
BEWONERS IN DE EGELANTIERSTRAAT  
VERBINDEN EN INSPIREREN

WINTER 2021/2022

 Opening het ‘Groene plein’ 
Het nieu-
we plein 
waar ook 
de nieuwe 
basisschool 
de Sleutel 
staat, is in 
2021 geo-
pend. Het 
plein heet 

vanaf nu het ‘Groene Plein’. De 
bedenkers van deze nieuwe naam 
zijn kinderen uit de buurt en zij 
openden samen met wethouder 
Richard Moti het nieuwe plein.

De boys van het 010 CITYTEAM  
al gezien? Het zijn er tien in 
Bloemhof! 

De City  
Stewards zijn 
gedurende  
het jaar weke-
lijks aanwezig 
in Bloemhof en ze zijn herkenbaar 
aan hun kleding. Ze zijn er als 
gastheren en zijn extra ogen en 
oren in de wijk. Ze letten op  
misstanden en gaan in gesprek 
met bewoners om ze bijvoorbeeld 
te wijzen op de tips om de kans op 
inbraken te verkleinen. Ook wordt 
er gewezen op maatregelen die 
gelden met betrekking tot corona 
of het vuurwerkverbod.

Studio Oleander in juni  
geopend door Touzani
Op 1 juni werd studio Oleander  
geopend aan het gelijknamige 
Oleanderplein, Bloemhoffer 
Soufiane Touzani was aanwezig 
en zorgde met de jeugd voor 
een geweldige middag. Studio 
Oleander is open voor jongeren 
in Bloemhof en is een thuisha-
ven waar de jongeren aan hun 
huiswerk kunnen werken, kunnen 
gamen of gewoon kunnen chillen. 
Er is een eigen keuken en in de 
muziekstudio kan muziek  
opgenomen worden. 

Dagelijks zijn medewerkers van de  
gemeente Rotterdam bezig om in 
Bloemhof afval en vuil op straat zo 
snel als mogelijk op te ruimen. We 
spreken kersverse wijkconciërge Re-
mon, Ola van Toezicht en Handhaving 
en teamleider Michel van Schone Stad.

De wijkconciërge
Remon is de sinds 1 november de  
wijkconciërge in Bloemhof. De wijk-
conciërge werkt voor de Gemeente 
Rotterdam en is iedere werkdag in de 
wijk, lopend of op de fiets. Hij maakt 
een ronde door de wijk, praat met  
bewoners en gaat actief aan de slag 
op locaties waar problemen met  
bijvoorbeeld zwerfvuil en naast plaat-
singen blijven terugkomen. Wilt u een 
keer kennismaken met Remon? Stuur 
een mail naar r.goossens@rotterdam.nl

Verdubbeling mankracht en inzet 
De inzet vanuit Schone Stad in Bloem-
hof is sinds begin 2021 verdubbeld. 
“Bij veel ondergrondse containers 
werd afval naast de container  
geplaatst, met ergernissen als gevolg.  
Wij zijn in het voorjaar gestart met 
twee schoonmaakteams in plaats van 
één. De teams bestaan uit bakken-
wagens, vegers, vuilprikkers en vuil 
blazers. Sinds juli 2021 zijn er twee 

LEKKER KORT  
UIT BLOEMHOF

Bloemhof
De Bloemen voor Bloemhof 
ontwerpwedstrijd is één van de 
mooie projecten in 2021 waar-
in de wijk zich van haar beste 
kant liet zien. De gehele maand 
september kon jong en oud een 
bloem tekenen en inleveren op 
diverse locaties in Bloemhof.  
Er werden in totaal ruim 300  

tekeningen ingeleverd,  
waarvoor dank! 

De jury selecteerde op 
basis van originaliteit, 

creativiteit en leef-
tijd tien tekeningen 
die als inspiratie 
zullen dienen voor 
grote muurschilde-

ringen in de wijk.  
In het voorjaar van 

2022 zal de eerste 
muurschildering door 

een kunstenaar worden 
aangebracht.

Handhaving 
Ola is actief als handhaver in Bloemhof 
en werkt nauw samen met de wijkcon-
ciërge, schone stad, bewoners en het 
wijknetwerk. Hij wenst iedereen een 
gezond en gelukkig 2022.

