorp Vree-
wijk te vinden. Wees welkom!

Woon je in Vreewijk dan heb je eigenlijk 
altijd een tuin, een tuin die ook onderhoud 
vraagt. Want wat zie je als je ‘s morgens de 
gordijnen openschuift?
De één heeft een prachtig aangelegde tuin, 

de ander houdt van een natuurtuin, weer
een ander heeft een betegelde tuin. En 
dan zijn er nog de tuinen die wel wat ‘aan-
dacht’ kunnen gebruiken…!
Waarschijnlijk ben je al bezig geweest in 
de tuin om deze winterklaar te maken, heb 
je de heg gesnoeid en uitgebloeide zomer-
bloeiers verwijderd. Maar wat kan je nu 
nog meer doen?

Denk bijvoorbeeld eens aan de druif: het 
beste is om de druif nog voor de kortste
dag van het jaar te snoeien, dus voor 21 
december. Dan is de druivenplant en dus
de sapstroom volledig tot rust. Snoeien 
bevordert de vruchtbaarheid. Niet over-
slaan dus! Want het zorgt het jaar daarop 
voor de mooiste en lekkerste druiven. En 
niet onbelangrijk: gebruik een schone 
snoeischaar.

We zijn geneigd om afgevallen bladeren 
en overig tuinafval zoals takjes te willen 
opruimen, de bezem door de tuin. Natuur-

lijk is een schoon pad fijner om over te 
lopen maar gooi deze bladeren en takjes 
niet weg. Veeg ze bijvoorbeeld in een hoek 
of langs de heg, je helpt er o.a. de egels en 
andere tuindieren mee te overleven. Het is 
een plekje voor ze om te schuilen of zelfs 
te overwinteren.

Over tuindieren gesproken. Vergeet ook 
de vogels niet. In de winter kun je ze bij-
voeren met vetbollen, pindakaas, pinda’s, 
zonnebloempitten en strooivoer.
Hiermee help je de vogels zich voor te 
bereiden op de winter, en het is ook nog 
eens een gezellig gezicht zo in je eigen 
tuin. Je kunt de tuinvogels ook helpen 
door heesters met besjes te planten zoals 
de Vuurdoorn, Hypericum of de Callicarpa.
Ook is het nu nog het moment om voor-

jaarsbloeiende bloembollen te planten, 
denk aan de tulpen, narcissen, blauwe 
druifjes, sneeuwklokjes, hyacint en kro-
kussen. Plant ze het liefst vóór de eer-
ste nachtvorst. Op de verpakking van de 
bloembollen staat meestal hoe je ze het 
best kan planten. Dan geniet je al vroeg in 
het voorjaar van heel veel kleurenpracht.

Vergeet ook niet voor de eerste nachtvorst 
de vorstgevoelige planten vorstvrij te 
zetten en de buitenkraan af te sluiten om 
bevriezing te voorkomen.
En dan is je tuin echt klaar voor de winter. 
Breng wat gezelligheid en kleur aan met 
bijvoorbeeld winterviolen en geniet ook 
in de winter van je tuin. Want ieder sei-
zoen heeft iets moois.

Sylvia Verkerk   n

Tuinier Kriebels - Tuindorp Vreewijk
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Vanaf 21 september 2022 is het bureau van de 
 gemeentelijke ombudsman en de kinderombuds-
man óók op Zuid aanwezig. Bellen kan altijd gratis 
naar 0800 0802, maar binnenlopen kan nu ook op 
de woensdagen van 10:00 tot 16:00 uur op de Stre-
velsweg 690. 

