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Feijenoord

Tuindorp Vreewijkcoöperatie

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.

Initiatiefgroep Vreewijk Vooruit is een samenwerking van betrokken
bewoners. Om de wijk mooi te houden hebben zij de Tuindorp
Vreewijkcoöperatie opgericht.

Vreewijk ís het Grote Dierenbos

Tuindorp Vreewijk is een wijk met een dorps karakter, midden in de
stad. Dagelijks zijn in de wijk allerlei bedrijven aan het werk, in opdracht van de gemeente of woningcorporatie Havensteder. Ze werken
bijvoorbeeld aan het groenonderhoud, het schoonmaken van goten of
het onderhouden van tuinen. Veel van dit soort klussen kunnen ook
gedaan worden door bedrijven of bewoners uit de wijk zelf. Daarmee
wordt dan gebruikgemaakt van de kwaliteiten van Vreewijkers. Bovendien levert het de wijk werk en daarmee geld op. Ook kunnen op deze
manier mensen met een uitkering weer aan de slag. Havensteder wil
graag samenwerken.

Wandelroute Fabeltjeskrant

Jan van der Ploeg

Veel te doen
De eerste klus start binnenkort: het opruimen van de tuinen wanneer
mensen verhuizen, oftewel mutatieonderhoud. Andere mogelijkheden zijn schoonmaakwerk, zorgverlening en taallessen voor en door
buurtbewoners. Dinsdag 18 september is de oprichting van de coöperatie symbolisch gevierd met het planten van een boom op de Educatieve
tuin De Enk. Wilt u meedoen? Heeft u vragen, suggesties, opdrachten,
vaardigheden of wilt u op een andere manier betrokken zijn bij Tuindorp Vreewijk? Stuur dan een e-mail naar info@vreewijkcooperatie.nl
of kijk voor meer informatie op www.vreewijkcooperatie.nl.

Gladys Cleve van wijkraad Vreewijk opende de wandelroute. De winkels op de Groene Zoom hebben feestelijk versierde etalages.

Vijftig jaar geleden verscheen De Fabeltjeskrant
voor het eerst op televisie. Al tijdens de Tweede
Wereldoorlog kwam Valkenier met een vriendengroep regelmatig samen in het gemeenschapshuis
bij de Vredeskerk. Ze maakten een cabaretprogramma dat het dagelijks leven en mensen uit de
buurt op de hak nam. Jaren later gebruikte hij zijn
herinneringen voor de verhalen uit het Grote Dierenbos, die generaties kinderen vermaakten. Om
hem te eren is de Valkeniersweg in Vreewijk nu
tijdelijk omgedoopt tot de Leen Valkenierweg. De

wandelroute voert onder andere langs Valkeniers
woonhuis aan de Langegeer, het bedrijf van aannemer Kullberg, wiens zoons model stonden voor
Ed en Willem Bever, en het huis van verpleegkundige Jopie Donkervoort, voorbeeld voor juffrouw
Ooievaar. De plattegrond met de wandelroute is
verkrijgbaar op de tentoonstelling, maar natuurlijk
ook in Vreewijk. Bijvoorbeeld bij de Leeszaal Vreewijk aan de Groene Zoom 275b, en bij verschillende winkels in de buurt. De tentoonstelling in LP2
loopt tot 2 december.

Veel mensen eten aardappels. En samen eten is vrienden maken. Daarom viert de Afrikaanderwijk
7 oktober het aardappelfestival Potatoes, Coming Home. Bewoners en horeca-ondernemingen aan de
Pretorialaan en de Paul Krugerstraat presenteren hun favoriete aardappelrecept.

Foto-expositie Feyenoord

NIFFO Galerie

Al ruim een halve eeuw fotografeert en verzamelt het echtpaar alles
wat met Feyenoord te maken heeft. Door de jaren heen hebben ze
daarmee ook de achtergrond - het altijd veranderende Rotterdam - vastgelegd. ‘Ik zeg altijd tegen mezelf: vastleggen voor later, wat er morgen
niet meer is’, vertelt Tinus de Does.

Muziek is er ook, zoals de Braziliaanse ritmes van Serge Meeusen.