Lees het hele artikel via  
www.bloemhof.org 

Uw kerstboom is geld waard!
Wilt u een extra zakcentje verdienen? 
Lever je kerstboom in (zonder versie-
ring) bij een van de inzamelpunten.  
Je mag 1 of meerdere bomen inleve-
ren. Voor elke boom krijgt u 50 cent. 
Als u uw kerstboom inlevert maken 
we er nieuwe spullen van en helpt u 
om onze straten netjes opgeruimd te 
houden.

Meer informatie vindt u op  
www.rotterdam.nl/kerstbomen.

Afhaallocaties  strooizout 
De winter komt eraan, dus het kan 
weer glad worden op straat. Strooi-
zout kunt u gratis ophalen bij het
Hoofdkantoor Zuid, Laagjes 22
maandag t/m vrijdag 7.30 - 15.30 uur. 
En Milieupark IJsselmonde, Heken-
dorpstraat, Dinsdag t/m zaterdag  
9.00 - 17.15 uur. Op maandag gesloten.

Even voorstellen  

NIENKE  
& JOYCE
Graag stel ik mij even aan u voor.  
Ik ben Stadsmarinier Bloemhof 
Nienke Riemersma (links). Sinds 
maart 2021 ben ik samen met 
Projectleider Bloemhof Joyce de 
Koning (rechts) werkzaam in  
Bloemhof.  
 
Bloemhof is een prachtige wijk, 
maar kent wel een aantal uitdagin-
gen op het gebied van veiligheid. 
Samen met partners én bewoners in 
de wijk ga ik mijn uiterste best doen 
om Bloemhof nóg mooier te maken. 
In de zomer heb ik een kantoor aan 
de Sint Andriesstraat 9 geopend.
 
Heeft u vragen aan de gemeente? 
Heeft u een klacht of opmerking 
over uw buurt of wijk? Wilt u iets 
voor de buurt of wijk organiseren en 
kunt u onze hulp gebruiken? Of wilt 
u iets aan de gemeente kwijt? Kom 
dan even bij ons langs! Als we er 
zijn staat de deur altijd voor u open!

Ook mag u altijd per mail of  
telefonisch contact met mij  
opnemen (e-mail: nm.riemersma@
rotterdam.nl, 06-51718543). 
Voor nu wens ik alle bewoners in 
Bloemhof alvast fijne feestdagen en 
een gelukkig & gezond 2022!

Hartelijke groet, 

Nienke Riemersma

Via een bewonersinitiatief 
was het raak. Door bewoonsters  
Fatima en Anita uit de Egelantierstraat 
werd het mogelijk dat Bloemhof een 
stukje groener werd. Na overleg met 
de gemeente werd een werkgroep  
opgericht en is men van start gegaan.
 
“We zochten buurtjes met groene  
vingers en ideeën om het project ook 
echt van de buurt te maken.  

‘MANNEN VAN  
 DE STRAAT’

We kochten plantenbak-
ken en plantjes en hebben 
met elkaar geveltuintjes 
gemaakt en de bakken 
gevuld en geplaatst. 
Tijdens een buurtfeest 
werd het resultaat  
gevierd, de gezellige 
middag zorgde voor veel 
verbinding en gezellig-
heid tussen de bewoners.

 
Het initiatief uit de Egelantierstraat 
heeft een positief effect op ande-
re Bloemhoffers. Bewoners aan de 
Putsebocht zijn enthousiast om een 
soortgelijk project in hun eigen straat 
te organiseren. Fatima en Anita zijn 
dolblij met alle resultaten!  
 
Lees het hele artikel via  
www.bloemhof.org

Een schoon, heel en veilig  
Bloemhof is waar wij voor gaan!

300 TEKENINGEN 
ALS INSPIRATIE
VOOR MEER!

Waarom Bloemen voor Bloemhof?
  Mensen worden blij van bloemen en 
creatief bezig zijn is altijd een goed 
idee! In 2018 en 2019 zijn er verschil-
lende muurschilderingen gemaakt op 
het slooppand aan de Dahliastraat/
Jasmijnstraat/Lange 
Hilleweg. Kunstenaars 
hebben toen gebruikt 
van kindertekeningen 
van OBS Pantarijn, CBS 
De Sleutel en de The-
resiaschool. Bloemen 

voor Bloemhof is nieuw leven 
ingeblazen en dit keer kon heel de 
wijk meedoen. Het initiatief wordt 
georganiseerd voor bewoners 
door Groenemorgen in samen-

werking met de gemeente 
Rotterdam, diverse wijk 
organisaties en de Wijkraad 
van Bloemhof.

