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Doe mee met buurtpreventie  
Buurtpreventie Beverwaard zorgt 
voor extra ogen en oren in de wijk. 
Het team van betrokken Bever-
waarders loopt op verschillende 
dagen door delen van de wijk en 
maakt meldingen van zwerfvuil, 
maakt een praatje met bewoners 
en zorgt zo voor een schone, vei-
lige en betere wijk. Sylvia en Ton 
zijn de nieuwe coördinatoren van 
de Buurtpreventie Beverwaard.

Met het huidige  
groepje kunnen ze niet 
wekelijks door heel Be-
verwaard lopen.  
In het ideale geval  
lopen of fietsen ze met 
2 of 3 groepjes. We ver-
trekken vanaf De Focus 
om 19:00 uur en lopen 
dan  
ongeveer een uur.

Je kunt je aanmelden of 
meer info verkrijgen via 
beverwaard@tonrdam.
nl
 
Unite these  streets
Elke woensdag avond 
worden er workshops 
aangeboden in Huis 
van de Wijk. Je kan 
je aanmelden voor: 
Rap, Zang, Schrijven/
Spoken Word, Dans, 
Fashion, DJ, Artwork 
& SoVa Trainingen. De workshops 
worden gegeven door professio-
nele docenten die al naam hebben 
gemaakt binnen hun vakgebied.  
De lessen vinden plaats van 17:00 
tot 20:00. Inschrijven kan op de 
website: www.unitethesestreets.
com/inschrijven

 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je een extra zakcentje verdie-
nen? Lever je kerstboom  
(zonder versiering) dan in januari
in bij een inzamelpunt en verdien 
€ 0,50. Je mag 1 of meerdere bo-
men inleveren en voor elke boom 
krijg je € 0,50. Als jij je kerstboom 
inlevert maken we er nieuwe spul-
len van en help je om onze straten 
netjes opgeruimd te houden. Een 
overzicht van de inleverlocaties en
de tijdstippen vind je op  
www.rotterdam.nl/kerstbomen.

LEKKER KORT  
UIT BEVERWAARD

Beverwaard

Het WijkPlatform waar trots, positiviteit en aandacht elkaar verbindt.

Wil jij boeven te slim af zijn 
en de held van jouw fa-
milie worden? Zorg dat je 
dit leuke Donkere Dagen 
Doeboek te pakken krijgt! 
Vol spannende spelletjes 
en tips! Zo hoef je je geen 
moment te vervelen tij-
dens de kerstvakantie.  
We geven de eerste 5 
spiksplinternieuwe Doe-
boeken weg in Bloemhof!

Prijsvraag:
Wat is een goede manier om je huis 
tegen inbrekers te beschermen?

Stuur jouw antwoord en je adres naar: 
inbraakpreventie@rotterdam.nl

De eerste 5 winnaars krijgen dit gave 
Doeboek thuisgestuurd!

WIN HET DONKERE  
DAGEN DOEBOEK!

We kennen het allemaal wel en 
zeker in deze gekke tijd met Coro-
na: je voelt je niet zo fijn, misschien 
een beetje alleen en je weet soms 
niet hoe je nou precies verder 
moet. Geen zorgen! PIT010 helpt je. 
PIT010 is een welzijnsorganisatie in 
IJsselmonde die aanvullende acti-
viteiten organiseert in Huis van de 
Wijk de Focus, met maar een doel: 
jou volledig in je kracht zetten. 

Karin Bijleveld – beheerder van de 
Focus – zegt: “Dat doen we met 
ondersteuning voor mensen die 
zich graag willen ontwikkelen of die 
ergens op eigen kracht niet uitko-
men. We bieden talloze activiteiten 
met behulp en nauwe samenwer-
king van vrijwilligers, the House of 
Hope en het Buurtsteunpunt van 
het Leger de Heils. 

