
Je leest het goed: ons 
mooie tuindorp Vreewijk, 
oorspronkelijk gebouwd als 
groen dorp in de stad, zal 
het hele jaar 2023 in het 
teken staan van het groen, 
het tuin- en buitenleven. 
Dat belooft een prachtig 
groen jaar te worden.

‘Vreewijk kleurt nog groener’  
omvat een heel jaar aan verschil-
lende groene activiteiten, acties, 
initiatieven en kleine evenemen-
ten. Achter de schermen wordt 
hard gewerkt aan alle plannen. 
Wat kan je dan zoal verwachten? 
Denk bijvoorbeeld aan de tuinop-

ruimdagen waarbij er met bewoners 
gezamenlijk de tuinen aangepakt 
en opgeruimd worden. Maar ook 
het project vergroening Groene-
zoom, en het stedelijk evenement 
‘Verborgen Tuinen’ dat dit jaar 
plaatsvindt op Zuid en kamperen in 
het groen. En denk ook aan de Edu-
catieve tuin de Enk waar allerlei 
leuke groene activiteiten worden 
georganiseerd. Alle activiteiten 
worden vermeld op de prachtige 
en informatieve groenkalender, die 
gerealiseerd wordt door Stichting 
Tussentuin en die beschikbaar zal 
zijn voor iedere Vreewijker.
Er komt nog veel meer groens aan 
maar daarover later meer.

‘Vreewijk kleurt nog groener’ 
belooft het jaar te vullen met 
inspiratie, informatie en uiteraard 
alles wat groeit en bloeit. Voor 
jong en oud.
Om dit jaar officieel af te trappen 
wordt er op zaterdag 18 maart 
van 10.00 uur tot 15.00 uur in 
de tuin van het Witte Paard 
aan de Groenezoom een infor-
matieve en groene dag gehouden 
en iedereen is dan natuurlijk van 
harte welkom!
Zo zullen er die dag alle groenge-
relateerde partijen uit Vreewijk 
aanwezig zijn en, kunt u de groen-
kalender ontvangen. Er  zijn ter 
plaatse activiteiten maar u kunt 
ook genieten van een unieke foto-
presentatie van hedendaagse Vree-
wijkse tuinen en van tuinen uit 
vroegere tijden. (mede mogelijk 
gemaakt wordt door de Museum-
woning Lede 40.)

Laten wij Vreewijkers dit mooie 
jaar ‘Vreewijk kleurt nog groener’ 
zaterdag 18 maart aftrappen en 
samen toewerken naar een nóg 
groener Vreewijk.

Heb jij nog een mooie foto van je 
tuin? Van vroeger of nu, en mag 
deze gebruikt worden voor de foto-
presentatie op zaterdag 18 Maart, 
neem dan contact op met Jan Haak, 
mail of bel voor een afspraak naar 
info@museumvreewijk.nl of tel nr: 
06-37262696   n

Redactioneel

De redactie van De 

Vreewijker vraagt aan 

diverse correspondenten om 

ondertekende bijdragen voor deze 

wijkkrant en beperkt zich daarbij 

tot een redactionele bewerking 

van de ingezonden berichten.
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voor de algehele samenstelling 
van de krant. U kunt altijd uw 
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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-aan-
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Dreef 83a
3075 HB Rotterdam wijkkrantdevreewijker@gmail.com

Tuindorp 
Vreewijk 
Rotterdam 
Zuid

Vreewijkhuis 
Dreef 83a
3075 HB  
Rotterdam

Jaargang 44
Nummer 1
maart 
2023

Info en 
nuttige 
adressen
Pagina 7

Wat staat er  
in deze krant

Pagina 2
Het begin van een veiliger Rose-
knoop
Wijkraad Vreewijk

Pagina 3
Tuinier Kriebels - Tuindorp Vreewijk
De waaier
Kruidentuin workshops
Lentefeest De Enk

Pagina 4
Houten Finse noodschool Vreewijk 
De Vaan
Buiten-beentje
Buitenruimte

Pagina 5
Samen voor groen met: Stichting 
Lalibela
De Skid-Loader is aangekomen

Pagina 6
Over Jeugdfonds Sport en Cultuur 
Rotterdam
Het bruist weer aan de Groene-
zoom
De boys van het 010 Cityteam al 
gezien? 
De Voedselbank 
Colofon

Pagina 7
Hoe zen is Zuid?
Petrakerk Rotterdam
Nuttige adressen

Pagina 8
Wat is een babbeltruc?
Geldzorgen
SOL Muziek en dans

Verborgen Tuinen Rotterdam
Ben je ook zo trots op je tuin? 
Praat je graag over je tuin?

Het Verborgen Tuinenweekend vindt dit jaar plaats op 3 & 4 juni 2023. 
En dit jaar zelfs alleen op Zuid.
We zoeken nog nieuwe tuinen om mee te doen! 

Heb je zelf een fraaie tuin, of weet je iemand die een bijzondere tuin 
heeft, aarzel niet en laat het ons snel weten! De tuinen hoeven niet groot 
of perfect te zijn, maar wel interessant voor bezoekers. Of bijvoorbeeld 
op een onverwachte plaats op de Zuidelijke Maasoever. We zijn vooral op 
zoek naar nieuwe tuinen die verborgen liggen achter de schuttingen en 
heggen van Zuid en die anders nooit door het publiek bezocht kunnen 
worden. En … het liefst met een móói verhaal.

Help ons voor één weekend aan een gevarieerd aanbod van tuinen: 
kleine, grote, strakke of juist romantische tuinen, klimaatadaptieve- of 
rotstuinen, maar ook daktuinen!
Laat aan je bezoekers zien hoe leuk het is om een plant- en bloemrijke 
tuin te hebben en ondersteun onze missie tegen de 'verstening'!

Doet jouw Verborgen Tuin mee in 2023?
Voor meer informatie kan je ons mailen: info@verborgentuinen.nl.
De tuinen dienen beide  weekenddagen (zaterdag 3 juni én zondag 4 
juni) bezocht te kunnen worden van 10.30 uur tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op 
www.verborgentuinen.nl of volg ons op:
www.facebook.com/verborgentuinenrotterdam 
www.instagram.com/verborgen_tuinen

Andrea van der Meide, 
Stichting Verborgen Tuinen Rotterdam   n

Wat:
 aftrap ‘Vreewijk kleurt 
nog groener’

Waar:
 Tuin van het Witte Paard 
aan de Groenezoom
Wanneer:
 zaterdag 18 maart  
10.00 uur - 15.00 uur
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In de vorige editie van de Vreewijker vertel-
den wij dat wij als wijkraad Vreewijk bezig 
waren met het wijkakkoord. In het wijkak-
koord staan afspraken voor de wijk van 2023 
tot en met 2026. Die afspraken zijn gemaakt 
in overleg met bewoners, wijkorganisaties 
en ambtenaren. Wij hebben ons best gedaan 
goed te luisteren naar bewoners van alle 
buurten. Of u nu woont in de buurt van de 
Vinkenbaan, de Motorstraat, de Beukendaal 
of de Groenezoom; allemaal zijn we deel van 
Vreewijk. Het wijkakkoord ligt er, dus nu kan 
het echte werk beginnen. 