Wat gebeurt er met de 
ontwerpen?
Tien ontwerpen zijn 
inmiddels uitgekozen 
en zullen worden  
verwerkt in muur-
schilderingen, maar er 
is meer! De tien geko-
zen ontwerpen worden verwerkt in 
kerstkaarten, stickers en exclusieve 

Bloemhof gadgets.

De voorgevel van het kantoor 
van de Stadsmarinier aan de 

Sint Andriesstraat 9 zal  
verfraaid worden met de tekenin-

gen. Een groot 
deel van de  
tekeningen  
zullen de  
komende  
periode te zien 
zijn tijdens een 
expositie bij 
speeltuin de 
Klimroos en in 
2022 zullen de 

winnende tekeningen ook op andere 
plekken in de wijk te zien zijn.

Er worden de raarste smoesjes  
bedacht om mensen op te lichten aan 
de voordeur. En omdat voorkomen  
beter dan genezen is... hier een handi-
ge tip om snel te kunnen beoordelen 
of je wel of 
niet de deur 
voor iemand 
open doet. 

Voorkom een 
‘babbeltruc’, 
vertel het 
door!

Laat je niet omkletsen!

Bloemhof heeft een aantal Buurt- 
WhatsApps die tot doel hebben de 
buurt veiliger te maken. U kan ver-
dachte situaties in uw eigen straat 
direct met anderen delen. Zo kunnen u 
en uw buurtgenoten samen de omge-
ving in de gaten houden en werken wij 
samen aan het nog veiliger maken van 
de wijk. Aanmelden voor uw buurt?  

Stuur dan een mailbericht naar:
buurtwhatsapp@rotterdam.nl met 
daarin uw naam, telefoonnummer 
en woonadres vermeld.

WHATSAPP VOOR  
JE BUURT! 

Als je op Zuid woont en je start met 
een mbo-opleiding in de zorg, bouw & 
infra, defensie, techniek, politie, haven,  
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 zekerheid dat 
er een werkgever klaarstaat die een 
baan - mét een goed salaris - voor je 
heeft. 

Meer weten? 

Nieuws van het NPRZ 
Baangarantie voor jeugd 

Boom brengt gezelligheid! 
In heel Bloemhof staan er weer 
mooie Opzoomermee kerstbomen. 
Zo ook op de hoek van de Oosten-
damstraat/Sandelingenstraat. De 
actieve bewoners die deze boom 
hebben aangevraagd en opge-
tuigd, maakten eerder dit jaar het 
prachtige mozaïek op 
het plein bij de Lidl en 
bedachten de naam 
‘het Dammetje’ voor 
de brug over de  
Lange Hilleweg.

Remon
Michel

Ola

Het WijkPlatform waar trots, positiviteit en aandacht elkaar verbindt.

“runners” aan toegevoegd. Een schone 
wijk doen we wel samen. Dus we blij-
ven herhalen: vuil hoort in de bak en 
niet op straat. Meld grote naast plaat-
singen via de gratis MeldR App of bel 
14010, bel ook voor een afspraak om 
uw grofvuil GRATIS op te laten halen.” 
aldus teamleider Schoon Michel.

Schone Stad is trots op Bloemhoffers 
die zich inzetten voor een schone wijk 
zoals de zakkenvullers die de singel 
aan de Lange Hilleweg blijven leegvis-
sen, de container adoptanten en de 
mensen die op 
eigen initiatief 
de wijk schoon 
prikken. Zoals 
Daan in zijn 
eigen buurt! 
 



WINTER 2021/2022

Onder leiding van jongerenwerkster 
Charlie van JOZ (Jongerenwerk Op 
Zuid) werd het afgelopen jaar, on-
danks de corona maatregelen, samen 
met meiden uit Bloemhof een hoop 
georganiseerd. Een groep meiden 
bundelde de krachten en organiseerde 
samen activiteiten in- en voor de wijk, 
ze deden klusjes en ze sportten samen. 
Via het Jongerenparticipatie Project 
(JPP) kunnen jongeren iets betekenen 
voor anderen in de buurt en daarmee 
ook nog is wat bijverdienen.

