
 
 
 
 
 
 
 
   Beste Wielewaalers, 
 
  Voor u ligt alweer de laatste 
  nieuwsbrief van dit jaar. Er is in 
  de laatste maanden veel 
gebeurd en er staat nog veel te gebeuren de 
komende periode. Graag willen we de bewoners 
die de sleutel hebben ontvangen van hun nieuwe 
huis, namens de Bewonersorganisatie en de Unie 
Van en Voor de Wielewaalers van harte feliciteren 
met hun nieuwe woning. Wij wensen jullie allen 
veel woonplezier en sterkte met de verhuizing toe.  
De Wielewaal wordt weer actief in het licht gezet. 
Hierbij wordt de verbondenheid tussen de 
Wielewaal duidelijk zichtbaar, waarbij de cohesie 
ervan afspat. Doet u ook mee? De reacties zijn 
ook weer geweldig dit jaar, heel veel dank aan 
Martin Spencer en de actieve bewoners die dit 
wederom hebben verzorgd. Ook veel dank aan 
Recht op de stad, Expertteam onder leiding van 
Lars Valk, de Woonbond Agnes Verweij en 
Suzanne Schuitemaker, het Wijkteam 
Charlois/Wielewaal, wijknetwerkers van de 
gemeente en vele andere vrijwilligers, 
ondersteuners en actieve bewoners in de 
Wielewaal. Veel dank daarvoor! 
U heeft ook allemaal een uitnodiging ontvangen 
voor het kerstdiner in het restaurant van de ASVZ. 
Hopelijk heeft u de aanmeldingsformulieren 
ingeleverd in de Wijkwinkel Rollostraat 53 om 
samen te kunnen genieten van een heerlijk 3 
gangen kerstdiner. Gezellig toch! 
De komende feestdagen zijn voor velen een 
moeilijke tijd en zal gezelligheid en samenzijn een 
uitdaging worden. We hopen dat deze dagen voor 
iedereen goed zullen verlopen en rust zullen 
brengen. Kijk om u heen en help degene die het 
daar moeilijk mee hebben. Iedereen verdient het 
om met deze dagen het gevoel te hebben niet 
alleen te staan.  
Fijne feestdagen en vooral een goede gezondheid 
toegewenst! 
  
Namens de bewonersverenigingen: 
Bewonersorganisatie Wielewaal, 
Huurdersvereniging Wielewaal 
Unie Van en Voor de Wielewaalers. 
 
Beste Wielewaalers, 
De laatste maand van het jaar 2022 is 
aangebroken. De bomen laten hun mooi gekleurde 
bladeren vallen. Het licht laat zich niet lang zien en 
het donker overheerst. Maar niet in de Wielewaal! 
Zodra de avond valt, verandert het in een 
sprookjesdorp met prachtige lichtjes aan de gevels 
en verlichte tuinen. Nog een mooi lichtpuntje... Na 

twee jaar eindelijk gezellig weer samen aan het 
kerstdiner bij ASVZ. Er wachten nog meer fijne 
dingen en gezelligheid, dus het belooft een mooie, 
feestelijke tijd te worden, genoeg om naar uit te 
kijken. Sommigen zullen het nieuwjaar in hun 
mooie, nieuwe huis vieren, anderen zullen er 
misschien met vrienden een kerstfeestje van 
maken, maar er zijn er helaas ook genoeg voor 
wie het allemaal niet zo'n fijne maand is.  
Daarom is het juist in deze extra belangrijk om 
naar elkaar om te kijken en een oogje in het zeil te 
houden. Hou het allemaal een beetje in de gaten 
of het goed gaat met iedereen om je heen. En zo 
niet, probeer een helpende hand te zijn. Zo 
kunnen we het allemaal een beetje fijner hebben 
met z'n allen.  
Voor de veiligheid krijgen we in deze donkere 
dagen ook extra steun en zullen er dus meer uilen-
oogjes in de nacht aanwezig zijn om een beetje op 
ons te passen. Maar we moeten zelf ook heel alert 
blijven (er zijn genoeg scrooges en grinches die 
deze periode kwaad willen). Dus zie je iets 
verdacht, bel gelijk 112! Niet zomaar de deur open 
doen, als er wordt aangebeld! En geef nooit je 
bankpas mee! Zet ook nooit op de socials dat je 
een avondje weggaat, maar doe dit pas de 
volgende dag! Zet een lampje op een timer, mocht 
je een avondje weg zijn! En let op elkaar! Dan 
weet ik heel zeker dat we een hele mooie, 
gezellige tijd gaan hebben met z'n allen!  
Ik wens jullie dan ook allemaal hele fijne, warme, 
feestdagen en alvast een waanzinnig 2023! 
Feestelijke groetjes,  
Carmen-Meryem Koerts, 
Lid wijkraad Charlois Wielewaal 
 