Maar wat staat er precies in het wijkakkoord? 
Wij hebben vijf uitdagingen op een rij gezet. 
Wij willen allereerst dat Vreewijkers van alle 
leeftijden zich thuis voelen in de wijk. Dit 
betekent dat we elkaar helpen waar nodig en 
zowel jongeren als ouderen een plek hebben 
in de wijk. Ook willen we dat de wijk veiliger 
wordt. Daarvoor is het belangrijk dat er korte 
lijntjes zijn met de gemeente en politie en 
dat er goede communicatie is met bewoners. 
Daarnaast willen wij het groene karakter van 

de wijk versterken. Dit kan door schoonmaak-
acties te organiseren en samenwerking tus-
sen groenorganisaties aan te moedigen. Wat 
betreft verkeer moet de wijk veiliger worden 
voor fietsers en voetgangers. Dit betekent dat 
paden goed onderhouden zijn, de verlichting 
het doet en dat onveilige punten in de wijk 
worden aangepakt. Op het gebied van wonen 
willen wij dat de woningen betaalbaar blijven 
en goed worden geïsoleerd. Ook moet wor-
den gekeken welke mogelijkheden er zijn om 
zonnepanelen te installeren in de wijk. 

Al die plannen staan nu op papier, maar daar 
heb je pas iets aan als er ook echt wat gaat 
gebeuren. Daar hebben wij de hulp van ieder-
een in de wijk bij nodig. Elke maand hebben 
wij op de tweede dinsdag van de maand een 
openbaar overleg. In het eerste uur bespreken 
wij steeds één van de vijf uitdagingen. Samen 
met bewoners, wijkorganisaties, ambtenaren 
en de politie overleggen wij wat nodig is om 
echt stappen te zetten. Iedereen is welkom 
bij dit overleg aan te sluiten en de notulen 
zijn openbaar. 

We zijn niet alleen maar bezig geweest met 
het wijkakkoord de afgelopen maanden. We 
zijn bijvoorbeeld lid van de klankbordgroep 
voor de werkzaamheden aan de Roseknoop, 
denken mee over het beleid rondom armoede 
in de wijk, hebben regelmatig overleg over 
veiligheid in de wijk en proberen ook de jon-
geren meer te betrekken bij onze plannen. 
Ieder van ons is bezig met eigen dossiers en 
zet zich hiervoor in. Dat gaat steeds beter. 
Onze collega Perry de Snoo is zelfs verkozen 
tot beste wijkraadslid van Rotterdam! Wij 
hopen dat u ons helpt en scherp wilt houden 
tijdens de komende openbare overleggen. 
Hopelijk tot dan!

Johan Brinkman, Gerard Lems,  
Minousche Veerman, John van Bruggen,  
Perry de Snoo, Pieter Boshuizen en  
Shieneey Harinandansingh   n

WIJKRAAD VREEWIJK
Helpt u mee om de wijk te verbeteren? Kom naar de bijeenkomsten van de Wijkraad Vreewijk

Datum (19:30 – 21:30 uur) Uitdaging Locatie

14 maart 2023 Veilige wijk Inloophuis de Boei (Weimansweg 70-72)

11 april 2023 Vreewijk Groen Stichting Beukenhorst (Beukendaal 99)

9 mei 2023 Verkeer en wegen De Brink (Dreef 71)

13 juni 2023 Goed wonen    Atomium ’61 (Sparrendaal 91)

11 juli 2023 Thuis in Vreewijk Wapen van Degenkamp (Dordtsestraatweg 577)

8 augustus 2023 Algemeen De Groene Vink (Groene Hilledijk 585)

Zoekende voorbijgangers
Zoals vaak is een nieuwe 
situatie even wennen. Dit 
was in januari, bij de start 
van de renovatie, voor bewo-
ners en bezoekers van het 
gebied niet anders. Maar ook 
voor het projectteam was het 
spannend. Want werken de 

zorgvuldig uitgewerkte plan-
nen en komen ze uit? Tot nu 
toe zijn er geen grote proble-
men naar boven gekomen. 
Wel blijken sommige alterna-
tieve routes en omleidings-
borden in de praktijk toch 
niet altijd even duidelijk. Ver-
keersregelaars stonden klaar 

om zoekende voorbijgangers 
de juiste route te wijzen. Het 
projectteam, dat in de groene 
bouwkeet op het Vredesplein 
zit, pakt dit soort signalen 
van weggebruikers snel op. 
Door de route zelf nog eens 
te lopen of door met iemand 
mee te lopen, bijvoorbeeld.

De afgelopen periode is er 
al veel werk verricht. Onder 
meer het asfalt is op verschil-
lende plekken weggehaald, 
rioolbuizen vervangen en 
het riool is verlegd. Maar er 
is nog genoeg werk te doen. 
In het tweede deel van de 
renovatie wordt onder meer 
de ingezakte dijk aangepakt. 
Om die op te hogen naar het 
juiste niveau wordt ‘flug sand’ 
gebruikt. Dat is zand dat dui-
zenden jaren geleden is ont-
staan bij het afkoelen van 
vloeibare lava. En verder?

Afsluiting Laan op Zuid
De lijst is lang. Net als de 

tramrails die over de Laan 
op Zuid lopen en aan ver-
vanging toe zijn. Een flinke 
klus waar veel mensen iets 
van gaan merken: de Laan 
op Zuid gaat (tussen de Sto-
kerstraat en het Varkenoord-
seviaduct) dicht van 1 mei 

tot en met eind oktober 2023. 
Tegelijkertijd krijgt het 
Var ken oordseviaduct een 
opknapbeurt en sluit de weg 
in beide richtingen voor 
auto’s en de tram. Fietsers 
en voetgangers kunnen wel 
langs de werkzaamheden. 

