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Pop-upleescafé ’t Klooster

Via de acht wijkraden in Feijenoord kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat
de wijkraden doen. De wijkraadsleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van hun wijk. Ze ondersteunen initiatieven die Feijenoord leuker en beter maken.

Aan het Afrikaanderplein 7 is het pop-upleescafé ’t Klooster
geopend. Het leescafé is er voor jong en oud en is dé plek om
een boek uit te kast te trekken of een tijdschrift van de stapel te
pakken.

Luisteren en bewoners verbinden
Bezoekers kunnen neerploffen in de leeshoek, maar ook plaats
nemen aan de grote leestafel of in een van de zithoeken. Aan de bar
is er koffie, huisgemaakte soep of een gratis zelf te tappen glaasje
fruitwater. Tijdens de openingsmiddag op 30 mei waren er allerlei
activiteiten voor de kinderen uit de wijk. Kinderboekenschrijfster
Arienne Bolt kwam voorlezen uit haar boek ‘De laatste reis van de
Ballerinus’ en kinderen konden op de foto met Dolfje Weerwolfje.
Ook waren er knutseltafels en gezonde hapjes. Het leescafé is een
tijdelijke voorziening bij de ingang van ’t Klooster aan de Afrikaan
derpleinzijde.

De nieuwe wijkraad Vreewijk

René Castelijn

Eerste stap
De opening van het leescafé en de samenwerking tussen de ver
schillende partijen, zoals Bibliotheek Rotterdam en Stichting
Humanitas, is een eerste stap in de herontwikkeling van ‘t Klooster
tot cultureel centrum. Popupleescafé ‘t Klooster is op weekdagen
geopend van 9.00 tot 17.00 uur en tijdens activiteiten ‘s avonds
en in de weekenden. Meer informatie over de verschillende cul
turele activiteiten in Verzamelgebouw ’t Klooster vindt u op
www.facebook.com/VerzamelgebouwtKlooster.

V.l.n.r. Mavis van den Heuvel-Fairbairn, Peter Lamers, Ruud Kok, Gladys Cleve en Johan Brinkman zijn samen de wijkraad Vreewijk.

Betere samenwerking
Gladys Cleve zit in het welzijnswerk en is ouderraads
lid en leesmoeder. Cleve: ‘Ik wil iets positiefs bijdragen
aan onze mooie wijk. Ik wil meer activiteiten voor
jongeren. Verder wil ik werken aan armoedeproble
matiek en voor verbinding tussen alle bewoners. We
gaan met z’n vijven de komende tijd vooral luisteren
naar alle Vreewijkers en komen dan met een wijk
agenda.’ Peter Lamers is al jarenlang politiek actief.
Lamers: ‘Schoon, heel en veilig in de wijk, daarvoor
wil ik me inzetten. Ik wil een stevigere inzet van de
politie en ook dat probleemgevallen opgelost worden
door meer aandacht en een doelgerichte aanpak. Dit
kán als we als wijkraad Vreewijk samen met bewo
ners, ondernemers en de andere wijkraden zorgen

voor een betere samenwerking met de gemeentelijke
diensten en de gemeenteraad.’
Verbinding tussen iedereen
Ruud Kok is bedrijfsjurist en zat eerder in de gebieds
commissie. Kok: ‘Er is nog veel met en voor elkaar te
doen. Daarom vind ik het logisch om door te gaan.
Ik wil er vooral voor zorgen dat het niet de verkeerde
kant op gaat met de wijk, door de verbinding te zoeken
tussen alle mensen. Voorts gaan we als groep vooral
luisteren naar de bewoners. Wij zijn er voor hen.’
De wijkraad vergadert iedere tweede woensdag van
de maand om 20.00 uur in De Brink, Dreef 71. Meer
informatie, bijvoorbeeld over hoe u wijkraadsleden
kunt bereiken, vindt u op www.rotterdam.nl/feijenoord
en www.facebook.com/Feijenoord.GebiedRotterdam.