De ombudsvrouw, Marianne van den Anker, is er voor álle 
Rotterdammers die vastlopen in het systeem. Rotterdam-
mers worden veel te vaak doorverwezen en hebben het gevoel 
dat er niet echt naar hen geluisterd wordt. Het vertrouwen 
in de overheid neemt hierdoor af. “Toch hebben deze Rotter-
dammers de gemeente vaak hard nodig en wil de gemeente 
ook het goede doen. Maar we hebben het te ingewikkeld en 
complex gemaakt, waardoor mensen verdwalen in de loket-
tenjungle”, zegt Marianne. Voor de jonge Rotterdammers is 
er ook een luisterend oor. Stans Goudsmit is de Rotterdamse 
kinderombudsvrouw en is ervan overtuigd dat we ook beter 
naar kinderen én jongeren moeten luisteren. “Zij weten vaak 
zelf heel goed wat er moet gebeuren om hun problemen op te 
lossen!”, aldus Stans. Samen met het hele team gaan we naar 
de mensen toe. We willen van de Rotterdammers horen wat 
er beter kan in de stad, hun wijk of thuissituatie. Om zo pro-
blemen te signaleren, en op te lossen vóórdat het vastloopt. 
“Veel Rotterdammers denken: ‘die overheid is er toch niet 
voor mij’ en juist daar wil ik iets aan doen”, zegt Marianne. 
Met de opening van de locatie op zuid geven we invulling aan 
de opdracht om beter benaderbaar en bereikbaar te zijn in 
een gebied waar mensen de ombudsman niet kennen.   n

De ombudsvrouwen 
zijn op Zuid!

De sloop van de Daniël den Hoed is inmiddels afgerond. 
Hap voor hap is het oude ziekenhuis verdwenen. Er is nu 
grond opgebracht om de bodem wat te verstevigen; dat 
wordt voorbelasten genoemd. In het derde kwartaal 2023 
start de bouw van het grote (kop)gebouw aan de Groene 
Hilledijk en Valkeniersweide. Begin 2026 kunnen de eer-
ste bewoners hun intrek nemen.

Daniël den Hoed

Na de vlotte beginfase van de Tuindorp Vreewijk Coöpera-
tie  in 2018 en 2019 volgde de ingrijpende coronacrisis van 
2020 en 2021. Na deze coronatijd is 2022 voor de Tuindorp 
Vreewijk Coöperatie toch weer een goed jaar geworden.
Wat is ook weer een coöperatie? Een coöperatie is feitelijk: 
een vereniging van individuele mensen en organisaties die hun 
krachten bundelen om bepaalde gestelde doelen te bereiken. 

Welke doelen wil de Tuindorp Vreewijk Coöperatie 
(TVC) bereiken?
•  De TVC wil Vreewijkers aan nuttig, interessant en uitda-

gend werk helpen. Dit werk is er in de praktijk vooral op 
gericht om, waar mogelijk, tot blijvend betaald werk te 
leiden.

•  De TVC is er ook op gericht om alle Vreewijkers en/of 
Vreewijkse organisaties de kans te geven constructief 
samen te werken.

Hoeveel betaalde mensen werken er bij de TVC?
• De TVC biedt twee volledige banen voor ‘huismeester 

logeerwoningen' (verdeeld over 3 personen)
•  De TVC biedt twee volledige banen in de groenvoorzie-

ning (verdeeld over 4 personen).
•  De TVC biedt een halve baan voor algemene coördinatie 

(ingevuld door 1 persoon).
Dit zijn alle vaste banen. De TVC werkt ook met tijdelijke 
banen die wisselend worden ingevuld.

Welk werk doen de betaalde TVC-ers?
•  De TVC-ers voeren voor particulieren in (meestal) Vree-

wijk betaald allerlei tuinen onderhoudswerk uit.
•  De TVC-ers werken in opdracht van Havensteder (en 

soms gemeentelijke diensten) in Vreewijk als huismees-
ter, hovenier en klusjesman.

•  TVC-ers installeren in samenwerking met “Rotterdams 
Weerwoord” de komende tijd in Vreewijk tientallen 
gesubsidieerde regentonnen. 

•  TVC-ers werken in opdracht regelmatig voor stichting De 
Uil.

•  TVC-ers werken mee aan opruim- en tuindagen.

Welke resultaten heeft de TVC al geboekt?
•  De TVC betaalt al 3 jaar salaris aan betaalde krachten.
•  De TVC heeft in die jaren geen verlies gemaakt en kan 

dus ook de komende jaren op deze wijze actief blijven.
•  In de afgelopen jaren zijn meerdere TVC-ers erin geslaagd 

ander betaald werk te vinden. (Zie foto)

In juni 2022 namen drie zeer gewaarde TVCers afscheid. René 
(rechts) is na aan carrière van 3 jaar als hovenier gaan werken 
bij een gemeentelijke dienst. Hij werkt o.a. in de tuin van het 
stadhuis en het Euromastpark. Hij heeft bij de TVC op kosten 
van de TVC een MBO 4 opleiding afgerond. Rense (links) heeft 
na meer dan 3 jaar als TVCcoördinator nu werk gevonden bij 
de Enktuin. Hij heeft bij de TVC een cursus leidinggeven ge
volgd. Cheryl heeft, tijdens haar werk bij de TVC, een cursus 
gedaan die het haar mogelijk maakte haar droombaan bij een 
forensisch bureau te scoren. 