De omleidingen voor tram, 
bus en auto worden voor 
deze periode verder uitge-
breid. Dat wordt voor ieder-
een ingrijpend en vervelend, 
want het levert veel hinder 
op. Daarom wordt er tijdens 
de bouwvakvakantie stevig 
doorgewerkt. 1 november 
moeten de werkzaamheden 
in dit gebied klaar zijn. Want 
dan gaan de Laan op Zuid 
en het Varkenoordseviaduct 
weer open voor het verkeer 
en openbaar vervoer.   n

Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.rotterdam.nl/roseknoop. 

Of kijk op www.ret.nl/roseknoop. 

Hier vind je alle wijzigingen 

voor het openbaar vervoer in 

deze periode.

Het begin van een 
veiliger Roseknoop

Het is je vast niet ontgaan: de renovatie van de Roseknoop is in volle 
gang. Een druk en belangrijk deel in Rotterdam-Zuid dat voor ruim 
1,5 jaar is afgesloten. Nou ja, niet echt afgesloten natuurlijk. Alles 
blijft bereikbaar, alleen duurt het soms wat langer. Binnenkort begint 
het tweede deel van de renovatie. Die loopt van 1 mei tot en met eind 
oktober 2023.

De boom-specialisten van Stadsbeheer 
controleren alle bomen regelmatig. De 
gemeente heeft namelijk een wettelijke 
zorgplicht. Er wordt gekeken naar de 

gezondheid van de boom, of er onderhoud 
nodig is, ook met het oog op de veiligheid 
van de omgeving.

Kastanjes krijgen daarbij speciale aan-
dacht. Deze bomen hebben helaas last van 
de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte 
verspreidt zich over heel Nederland. Een 
bacterie is de oorzaak. Bomen krijgen 
bruine-rode vlekken op de stam en 'bloe-
den' donker vocht. De aantasting leidt tot 
baststerfte en soms tot sterfte van de boom. 
Sterfte wordt vaak ook nog eens versneld of 
versterkt door aantastingen door verschil-

lende schimmels. Alle bomen met deze 
ziekte worden jaarlijks gecontroleerd op de 
mate van besmetting. Dode of bijna dode 
kastanjebomen die veiligheidsrisico's ople-
veren   worden gekapt. En dat was/is in de 
Hovendaal ook aan de hand.

Han van Dam
Wijkmanager Vreewijk   n

Kastanjes in de Hovendaal
In de Hovendaal staan een aantal witte Paardenkastanjes. Het zijn 
monumentale bomen geplant in 1940 en nu dus ruim 80 jaar oud. 
Helaas moesten er  ook dit jaar weer een paar worden verwijderd. 

En weg is de weg



De dagen worden weer langer en de tem-
peratuur kruipt wat omhoog. Jawel de 
lente komt eraan. Trek de kaplaarzen 
maar aan want het is een mooi moment 
voor de voorjaarsbeurt van je tuin. Laten 
we beginnen met het terugsnoeien van 
de vaste planten, knip het oude blad weg 
zodat de plant opnieuw kan uitlopen, ver-

wijder ook meteen het onkruid. Ook kun je 
nu struiken en planten zoals de hortensia, 
vlinderstruik, oleander, olijf en clematis 
snoeien.
Vaak heb je een hoop groenafval, naast je 
vuilcontainer kan de composthoop hier 
de ideale oplossing voor zijn. Je kan zelf 
een compostbak maken of er één kopen, 
en uiteindelijk kan je de compost gebrui-
ken om je eigen grond te verbeteren, hart-
stikke duurzaam dus.

Het voorjaar is ook een goed moment om 
je grasmat oftewel je gazon te verticuteren. 
Met verticuteren verwijder je het mos en 
plantaardig afval van je gazon. Dit loshar-
ken doe je met een verticuteerhark. Door 
je gazon te verticuteren kunnen de gras-
wortels weer ademen en kan het regen-
water ook beter bij de wortels terecht. Na 
het verticuteren ontstaan er vaak wat kale 
plekken. Deze kan je opnieuw inzaaien 
met graszaad. Strooi tot slot wat kalk en 
organische mest over je gazon en tegen de 
zomer ligt je grasmat er weer prachtig bij.

Over de zomer gesproken, kijk je ook al 
uit naar die prachtig bloeiende dahlia’s 
en lelies? Van maart tot en met mei is het 
de periode om zomerbloeiende bollen te 
planten, het liefst na de laatste nacht-
vorst. Op de verpakking van de bloembol-
len staat duidelijk omschreven hoe je ze 
het best kan planten en dan heb je vanaf 

juli een pracht aan bloeiende zomerbloe-
men. Houd er wel rekening mee dat niet 
alleen wij genieten van de bloemen maar 
dat de slakken ook dol zijn op bijvoorbeeld 
de dahlia’s.

Laat tot slot de hopen met bladeren aan 
het begin van de lente nog heel even lig-
gen, het kan zijn dat tuindieren, zoals de 
egel, zich er nog in verschuilen.
En wist je dat je tuinvogels het hele jaar 
kan bijvoeren? Ze proppen zich niet vol 
als hun honger gestild is en ze verleren het 
ook niet om zelf voedsel te zoeken. 
In het voorjaar is het vet minder belang-
rijk, maar speelt kalk en eiwitrijk voedsel 
de hoofdrol.
Na al dat harde werk is het tijd om te 
genieten van de opkomende tuin.
Ruik je het voorjaar 
ook al in de lucht?

Sylvia Verkerk   n
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Het spoorwegnetwerk dat vanaf 
de noordoever langs de Rijnha-
ven en de Maashaven naar Zuid 
liep, was op sommige plekken 
behoorlijk breed. Vooral  tussen 
de Hilledijk en de Rosestraat 
was het een groot en uitgebreid 
terrein met tientallen spo-
ren. Altijd  bedrijvigheid, met 
dag- en nachtgeluiden doordat 
machinisten hun signalen naar 
elkaar en naar de rangeerders floten.
De jeugd van Rotterdam Zuid vond dat wel 
een spannend gebied. De meest brutale jon-

gens glipten door de gaten van de omhei-
ningen om te schooieren. In de hongerwin-
ter gingen soms hele families op zoek naar 
brandbaar materiaal (bielzen). Het ‘wagon-
netje piepen’ was erg favoriet en niet zonder 
gevaar. De rangeerders waren er niet blij mee. 
Het zogeheten ‘heuvelen’ van de wagons ging 
met grote snelheden gepaard en met klappen 
op de andere wagons. En dan te bedenken  
wat er allemaal vervoerd is langs die woon-
wijken: bananen, koffie, cacao, copra, olie, 
kolen, hout en nog veel meer.
Als de jongens en de meisjes in hun bed 
lagen, konden ze het rangeren horen. Vooral 
dat heuvelen hield hen uit hun slaap. In de 
tijd van enkel glas hoorde je gewoon alles 
in huis wat van buiten kwam. Tijdens een 
spoorwegstaking was het dan weer zo stil en 
dat men de slaap niet kon vatten. Gelukkig 
was dat vaak snel over en ging het ‘stoomflui-
ten’ en gebonk van de wagons weer gewoon 
verder. Het gebied werd destijds de ‘waaier’ 
genoemd vanwege de vele uiteenlopende  
treinsporen. Nu staat deze strook vol met 
gebouwen en heet het in de volksmond het 
Roseknoopgebied. 
Pieter Termeer   n 