Jong en oud  samen
De Focus is voor jong en oud. Op 
woensdagmiddagen hebben we 
voor de jeugd verschillende leuke 
activiteiten. Vrijdagochtend oefent 
een seniorenkoor, maar er is ook 
een jeugdkoor, een mantelzorgdag, 
brassband en rappers. Zo brengen 
we oud en jong dichterbij elkaar.” 
En dat dit werkt, blijkt wel: “Laatst 
kreeg ik van een wat oudere Bever-
waarder een zelfgemaakt poppen-
huis met meubeltjes op maat voor 
de kinderen om hier mee te spelen. 
Daar ben ik zo dankbaar voor. Deze 
man is inmiddels vrijwilliger.” Om de 
Beverwaarders nog beter te  
ondersteunen, kunnen jongeren 
zich bij JoinUs aansluiten.     

STA IN JE 
KRACHT  
MET PIT010

Karin  
Beheerder de Focus

Richantely 
Jongerencoach

Clark  
Jongerencoach

In 2021 is er een bestuurswisseling geweest in de ondernemersvereniging win-
kelcentrum Beverwaard. Kim, eigenaresse van de tattooshop, heeft het voor-
zittersstokje overgenomen van Wesley: “Ik heb er super veel zin in. Ondanks 
de zware coronaperiode moeten we de schouders eronder zetten, net als mijn 
voorganger Wesley dat ruim 10 jaar deed. Er zijn al een aantal zaken in het  
winkelcentrum verbetert die de sfeer zeker ten goede komt. Zoals de stalen  
plantenbakken met de grappige en positieve teksten. 

Ook is er sinds dit jaar is er een klus-
jesman actief in het winkelcentrum. 
Hij verricht kleine werkzaamheden, 
zorgt dat het centrum schoon is, alles 
wat het winkelen net dat stukje leuker 
maakt. Zoals de sfeerverlichting die 
nu over de singel hangt. Die trouwens 
mooi past bij de grote kerstboom, die 
wij gekregen hebben van de gebieds-
commissie IJsselmonde.” 

Foodtrucks en marktkramen
En ook het winkelen zelf wordt  
uitgebreid met nieuwe mobiele karren 
en kramen. Beverwaard was de eerste 
wijk in Rotterdam met een mobiele 
standplaatsvergunning waar de  
ondernemersvereniging trots eigenaar 
van is. Een professionele wagen of een 

kraam kan op 
vastgestelde 
plaatsen in het 
centrum staan. 
Bestuurslid Ton 
Schouwenburg 
zegt; “We kijken 
als eerste naar 
de behoeften 
van de bewo-
ners. Zo hebben we een loempiawa-
gen op zaterdag, de visboer op  
dinsdag en sinds 14 december staat er 
elke woensdag een kaasboer. Er is  
altijd een proefperiode voor een  
mobiele wagen of kraam. Daarna  
kijken we of het goed loopt en de  
behoeften van de bewoners invult. 
Heb je zelf ideeën of suggesties voor 
bijvoorbeeld een mobiele wagen?  
Vertel het ons, loop gerust bij mij  
binnen of bij Kim in de Tattooshop.  
Je bent altijd welkom.”
 
De winkeliersvereniging en  
ondernemers bedanken Wesley Fok 
voor zijn geweldige inzet als voorzit-
ter en zijn blij dat hij als bestuurslid 
actief zal blijven.

Bedankt Beverwaard! 
We willen alle Beverwaarders die zich 
inzetten voor een ander en onze wijk 
bedanken en vragen door te zetten. 
Wij stropen de mouwen op, ook als 
het even tegenzit. 

Doe mee met de winactie!

Winkeliersvereniging toont Rotterdams karakter!