Wat is de ambitie van de TVC voor de komende jaren?
•  Wij willen professioneler worden door meer tijd en geld 

te besteden aan scholing.
•  Wij willen investeren in de aanschaf van goed gereedschap.
•  Wij willen meer leden werven en meer Vreewijkers actief 

bij ons werk betrekken.
•  Wij willen een zichtbare bijdrage leveren aan de ontwikke-

ling van Vreewijk en de samenwerking in de wijk verster-
ken.

•  Wij willen in 2023 100 regentonnen plaatsen in Vreewijk.
•  Wij willen een bijdrage leveren aan het al lopende project 

waarbij jongeren uit de wijk tuinen van ouderen opruimen.
•  Wij willen onze werkzaamheden voor Havensteder en 

diverse gemeentelijke diensten gaan uitbreiden.
Kortom, de Coöperatie blijft in de komende tijd samen met 
andere Vreewijkse organisaties bouwen een beter Tuindorp. 

Lex Wilbers, (voorzitter)   n

Tuindorp Vreewijk Coöperatie in 2022

Bedroefd geven de besturen van 
de Bewoners Organisatie Vreewijk 
en de Huurdersvereniging Vree-
wijk kennis van het overlijden 
van respectievelijk onze voorzit-
ter en onze adviseur, Johan Hen-
derson. Onze gedachten gaan uit 
naar Anna en de familie. Johan 
is begonnen als opbouwwerker 
in Crooswijk waarna hij de poli-
tiek in ging en vervolgens wethouder werd. Hierna werd 
hij voorzitter van de Deelgemeente Feijenoord. Nadat hij 
de politiek vaarwel had gezegd werd hij voorzitter van de 
BOV en adviseur van de HvV. Mede dankzij zijn strategisch 
inzicht werd de sloop van 
Vreewijk verhinderd. De 
laatste jaren bestuurde 
hij meer op afstand, en 
dikwijls wist hij met één 
zin of vraag een vaag plan 
in iets werkbaars te ver-
anderen. Wij voelen ons 
een beetje als een kudde 
die de herder kwijt is en 

we zullen in de toekomst zeker het gemis van zijn strate-
gisch en tactisch inzicht en zijn scherpe observaties gaan 
voelen. Voor bewoners was er altijd een luisterend oor en 
een hart op de juiste plaats. Een oog voor oplossingen van 
dingen die speelden in de wijk. Altijd actief voor de bewo-
ners. Hij heeft ons altijd op het goede spoor gezet en laten 
zien hoe je zaken moest aanpakken. Voor ons een prima 
leermeester. 
Wij gaan deze wijze man missen, maar zullen proberen 
hem voort te laten leven door zijn werk voort te zetten. We 
zullen hem waarschijnlijk nooit evenaren, maar we gaan 
het wel proberen.

Besturen BOV en HvV   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 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

In memoriam Johan Henderson

Buurtpreventie 
Vreewijk wenst u een 

veilig en gezond 2023



Druk bezocht Pompoenenfeest op de 
Educatieve tuin de Enk

Op woensdagmiddag 26 oktober hield de Edu-
catieve tuin de Enk weer een groot pompoenen-
feest. De afgelopen twee jaar ging het feest niet 
door in verband met de Covid19-pandemie. De 
medewerkers van Natuurstad en alle vrijwilligers vonden het 
best spannend. Zal het weer net zo druk gaan worden als in 
voorgaande jaren?
Nou, dat hebben we geweten: om 13.00 uur gingen de hek-
ken open en ouders met kinderen bleven maar toestromen. Er 
moest zelfs een medewerker buiten het hek het verkeer gaan 
regelen om de toeloop in goede banen te leiden.

