Het WijkPlatform waar trots, positiviteit en aandacht elkaar verbindt.
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ZIEN WE JE 18 JUNI OP HET PUTSEPLEIN?
De eerste editie van het
Bloemhof Festival komt eraan!
Heel Bloemhof (en de buren) zijn
uitgenodigd voor dit kleurrijke
zomerfestival. Verwacht een gezellige middag vol met muziek, food,
workshops en al het moois dat de
wijk te bieden heeft. Op één van
de mooiste en groenste pleinen
van onze wijk: het Putseplein,
achter het nieuwe gebouw van
basisschool de Sleutel.

‘POSITIEVE ENERGIE
VAN BEWONERS
VERBINDT’

k
Muzie

Dansen

Op 5 april jl. zat de prachtige
hal van de nieuwe basisschool
De Sleutel vol met Bloemhoffers
en collega’s om in gesprek te
gaan met de hoofdofficier van
justitie, politiechef en de
burgemeester over hun wijk.
Er is gesproken over wat in de wijk
aandacht verdient, en waar de
bewoners trots op zijn. Als stadsmarinier in Bloemhof heb ik genoten
van de positieve energie en
gedrevenheid van de bewoners.

Open Podium
hops
Works

We kijken er naar uit om jullie deze
zomer te zien op het Putseplein.
Om te dansen, spelen en genieten
van alles wat de wijk te bieden heeft.
Ben jij er ook bij? Dit kan je allemaal
zien, horen en beleven van 12.00 uur
tot 18.00 uur op zaterdag 18 juni!

Foodcourt

ssen
Springku
Expositie

Optredens
O.a. Farid Sheek & Mehmet Polat,
Bellita Carol, DJ Caliente, Zion
Grooves, The Amazing Red Country
Dancers, Theatergroep Irene & Co, het
open podium met talent uit Bloemhof!

Bloemhof
Festival

Marktkramen
Natuurstad, Opzoomer Mee,
Ericatuin, BLEND, Carnisser
Buurtoven, Botanische Tuin
Afrikaanderwijk, Birlik Moskee.
Workshops
SCRAPXL, PepChalk
Stoepkrijtwedstrijd, FEEL, Studio
Bas Sala, SKAR ateliers, Mozaïek
bloempotjes maken.

Putseplein

Achter Basisschool de Sleutel

Exposities
Bloemhof in Beeld.

Zaterdag 18 juni 12-18 uur
Voor jong & oud!

Meer info? Mail naar
bloemhof@groenemorgen.org of
kijk op www.bloemhof.org

GEVELTUINEN VOOR DE KLEINE
VILLA MET HULP VAN DE JEUGD!
Pleinpraat!

LUISTEREN, SPELEN
EN KLETSEN!
De gemeente organiseert het gehele
jaar Pleinpraat op verschillende
pleinen in Bloemhof. Dit doen we
samen met bewoners en organisaties
in de wijk.
Tijdens Pleinpraat zijn er verschillende
leuke activiteiten voor kinderen en
jongeren. Zo kan de jeugd bijvoorbeeld voetballen en knutselen, een
mooie samenwerking met RIO-010,
Lori Events en Inge Schippers.
Tijdens Pleinpraat zijn medewerkers van de gemeente
Rotterdam, jongerenwerk
en SOL aanwezig.

Zo is het heel gemakkelijk om elkaar
beter te leren kennen en te praten
over de ontwikkelingen op en rond
het plein en in de rest van buurt.
‘Het is ontzettend leuk en zinvol om
te doen. Ik nodig iedereen uit om ook
even te komen kijken op de volgende
edities van Pleinpraat’, aldus
wijknetwerkster Xenia.

Wat goed van de jongeren die vanuit
het Jongeren Participatie Project in
samenwerking met de City Stewards
en SOL twee hele frisse geveltuintjes
hebben aangelegd!

WIJKAGENDA TIPS
COUNTRY DANCE IN BLOEMHOF OP
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG

Wat is er te doen in Bloemhof? Hier vier actuele tips, kijk ook op www.bloemhof.org in
de wijkagenda en volg LikeJeWijk Bloemhof op facebook voor dagelijkse tips!

GROTE SCHOONMAAKDAG OP 2 JULI
IN DE ‘KOSSEL’

VOETBALLEN, KNUTSELEN,
BIJPRATEN TIJDENS ‘PLEINPRAAT’

ZOMERSPEELDAG IN BLOEMHOF BIJ
SPEELTUIN DE DRIEHOEK

GRATIS

Sluit aan en leer op je eigen
niveau en tempo country line
dance o.l.v. Gré Korsius in
Huis van de Wijk Irene.

Buurt Bestuurt de Kossel
organiseert vanuit Speeltuin
NHVO een grote schoonmaakdag voor de buurt.

Bloemhof

22 juni op het Oleanderplein,
9 juli op het Ericaplein en 27
juli het Bloemhofplein, altijd
van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Op 6 juli is er een
Zomerspeeldag bij Speeltuin
de Driehoek aan de Heer
Danielstraat.