Join Us!
JoinUs richt zich op jongeren die om 
diverse redenen behoefte hebben 
aan verbinding, een plek om samen te 
komen en samen activiteiten te onder-
nemen. In deze moeilijke coronatijd is 
die behoefte misschien nog wel groter 

dan normaal.  
De coaches van  
JoinUs staan naast 
de jongeren en 
ondersteunen ze 
in het realiseren 
van hun plannen 
en dromen. Zo 
helpen ze jongeren 
in Beverwaard aan 
een rijker sociaal 
leven, een toffe, 
veilige plek en 
verschillende leuke 
activiteiten. JoinUs 
organiseert om de 
week op donder-
dagavond in de 
Focus een gezelli-
ge avond met een 

gratis drankje en hapje. Dit is de place 
to be om leuke mensen te ontmoeten, 
te praten over alles wat je maar wilt,  
te leren, te doen en te delen. Hier vind 
je gelijkgestemden en kun je echt  
helemaal jezelf zijn. Je leert sociale 
vaardigheden, beter communiceren 
met andere mensen en er is volop 
ruimte voor creativiteit, sport, gamen 
en zelfs professioneel muziek maken  
in een heuse muziekstudio. 
 
En dit zijn je coaches
De coaches Clark, Richantely en  
Jedinja van PIT010 zijn hét team in 
Beverwaard. Zij zijn er met luisterende 
oren, advies, motivatie en een flinke 
pot positiviteit. Soms is het spannend 
die eerste stap te zetten, maar  
eenmaal binnen, ben je zo blij dat je 
bent gegaan. Iedereen vanaf 16 jaar  
is welkom. 

Join Us now en meld je aan via  
www.joinus.nu. Of kom gewoon  
gezellig langs bij de Focus.

Aad Broer, vrijwilliger en medeoprich-
ter van Stichting vrienden van de  
IJsselburgh, vertelt: “De verandering 
van woningcorporatie creëerde veel 
onbekendheid en onvrede. De bewo-
ners waren stil en teruggetrokken. 
Geen gezelligheid meer, geen saamho-
righeid, niets. Nu na twee jaar opbou-
wen, zijn we bijna waar we willen zijn. 
Er is volop aandacht voor de bewoners 
en toegankelijkheid voor de wijkbewo-
ners gecreëerd. We hebben nu van de 

recreatiezaal een 
huiskamer voor 
de wijk gemaakt. 
Op zondagmiddag 
organiseren we voor de bewoners en 
ouderen uit de wijk een ouderensoos 
met live muziek, dansen en een hapje 
en drankje. Die is drukbezocht met 
zo’n 60 a 70 mensen, echt een feestje. 
Ook is er seniorenfitness en een haak- 
en breiclub. We organiseren wekelijks 
klaverjassen, tweewe-
kelijks een bingo met 
prijzen en kaarten ma-
ken. Dit jaar hebben we 
voor het eerst een groot 
kerstdorp in de hal en 
kerstverlichting buiten.  
 
Nog meer feest in 2022
“Vanaf januari 2022 
start het energieproject 
dat een samenwerking 
is tussen de stichting, 
Woonbron en de Duurzaamheidswin-
kel. Dan krijgen alle bewoners midde-
len en hulp om beter te isoleren. Daar-
naast krijgen we nieuwe vloeren en in 
de planning staan rummikub- 
competities, themafeesten en film-

HARTVERWARMDE
INITIATIEVEN UIT 2021
Gruwelijk gezellig op z’n Beverwaards 
Waar normaal gesproken op de laat-
ste dag van oktober alles in de wijk 
in het teken staat van Halloween, was 
het dit jaar net iets anders. Dankzij de 
organisatie en vrijwilligers, werd het 
ondanks de beperkingen toch nog een 
geslaagd feest. Op naar volgend jaar! 

Vier dagen kippenvel! 

Eind augustus werd traditie getrouw 
de Ouderenvierdaagse georgani-
seerd. Zowel ouderen als vrijwilligers 
liepen en reden vier middagen op rij 
door Beverwaard met elke avond als  
afsluiter een lekker hapje en drankje.  
De eindlocatie was elke dag verschil-
lend. Het waren vier geweldige dagen 
waarbij de verbondenheid in de wijk 
weer prachtig zichtbaar was. 
 