Het feest bood bezoekers o.m. 
de oogst uit de tuin en kinde-
ren konden meedoen aan een 
tiental creatieve activiteiten. 
Kinderen konden bijvoorbeeld 
onder begeleiding in het les-
lokaal maskers inkleuren met 
viltstiften en potloden. Onder 
de grote overkapping werden 
er diverse soorten kleipop-
petjes gemaakt met decora-

tiespulletjes uit de natuur zoals walnoten, eikeltjes, takjes en 
bladeren. In het prieeltje van de kruidentuin was het ook erg 
druk met het opleuken van kleine pompoentjes. 

En niet alleen de kinderen vonden het leuk om te doen, de 
ouders waren minstens net zo enthousiast. Verdeeld over het 
terrein stonden kraampjes en ook de Leeszaal Vreewijk was van 
de partij. Bezoekers konden gratis kinderboeken meenemen.  
Op het middenpad van onze tuin vond weer een spannende 
skippybalrace plaats. Deze activiteit was erg populair onder de 
jeugd.  We zagen vele blijde gezichtjes op deze feestelijke mid-
dag. En ook de pompoenkoets reed eindelijk weer zijn rondjes 
over het terrein, voortgetrokken door een heel sterk varken.

Een andere activiteit was het schminken van de kinderen.
Ook hier was er een lange wachtrij. Tijdens het schminken 
konden de kinderen via een spiegel meekijken naar het resul-
taat en dat leverde hilarische momenten op. Sommigen scho-
ten zo in de lach dat er even gestopt moest worden om het 

schmink-resultaat niet te verpesten.

Op het feest kwamen ruim 700 bezoekers af die een geweldige 
dag hebben gehad.  

Volgend jaar organiseert Natuurstad opnieuw in de herfstva-
kantie een Pompoenenfeest. Het idee is om bij de volgende 
editie enkele extra activiteiten aan te bieden, zodat bezoe-
kersstromen beter verspreid worden. Een tipje van de sluier: 
je eigen appelsap persen of het grote pompoenen balansspel? 

Maar eerst zal begin april 2023 
weer een Lentefeest plaatsvinden. 
Een aankondiging met datum volgt.

Natuurstad: Educatieve tuin de Enk, 
Enk 182 in Rotterdam -Vreewijk. 
Telefoonnummer: 010 419  97 00,
www.natuurstad.nl/de-enk

Verzetsman Van Tongeren
Willem Philippus van Tongeren 
werd op 11 januari 1897 in Rot-
terdam geboren. Met zijn gezin 
komt hij in 1933 te wonen aan de 
Lede 130 (tussen Groenezoom 
en Krielerf).
Van Tongeren was reservekapi-
tein bij het 3e Regiment Infante-
rie en werd tijdens de mobilisa-
tie van 1939 opgeroepen naar de 
kazerne ‘Markiezenhof’ in Bergen op Zoom. Tijdens de meida-
gen van 1940 had hij met zijn regiment stellingen betrokken 
in de ‘Hollandse Waterlinie’. Na de capitulatie meldde hij zich 
niet als krijgsgevangene. Hij was lid van de Algemene Vereni-
ging van Nederlandse Reserve-Officieren te Rotterdam.

In 1941 werd Van Tongeren benoemd tot hoofd van de open-
bare jongensschool aan de Burgemeester Van Duylstraat in 
Rotterdam-West. Vanaf 1942 werkte hij bij de Ordedienst 
Rotterdam-Zuid. Voor zover bekend bracht hij Duitse stellin-
gen en andere verdedigingswerken in kaart. Deze informatie 
speelde hij door aan de geallieerden. 
Van Tongeren werkte op verschillende onderduikadressen. 
Eén daarvan was een kamer (met brandtrap als vluchtweg) in 
Hotel-restaurant ‘Het Witte Paard' aan de Groenezoom. Hij 
werkte nauw samen met Piet Slagboom, destijds wonende 
Wolvepad 7, die de oorlog overleefde. Gedurende de laatste 
jaren van de oorlog sliep hij ook vaak op een onderduikadres. 
Eén daarvan was bij de familie Tettelaar in het Krielerf.