Tuinier Kriebels - Tuindorp Vreewijk

De waaier

J.DRENT
Optometrist

Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 
3073 DT  Rotterdam,  

Tel. 4 85 91 47

Stoomlocomotief op rangeerterein

Rangeerterrein de Waaier tussen 
de West-Varkenoordseweg en de 
Colosseumweg in de jaren 60

Het komende seizoen kunnen bewoners 
van Vreewijk deelnemen aan kruidenwork-
shops op educatieve tuin de Enk. Deze 
cultuurhistorische tuin herbergt een schat 
aan wilde inheemse- en uitheemse plan-
tensoorten. 
Eerst maken we kruidenzout met medi-
terrane kruiden. De daaropvolgende bij-
eenkomst maken we pestogerechten met 
daslook en walnoten uit de Voedselbos-
rand. Op het programma staan verder nog 
de workshops Kruidenolie, Bloesemzeep, 
Wilde planten omelet en Perzische pom-
poenjam.
De kruidentuin workshops vinden maan-
delijks plaats op dinsdag en tijdens de zon-
dag openstellingen. 

Kosten €2,50 euro per persoon.
Nadere informatie: Zie de activiteiten 
agenda op www.natuurstad.nl

Kruidentuin 
workshops

Kom midden in de voorjaarsvakantie de 
lente vieren op de mooie Enk tuin. Voel 
je als een vogel op het nest, wees stoer en 
loop het blote voetenpad (zie foto) , spel-

letjes en nog veel meer. 
Nadere informatie: Zie de activiteiten 
agenda op www.natuurstad.nl   n

Lentefeest De Enk
Woensdag 5 april. Van 13.00 – 15.30 uur



Buitenruimte
De afgelopen jaren heeft Havensteder hard gewerkt aan het 
opknappen van ongeveer 1400 woningen in Vreewijk. Nu is 
de beurt aan de gemeente Rotterdam om de ruimte buiten 
op straat aan te pakken. De voorbereidingen hiervoor zijn 
in volle gang. De Linker Halve Vlieger, de buurt tussen de 
Groene Hilledijk, Lede en Bree wordt als eerste opgeknapt. 
Hierna is Buurt 9 aan de beurt.  Dit is het gebied tussen de 
Groene Zoom, Mare, Enk en Langegeer. 

Zoals verteld in de vorige Vree-
wijker lopen deze projecten 
vertraging op. Het vraagt name-
lijk  veel en nauwkeurig onder-
zoek naar de precieze plaats van 
kabels, leidingen, en boomwor-
tels onder de grond. Op 6 en 13 
december ’22 waren er inloop-
middagen in De Brink om dit toe 
te lichten. 

Helaas kunnen we u op dit 
moment nog geen precieze 

datum geven wanneer de aanleg 
van de buitenruimte gaat starten. 
De verwachtingen zijn dat dit begin 
2024 van start gaat. Zodra hier meer 
over bekend is laten we dit weten. 

Daarnaast zijn we in Vreewijk bezig om het 
historische karakter van Vreewijk terug te 
brengen. Hiervoor zijn vorig jaar lantaarn-
palen ontworpen die lijken op die van vroe-
ger. De onderdelen zijn inmiddels allemaal 
besteld en de palen zullen de komende 
maanden geplaatst worden.  
Zodra hier een concrete planning voor is, wordt u ook hier-
van op de hoogte gesteld.

Wilt u meer weten? Of heeft u vragen? 
Kijk dan op www.mijn.rotterdam.nl/vreewijk/. Of mail naar 
Emma Verberne via vreewijkSO@rotterdam.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Tabitha Clementina-Bricen, Projectmanager Vreewijk  n

Eind september 1982 hingen er 
grote donkere rookwolken boven 
een deel van De Vaan; de houten 
school aan het Zaailand stond in 
brand. Een kwajongensstreek? Later 
werden twee mannen van 35 en 28 
jaar opgepakt voor brandstichting.
Het houten schoolgebouw was een 
zogeheten Finse school. Meer dan 
honderd houten schooltjes kwamen 
vanuit Finland als bouwpakket naar 
Nederland in de Wederopbouwpe-
riode van de vorige eeuw. Dit was 
onderdeel van een handelsverdrag, 
dat na de oorlog was gesloten met 
Finland. Het ontwerp, gebaseerd op 
typische Scandinavische houtbouw, 
was van Nederlandse hand van de architecten M. en D.H. 
Laurentius van het architectenbureau Panagro uit Voorburg. 
Zij stuurden de tekeningen naar Finland waar de bomen wer-
den gekapt en gezaagd, waarna ze als kant-en-klare bouw-
pakketten naar Nederland werden verscheept. Hier werden ze 
geplaatst door de aannemingsmaatschappij voor houtskelet-
bouw Panagro uit Waddinxveen.

Noodscholen
Net na de Tweede Wereldoorlog was er een nijpend tekort aan 
scholen, ook vanwege de geboortegolf na de oorlog. In Rot-
terdam werden net na de oorlog vijf noodscholen geplaatst: 
zogeheten nissenhutten, noodonderkomens bestaande uit 
een gebogen dak van golfplaat.  Ze werden onder andere 
geplaatst aan de Noorderhavenkade.
Gelijktijdig was men begonnen met de opbouw van de Finse 
houten scholen. In Rotterdam kwamen zes Finse houten 
scholen, onder andere aan Grieksestraat (werd ‘Finlandia’ 
genoemd) en aan het Zaailand in Vreewijk De Vaan.

School De Vaan
De school aan het Zaailand werd school De Vaan genoemd 
en werd ook gebruikt als hulpkerk; zaterdagavond voor 
de katholieken en zondagochtend voor de protestanten. 
De bekende Vreewijkse schilder en schrijver P.A. Begeer heeft 
hier nog als onderwijzer gewerkt.