De wijkwinkel  
Voor alle vragen, hulp bij problemen en/of andere 
mankementjes, zijn we altijd bereikbaar per mail. 
wielewaalers@gmail.com 
De wijkwinkel is met winter reces vanaf 21 
december tot en met 6 januari.  
 
De nieuwjaarsreceptie is op 7 januari 2023 vanaf 
15.00 tot 17.00 waarbij alle Wielewaalers van 
harte welkom zijn. 
 
En jullie weten ons te vinden op Facebook!  
Bewonersorganisatie, Huurdersvereniging en 
de Unie Van en Voor de Wielewaalers. 
Jan Verschuren 
Jan Verhage 
Wil de Ben 
 
Alarmnummers  
112 spoed politie brandweer of ambulance 
0900-8844 voor niet direct noodzakelijke 
meldingen 

Knutselclub  
Hier een berichtje van de knutselclub, afgelopen 
jaar hebben we eindelijk weer kunnen genieten 
van het samenzijn en weer wat te knutselen in 
teamverband. Wat was het fijn om na de Corona 

tijd weer bij elkaar te 
komen, het gaat bij ons 
natuurlijk niet alleen 
maar om het knutselen, 
het is ook belangrijk 
om een luisterend oor 
te bieden en met elkaar 
mee te leven. We 
hebben het afgelopen 
jaar de nodige mooie 
dingen gemaakt, niet 
alleen voor onszelf 
maar ook voor de 
bewoners in onze 
“Wielewaal”, denk maar 

aan het paas project, de cadeautjes die tijdens de 
jaarlijkse BBQ zijn uitgedeeld en aankomende 
week komen we weer langs met de kerst 
presentjes. Knutselen is iedere maandagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur in de wijkwinkel aan de 
Rollostraat 53, en zoals ik altijd zeg IEDEREEN IS 
WELKOM, koffie en thee staat altijd klaar. Verder 
wil ik iedereen fijne feestdagen en een gezond 
2023 toewensen.  Groetjes Petra Krom 
“knutselclub  Wielewaal” 
 
Algemene ledenvergadering 
De Bewonersorganisatie en Huurdersvereniging 
zullen op 13 februari 2023 de jaarvergadering 
houden over de afgelopen periode. De afgelopen 
tijd heeft de virusperiode voor vertraging gezorgd 
zoals reeds in de voorgaande nieuwsbrieven is 
gemeld. We houden het in de wijkwinkel 
Rollostraat 53 en starten om 19.30 uur. Als er 
Wielewaalers zijn die graag als bestuurslid willen 
deelnemen verzoeken wij om een motivatie brief 
te willen schrijven aan het bestuur en deze in de 
brievenbus van de Wijkwinkel Rollostraat 53 voor 
28 januari 2023 te deponeren. Agenda 
jaarvergadering 13 februari 2023: Opening en 
vaststelling van de agenda. Mededelingen. Notulen 
laatste jaarvergadering. Activiteiten BOW/HvW 
afgelopen periode. Voorlopige planning activiteiten 
2023. Verslag Kascontrolecommissie. Huidige 
bestuursleden die aanblijven/vertrekken. 
Aangemelde nieuwe bestuursleden. Nagekomen 
punten. Rondvraag. Sluiting. Tot 13 februari 2023! 
 
Van de actieve manager Martin Spencer, 
Ik woon nu 30 jaar in de Wielewaal, wat mij op 
viel in de eerste maanden was dat de bewoners 
er veel waarde aan hechten om dingen met 
elkaar te doen. Het was een grote Familie. Een 
speeltuin, een buurthuis waar veel activiteiten 
werden georganiseerd. 
Clarence voelde zich hier dan ook meteen thuis 
en wij waren ook meteen verliefd op dit mooie 
tuindorp. Na verloop van tijd zijn we ook deel 