Vrijdag 10 november 1944. 
Het zuiden van Nederland is al bevrijd, maar de rest van het 
land zucht nog onder de Duitse bezetters. De Duitsers zijn 
bang dat als de Engelse troepen Rotterdam zullen bereiken, 
de weerbare Rotterdammers mee gaan vechten. Op bevel van 
de Duitse Weermacht moeten alle mannen tussen de 17 en 40 
jaar zich melden bij de Duitsers voor de zogeheten ‘arbeids-
inzet’. 
Op die vrijdag vindt de grootste razzia van destijds plaats. 
En straat voor straat, huis voor huis wordt alles doorzocht. 
De eerste dag in Schiedam en de rand van Rotterdam en de 
tweede dag, zaterdag, volgt het centrum van Rotterdam. De 
mannen worden op diverse locaties samengebracht, waaron-
der het Feyenoord-stadion.
Ook in Vreewijk is het die vrijdag 10 
november 1944 beangstigend. De hele 
buurt wordt afgezet en er staan zelfs 
soldaten in de achterpaden. Huizen 
worden onderzocht door soldaten met 
geweren.
Ongeveer 80% van alle in Rotter-
dam aanwezige mannen wordt opge-
pakt.  Sommige mannen weten echter 
de dans te ontspringen door te schui-
len bij onderduikadressen. Zo ook de 
Vreewijkers J. van der Wild en de heer 
van Tongeren.

Schietpartij
Op zaterdagmorgen 11 november gaat 
een groep van de Sicherheitsdienst 
(SD) onder leiding van Kriminalse-
kretär J.W. Hoffman naar de Langegeer 
om Van der Wild te arresteren. Broer 
Bert van der Wild ligt ziek te bed. (Bert wordt later meegeno-
men, maar wordt korte tijd later wegens zijn ziekte toch weer 
vrijgelaten.)
In de overvalwagen blijft de SD-chauffeur Marinus Bianchi 
achter. Dan naderen er twee fietsers, waaronder de illegaal 
werker Van Tongeren. Hij wordt aangehouden en gearres-
teerd. Van Tongeren probeert te ontvluchten, maar wordt 
gevolgd door de 26-jarige Bianchi. Hij trekt zijn pistool en 
schiet de vluchteling met twee gerichte schoten neer.
De buurman van de familie Van der Wild, de huisarts Oud-

kerk, heeft er nog voor 
gezorgd dat het op 
straat achtergelaten 
stoffelijk overschot 
van Van Tongeren (in 
strijd met de voor-
schriften) per ambu-
lance naar het Zui-
derziekenhuis wordt 
vervoerd.

Van Tongeren werd op 16 november 1944 begraven in het 
familiegraf op de Zuider Begraafplaats aan de Charloisse 
Lagedijk (nu Slinge 50).

Herbegrafenis
Op 11 november 2011 is hij herbegraven 
op het Ereveld in Loenen van de Oorlogs-
gravenstichting. Zijn zonen legden daar 
op 11-11-2011 om 11.11 uur de grafsteen 
met zijn personalia. Op verzoek van de 
familie zijn de stoffelijke resten van de 
weduwe Van Tongeren-Visser naamloos 
bijgezet in het graf van haar man op het 
ereveld.
Op 16 juli 2014 heeft de Minister van 
Defensie het Mobilisatie-Oorlogskruis 
postuum toegekend aan W. Ph. van Ton-
geren als 'blijk van respect en waardering 
voor zijn inzet onder buitengewoon moei-
lijke omstandigheden'.

Marian Groeneweg   n

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

Bronnen: 
Oorlogsgraven stichting
WO2 slachtoffers
Familie Van Tongeren

6 Jaargang 43

Een vergeten oorlogsverhaal

De pompoenkoets 
maakte vele rondjes 
op de tuin.

Alle kinderen wilde geschminkt worden, het 
zorgde voor lange rijen.

Willem Philippus 
van Tongeren. Overlijdensbericht J. P. van Tongeren.

Mobilisatie-Oorlogskruis.

Bevel_arbeidsinzet_1944_Rotterdam.

Moeilijke keuze.

Pompoen versieren.

Winnares Zhoenaya 
pompoenweegwedstrijd.

Meisje met 
versierde pompoen.
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Zoals ieder jaar werden door de TKC de prijzen voor de drie 
mooiste tuinen in Vreewijk uitgereikt op de zogeheten Bokaal-
avond. Nadat iedereen gesmuld had van het door de firma 
Degenkamp verzorgde buffet reikte voorzitter v/d Horst de 
prijzen uit, met een 
fraai boeket voor de 
keurster van het jaar. 
Gedurende de avond 
vertolkte  Angelique 
op fraaie wijze diverse 
liederen en bleef het 
nog lang gezellig.