De Finse houten scholen waren noodgebouwen en bedoeld 
voor slechts een korte tijd, maar tot ver in de zeventiger jaren 

en soms langer werden zij voor het onderwijs gebruikt. 
Later deed de school De Vaan dienst als dependance van de 
Calvijnschool. 
Na de schoolperiode werden de meeste nog gebruikt als club-
huis en voor andere doeleinden.

Omstreeks 1980 stond het houten gebouw leeg en werd het 
gekraakt door leden van de zendamateurclub MARC CB Rot-
terdam. Deze zogeheten 27 MC-ers kraakten het pand uit 
protest tegen het uitblijven van een eigen onderkomen. Of zij 
verantwoordelijk waren voor het afbranden van het gebouw, 
is niet bekend.
In 1985 zijn er op deze plek 55-pluswoningen gebouwd.

Marian Groeneweg  n

Museumwoning Tuindorp Vreewijk 
Meer verhalen over Vreewijk zijn te vinden in de Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk.
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 beginperi-
ode van Tuindorp Vreewijk.
Adres: Lede 40 - 3075 HK Rotterdam
Geopend: woensdagen van 11:00-16.00 uur en 1e zaterdag van 
de maand 11:00–16:00 uur
www.museumvreewijk.nl en www.facebook.com/Museumwoning
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Vogels tellen
Het laatste weekend van januari was het weer zover; 

de nationale tuinvogeltelling. 

Ik ben al jaren een trouwe deelnemer. Het ene jaar 

zijn al mijn favorieten aanwezig, het andere jaar la-

ten ze zich toevallig nét op het moment dat ik aan 

het tellen ben nauwelijks zien.

Dit jaar had ik geluk: een pimpelmees, twee kool-

mezen, een heggenmus, een roodborst, een merel, 

een vink, een groenling en een spreeuw kwamen 

zich tegoed doen aan het vogelvoer in mijn tuin. 

Hoewel de halsbandparkieten wel te horen waren 

lieten ze zich niet zien en de houtduif, de ekster, de 

kauw, de Turkse tortel en de kraai vlogen wel over, 

maar landden niet, dus dan tellen ze niet mee.

Ik prijs me gelukkig met zoveel vogels in mijn buurt. 

Ik houd van hun geluid (op de parkieten na) en de 

merel was al weer een maand lang de eerste die  

’s morgens zijn lied zingt, zelfs al was het nog donker. 

Toen ik als kind opgroeide in deze wijk waren er 

lang niet zoveel verschillende vogels. Er waren 

vooral merels, mussen, spreeuwen en houtduiven. 

Kraaiachtigen waren er zelden, koolmeesjes voor-

al in de winter en een roodborstje heb ik destijds 

nooit in de tuin gezien, laat staan een heggenmus.

Eigenlijk zou je dus denken dat het een goed teken 

is dat er nu zoveel meer vogels in de stad zijn, maar 

ik weet zeker dat niet iedere wijkbewoner dit kan 

beamen.

In de straat waar ik woon zijn weinig ‘tegeltuinen’ 

en nog relatief veel oude bomen. Hoe anders is het 

in sommige andere straten. De vogels hebben er 

niets te zoeken.

Van nature ben ik een optimistisch mens en ik 

hoop dus dat dankzij bij voorbeeld ‘Tuinierkrie-

bels’ (rubriek en Facebookpagina van Sylvia Ver-

kerk) en andere hulpvaardige tipgevers, er steeds 

meer mensen inzien dat het echt niet kostbaar of 

arbeids intensief hoeft te zijn om een groenere tuin 

te bezitten.  

De vogels zullen er in elk geval dankbaar voor zijn 

en de tuinbezitters zelf op den duur ook, wanneer 

blijkt dat het stukken koeler blijft in de zomer in een 

groene tuin, dan op een bakplaat van tegels.

Het deed me dan ook goed te zien dat er toch so-

wieso 56 mensen in deze buurt mee hebben ge-

daan aan de tuinvogeltelling met als resultaat meer 

dan 750 getelde vogels!

Natuur biedt troost en het kijken naar de vogels, 

die straks in de lente weer druk gaan nestelen en 

al zingend hun territorium gaan verdedigen is een 

‘zen’volle afleiding van problemen en moeilijkhe-

den, waarvan ik weet dat veel mensen in deze wijk 

er mee te kampen hebben.

Want geloof me van het kijken en luisteren naar 

 vogels in je tuin word je beslist gelukkiger dan van 

het kijken en luisteren naar kale grijze stoeptegels…

Buiten-beentje   n

Column
Buiten-beentje

Houten Finse noodschool 
Vreewijk De Vaan

Armatuur historische stijl

Nieuwe 
armatuur 



De Groene Gids

Voor bewoners van Vreewijk ontwikkelde 

 Havensteder samen met groenliefhebbende 

Vreewijkers de Groene Gids. Hierin staan de 

belangrijkste richtlijnen voor het aanleggen en 

onderhouden van een tuin in Vreewijk en het 

aantrekkelijk houden van openbare (groen)ge-

bieden. Ook kunnen bewoners kennismaken 

met de wijkpartners: organisaties met liefde 

voor Tuindorp Vreewijk die kunnen helpen met 

allerlei groenzaken. U vindt de groene gids op 

de website www.vreewijkverder.nl of vraag 

hem aan via het contactformulier op de website 

van Havensteder.

Samen voor groen
En dat moeten we met elkaar doen. Huurt u een woning 
bij Havensteder, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het 
onderhouden van uw voor- en achtertuin. Gelukkig zijn er 
in Vreewijk veel organisaties die u graag helpen. Samen 
zetten we ons in voor het behoud van een groen Tuindorp 
Vreewijk. We trekken daarbij op met Stichting de Uil, Paal & 
Perk, de Tuinkeuringscommissie (TKC), de Tuindorp Vree-
wijk Coöperatie en Stichting Lalibela. 

Stichting Lalibela
U zag ze vast al eens in de wijk; de Rastafari Henk, Ivan 
en Bailey. Ze zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt 
dan alleen. Met Stichting Lalibela brengen zij jong, oud en 
verschillende culturen bij elkaar. Dit doen zij door verschil-
lende activiteiten te organiseren, zoals muziekworkshops, 
taalcursussen en culturele activiteiten en studies. Maar ook 
door hulp te bieden aan Vreewijkers bij het werk aan hun 
tuin. De winst die ze verdienen investeren ze weer in goede 
doelen in Ethiopië.