Van bingo tot kickboksen
De meiden uit Bloemhof organiseerden 
een bingo voor ouderen uit de buurt. 

HARRY & XENIA

We stellen de wijkagenten van Bloemhof daarom graag aan u voor. Wijkagen-
ten zijn uw eerste aanspreekpunt wanneer u iets wilt bespreken dat geen spoed 
heeft, maar wel belangrijk is voor een veilig(ere) leefomgeving of uw persoon-
lijke situatie. Samen met partners en wijkbewoners werken wijkagenten aan een 
veilige en leefbare buurt. Daarvoor hebben ze u als wijkbewoner dus hard  
nodig!

Wilt u in contact komen met uw wijkagent? Bel dan 0900-8844 en vraag naar 
de wijkagent voor uw buurt. Bel bij spoed altijd 112! U kunt ook online contact 
opnemen met uw wijkagent via www.politie.nl/mijn-buurt. Kies uw buurt en klik 
op de wijkagent. U krijgt dan een contactformulier dat rechtstreeks bij uw wijk-
agent belandt! Liever anoniem een melding maken over (ernstige) criminaliteit in 
uw buurt? Bijvoorbeeld omdat u de dader kent, maar de dader u ook.  
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl

Een auto even half op de stoep, of nog 
erger in de bocht, kan ernstige gevol-
gen hebben wanneer de hulpdiensten 
snel ter plaatse moeten zijn in Bloem-
hof. Bedenk dat een ambulance of een  
brandweerauto soms in levensbedrei-
gende situaties niet op de juiste plaats 
in de wijk kunnen komen doordat er 
auto’s verkeerd geparkeerd staan. 

Onlangs hebben de brandweer,  
gemeente en politie in de avond een 
rondrit gemaakt met de brandweerwa-
gen om aandacht te vragen voor  

Dit zijn wijknetwerker Xenia Heems-
kerk (rechts) en wijkmanager Harry 
Kraaijeveld (links). Xenia en Harry we-
ten wat er gebeurt, speelt en leeft in 
ons Bloemhof.  
 
Wilt u iets leuks organiseren voor uw 
buurt of straat maar wilt u daarbij 
hulp? Heeft u vragen over uw wijk? 
Dan kunt u bij Xenia en Harry terecht. 
Zij leggen verbindingen tussen bewo-
ners, ondernemers en professionals. 
Daarbij onderhouden zij nauw contact 
met de Wijkraad Bloemhof en  
de verschillende afdelingen binnen  
de gemeente.

Bloemhof

Op 29 juli werd er spaghetti gekookt 
met een heerlijk toetje waarna de 
bingoballen rolden. De bingo was een 
groot succes en de meiden hadden 
alles goed voorbereid. Samen werden 
de prijzen uitgezocht, de tafels gedekt, 
de bingo opgezet en werd de hele 
middag gezorgd voor entertainment.  
 
De meiden van het JPP organiseerden 
in 2021 ook een pannatoernooi, een 
suikerfeest, cupcakes bakken en wer-
den er 200 pakketten verdeeld aan 
bewoners uit de buurt voorzien van 
een wenskaarten en lekkernijen.  
 
Meer info? Instagram @JOZ_Charlie

WIJKAGENDA 
TIPS EN MEER!

MEIDEN UIT 
BLOEMHOF 
DOEN MEE 
EN HELPEN.

auto’s die niet goed geparkeerd  
stonden. Tijdens de actie werden  
kaarten achter ruitenwissers gedaan. 
Op de kaarten staat de tekst: “Geef 
hulpdiensten de ruimte”.

De brandweer benadrukt: “Foutgepar-
keerde auto’s kunnen levens kosten.” 
De brandweer en ambulancedienst  
ondervinden steeds vaker ernstige 
hinder van foutgeparkeerde voertui-
gen. “Parkeer alleen op toegestane 
plaatsen.”