A. van Well   n

Bokaalavond Tuinen Keurings Commissie

Opa zet de televisie aan om het nieuws te zien en het eer-
ste is dat de ziektekostenverzekering veel duurder wordt. 
Daarna blijkt de bijdrage aan het Waterschap omhoog 
te gaan want daar komen ze geld tekort. Dat kom ik ook, 
denkt opa, maar de bijdrage aan mij wordt niet verhoogd. 
Vervolgens ziet hij de zelfvoldane gezichten van politici 
langskomen, die het land van crisis naar crisis helpen en 
er nooit een oplossen, maar wel kans zien om wat ze de 
burgers aan ge- en verboden opleggen, met curieuze rede-
neringen nooit voor zichzelf te laten gelden. Er blijkt weer 
iets gaande te zijn, hoort opa, maar dat is een ruzie tus-
sen de oude en de nieuwe voorzitter. Alsof dat belangrijk 
is voor het land, moppert opa, zet de televisie uit en dooft 
zijn vierde en laatste sigaret van de dag. Omdat de rege-
ring het roken bijna onbetaalbaar heeft gemaakt, koopt 
opa nog maar eenmaal in de veertien dagen een pakje shag. 
Trouwens, duurder, als opa boodschappen haalt schrikt 
hij van de prijzen. Wat opa lekker vindt kan hij niet meer 

betalen en de smakeloze levensmiddelen die hij nu koopt 
zijn duurder dan de lekkere dingen van kort geleden. Als 
de prijzen nog verder stijgen zal hij zijn rokertje nog eens 
met de helft moeten verminderen. Heb ik daar nou mijn 
hele leven voor gewerkt, denkt opa. Omdat opa naar een 
energiebijeenkomst is geweest staat de kachel op 19 gra-
den en heeft opa het koud. Hij gaat naar bed, na de kachel 
op de voorgeschreven 15 graden te hebben gezet. De vol-
gende ochtend staat hij op en zijn oude lichaam laat hem 
weten dat 15 graden erg koud is. Aangezien opa volgens de 
energiebijeenkomst niet langer mag douchen dan 5 minu-
ten en dan zo koud mogelijk besluit hij het douchen maar 
uit te stellen tot het voorjaar. Als ik dat nog haal, denkt hij, 
terwijl hij weer in bed kruipt, waar het nog warm is. Zijn 
laatste gedachte voor hij inslaapt is ‘wellicht’ willen ze zo 
de wooncrisis oplossen.

De opa van Vreetje   n

Opa begrijpt het niet meer

U wist het waarschijnlijk niet, maar in Vreewijk is inmiddels 
een stokerij gevestigd. Begonnen met een winkeltje en een 
stookketel in Poortugaal, geheten De Groene Fee, zijn de 
twee stokers, Sjaak en Jan, samengegaan met een stoker uit 
Katendrecht en heet het bedrijf nu De Onruststokers. Hun 
producten worden verkocht in diverse winkels in Rotterdam, 
want behalve absint levert de stookketel inmiddels nog veel 
meer soorten drank op, 
zoals Hoezo?, Sopropo 
Gin, Soete Boi, Limon-
cello en Pepre Wattra. 
De stokerij is gevestigd 
in de Jan Ligthartstraat 
67 en is soms te bezoe-
ken. Bijgaande foto’s 
geven een indruk. 
En ja, absint is goed 
drinkbaar.

A. van Well   n

Absint stokerij in Vreewijk

Drie nieuwe Stolpersteine in Vreewijk
Op het Wed zijn onder grote belangstelling  drie Stol-
persteine (struikelstenen) aangebracht. Deze stenen 

zijn bedoeld als gedenkteken voor in de oorlog weg-
gevoerde en vermoorde Joodse landgenoten en wor-
den geplaatst voor de woning waar ze woonden.

Stolpersteine

Nieuws uit 
het Inloophuis 

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 groeps-
gesprekken.