Woongebouw IJsselburgh krabbelt na een lange tijd van 
inactiviteit op naar een zeer actief, zeg maar gerust,  
bruisende omgeving! Tiny, een zeer ondernemende  
bewoonster, zegt: “Ik leef weer”. Geen spanningen,  
alleen nog maar positiviteit. Daar waren we zo aan toe!” 

BRUISENDE OUDE DAG IN DE IJSSELBURGH

avonden.” Maar het gaat nog verder: 
“In het weekend kunnen de bewoners 
binnenkort gratis poffertjes en/of ver-
se soep halen in de hal”, zegt Aad.  

 
Tiny vult aan: “En een keer 
in de week kan iedereen 
bij mij verse vis bestellen 
en dat breng ik dan rond 
bij de bewoners. Daar-
naast organiseer ik 1 keer 
per maand busreisjes in 
Nederland. Bijvoorbeeld 
een reisje naar de kerst-
markt, maar dat kan nu 
door Corona helaas niet 

doorgaan.” Als het gaat om het heb-
ben van een fijne, bruisende oude dag, 
dan moet je bij IJsselburgh zijn, dat is 
duidelijk. “Ja”, zegt Tiny lachend, “we 
genieten weer en iedereen in de wijk is 
welkom!”

“WIJ STROPEN 
DE MOUWEN OP, 
OOK ALS HET 
EFFE TEGENZIT”

Tiny

Aad

www.rotterdam.nl/kerstbomen of bel 14 010

Je kerstboom is  waard
Lever je kerstboom in en verdien € 0,50. Als jij je kerstboom inlevert, help je om onze straten netjes 

opgeruimd te houden én zorg je dat de bomen een tweede leven krijgen.

Hoe werkt het? 
Bewaar je boom na Kerst en lever deze (zonder versiering) in bij een inzamelpunt en ontvang € 0,50. 

Je mag 1 of meerdere bomen inleveren. Voor elke boom krijg je € 0,50. 

Waar en wanneer?
Lever je boom in januari in op één van de inleverlocaties. Een overzicht van deze locaties en de tijdstippen 

vind je op www.rotterdam.nl/kerstbomen.

Win-win
Van de ingezamelde                               worden nieuwe producten gemaakt die je kunt kopen. Nieuwsgierig? 

Lees meer op www. rotterdamcirculair.nl/vankerstnaarnieuw

Kom je niet naar een inleverpunt?
Leg je boom dan (zonder versiering) naast de vuilcontainer (niet op de containerplaat) of op de plek waar je de 

huiscontainer plaatst. Maak hiervan een melding via de MeldR-app (categorie afval, onderwerp kerstbomen) zodat 

de gemeente weet dat je boom buiten ligt. De gemeente haalt de bomen in deze periode apart op voor hergebruik.

Heb je last van kerstbomen op straat? Maak dan ook een melding via de MeldR-app (categorie afval, onderwerp 

kerstbomen), www.rotterdam.nl/meldingen of bel 14 010.

Meer informatie.
Meer informatie over het inleveren van je kerstboom is te vinden op de website of via onderstaand telefoonnummer.

Je kerstboom is geld waard! 

Bekijk de  

video terug via
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De afgelopen periode zijn er op  
initiatief van bewoners en ‘Buurt  
bestuurt’ op diverse plekken in de 
wijk nieuwe AED’s geplaatst. Dit is 
om zoveel mogelijk mensen in de 
wijk te kunnen helpen bij calamitei-
ten die te maken hebben met hartrit-
meproblemen of 
een hartstilstand.

In totaal zijn er 10 
AED’s in de wijk  
geplaatst. Dit is 
mogelijk gemaakt 
door een zoge-
naamde ‘Wildcard’ 
van de gemeente, 
dat is een geldbe-
drag dat gebruikt 
kan worden voor 
iets dat gelijk nuttig 
is voor de wijk. De 
AED’s die zijn opge-

Beverwaard

WAT DE BEVERWAARD WIL, TELT
De Beverwaarder wil zich natuurlijk 
fijn en veilig voelen in de wijk. Dat 
is ook de hoofdboodschap voor de 
gemeente. Daarom hebben zij, met 
input van de bewoners en gebieds-
commissie, het ‘Actieplan Geweldig 
Beverwaard’ ontwikkeld voor meer 
zichtbaarheid, toegankelijker zijn en 
een betere bereikbaarheid in de wijk. 
Met als doel: werken aan een veiliger 
en beter leven met kansen voor de 
bewoners. 
 