Respect voor aarde en natuur
“We willen leven in harmonie met de omgeving en met 
respect voor de aarde en natuur. Dat is één van de centrale 
ideeën van de levenswijze van de Rastafari,” zegt Bailey 
oprichter van Lalibela, Wij doen dingen vanuit ons hart en 

met heel ons hart.” “We koken ook weleens samen,” zegt 
Ivan die naast zangcoach ook chefkok is, “Volgens de Ital 
traditie; zonder vlees en met gezonde ingrediënten zonder 
kunstmatige toevoegingen, het liefst uit eigen tuin dus.” 
Ivan is naast mede oprichter van Lalibela ook bestuurslid 
van Stichting de Uil en werkt net als Bailey voor de Tuin-
dorp Vreewijk Coöperatie. 

Huurders helpen
Ook Havensteder zet Stichting Lalibela regelmatig in om 
hulp te bieden aan huurders die echt zelf de tuin niet kun-
nen onderhouden. “Ons werk is heel verschillend,” legt 
Henk, vrijwilliger bij Lalibela, uit. “Van het snoeien van 
heggen en kleine bomen, tot tegelwerk en het planten of 
aanleggen van een moestuin of (tomaten)kas. We werken 
daarbij veel met vluchtelingen samen. Bijvoorbeeld uit 
Eritrea en Ethiopië waar zij landbouwers waren. Zij maken 
door het werk kennis met de Nederlandse samenleving en 
leveren hieraan ook een bijdrage. Samen met Havensteder 
kijken we welk werk we voor hun huurders kunnen doen.”

Jong Vreewijk Groen
Wijkbeheerder Sabrina haakte Stichting Lalibela aan bij 
Jong Vreewijk Groen: “Ze begeleiden de jongeren in de wijk 
die voor een klein zakcentje de tuintjes opknappen van 
oudere bewoners of bewoners die door (tijdelijke) fysieke 

of mentale klachten niet in 
staat zijn om de tuin netjes te 
maken.” 

Stichting Lalibela is één van de 
partners waarmee Havenste-
der zich inzet voor behoud van 
het groen in Tuindorp Vree-
wijk. Wilt u in contact komen 
met Lalibela? Mailt u dan naar 
stichtinglalibela@hotmail.
com of kijk op www.stich-
tinglalibelarotterdam.com   n
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‘Only from the heart’
Vlnr Ivan, Henk, Sabrina en Bailey

HAVENSTEDER INFORMEERT
Samen voor groen met: Stichting Lalibela
Tuindorp Vreewijk is een van de weinige plekken in Rotterdam waar je nog zo mooi tus-
sen het groen woont. Waar vind je in Rotterdam nog een huis met een tuin? Maar ook de 
singels, de groene binnenhoven en de mooie, oude bomen dragen aan het bijzondere 
karakter van Tuindorp Vreewijk bij. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. 

9 december was een fees-

te lijke dag bij Stichting de Uil. 

Na lang wachten wegens 

de problemen met onder-

delen was het eindelijk zo 

ver, de Skid-Loader kwam 

aan. Het is een uiterst veel-

zijdig apparaat dat met al-

lerlei te koppelen hulpstuk-

ken verschillende taken kan 

uitvoeren. Iedereen die er 

iets mee te maken had vier-

de de aankomst en, na een 

korte instructie, werd onder 

toezicht door een toekom-

stige bestuurder alvast een 

stuk heg geschoren, zo-

waar zonder de tuinpoort te 

raken. Vanaf het voorjaar te 

bewonderen op Vreewijkse 

binnenterreinen.  n

De Skid-Loader is aangekomen

Tuin aangelegd door Lalibela

Iedereen blijDe Skid Loader is er

De eerste heg



Wie regelmatig bij ons langs komt heeft 
het vast al gemerkt: Bezoekers uit de 
wijk en ommelanden hebben de Leeszaal 
weer gevonden en opgenomen in hun 
weekprogramma. Er worden per week 
weer honderden boeken doorgegeven en 
er worden tientallen praatjes 
gemaakt bij vele bakkies kof-
fie. Gelukkig gebeuren er ook 
weer dingen op ons podium. 
Zo hadden we in december 
Hanneke Dijkman die haar 
nieuwe boek ‘Hoe Zen is 
Zuid’ aan het publiek presen-
teerde.  De Leeszaal zat prop-
vol rust- en balanszoekers 
die geboeid luisterden en een 
gezamenlijke oefening deden. 
In januari zagen we de afron-
ding van een kort theaterpro-
ject van Bram Legerstee. Een 
aantal prachtige verhalen van 
buurtbewoners werd gepre-
senteerd in theatrale mono-
logen die in de intieme setting van de 
Leeszaal heel goed tot hun recht kwamen. 

Wij zijn daar in de Leeszaal heel blij mee, 
en het smaakt wat ons betreft naar meer. 
Onze bedoeling is altijd om naast het 
doorgeven van boeken en spellen ook op 
andere manieren verhalen en dingen met 
taal de ruimte te geven. Dat lukte tijdens 
de coronajaren maar heel matig vanwege 
de beperkingen die steeds maar weer 
de kop op staken, maar we zijn nu dus 
weer van start. We zijn van plan om het 
komende jaar flink uit te pakken.
We hebben een lijst met uitgestelde 
optredens en evenementen die we zo 
snel mogelijk gaan inplannen. In februari 
gaan de digi-cursussen weer van start, en 
binnenkort hopen we een hartreanima-
tie-cursus en een valcursus voor ouderen 
te starten. We werken samen met Klas-
siek op Zuid aan een reeks optredens, en 
we doen een kunst/boekenproject met 
Museum Boijmans op Zuid aan de Hille-
vliet. We zijn weer begonnen met voor-

leesochtenden voor peuters, en er komt 
een avond over mensen met bijzondere 
hobby’s. Daarnaast zijn we natuurlijk 
present bij jaarlijkse evenementen als de 
Dag van Vreewijk, het pompoenfeest in de 
Enk-tuin en tijdens de Kinderboekenweek.