Het Inloophuis biedt naast ondersteuning door gesprek-
ken en activiteiten ook informatiebijeenkomsten aan.
Zo werd er in november een lezing over het werk van 
een Geestelijk Verzorger gegeven.
In februari zal het Da Vinci Kliniek voorlichting komen 
geven over hyperbare zuurstoftherapie na behandeling 
voor kanker. 

Look Good Feel Better
Ook in 2023 worden er weer workshops van Look Good 
Feel Better gegeven in de Boei. Tijdens deze workshops 
wordt er aandacht besteed aan uiterlijke verzorging bij 
kanker. Twee uur lang geeft een team van beauty pro-
fessionals antwoorden op vragen op het gebied van 
huidverzorging, make-up en haarwerken. Hierbij kunt u 
denken aan vragen als: wat is de beste verzorging voor 
mijn huid? Hoe maakt  u zich op wanneer mijn wenk-
brauwen en wimpers zijn uitgevallen? Etc.
De workshops van LGFB zijn bestemd voor iedereen 
met kanker die momenteel chemotherapie, bestraling 
of andere vormen van behandeling ondergaat.
(waarvan de laatste behandeling niet langer dan 6 
maanden geleden is.) 
De workshop is bedoeld als opkikker, om even in het 
zonnetje gezet te worden. 
Meer informatie of aanmelden kan via 
communicatie@inloophuisdeboei.nl 
of 010-2152855

Vooraankondiging:
Op 4 februari 2023 is het Wereldkankerdag.
Het Inloophuis organiseert samen met het 
Maasstad ziekenhuis een feestelijke dag voor 
mensen met kanker en hun naasten. Verde-
re informatie volgt, houdt de website van de 
Boei in de gaten. 

   Stichting
 Havensteder

wenst u een goed en 
gezond Nieuwjaar

De voorzitter deelt de eerste prijs uit.

De vreewijkse nachtegaal.

Een smakelijke maaltijd.

Bedrijfsruimte met vooraan de absintketel.
Grote ketel waaarin vele jaren apfelkorn gestookt werd.



Buitenruimte LHV 
en Buurt9 

Beste bewoner van Vreewijk,

In de vorige bewonersbrief kondigden we 
aan dat het aanleggen van de buitenruimte 
vertraging oploopt. Graag willen we u hier 
iets meer over informeren zodat u precies 
begrijpt wat er gaande is. 

Voor het aanleggen van de buitenruimte 
is er een definitief ontwerp nodig. Maar 
voordat we verder kunnen met het maken 
van een definitief ontwerp moet de her-
inrichting van de buitenruimte worden 
afgestemd op de leidingen in de grond. Dit 
gaat om de nieuw aan te leggen riolering 
en alle andere huidige kabels en leidingen 
zoals elektra en water. Om de locatie van 
alle kabels en leidingen te bepalen zijn het 
afgelopen jaar sleuven gegraven in de weg. 
Dit heeft u misschien wel gemerkt aan de 
werkzaamheden die hebben plaatsgevon-
den op straat. Nu bekend is waar alle lei-
dingen lopen kan het afstemmen tussen de 
ondergrondse en bovengrondse inrichting 
beginnen. 

Maar Vreewijk is een oude wijk met veel 
kleine straatjes en oude bomen. En juist 
deze twee aspecten maakt het voor de 
gemeente zo moeilijk om een goed ont-
werp te maken. Er is namelijk heel weinig 
ruimte om o.a. parkeren, afvalcontainers 
en lantaarnpalen te plaatsen. Daarnaast 

zijn alle boomwortels minstens net zo 
groot als de boom die u kunt zien. Wij wil-
len de bomen zoveel mogelijk bewaren, 
en daardoor mogen we de wortels weinig 
schade toebrengen (zie afbeeldingen). Als 
we de wortels wel weg moeten halen over-
leggen we dit met een groenspecialist. Op 
dit moment kijken we per straat hoe we 
alles zo goed mogelijk met elkaar kunnen 
afstemmen. En natuurlijk op een manier 
waardoor er zo veel mogelijk bomen kun-
nen blijven staan. 