Projectleider Cuneyt Zeman zegt:  
“Dat ga ik gezamenlijk met mijn colle-
ga’s van veiligheid, maatschappelijke 
ontwikkeling, werk en inkomen, etc. 
doen door alles veel beter op elkaar 
af te stemmen. Een betere regie te 

voeren op en in de wijk. Want je kunt 
zoveel plannen maken als je wilt, uit-
eindelijk gaat het om de uitvoering.  
En daar hebben we ook de bewoners 
bij nodig. Alleen door met hen in  
gesprek te gaan, komen we achter  
wat er speelt in de wijk. 

Daarom organiseren we om de week 
een bewonersluisteravond in de IJssel-
burgh. Alle bewoners uit Beverwaard 
kunnen zich daarvoor aanmelden bij 
mij, de wijkmanager Bert van Duuren 
en Helène Mast, de wijknetwerker in de 
tijdelijke Wijkhub in het winkelcentrum 
of per mail. Tijdens die avonden luiste-
ren wij naar wat de bewoners te 

vertellen hebben, wat er leeft bij hen. 
Dit kan van alles zijn. 

WijkHub en aandacht 
Dat Beverwaard veerkrachtig is, ziet hij 
wel. “De mensen zijn trots op hun wijk. 
En met die instelling en de hulp van 
ons, kunnen we samen veel bereiken. 
We doen geen loze beloften, we luiste-
ren graag en we helpen ook graag. In 
2022 opent de gemeente een WijkHub 
in het winkelcentrum. Een toeganke-
lijke locatie waar alle Beverwaarders 
even binnen kunnen lopen. We kunnen 
daardoor vaker en beter in gesprek 
met Beverwaarders waardoor het voor 
iedereen makkelijker wordt om samen 
te werken. 

Samen maken we de buurt beter, fijner 
en veiliger. Binnenkort is er dan ook 
meer bestuurlijke aandacht met twee 
wethouders in de wijk. En we  
nodigen de burgemeester uit om naar 
de bewoners te luisteren.”

Cuneyt Zeman (projectleider)
c.zeman@rotterdam.nl
06-53336976

hangen zijn de best geteste AED Phi-
lips met kindersleutel. Dit houdt in dat 
de AED ook bij kinderen gebruikt kan 
worden. AED’s kunnen mensenlevens 
redden. Beverwaarders die hun muur 
te beschikking hebben gesteld om een 
AED op te hangen, hebben een trai-

ning gekregen over het 
gebruik van de appara-
ten. Het zijn AED’s die 
eigenlijk heel makkelijk 
zijn om te gebruiken. 
Alles wat je moet doen 
staat duidelijk op de 
bak vermeld. Binnenkort 
zal er nog een tweede 
training volgen voor 
geïnteresseerden.

Voor meer informatie 
kunt u terecht op:  
www.beverwaard.info 

10 NIEUWE  
AED’S IN  
BEVERWAARD

BEVERWAARD
BESPAART!
Het zal je vast niet ontgaan zijn dat 
de energieprijzen blijven stijgen. 
De maandelijks energierekening 
wordt als maar hoger en hoger en 
voor veel mensen is dit een  
probleem. 

Gelukkig zijn er een aantal actieve 
bewoners uit Beverwaard die hun 
mede-wijkbewoners willen helpen 
om grip te houden op hun ener-
giekosten. Onder de naam ‘Bever-
waard bespaart’ gaan zij bewoners 
helpen meer inzicht te krijgen 
in mogelijkheden om energie te 
besparen. Ze worden ondersteund 
door de Duurzaamheidswinkel IJs-
selmonde (gemeente Rotterdam).
 