De Leeszaal kan ook voor initiatieven van 
anderen een fijne plek zijn. Het is voor 
iedereen mogelijk om de Leeszaal buiten 
de openingsuren te huren voor bijvoor-
beeld een vergadering, een niet rumoe-
rig feestje of een optreden. Ook als u een 
idee of plan heeft wat nog niet helemaal 
duidelijk geregeld is, denken we graag 
mee. We staan voor heel veel initiatieven 
open en verwelkomen u graag. 
We merken tot ons grote plezier dat ook 
u, de buurtbewoner, het belangrijk vindt 
dat de Leeszaal blijft doen wat ze doet. 
Sinds onze oproep om de Leeszaal te 
steunen ontvangen we hartverwarmende 
reacties en kleine en grotere donaties. 
We zijn nog niet uit de financiële geva-
renzone, maar we bewegen wel de goede 
kant op. Als u ook de Leeszaal wil steunen 
vindt u alle info op onze website, of in de 
Leeszaal zelf.

Tot ziens in de Leeszaal.

Bram de Smit  n 
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Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het 
mogelijk dat kinderen en jongeren (4 tot en 
met 17 jaar oud) uit gezinnen met weinig 
geld, toch elke week mee kunnen doen met 
voetbal, muziekles, turnen, streetdance, 
judo, theaterles of een andere sportieve of 
creatieve activiteit. Voor die kinderen en jon-
geren betaalt het fonds de contributie/het 
lesgeld en in sommige gevallen de benodigd-
heden zoals voetbalkleding of huur van een 
instrument.

Zou jij een aanvraag willen doen om hier 
gebruik van te kunnen maken? 
Bezoek dan snel onze website: www.jeugd-
fondssportencultuur.nl/rotterdam

Binnen Vreewijk zijn Ingrid Abao Befolo van 
SOL (ibefolo@solnetwerk.nl) en Hamid Kar-
roumi (hamid.karroumi@stichting-joz.nl) 
intermediair voor het jeugdfonds sport en 
cultuur. Bij hen kun je een aanvraag doen 
voor het fonds.  n 

De Voedselbank verandert. Er is sinds 7 februari een nieuwe 
winkel van de Voedselbank aan de Groene Hilledijk 227 
geopend. Met de opening van deze nieuwe Voedselbank 
winkel aan de Groene Hilledijk is de Voedselbank in de 
Vredeskerk na 18 jaar gesloten.  n

DE BOYS VAN HET 010 
CITYTEAM AL GEZIEN?
Ze zijn dit jaar wekelijks in Vreewijk!

De afgelopen jaren zijn de citystewards ingezet in Vreewijk ten tijde van het Donkere Dagen 
Offensief en het Zomeroffensief. Maar per 2023 zijn ze het gehele jaar door in Vreewijk te 
vinden. Eén keer per week lopen ze hun rondes door de wijk. Ze zijn te herkennen aan hun 
zwarte jassen met geel/wit logo (of shirts als het wat warmer is). Spreek ze vooral aan als u 
ze tegenkomt, want ze staan u graag te woord. De citystewards zijn er als gastheren op straat 
én ze leveren een bijdrage aan schoon, heel en veilig in de wijk. Zo melden ze bijvoorbeeld 
straatvuil, huisraad op straat, naastplaatsingen, defecte straatverlichting, niet-afgesloten ach-
terpaden, kapotte stoeptegels, zwerffietsen, verdwaalde winkelwagentjes, onverwachte drukte 
of afwijkende situaties. En ze helpen bij flyeracties en wijkevenementen, daar waar nodig en 
gevraagd. Meldingen worden verwerkt in de MeldR-app. Gebruikt u deze al?
 
Heeft u vragen, tips of tops, of wilt u contact? Stuur dan een mail naar info@citysteward.nl.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jettie Medema, Team Citysteward  n 

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

Het bruist weer aan 
de Groenezoom

Over Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam

Twee deelnemers werken aan een theatrale monoloog, 
die daarna werd uitgesproken in de Leeszaal



Zaterdag 25 maart om 14.00 uur in de Petrakerk in Rotterdam
Presentatie over iconen en kunst rond Pasen door Johan Maat 
met Slavisch-Byzantijnse muziek

Op zaterdag 25 maart organi-
seert de werkgroep ‘Stiltevie-
ring’ in samenwerking met de 
Petrakerk een presentatie over 
kunst en iconen. De nadruk ligt 
op de spiritualiteit achter iconen 
en de mystiek van Oosters Chris-
tendom. De sfeer daarvan komt 
dichterbij door luistermomenten 
met Slavisch-Byzantijnse zang. 

Iconen worden vaak ‘vensters op de hemel’ 
genoemd omdat ze de toeschouwer een blik 
gunnen op het diepere mysterie achter mens 
en wereld. Wanneer je een oosters geori-
enteerde kerk binnengaat, dan voel je de 
gewijde ruimte. Overal iconen, overal kleu-
ren, brandende olielampjes. De sfeer is ver-

stillend, sereen en familiair. Het voelt als een 
warm thuis. 
De presentatie begint bij afbeeldingen uit de 
vroege kerk waarin al elementen verscholen 
liggen die we later op iconen tegenkomen. 
Ook de aparte weg van de Westerse kunst 
komt aan bod. 
In het Westen ligt de nadruk op het lijden, in 
het Oosten op schoonheid. 
Johan Maat was afgelopen zomer in de kloos-
ters Studenica in Servië en Dècani in Kosovo. 
Deze kerken zijn beroemd om de bijzondere 
fresco’s met soms merkwaardige details. We 
zien Christus die zelf via een ladder het kruis 
beklimt. Voor ons is dat vreemd, maar het 
past bij liederen die in de Oosterse kerk al 
meer dan 1000 jaar worden gezongen. 
In de Oosterse kerk vormen de intocht in 

Jeruzalem en de opwekking van Lazarus 
belangrijke momenten van voorbereiding op 
Pasen. De iconen daarvan met soms prachtige 
kleuren krijgen ook even de aandacht.  En in 
de liedteksten ervan klinkt al veel door van de 
betekenis van Pasen. 

Iconen, teksten en muziek bepalen ons bij het 
Mysterie van leven. Ieder mens is zelf icoon 
van dat mysterie en kan groeien in kracht en 
schoonheid. De lezing met beeld en muziek 
duurt circa 1 ½ uur met na afloop ruimte voor 
vragen en gedachtewisseling. 

-  adres Petrakerk: Pliniusstraat  21   Rotterdam
-  de werkgroep ‘stilteviering’ organiseert de 

presentatie, info bij Wim Bas, via wimbas3@
gmail.com

-  Johan Maat is emeritus predikant en 
was lang verbonden met de protestantse 
gemeente rond de  Vredeskerk      

 -  Toegang gratis, bij de uitgang kunt u een 
vrije bijdrage doneren voor de onkosten

-  Aanvang presentatie 14.00h, de deuren zijn 
open vanaf 13.30h   n 
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Hoe zen is Zuid?
Hoe zen is Rotterdam-Zuid? Met die vraag ging zenboeddhist Hanneke Dijkman met haar 
cursisten uit Rotterdam-Zuid vijf jaar lang op avontuur. Het antwoord is te lezen in het 
boek ‘Hoe zen is Zuid?’ dat begin december verscheen. Op donderdag 15 december 2022 
overhandigde de schrijfster het eerste exemplaar van het boek aan Wendy de Jong, voor-
zitter van Leeszaal Vreewijk.