gaan nemen aan de activiteiten als vrijwilliger 
en ik doe dat tot vandaag nog steeds met veel 
plezier! 
Helaas zijn Petra & Jos niet meer onder ons. 
Petra vertelde mij toen ze in het ziekenhuis 
lag: “wat ben ik blij dat je goed voor je zelf 
kan zorgen en dat je liefdevolle mensen om je 
heen hebt die altijd voor elkaar klaarstaan”. 
Ze zei ook: “je zal best veel verdriet hebben, 

maar vergeet niet dat je in het heden leeft, de 
mooie herinneringen zullen altijd blijven, maar 
kijk wel naar de toekomst”. Deze woorden zei 
Jos ook. Nou, ze kunnen trots op ons zijn want 
we vergeten zeker niet het verleden maar gaan 
ook door in het heden, zo ook tijdens het 
komende Kersdiner bij het ASVZ. Ze zullen 
zeker door onze gedachten dwalen. Zoals deze 
foto laat zien was het toen een super gezellige 
avond. 
Hierbij wil ik Familie, vrienden & Wielewaalers 
bedanken voor de steun van het afgelopen jaar. 
We gaan er met elkaar een mooi 2023 van 
maken!  
Hartelijke groet, 
Martin Spencer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het nieuwe huis. 
En op 28 november was het eindelijk zover, 
onze nieuwe woning is opgeleverd en we 
hebben de sleutel ontvangen! 
Na op de kop af 6 jaar in een wisselwoning te 
hebben gewoond kunnen we nu eindelijk een 
nieuwe start maken. Ook al overheerst een 
groot gevoel van vreugde, gemengde 
gevoelens heb ik er wel een beetje bij want 
ooit was ik overtuigd, nog vol van strijdkracht, 

dat het de Unie van en 
voor Wielewaalers zou 
lukken om zelf een woon 
coöperatie op te zetten. De 
ontwikkeling van de nieuwe  
woningen én het volledig in 
beheer hebben hiervan 
leek toen haalbaar en 
hiermee zou de Wielewaal 
als een van de eerste 
wijken in Nederland een 
mooi voorbeeld zijn van de 
kracht van participatie en 
gebundelde 
bewonersinitiatieven. 
Helaas hebben de rechters 
destijds anders geoordeeld 
en heb ik daar vrede mee 

gekregen en mijn blik op de toekomst gericht. 
Wanneer ik vanaf de Groene Kruisweg afsla 
naar de Kromme Zandweg de Wielewaal in rijd 
voel ik mij thuis ! Mijn grootste wens was om 
in de Wielewaal te blijven wonen en gelukkig 
bleek dit mogelijk. Vanaf het moment dat de 
eerste paal de grond in ging zag ik ons huis 
groeien en wat ooit alleen een plaatje op papier 
was werd beetje bij beetje een echt huis! Het 
klussen is begonnen, plannen is uitvoeren 
geworden en de vertrouwde gezichten van mijn 
buren, het bij elkaar langs lopen voor een 
praatje, hulp of wat dan ook is gebleven, ik 
word er blij van :-) 
Hellen Voorwinden 
 
Wielewaalers, 
Na een extreem warme en benauwde zomer, van 
begin mei t/m begin december, was het net alsof de 
herfst werd overgeslagen. 
Tot in december bleef er veel blad aan de bomen 
en ook bleef het Iang groen. Toen de herfst net 
doorzette, kwam er opeens winterkou. En dat nog 
in de herfst! In de tuin zijn de vogels volop aan het 
eten van de sierappeltjes. Eerder deze zomer 
hadden we visite van families halsbandparkieten, 
die in zeer korte tijd alle peren van de bomen aten. 

Ook was het druk met steenmarters, die je van 
verre kon horen. De bladeren die nu vallen Iaten 
we grotendeels bewust liggen, omdat het goede 
compost vormt voor de tuin. Behalve het blad van 

de eik, omdat het te zuur is. Ook geven bladeren 
weer onderdak aan veel insecten, die weer een 
voedselbron zijn voor vogels. 
Door de energiecrisis is het allemaal wat stiller 
geworden met de kerstverlichtingen. 
Wel staat ons een overheerlijk kerstdiner te wachten 
bij het ASVZ, wat tevens een goede bijdrage levert 
aan de saamhorigheid.  
 