Het initiatief richt zich op zowel 
huiseigenaren als huurders. Zo 
wordt er onder andere ingezet op 
het geven van energiebespaartips,
energiecoaches voor huisbezoe-
ken, een collectieve inkoopactie 
zonnepanelen én energieklussers 
die kleine energieklusjes kunnen 
uitvoeren.
 
Wil je ook aan de slag met  
energiebesparing?  
 
Meld je dan snel aan!  
(ook als je actief wil bijdragen aan 
initiatief Beverwaard bespaart)
Aanmelden kan via:  
beverwaardbespaart@gmail.com 

“DE MENSEN 
ZIJN TROTS OP 
HUN WIJK”

HELÈNE & BERT
Dit zijn wijknetwerker 
Helène Mast (rechts) en 
wijkmanager Bert van 
Duuren (links). Bert en 
Helène weten wat er  
gebeurt, speelt en leeft in  
Beverwaard.
 
Wil je iets leuks organise-
ren voor je buurt of straat 
maar wil je daarbij hulp? 
Heb je vragen over je 
wijk? Dan kan je bij  

Helène en Bert terecht. Zij leggen verbindingen tussen bewoners, ondernemers 
en professionals. Daarbij onderhouden zij nauw contact met de gebiedscommis-
sie IJsselmonde en de verschillende afdelingen binnen de gemeente.

Even voorstellen

Wilt je met hen in contact komen?  
Helène Mast: hs.mast@rotterdam.nl / 06 - 22693541 
Bert van Duuren: bn.vanduuren@rotterdam.nl /  06 - 47781460

Het afgelopen jaar werd Beverwaard 
zeer ernstig geraakt door een steekin-
cident met dodelijke afloop. Het heeft 
en had een grote impact op de wijk, 
bewoners, vrienden en nabestaanden.
 
De gesprekken en discussies over 
messengeweld kwamen vervolgens 
met enige regelmaat terug in de me-
dia. Het dragen van een mes is niet 
normaal. Om dit probleem bespreek-
baar te maken en bij te dragen aan het 
verminderen ervan, startte de  
gemeente Rotterdam de campagne 
Geweldig Rotterdam.  
 
Geweldig Rotterdam.
Geweldig Rotterdam ontwikkelt sa-
men met jongeren een aanpak die een 
bijdrage moet leveren aan het vermin-
deren van messenbezit en messen-  
geweld onder jongeren. Dit wordt  
gedaan door verschillende program-
ma’s uit te rollen in de stad en dus 
ook in de Beverwaard. Zo worden er 
tientallen jongeren bijeenkomsten 
georganiseerd, workshops gegeven 
op scholen en bezoeken brugklassers 
en tweede klassers de voorstelling 
WRAAK. Activiteiten die zich richten 
op het bespreekbaar maken en ont

krachten van het beeld dat het dragen 
van een wapen zoals een mes normaal 
is. Want dat is het niet. Ook worden 
projecten ondersteund zoals ‘Unite 
These Streets’ en ‘De Moeder is de 
Sleutel’.

De moeder is de  sleutel
De Moeder is de Sleutel is ontstaan in 
Amsterdam door Diana 
Sardjoe en in Bever-
waard gestart op initi-
atief van Sutiny Cijntje. 
De groep is bedoeld 
voor moeders die 
ondersteuning zoeken. 
Het vreselijke incident 
afgelopen zomer heeft 
de moeders bij elkaar 
gebracht. Het is voor 
moeders van jongeren 
die vastzitten of drei-
gen de criminaliteit in 
te gaan. Er worden wekelijkse bijeen-
komsten georganiseerd waar tijd en 
ruimte is om met elkaar te praten.
 