Wilt u in de tussentijd meer weten? Ga dan 
naar https://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

Fleur Idema
Motorstraatgebied
en de Vaan

Marjolein 
Sluijmer
Landbouwbuurt, 
Valkenierswijk en 
Zuiderhof

Yvonne Hobers
De Vlieger en 
Buurt Negen

Merei 
Groeneveld

Dalenbuurt
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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

Donkere Dagen Offensief 
In de voorgaande jaren met lockdowns en thuiswerken was het aantal woninginbraken histo-
risch laag. Logisch, want inbrekers willen vooral niet gezien en gehoord worden. Nu iedereen 
er weer op uit gaat is het belangrijk om tijdens de komende herfst- en wintermaanden extra 
alert te zijn op woninginbraak. In het donker zijn de inbrekers namelijk minder zichtbaar en 
kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan. De gemeente zet samen met de politie en andere 
partners tijdens het ‘Donkere Dagen Offensief’ van oktober ’22 t/m februari ’23 extra in om 
woninginbraken te voorkomen. Kijken jullie mee in de buurt of de volgende tips bekend zijn? 
Zo maken wij Rotterdam samen #Inbraakvrij!

Tips voor bewoners
•  Geef je woning een 

bewoonde indruk 
Gebruik tijdschakelaars 
en bewegingssensoren.

•  Sluit ramen en deuren 
en doe alles op slot. Ook 
als je alleen even bood-
schappen gaat doen of 
de hond uit gaat laten.

•  Laat sleutels nooit aan 
de binnenkant van de 
deur zitten.

•  Leg waardevolle spul-
len uit het zicht.

•  Start een buurtpreventiegroep in jouw buurt, bijvoorbeeld via Whatsapp.
•  Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
•  Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm 

slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
•  Tot slot: wacht niet totdat je zelf slachtoffer wordt, maar zorg preventief voor goed hang-

en-sluitwerk. 
•  Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten bij afwezigheid
•  Zorg dat jouw deuren en ramen niet verborgen zijn achter hoge schuttingen, bomen of strui-

ken. Dit maakt sociale controle niet mogelijk.

Op vakantie?
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het 
is vaak makkelijk te zien waar bewoners voor 
langere tijd weg zijn; post op de mat, gordijnen 
die gesloten blijven en nooit een lampje aan. Het 
advies: geef jouw woning een bewoonde indruk.
•  Pak niet in het volle zicht de caravan/auto in 

voor je woning
•  Zorg dat de post weggehaald wordt
•  Vraag of de buren hun auto op jouw oprit zetten
•  Vraag of je buren de gordijnen af en toe open 

en dicht doen
•  Gebruik een tijdschakelaar op je verlichting 

om een bewoonde indruk te wekken
•  Zet je fiets/brommer altijd op slot, ook als deze 

binnen staat.
•  Vertel niet op sociale media dat je op vakan-

tie gaat. Scherm persoonlijke berichten zoveel 
mogelijk af voor buitenstaanders. 

De wijkagenten   n

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.

EHBO cursus voor beginners
Iedereen kan eerste hulp leren!
Soms bent u de enige aanwezige persoon bij een ongeluk; is het geen geruststellend idee 
als u weet hoe u moet handelen?

De cursus wordt gegeven op opeenvolgende donderdagen vanaf donderdag 27 oktober. 
Deze cursus duurt ongeveer 18 lesavonden en wordt gehouden in het gebouw van het 
huurders platform Lombardijen aan de Pirandellostraat 43. De aanmelding gaat via de 
E-mail.

In de EHBO cursus leert u naast de gewone EHBO ook kinder EHBO, reanimeren, de 
bediening van een AED. De cursus kost euro 180 inclusief een cursusboek. Er wordt een 
aanbetaling van euro 50 gevraagd. Een EHBO cursus wordt geheel, gedeeltelijk of niet 
vergoed door uw zorgverzekering. U kunt dit nalezen op www.zorgwijzer.nl/vergoedin-
gen/EHBO-cursus.

Contactgegevens:
www.ehborotterdamhetzuiden.nl en www.facebook.com /ehborotterdamhetzuiden 
E-mail: secretariaatehbohetzuiden@gmail.com 

U kunt eventueel contact opnemen met de voorzitter op het nummer: 06-22.54.95.85

J.DRENT
Optometrist

Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 
3073 DT  Rotterdam,  

Tel. 4 85 91 47

Op woensdagmiddag 14-12 is 

de inbraakpreventie bakfiets 

ook in Vreewijk te vinden bij 

de Strevelsweg/Jagerslaan. 

Wie weet zien we je dan!