De Wijkkrant is een uitgave van WijkPlatform LikeJeWijk in samenwerking met de Stadsmarinier Bloemhof, de wijkraad, 
wijkorganisaties en vrijwilligers. Wij hebben ons uiterste best gedaan om alle informatie en beeldmateriaal te verifieren.  
De activiteiten die in de buurtkrant staan genoemd worden georganiseerd met in achtneming van de corona maatregelen.  
Dit houdt ook in dat er soms op het laatste moment veranderingen kunnen plaatsvinden. 
Heeft u andere vragen? Mail naar bloemhof@LikeJeWijk.nl

Even voorstellen

WIE IS MIJN WIJKAGENT?

Wilt u met hen in contact komen?  
Xenia Heemskerk: xm.heemskerk@rotterdam.nl / 06-20867718 
Harry Kraaijeveld: h.kraaijeveld@rotterdam.nl / 06-19277888

Kiefhoek
Necdet Burakcin

Bloemhofpleinbuurt 
Martijn Hoek

Strevelswijk 
Dennis Cromzigt

Oleanderbuurt - Kossel 
Jonathan Cress

GEEF  
HULPDIEN-
STEN DE 
RUIMTE!

De betrokken groep vaders uit Bloemhof lopen wekelijks op maandag en  
donderdagavond een ronde in de wijk. Zij letten op misstanden in de buurt, 
melden zaken bij handhaving, politie en de gemeente en maken een praatje met 
mensen uit de buurt. Een extra paar ogen en oren in Bloemhof.  
 
Op maandag 27 en donderdag 30  
december lopen de buurtvaders van 
19.00 uur tot 21.00 uur hun ronde door 
Bloemhof. Op 31 december lopen zij in 
wisselende groepjes tussen 14.00 uur en 
19.00 uur door de wijk. De buurtvaders 
ruimen zwerfvuil op, maken meldingen en 
geven informatie en adviezen over de co-
ronamaatregelen en spreken mensen aan 
op vuurwerk gebruik. U kunt deze avond 
meelopen met de buurtvaders, meer info 
via: 0619995474.

Ayse en vrijwilligers organiseren in  
december activiteiten op het  
Groenewegplein. Van 13 tot 17 decem-
ber zijn er de winteractiviteiten. Op 
maandag zijn er spelletjes, dinsdag 
is er freerunning, woensdag is er een 
schaatsbaan, donderdag de stormbaan 
en vrijdag weer spelletjes. Alles is van 
12.00 tot 16.30 uur. 
 
Spelletjes doen  bij Mo!
De speelwinkel van Mo brengt jonge 
kinderen en jeugd bij elkaar om  
spelletjes te doen.  
Mohamed El Koubai 
heeft tevens een 
aantal broodbakken 
staan waar bewoners 
hun oude brood  
kunnen weggooien.  
 
De speelwinkel is 
open van zondag t/m 
donderdag van 9.00 uur tot 17.00 en 
vrijdag van 16.00 uur tot 17.00,  
iedereen is welkom!

Leuk voor de jeugd 
Er worden wekelijks vaste activiteiten 
georganiseerd door JOZ waarbij mei-
den meehelpen organiseren en zelf 
ook mee kunnen doen. Iedere dinsdag 
en vrijdag is er ladies only, BBB en 
kickboksen voor meiden van 10 t/m 
27 jaar. De activiteiten van de meiden 
worden verzorgd door OA Boxing 
en Stichting JOZ en vinden plaats in 
Checkpoint de Arend in Afrikaander-
wijk. Check het instagram kanaal van 
jongerenwerkster Charlie voor up-
dates: @JOZ_Charlie

Er is meer!
Op donderdag is er in sportzaal van 
CBS de Sleutel, van 17.00 tot 21.00 
kickboksen voor alle jeugd, aangebo-
den door FightingFactoryFeyenoord 
en Stichting JOZ. Van 17.00 tot 19.00 
is het voor jeugd t/m 14 jaar. Van 19.00 
tot 21.00 voor jeugd vanaf 15 jaar.  