WijkServicebalie010 komt langs in Feijenoord
De gemeente komt op verschillende plaatsen in de
stad langs met de mobiele WijkServicebalie010. U
kunt daar aan medewerkers van de gemeente de problemen uit uw wijk doorgeven. Is het ergens vervuild,
is er iets kapot of onveilig? Kom dan langs bij de WijkServicebalie010. Er staan mensen klaar om u direct te
helpen. Bij problemen die niet meteen opgelost kunnen worden, maken zij voor u een melding die zo snel
mogelijk behandeld en opgelost wordt. Dit jaar komt
de mobiele WijkServicebalie010 nog drie keer langs in

Met vereende krachten gaat een boom de grond in voor de Vreewijkcoöperatie.

Fotografenechtpaar Bep en Tinus de Does uit Vreewijk koos uit hun
eigen verzameling meer dan achthonderd foto’s voor een uitgebreide
Feyenoord-expositie. Deze tentoonstelling is de komende weken te
bezoeken in partyboerderij Het Wapen van Degenkamp.

Aardappelfeest Afrikaanderwijk
Bezoekers maken op het feest een ontdekkingsreis
langs smaken, verhalen en culturen. Aardappels
zijn ook een inspiratiebron voor kunstenaars. Er
zijn liedjes, schilderijen en films over aardappels.
Jongeren en kinderen versieren de Pretorialaan met
kunstwerken, onder begeleiding van NIFFO Galerie
en hogeDRUKgebied. Ook is er in NIFFO kunst te
zien met aardappels als thema. Ingezonden door
kunstenaars van dichtbij en ver weg via zogenaamde
‘mail art’. Smullen met Hubert verzorgt een buitenkookworkshop. Potatoes, Coming Home vindt plaats
op zondag 7 oktober van 14.00 tot 19.00 uur. Startpunt is NIFFO Galerie, Pretorialaan 4b. De toegang is
gratis, het eten en drinken is voor eigen rekening.

Dob Fotoservice

Vreewijk viert het 50-jarig bestaan van kinderprogramma De Fabeltjeskrant met een - tijdelijke - straat
naam en een wandelroute. Schrijver Leen Valkenier groeide op in Vreewijk. Er is een grote tentoon
stelling met poppen, decors en nog veel meer in LP2 op de Wilhelminapier. En een wandelroute langs
plekken die een inspiratie waren voor het programma.

gebied Feijenoord. De planning kunt u ook via Facebook en andere social media in de gaten houden. De
WijkServicebalie010 staat op donderdag 11 oktober
van 16.00 tot 19.00 uur op het Noordereiland, op
de Maaskade bij het bruggenhoofd. Op woensdag
31 oktober is de WijkServicebalie010 van 13.00 tot
15.00 uur op de Oranjeboomstraat en op zaterdag
1 december van 16.00 tot 20.00 uur op Katendrecht
bij Verhalenhuis Belvedère, Rechthuislaan 2. Meer
informatie op www.rotterdam.nl/wijkservicebalie010.

Held van de Europacupfinale
Op de fototentoonstelling ‘We gaan naar het Feyenoordstadion’ zijn
foto’s te zien van het ontstaan van Feyenoord, het spelen op het
Afrikaanderplein en aan de Kromme Zandweg. Maar ook de bouw van
het stadion, wedstrijden vanaf de jaren veertig tot nu, de Europacup
en nog veel meer. De tentoonstelling werd geopend door Eddie Pieters
Graaf land, doelman van Feyenoord in de jaren zestig en held van de
Europacupfinale in 1970. De tentoonstelling is tot en met 14 oktober
te zien in Het Wapen van Degenkamp aan de Dordtsestraatweg 577.
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Wel vraagt het
echtpaar De Does aan elke bezoeker een vrijwillige bijdrage van 1 euro.
De opbrengst gaat naar een nog te kiezen goed doel.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/feijenoord
14 010
wijkraden@rotterdam.nl
facebook.com/feijenoord.GebiedRotterdam
twitter.com/feijenoord_rdam
instagram.com/feijenoord.010