Ik wens alle Wielewaalers knusse en feestelijke 
kerstdagen toe. En vooral een gezond 2023! Ook 
wens ik diegene die overgaan naar hun nieuwe 
woning alle sterkte toe met hun verhuizing. 
Els van der Werf-Babtist 
 
Klaverjasclub heeft vakantie  

Klaverjassen is 
weer begonnen 
na de corona. We 
hebben nog plek 
over diegene die 
nog mee willen 
doen. Wil je als 
reserve 
inschrijven dan 
kan ook. Geef je 

op via telefoon nummer 0649828503. Elke 
dinsdagavond van 19.00 tot ongeveer 22.00 in de 
wijkwinkel aan de Rollostraaat 53. Inloop 18:30 
uur. Kosten € 1,50 per avond. Dinsdag 20 
december is de laatste keer van dit jaar. Op 17 
januari 2023 beginnen we weer. Tot ziens, groetjes 
en veel kaart plezier 
 
Hele fijne feestdagen en een gezond 2023 

December 2022 



Beste Wielewaalers, 
 
Waar dreigende dakloosheid mijn grootste 
angst was kreeg ik door stom toeval of héél, 
véél geluk de sleutel van een paleisje in een 
groen paradijsje, hier op het prachtige 
Wielewaal.  
 
Wat ik mij toen nog niet realiseerde was dat ik 
in een warm bad; een betrokken gemeenschap 
terecht zou komen waar mijn activistisch hart 
enorm blij van wordt. Ik mis in onze 
samenleving namelijk maar vindt dat wel hier: 
saamhorigheid, betrokkenheid en 
medemenselijkheid; kortom 
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. De 
sterke cohesie onder de Wielewaalers trekt mij 
enorm aan, de openheid, 
de eerlijkheid en samen 
er zijn en zorgdragen 
voor elkaar maakt de 
Wielewaal een unieke 
gemeenschap in het 
mooie tuindorp. Het voelt 
als een zegen om hier bij 
jullie te mogen wonen en 
mij in te zetten voor 
behoud en een steentje 
te mogen bijdragen aan 
onze gemeenschap.  
Mijn naam is Vanessa 
Umboh, ik ben in de 
eerste instantie een 
humanist en wanneer je 
iedereen het allerbeste 
toewenst dan word je in 
deze samenleving vanzelf een activist. Om nog 
specifieker te zijn een armoedeactivist maar 
vooral een strijder voor meer liefde en daar heb 
ik een stichting voor opgericht. 
www.stemzondergezicht.nl. Ik geloof namelijk 
dat je veel leed, verdriet en eenzaamheid tegen 
kan gaan door betrokken te zijn naar elkaar, 
vanuit liefde, compassie en medemenselijkheid. 
Eigenlijk zoals wij hier leven.  
Eén van mijn hartenwensen is – en daar zet ik 
mij dagelijks voor in - armoede uit onze 
samenleving verbannen. Groots he? Armoede is 
rechtenschending van de mens en het is de 
taak van de overheid om dit tegen te gaan 
maar deze overheid is de grootste 
schuldveroorzaker en dus opjager van het land. 
Wat wij nu veelal doen is pleisters plakken en 
symptoombestrijding, de mensen zelf de schuld 
geven. Ik agendeer armoede als systeem falen 
en een gebrek aan moreel leiderschap onder 
onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en 
hier in het stadhuis. Er is genoeg geld in dit 

land, om iedereen in de basis te voorzien in wat 
een mens nodig en recht op heeft. 
Bestaanszekerheid, fatsoenlijk wonen, voedsel 
het zijn allemaal rechten, die in deze tijd bijna 
als gunst aan ons wordt verkocht.  
 
Als hulpverlener zag ik achter de voordeur hoe 
armoede door alle lagen van het bestaan heen 
vreet en hoe het kinderen beperkt en schaadt 
ten tijde van hun ontwikkeling. Wanneer ik dit 
weet maar wegkijk van het leed dan ben ik 
medeverantwoordelijk en dat wil ik niet.  
Daarom verzet ik mij met alles wat ik heb en 
kan tegen het onrecht waar velen van ons 
dagelijks onder gebukt gaan. Ik doe dit al 6 jaar 
en omdat ik volhardend ben is er een boek over 
mij geschreven: Moeder van 40.000 kinderen, 

geschreven door Jasper van den 
Bovenkamp.  
In dit boek brengen wij de verhalen 
van de mensen die gebukt gaan 
onder de cijfertjes en grafiekjes en 
leggen we het falende systeem bloot 
vanuit mijn eigen ervaringen als 
hulpverlener en door het delen van 
mijn eigen armoede-, schuldenval. Ja, 
ik was er ook een en daar schaam ik 
mij helemaal niet voor. Want als een 
kwart van een hele stad gebukt gaat 
dan is het niet dat wij te dom zijn of 
niet willen werken, maar systeem 
falen. Dit land, de overheid, de 
gemeenteraad zij die verantwoordelijk 
zijn voor het naleven van de rechten 
van de mens, zij zouden zich moeten 
schamen.  