Moeders die geïnteresseerd zijn om 
zich aan te sluiten bij de moedergroep, 
of meer informatie willen.  
Mail: info@demoederisdesleutel.nl.  
Kijk ook op www.geweldigrotterdam.nl

‘GEWELDIG ROTTERDAM’ IN BEVERWAARD 

Juf Annemiek en juf José van RK de 
Regenboog hebben in 2021 hun 40-ja-
rig jubileum gevierd. Al zijn flink wat 
festiviteiten vanwege Corona uitge-
steld. Deze juffen werken en wonen 
al een hele tijd in de Beverwaard. Juf 
José zelfs al 40 jaar! In al die jaren 
hebben al flink wat bewoners uit de 
wijk bij deze juffen in de klas gezeten.

Hopelijk 
kunnen we 
in 2022 het  
40-jarig 
jubileum 
van deze 
kanjers en 
de school 
alsnog 
gaan 
vieren.

SAMEN 80 JAAR
IN BEVERWAARD!

Gefeliciteerd!

Het team van 
PCB de Parel wenst 
u fijne feestdagen en  
een mooi nieuwjaar.

De Wijkkrant is een uitgave van WijkPlatform LikeJeWijk in samenwerking met de winkeliersvereniging Beverwaard, wijkorganisaties 
en gemeente Rotterdam. Wij hebben ons uiterste best gedaan om alle informatie en beeldmateriaal te verifieren.  
Heb je vragen? Mail naar beverwaard@LikeJeWijk.nl. Samenstelling: Ronald Schouten, Wanda Bregman, Michael Stepien, Ruud 
Spruit, Joop Barneveld en alle wijkorganisaties en Rotterdammers die een bijdrage hebben geleverd!

In Beverwaard is LikeJeWijk sinds 
2012 actief. Het WijkPlatform waar 
trots, positiviteit en aandacht  
elkaar verbindt. Iedereen kan ge-
bruik maken van het WijkPlatform 
om informatie, tips, activiteiten en  
mooie beelden uit de wijk te delen.
 

Het werkt simpel! Download de GRATIS LikeJeWijk app of lever 
via de wijkwebsite www.beverwaard.info uw bericht, foto’s of 
video aan. Wij controleren het en plaatsen het op alle kanalen in de 
wijk. Zo maak je gebruik van het grootste positieve bereik in je 
eigen wijk!

Facebook: LikeJeWijkBeverwaard     Insta: @LikeJeWijk 
Website: www.beverwaard.info          Twitter: @Beverwaard_ Lees alles over 

LikeJeWijk  en 
download  

de App!

Als je op Zuid woont en je start met 
een mbo-opleiding in de zorg, bouw  
& infra, defensie, techniek, politie, ha-
ven, kinderopvang, food, transport & 
logistiek, installatie & metaal kom je in 
aanmerking voor een AanDeBak-ga-
rantie. Met die garantie heb je al bij 
de start van je opleiding de zeker-
heid dat er een werkgever klaarstaat 
die een baan - mét een goed salaris 

- voor je heeft.                          
Meer weten?

Nieuws van het N  P R Z 

BAANGARANTIE VOOR JEUGD 

Team LikeJeWijk wenst 
iedereen ondanks de 
moeilijke tijd, liefdevolle 
en zorgzame dagen. 
Geniet van elkaar en 
dat wat wel kan, en  
probeer positief te blij-
ven voor jezelf, elkaar 
en Beverwaard!!

De WijkGids zorgt dat lokaal zoeken, 
vinden en verbinden, makkelijker 
wordt in Beverwaard. En wij gaan de 
WijkGids vullen met alle organisaties, 
bedrijven, personen, instellingen, 
buurthuizen, verenigingen, onder-
wijsinstanties en buurt-organisaties 
die een rol spelen in en voor de wijk. 
Zoeken, vinden en verbinden in je ei-
gen buurt is nu belangrijker dan ooit!  
 
Neem een kijkje op www.wijkgids.
info en download de LikeJeWijk 
App waarin je de wijkgids ook kunt 
vinden. 

NIEUW! DE WIJKGIDS 
VAN BEVERWAARD

Annemiek
José

Sutiny

Overzicht van locaties 


