
COLOFON
De nieuwsbrief Allemaal Wielewaal is speciaal voor de huidige bewoners van de Wielewaal. Het is gemaakt in samenwerking 
met Woonstad Rotterdam, gemeente Rotterdam en BPD Ontwikkeling. 

Mis je iets in deze nieuwsbrief of wil je iets delen met alle bewoners in de Wielewaal? Neem dan contact met ons
op via hallo@allemaal-wielewaal.nl. Of ga naar de nieuwe website www.allemaal-wielewaal.nl.

NIEUWSBRIEF #2     DECEMBER 2020

MINIBIEB
In november is er voor het Wielewaalhuis een minibieb geplaatst. Deze is gemaakt en geplaatst 
door de houtbewerkingsafdeling van ASVZ. In de minibieb staan kinderzwerfboeken en boeken 
voor volwassen. 

Neem gerust een boek mee om deze gure tijden door te komen of zet er een 
boek in om je buren blij te maken. Geef een seintje als de boeken op zijn, dan 
vullen we weer aan. Wie weet komt er wel een Wielewaalboekenclub uitgerold?

FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN GEZOND 2021!

BESTE WIELEWAALERS,
Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Deze 
ontvangen jullie samen met de informatiefolder over het 
voorlopige inrichtingsplan. Een plan dat we jullie graag 
live hadden willen presenteren, maar vanwege corona is 
ook dat helaas niet mogelijk. 

Ik denk dat we 2020 niet snel zullen vergeten en al was er 
live niet veel mogelijk, je zag dit jaar toch mooie dingen 
ontstaan in de wijk. Van de stoepkrijtwedstrijd in de eerste 
golf tot het Winterlichtfestijn wat nu aan de gang is en alles 
daar tussen. De toppers van het Wielewaalhuis hebben de 
kinderen zo veel als mogelijk was toch het feestgevoel mee 
willen geven tijdens Halloween, Sinterklaas en binnenkort 
de kerst. En we zien gelukkig steeds meer bezoekers op 

onze website www.allemaal-wielewaal.nl, waar we nu ook 
experimenteren met online activiteiten. Zo was er pas een 
online kookworkshop door twee enthousiaste bewoners, 
die zeer positief is ontvangen. 

Als je zelf leuke ideeën of wensen hebt voor een online 
activiteit, neem dan gerust contact op, ook als je niet zo 
handig bent met de computer/internet. 

We hopen natuurlijk dat we jullie in 2021 weer live mogen 
begroeten in het Wielewaalhuis, maar tot die tijd zien we 
jullie graag online. Voor nu wensen we jullie in ieder geval 
hele mooie feestdagen toe en een geweldig uiteinde. Blijf 
gezond en pas op elkaar.

Gelukjes, Anna-Maria

VRAGEN VOOR WOONSTAD?
Kijk op www.woonstad.nl/wielewaal, bel met 010 - 440 88 00 
of mail wielewaal@woonstadrotterdam.nl

EXTRA MAATREGELEN TIJDENS DE FEESTDAGEN
We willen ervoor zorgen dat het ook tijdens de feestdagen zo veilig mogelijk blijft in de Wielewaal. Dat doen we zo:

•  Brandbaar materiaal zoals hout en groenafval haalt APS weg voor de feestdagen. 

• Beveiligingsbedrijf Top Nederland Security loopt rond in de avonduren en nacht tijdens de feestdagen. 

• Beveiligingsbedrijf TNS is in het Wielewaalhuis tijdens Oud en Nieuw.

OPSLAG GROENAFVAL VERHUIST 
Vanwege het werk aan de Rollostraat verhuist de opslagplaats voor 
groenafval voor een tijdje. De nieuwe tijdelijke locatie is Warmoldstraat 3. 
Dit is achter de woning die niet gebruikt wordt. Daar ligt het afval dus niet in 
de weg. Deze nieuwe tijdelijke opslag wordt afgezet met hekken. Het bedrijf 
APS zorgt dat het groenafval op tijd wordt weggehaald. 