René Castelijn

Mavis van der HeuvelFairbairn vervult allerlei
bestuursfuncties. Jarenlang was ze betrokken bij
De Brink. Van der HeuvelFairbairn: ‘Ik wil dicht bij
de bewoners staan en ga mij persoonlijk inzetten voor
meer activiteiten tegen armoede en eenzaamheid.
Ook wil ik meer vrijetijdsactiviteiten voor jongeren.’
Johan Brinkman is gepensioneerd en was eerder lid
van de deelraad en de gebiedscommissie Feijenoord.
‘Ik heb mij verkiesbaar gesteld om bij te dragen aan
het welzijn van de bewoners van Vreewijk’, zegt
Brinkman. ‘Mijn werk is volgens mij nog niet klaar.
Ik ga me bezighouden met het ouderenbeleid en het
maken van een verbinding tussen de verschillende
buurten die Vreewijk kent.’

Dennis Gaertman

In Feijenoord zijn acht wijkraden gekomen in plaats van de gebiedscommissie. Dit voorjaar stellen de
leden zich op deze pagina aan u voor. Deze week zijn de leden van de wijkraad Vreewijk aan de beurt. De
meesten van hen zijn al langer actief in het gebied.

Huis van de Wijk De Brink, vanouds het hart van Vreewijk.

Kinderboekenschrijfster Arienne Bolt kreeg de aanwezige kinderen muisstil.

Muziek en kunst in het park
Hoewel het zomer is, is het niet stil in en rond het Afrikaander
park. Stichting Ster op Zuid verlevendigt de buurt met straat
theater, muziek en kunst.
Op zondag 1 juli is het raak met het Honingbijfeest en de derde af
levering van Openluchttheater Afrikaanderwijk. Verder start onder
de noemer Kunst achter de Tralies (KadT) een serie openluchtten
toonstellingen op de hekken van het park. Het thema van de eerste
tentoonstelling is voetbal. Op grote billboards hangen kunstwerken,
als ode aan voetbalclub Feyenoord die hier honderdtien jaar geleden
begon. De makers zijn Rotterdamse kunstenaars en amateurs uit de
buurt. Het Honingbijfeest, samengesteld door het Vrouwen Thema
huis Hillesluis, is een suikerzoete bijeenkomst. De hele middag zijn
er cupcakeworkshops voor ouders en kinderen. Er zijn optredens
van multiinstrumentalist Ridvan Akbina en van Elcan Rzayev,
bekend van zijn lied ‘Ana Vatan’ waarmee hij deelneemt aan de
Turkvision Songcontest. Ook is er de ‘Efe show’ van Ayan Ersan.
Hoofdact is om 16.30 uur Semih Arikan, die met zijn band Misket
allerlei soorten Turkse muziek speelt. De opening van de tentoon
stelling is zondag 1 juli om 13.30 uur door Marco Pastors, directeur
Nationaal Programma RotterdamZuid, bij de ingang van het park.
Om 14.00 uur start het Honingbijfeest bij het Theehuis. Het feest
duurt tot 19.00 uur. De toegang is gratis.

René Castelijn

Mevrouw Karsters 101 jaar Facebook en Instagram

Felicitaties van wijkraad Bloemhof en de achterachterkleinkinderen!

Het gebied Feijenoord heeft een eigen Facebookpagi
na, speciaal voor de inwoners en ondernemers. Lees
nieuws uit het gebied en maak kennis met bijzondere
initiatieven, bewoners en ondernemers. U kunt ook
uw mening geven over actuele thema’s, zoals het
groen in de wijk of de aanpak van zwerfvuil. Ver
der vindt u er data en tijden waarop de wijkraden
vergaderen. Kijk op www.facebook.com/feijenoord.
GebiedRotterdam. Sinds kort zit Feijenoord ook op In
stagram. Kijk op www.instagram.com/feijenoord.010
voor mooie, grappige, ontroerende foto’s van bekende
en minder bekende plekken.
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