Schaatsen, freerunnen en een  
stormbaan op het Groenewegplein

DE BUURTVADERS ACTIEF TIJDENS JAARWISSELING

Schaatsen in de kerstvakantie bij  
75 jarige speeltuin N H V O
Speeltuin NHVO vierde op zaterdag  
11 september hun 75-jarig jubileum.  
De kinderen konden aan allerlei  
spelletje meedoen en smullen van een 
heerlijke taart. TIP! Kinderen kunnen 
in de kerstvakantie schaatsen in de 
speeltuin aan de Fuchsiastraat 31 op  
6 januari vanaf 12.00 uur en 7 januari 
vanaf 10.00 uur. De eindtijd is  
afhankelijk van de geldende corona  
maatregelen. 

Winterpret in de voorjaarsvakantie  
bij  speeltuin de Driehoek
In februari kunt u schaatsen bij de  
Driehoek aan de Heer Danielstraat, in 
de voorjaarsvakantie is het dan tijd 
voor een week winterpret. Annie laat 
ons weten veel leuke activiteiten te  
willen organiseren. Er komt bijvoor-
beeld een gezellige soep en stampot 
avond voor ouderen aan, ook zij  
moeten uiteraard even aankijken wat 
er mogelijk is binnen de coronamaat-

In Bloemhof is in 2021 de  
“Wijze Moeders” van start gegaan 
in speeltuin de Klimroos. De moe-
ders uit de buurt komen iedere 
maand op een vrijdag om 12.00 
uur bij elkaar om met elkaar the-
ma’s te bespreken zoals opvoeden, 
veiligheid, persoonlijke ontwikke-
ling en meer. Regelmatig komen 
er gastsprekers die hun kennis 
binnen de thema’s delen met de 
groep moeders. In de laatste week 
van het jaar zullen zij zelfgemaakte 
kerstkaartjes rondbrengen. 

Wilt u meer informatie? Loop eens 
binnen bij speeltuin de Klimroos 
aan de Putsebocht 183.

WIJZE MOEDERS

Deze kerstvakantie zit vol met kids/
jongeren activiteiten! In de digitale 
agenda van de “Magie van Feijenoord” 
kun je precies zien, wat er wanneer te 
doen is. Scan de QR code voor het 
overzicht.

 
Kerst verrassingen  
op komst!
In samenwerking met 
Speeltuin de Driehoek, 
JOZ en andere wijk-
organisaties is er een 
kerstverrassing voor 
40 ouderen. Jongeren 
uit de buurt helpen 
mee door het langs te 
brengen in de decem-
ber maand.

Wil jij boeven te slim af zijn en de held 
van jouw familie 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 tijdens de kerstvakantie. We 
geven de eerste 5 spiksplinternieuwe 
Doeboeken weg in Bloemhof!

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

Stuur jouw antwoord en je 
adres naar: inbraakpreven-
tie@rotterdam.nl

De eerste 5 winnaars  
krijgen dit gave  
Doeboek thuisgestuurd!

EEN HANDIG OVERZICHT

Een veelgestelde vraag

De dagen zijn in de winter korter en dus is het langer donker. Boeven denken 
daar handig gebruik van te kunnen maken. Dat willen we niet, dus een paar tips!

- Bent u niet thuis? Laat binnen en buiten altijd een lichtje aan! 
- Doe deuren en ramen op slot. 
- Leg waardevolle spullen uit het zicht. 
- Vraag uw buren op te letten als u even weg bent.
- Zet niet op social media dat u weg bent.
- Verdachte situatie? Bel altijd 112!

In Bloemhof is LikeJeWijk 7 jaar 
actief. Het WijkPlatform waar trots, 
positiviteit en aandacht elkaar 
verbindt. Iedereen kan gebruik  
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.bloemhof.org uw bericht, foto’s of  
video aan. Wij controleren het en plaatsen het op alle kanalen in de 
wijk. Zo maakt u gebruik van het grootste positieve bereik in uw 
eigen wijk!

Facebook: Like Je Wijk Bloemhof     Insta: @LikeJeWijk 
Website: www.bloemhof.org           Twitter: @Bloemhof_

PRIJSVRAAG VOOR KIDS!

Lees alles over 
LikeJeWijk  en 

download  
de App!

VUURWERKVERBOD
Er is het hele jaar door, ook tijdens de jaarwisseling 
een landelijk vuurwerkverbod, dus ook in Bloemhof. 
U riskeert een taakstraf of boete.