Groenafval of grofvuil storten?
Heb je groenafval of grofvuil waar je van af wil? 
• Breng dit naar Milieupark Charlois op de Aploniastraat 12. 
• Of laat het gratis ophalen. Maak hiervoor op tijd een afspraak. Dat kan  
 online via Rotterdam.nl. Of bel naar 14010. Houd rekening met een   
 langere wachttijd door drukte. 

Hoe herken ik de beveiligers?
De beveiligers dragen bedrijfskleding met hun bedrijfslogo. 

Wat kan ik doen als ik een situatie tijdens de 
feestdagen niet vertrouw?
Bel naar de politie op 0900 88 44.

Wat moet ik doen als er een noodsituatie is? 
Bel naar 112. 

VRAGEN VOOR 
DE KWARTIERMAKER,
ANNA-MARIA 
CARBONARO?
Mail aan 
Anna-Maria@allemaal-wielewaal.nl 
of bel 06 - 28 84 82 48.



Op woensdag 2 december was er in het Wielewaalhuis een gezellige Sint&Piet-bingo.

ONLINE KOOKWORKSHOP SUCCESVOL
Met Chinese aubergines, Iraanse rijst en Hollandse studentenhaver was 
de eerste online Wielewaal fusion-kookworkshop een feit. Toen de eerste 
technische hobbel was genomen, gingen buren Simin en Ivana via Zoom en 
Facebook live aan de slag (met dank aan topper Jeroen). 

Vanuit huis kon je actief meekoken en dat gebeurde gelukkig ook. 
Bovendien kwamen er ook 70 mensen digitaal op visite. Ter plekke werden 
er tips gegeven en alternatieven aangeboden, zodat iedereen er ook een 
eigen draai aan kon geven. Of een gerecht kon ‘redden’ als de ingrediënten 
van gerecht 1 in gerecht 2 terecht kwamen. Met z’n tweeën ging het in de 
keuken ook sneller dan alleen, dus het was flink aanpoten voor de thuiskoks, 
maar uiteindelijk is het iedereen gelukt om een Fusion rijsttafel en Servisch 
toetje te fabriceren. De soep komt een andere keer, want gelukkig vonden 
de dames het zo leuk, dat er op donderdag 17 december een vervolg is: 
een heerlijk kerstmaal.

WEG MET DE CORONA-/FEESTKILO’S
Feyenoord handbal is gestart met laagdrempelige beweegactiviteiten in sporthal 
de Wielewaal. Op maandag hebben ze van 18.00-19.00 uur een beweeguur met 
de bal en plezier als leidraad. De les is voor volwassenen. En om de drempel nog 
lager te maken is de les voor € 3,50 bij te wonen, maar je kunt ook meteen een 
10-strippenkaart kopen voor 30 euro. Op woensdagavond is er speciaal voor 
55+ers een OldStars Walking Handball van 21.00-22.00 uur. Je mag de eerste 
3 lessen gratis komen proeftrainen.

Meer informatie of meteen aanmelden kan bij Nicolien via 
sportplus@feyenoord-handbal.nl. Langskomen op die dagen kan ook 
(kom dan wel iets eerder).

WELKOM! LEUK DAT JE ER BENT. KOM BINNEN. 
In de Wielewaal is iedereen welkom. Dat schreeuwen we van de daken en schrijven we nu ook 
op de ramen. Gelukkig maken veel mensen gebruik van de gastvrijheid in het Wielewaalhuis. 
Als het straks weer kan natuurlijk. We zijn nu met corona heel voorzichtig. 

Langs de Groene Kruisweg staat ook een gezellig billboard met frisse nieuwe foto’s. 
De uiteenlopende vormen in verschillende kleuren die elkaar overlappen laten zien dat we graag 
dingen delen, maar ook dat we allemaal anders zijn: allemaal onszelf en Allemaal Wielewaal. 