In het boek wordt beschreven hoe het allemaal tot stand is gekomen, hoe de zendo (de 
meditatieruimte) is opgebouwd en de route die de schrijfster heeft gevolgd tot nu toe.
Niet alleen de schrijfster komt aan het woord, er is ook plaats voor impressies van haar 
cursisten. Tevens wordt het verhaal herhaaldelijk onderbroken voor uitnodigende 5 
minuten oefeningen die de lezer de kans geven meer over zichzelf te weten te komen. Het 
boek is verluchtigd met mooie foto’s van Vreewijk en omgeving, en is fraai vormgegeven 
en heel leuk om te lezen.

A. van Well  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  Dreef 83, 3075 HB Rotterdam 
     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

Uitgave New Options, 

paperback. 

Full colour, A5-formaat, 

224 pagina’s. 

ISBN 9789082544411 

Prijs € 22,50

afbeeldingen: het kruis op een sarcofaag uit de 
4de eeuw en een bijzonder fresco met het kruis 
uit de 14de eeuw. 

Wendy de Jong krijgt het eerste exemplaar van 
Hanneke Dijkman

Er was veel belangstelling
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Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplich-
ters proberen mensen te beroven. De oplich-
ters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan 
de deur of spreken mensen aan op straat met 
een mooie smoes. Vervolgens stelen zij geld 
en andere waardevolle bezittingen. In som-
mige gevallen gebeurt dit in combinatie met 
bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich 
soms ook voor als meteropnemer of repara-
teur. Of ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de 
bank zijn of van de thuiszorg. Ook vragen ze 
soms om een glas water of een pen, terwijl 
een handlanger het huis binnenglipt.

Na het plegen van het delict verlaten de ver-
dachten, vaak onopvallend, de plaats delict, 
waarna men elkaar op een later tijdstip weer 
ontmoet. Onderling telefonisch contact is 
hierbij van groot belang.

De groepen verdachten staan niet op zich-
zelf, maar kunnen onderdeel zijn van grotere 
netwerken met meerdere personen. Bij deze 
netwerken hoeven de leden elkaar niet alle-
maal te kennen.
 
Voor wie doet u de deur open?
•  Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het 

raam of de (digitale) deurspion.
•  Gebruik een deurkierstandhouder en 

gebruik deze correct. Als u binnen bent, is 
de haak altijd open.

•  Als u niemand verwacht, doe niet open en 
neem niets aan als u niets besteld heeft 
omwille van uw eigen veiligheid. Neem 
voor de buren alleen iets aan als u dit heeft 
afgesproken.

•  Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets heeft 
besteld en dit afgesproken is (pin dan op 
een veilige manier - laat u niet afleiden en 
scherm uw pincode goed af).

•  Geef aan niemand uw pinpas of pincode 
(ook niet aan bedrijven).

•  Sluit de deur als u binnen geld gaat halen 
voor bijvoorbeeld een collecte.

•  Wees alert op oplichters die producten aan 
de deur willen verkopen.

•  U kunt vragen naar een legitimatiebewijs, 
maar vertrouw er niet volledig op! Het is 
namelijk moeilijk om de echtheid ervan 
vast te stellen. Bel bij twijfel altijd naar het 
desbetreffende bedrijf.

•  Heeft u toch de deur open gedaan voor een 
onbekende? Spreek dan af dat deze persoon 
terugkomt wanneer er iemand bij u is.

•  Ga niet in op een verzoek van een onbe-
kende (kind, nette vrouw/man) met een 
smoes, zoals vragen om een glaasje water, 
gebruik maken van de telefoon of het toi-
let, een bloemetje aannemen of een nieuwe 
bewoner die de kamer wil bekijken.

•  Als u toch iemand binnen laat, sluit zelf de 
deur achter u, zodat er geen handlangers 
achter uw bezoek naar binnen kunnen slui-
pen.

•  Blijf bij uw bezoek en verlaat de ruimte niet 
om iets te halen! Laat u niet afleiden.

 
Met vriendelijke groet,

Fleur Idema
Wijkagent Vreewijk
Politie I Eenheid Rotterdam | 
Basisteam Feijenoord | Wijkteam Vreewijk
Maashaven N.Z. 5, 3072AE Rotterdam
0900-8844   n

Fleur Idema
Motorstraatgebied
en de Vaan

Marjolein 
Sluijmer
Landbouwbuurt, 
Valkenierswijk en 
Zuiderhof

Yvonne Hobers
De Vlieger en 
Buurt Negen

Merei 
Groeneveld

Dalenbuurt

Wat is een babbeltruc?

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.

Geldzorgen
Hoge energiekosten of een laag 
inkomen? In deze folder leest u hoe 
de gemeente u kunt helpen. Deze 
folder kunt u ook bij het Trefpunt 
halen. U kunt daar ook met allerlei 
vragen terecht.

Trefpunt, Dreef 83a
Open op maandag t/m donderdag 
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.

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

Muziek- en dansavond

          

Elke donderdag wordt de muziek aangezet door Debbie. Luister of dans gezellig mee, alles mag, niets hoeft. 
Zien wij u op de donderdagavond ook???

Aanvang 18.30 tot 21.00 uur

Huis van de Wijk de Brink

Dreef 71

3075 HA Rotterdam

Telefoon: 010 - 4195100

Wil je van te 
voren lekker mee 
eten dan kan dat, 
opgeven via de 
balie. Kosten 
voor het diner 
bedragen 6 euro 
pp.

Zin in een gezellige en muzikale middag???

   

     Lekkere popsongs van toen en nu, live gezongen         

Zondag 19 maart
 van 14.00 – 16.00 uur (deur open om 13.30 uur)

Huis van de Wijk de Brink

Dreef 71

3075 HA Rotterdam

Telefoon: 010 - 41951

Kaarten a €5,- 
verkrijgbaar aan de 
balie van de Brink. 
Dit is incl 1 kopje 
koffie/thee. Wat 
lekkers bij de 
consumptie. 
Consumpties voor 
eigen rekening