Ja, er zijn ook veel zorgen en zaken
zoals de buitenruimte, rattenoverlast, zorgvraagstukken,
jeugdoverlast, verkeersoverlast en
woonoverlast moeten (nog) beter
worden aangepakt. Maar er gaat ook
zoveel goed, en er is veel positieve

LEKKER KORT
UIT BLOEMHOF
Digicursus
Wil je omgaan met computers, de
basisbeginselen leren en woon je
in Bloemhof? Volg de gratis basis
computercursus en meld je aan bij
Ayse van Speeltuin de Klimroos via
bsw-ayse@hotmail.com. Of loop
even binnen tussen 9.00 uur tot
12.00 uur voor meer info. Als er
genoeg aanmeldingen zijn start er
weer een nieuwe groep.
Workshop
WIl je een workshop Country Line
Dance organiseren voor een vrijgezellenfeest of met je bedrijf?
Vraag meer informatie aan bij Gré
Korsius: korsi006@planet.nl
Buurt Bestuurt
Iedere 2e donderdag van de
maand is er een Buurt Bestuurt
vergadering in Speeltuin NHVO
voor de Kossel. De eerste dinsdag
van de maand is de vergadering
van Buurt Bestuurt Bloemhofplein
en omgeving Putsebocht in de
Put. Wil je een keer meepraten
en meedoen aan Buurt Bestuurt?
Neem contact op met Xenia
Heemskerk via xm.heemskerk@
rotterdam.nl
Vrijwilligers gezocht
Speeltuin NHVO zoekt vrijwilligers, loop eens binnen en vraag
om meer informatie. Velen handen
maken licht werk!
Speeltuin Driehoek
Op woensdag 6 juli is er een
Zomerspeeldag in de Speeltuin
met allerlei leuke attracties en activiteiten. In augustus, als het weer
het toelaat is er een groot waterfestijn. Tot de grote vakantie is
er iedere week gratis buikdansen
voor kinderen van 4 tot 12 jaar van
15.30 tot 17.00 uur. Na de zomervakantie start het sjoelen weer van
19.00 uur tot 21.30 uur voor volwassenen. De speeltuin is iedere
dag van 12.00 uur tot 17.00 open
en zondag van 13.00 uur 17.00 uur.
De Kleine Villa
Op vrijdag is iedereen uit Bloemhof vanaf 11.00 uur welkom in de
Kleine Villa aan de Sint Andriesstraat 204 - 206 om gebruik te
maken van een van de naaimachines die klaarstaat. Op maandag
is er een taalontbijt van 9.00 tot
12.00 uur. En loop op woensdag
mee met de ‘taalwandelingen’ met
Petra Franken.
Loop eens binnen, er is iedere dag
iets te doen!

energie die de bewoners verbindt.
Veel bewoners zetten zich dagelijks
hard in voor hun buurt, de wijk en de
singel. Deze bewoners verdienen een
pluim en onze steun. Daar wil ik me
dagelijks hard voor maken, samen met
de collega’s die in de wijk werken.

IK WIL
MEER
AANDACHT
VOOR...

IK BEN
TROTS OP...

Ook kijk ik enorm
uit naar het Bloemhoffestival op 18 juni
waar we met en voor bewoners een
geweldige dag gaan organiseren.
Het festival is onderdeel van Bloemen
voor Bloemhof, een aanpak waarin
we met meer zorg en aandacht mooie
dingen voor de wijk doen. Heeft u de
bloembakken aan de bruggen al
gezien? En de nieuwe schildering op
de parkeergarage van het Oleanderplein? Ik hoop u te zien op 18 juni!
En als u een zorg, een klacht of een
goed idee voor de wijk heeft, weet ons
ook te vinden aan de Sint
Andriesstraat 9.
Hartelijke groet,
Nienke Riemersma
Stadsmarinier Bloemhof, 06-51718543

Lijstje om te bewaren!

HANDIGE CONTACT
INFORMATIE
Wie kan je bellen als je een vraag hebt
over iets dat speelt in je buurt, of als je
een probleem wilt melden of iets leuks
wilt organiseren voor de buurt?
We maakten een handig lijstje om
te bewaren voor Bloemhoffers!
Wijkmanager Bloemhof
Harry Kraaijeveld: 06-19277888
h.kraaijeveld@rotterdam.nl
Wijknetwerker Bloemhof
Xenia Heemskerk: 06-20867718
xm.heemskerk@rotterdam.nl
Stadsmarinier Bloemhof
Nienke Riemersma: 06-51718543
nm.riemersma@rotterdam.nl
Gemeente Rotterdam: 14010
Online: www.rotterdam.nl/loket
Politie in Bloemhof
Algemeen: 0900-8844
Vraag naar de wijkagent als je deze
wilt spreken. Bel bij spoed altijd 112!
Online: www.politie.nl/mijn-buurt.
Meld Misdaad Anoniem via 08007000 of meldmisdaadanoniem.nl
Wijknieuws, tips en informatie:
www.bloemhof.org
Facebook: LikeJeWijk Bloemhof
Twitter: Bloemhof_
E-mail: bloemhof@likejewijk.nl
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Gezichten uit Bloemhof

EFFE VOORSTELLEN

De jongerenwerkers al ontmoet? Dit
zijn Mehdi & Anass van JOZ en vaak
in de buurt in Bloemhof!
Zij zijn ook bereikbaar op instagram
via @joz_mehdi en @Joz_ anass en
via snapchat @Joz_mehdi. Mailen mag
ook via: mehdi.zarguit@stichting-joz.nl
Anass.koudan@stichting-joz.nl

SOL is sinds 1 juni de nieuwe welzijnsorganisatie in Bloemhof. Veel
bekende gezichten zullen actief
blijven onder deze nieuwe naam.
Wij stellen de komende periode
hen aan je voor via LikeJeWijk!