AANPAKKER GEVONDEN
In de Wielewaal bouwen we samen met bewoners, bestaand én toekomstig, aan een mooie, 
gezellige buurt. BPD wil Zuid nog verder op weg helpen. Dat doen we door mensen die hulp 
nodig hebben aan een baan te helpen. Dat is win-win. Daarom zijn aannemer Kraaijeveld en 
BPD op zoek gegaan naar enthousiaste aanpakkers die mee willen bouwen aan de Wielewaal. 

Er zijn zo’n 20 reacties gekomen op de advertentie en het was nog lastig kiezen wie het team 
van Kraaijeveld mocht komen versterken. Het is uiteindelijk Erik Klein geworden, die al bekend 
was in de Wielewaal door zijn werk bij Tante Sjaar. Hij hoopt dan ook oude bekenden tegen te 
komen. Maar voorlopig moet er eerst hard worden gebikkeld.

OMGEVINGSMANAGER AAN DE SLAG
Sinds enkele weken ben ik aan het werk als omgevingsmanager in de Wielewaal. De eerste weken heb ik benut om kennis te maken 
met heel veel mensen maar ook met een voor mij nieuwe woonwijk. Inmiddels ben ik een beetje ingeburgerd en flink aan de slag. 
Met enige regelmaat kun je mij vinden in de wijk. Ik ben er dan om te overleggen met de aannemers, de gemeente, Woonstad of de 
toezichthouder. Dit allemaal in het belang van jou als bewoner. Daar waar het kan probeer ik ongemakken weg te nemen, iets beter 
uit te leggen of een luisterend oor te bieden. 

Ik begrijp dat voor jou als bewoner al die nieuwe activiteiten in de wijk niet altijd even prettig zijn. Geluidsoverlast, een onverwacht 
afgesloten weg of een vieze auto van het zand. Het zijn zaken die niet in alle gevallen te voorkomen zijn, maar wij proberen de overlast 
zo klein mogelijk te houden. Het belangrijkste is dat jij weet dat ik er ben voor de bewoners met vragen over de bouwactiviteiten. 

Aarzel dan ook niet om mij te mailen of te bellen naar 06 - 41 53 78 81.

De laatste week van 2020 benut aannemer Kraaijeveld om te werken aan het riool in de Rollostraat. Als 
er geen calamiteiten optreden wordt er op 19 december voor het laatst gewerkt aan het bouwrijp maken. 
Daarna zal de aannemer alle keten en materieel van de bouwlocatie afvoeren i.v.m. de veiligheid tijdens 
de kerstvakantie. 

Op maandag 4 januari 2021 zal er weer met frisse energie worden gestart met de werkzaamheden.
Op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Lees mijn berichtjes op www.allemaal-wielewaal.nl. 

DOORKIJKJE NAAR DE WERKZAAMHEDEN 2021
Het bouwrijp maken vordert gestaag. In het nieuwe jaar wordt gestart met de aanleg van 
het riool in de Rollostraat. Daarom wordt op maandag 4 januari 2021 het gedeelte tussen de 
Minkestraat en Titiastraat afgesloten. Daarna volgt de rest van de straat. Dit betekent dat 
je voorlopig moet omrijden. De afsluiting duurt volgens de huidige planning t/m 26 februari 
2021. De aannemer zal uiteraard zorgen voor veilige omleidingsroutes en er wordt aandacht 
besteed aan de verkeersbewegingen rondom de Van Voorthuysenschool. Op de hoogte 
blijven? Annemarie Suur (omgevingsmanager) zal indien nodig extra berichten plaatsen op 
www.allemaal-wielewaal.nl.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Lees mijn berichtjes op 
www.allemaal-wielewaal.nl. 

ONDERTUSSEN IN DE WIELEWAAL...

VRAGEN VOOR DE OMGEVINGSMANAGER,
ANNEMARIE SUUR?
Mail aan bouw@allemaal-wielewaal.nl of bel 06 - 41 53 78 81.