Maar gelukkig hebben wij elkaar! Hopelijk mag 
ik u ontmoeten tijdens het kerstdiner bij de 
ASVZ. Wanneer niet, mag ik u dan bij deze hele 
fijne, warme, gezellige feestdagen toe wensen 
en vooral een gezond 2023. 
 
Een trotse Wielewaaler,  
Vanessa Umboh 
“It takes a village to raise a child” een bekend 
Afrikaans gezegde.  
 



Ander nieuws 

Het huisje waar Hennie 30 jaar woonde werd 
gesloopt: ‘Huilend heb ik staan kijken hoe het 
geplet werd’ 
De eerste nieuwbouwwoning in de Wielewaal 
wordt dinsdag officieel opgeleverd. Bewoners 
van het voormalige nooddorp, die de transitie 
van de wijk probeerden te voorkomen en 
procedeerden tot de hoogste rechtbank, kijken 
gelaten toe. ,,Dit heeft mij zoveel verdriet 
gedaan.” 
 
In de Rotterdamse wijk de Wielewaal maken de 
noodwoningen uit 1949 plaats voor 
nieuwbouw © Frank de Roo  
,,Die groene oase die de Wielewaal ooit was, zal 
niet terugkomen", beseft ook mevrouw Dipten 
(79), die deze week de sleutel voor haar nieuwe 
huis heeft gekregen. ,,Toen ik hoorde dat ik een 
tweelaagse woning zou krijgen, heb ik bij 
Woonstad een traplift bedongen. Met mijn 
COPD en artrose kom ik zelf de trap niet op. 
”Toch is ze blij met haar nieuwe huisje, met een 
extra slaapkamer voor haar dochter of 
kleinkind, vertelt ze. ,,Die tuin die ik vroeger 
had, van wel 90 vierkante meter, krijg ik niet 
terug. Wel een hoop woongenot. Mocht ik mijn 
nieuwe woning ooit verlaten, dan is het tussen 
zes plankjes.”  
 
Woonstad: ‘De woningen waren echt op’  
,,Wij begrijpen heel goed dat mensen gehecht 
zijn aan hun thuis en vertrouwde omgeving”, 
stelt de voorlichter van woningcorporatie 
Woonstad. ,,Maar de woningen waren echt op 
en moesten vervangen worden.”  Woonstad 
probeert derhalve het karakter, de uitstraling 
en sociale structuur van de wijk zoveel mogelijk 
te behouden. ,,Bewoners die al lang in de 
Wielewaal wonen, hebben de mogelijkheid om 
te blijven.” We hebben zo veel mogelijk 
rekening gehouden met welk type woning het 
beste bij de de persoonlijke situatie past Zij 
kunnen een keuze maken uit drie verschillende 
woningtypen, die opgeleverd worden in de 
huidige nieuwbouwfase. ,,Daar zit ook een type 

woning bij, met alle woonruimtes op de begane 
grond”, aldus Woonstad. ,,Bewoners kunnen 
ook verhuizen naar één van de appartementen 
in Wielewaal Oost, waar alles gelijkvloers is.” 
Rondom de toewijzing van nieuwbouwwoningen 
heeft Woonstad gesprekken gevoerd met 
mensen. ,,We hebben zo veel mogelijk rekening 
gehouden met welk type woning het beste bij 
de de persoonlijke situatie past.”  
Afhankelijk van de voortgang van de bouw, de 
levering van materialen en 
personeelscapaciteit, zijn alle 
nieuwbouwwoningen in de Wielewaal in 2027 
af, voorspelt Woonstad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je eenzaam bent, wens ik je liefde 
Als je je down voelt, wens ik je vreugde 
Als je bezorgd bent, wens ik je vrede 
Als je je leeg voelt, wens ik je hoop 
Vrolijk Kertstfeest en een gelukkig nieuwjaar  

Namens Kerstteam Wielewaal  HoHoHo. 