WIN 150 EURO MET DE HOOGSTE
ZONNEBLOEM VAN HEEL BLOEMHOF!
Hoe groei je de hoogste zonnebloem?
– Heb je zaden ontvangen via school
of opgehaald in de wijk en doe je
mee aan de wedstrijd? Laat weten
dat je meedoet door je in te schrijven
via www.bloeitop.nl/bloemhof
– Plaats je zaadjes in losse bakjes met
daarin wat (stek) aarde
– Geef ze een mooi plekje in de
vensterbank, met veel zon.
Houd de aarde vochtig!
– Wanneer de zaadjes zijn ontkiemd
De jaarlijkse wedstrijd waarbij Rotteren hij zo’n 10 cm hoog is, wil de
dammers worden uitgedaagd om de
zonnebloem graag naar buiten.
hoogste zonnebloem te groeien! Vorig
jaar won Cor Gloudie uit Prins Alexan– Plaats hem op een beschut plekje,
der met zijn 3,86 meter hoge zonneliefst tegen een gevel of schutting,
bloem.
met de meeste zon. Zonnebloemen
houden van zon!
Kan jij dat beter? Op 5 basisscholen
en andere locaties in Bloemhof werden
– Eind augustus mailen we je en
onlangs 1000 pakketjes met daarin biovragen we de eindstanden op!
logische zonnebloemzaden verspreid.
Deze zijn ook te verkrijgen via SpeelDe winnaar wint een speciaal
tuin de Klimroos, Blend Bloemhof en
Bloemhof prijzenpakket ter
Huis van de Wijk Irene. (Op=Op).
waarde van 150 euro.

Het is gezellig in de Narcissenstraat.
Kinderen en buren zien we van het
zonnetje genieten in hun voortuin.
‘Ik woon hier hartstikke fijn en heb
hele leuke buren’ vertelt Veroniek
ons. ‘We zijn alleen de hardrijders
ontzettend zat.’
De Narcissenstraat is smal. De kinderen hebben niet heel veel ruimte om te
spelen en willen met hun fietsje ook de
straat over, maar dat is te gevaarlijk.’
Een buurman vult aan: ‘Het zijn niet
zozeer de vaste bewoners uit de buurt,
die houden zich 9 van de 10 wel aan
de gewenste snelheid en letten op de
kinderen, wat erg fijn is. Het zijn vooral
mensen van buiten de wijk die vaak
te hard rijden. Rijd stapvoets, dat is
veilig!’ De bewoners hebben inmiddels
twee ‘Victor Veilig’-poppen geplaatst

Op verschillende manieren
maken we met elkaar gebruik van de natuur op de
Lange Hilleweg. Als we dan
allemaal een beetje zorgen
voor het stuk groen is het
voor iedereen prettig om er
te verblijven en gebruik van
te maken. Harry: ‘We waarderen dat bewoners zoals
de ‘zakkenvullers’ regelmatig het zwerfvuil uit de
singel vissen. Dat is helaas
nodig maar wel ontzettend waardevol.’
Niet voeren op de Lange Hilleweg!
Eunice legt uit: ‘We gaan vanaf juli de
buurt goed informeren over het voederverbod op de plekken waar nodig.
Oud brood en ander voedsel kan je
beter niet op straat of het gras gooien, wat helaas ook veel gebeurt op de
Lange Hilleweg aan de waterkant.

Van brood tot stroom
Iedereen mag gebruik maken van de
broodbak. De bakken worden wekelijks geleegd. Het brood wordt
gesorteerd en uiteindelijk omgezet in
groene stroom. Van één brood kun
je een led-lamp maar liefst vijf dagen
laten branden! Iedere broodbak wordt
beheerd door een broodbak adoptant. Deze zorgt ervoor dat de bakken

Melden
Harry benadrukt: ‘Hoe
meer mensen misstanden over zwerfvuil, afval,
hondenpoep en
rattenoverlast bij de
gemeente melden hoe
beter wij onze plannen
kunnen realiseren om
zaken op te lossen.
Eunice
In Bloemhof-Zuid is
Stadsbeheer bijvoorbeeld bezig met de
voorbereidingen voor
een grote campagne tegen naast plaatsingen en zwerfvuil en
een ratten aanpak. Deze aanpak gaan
we ook inzetten op het Ericaplein en
omgeving. Door meldingen van bewoners en gesprekken met hen staat een
schoon Bloemhof hoog op de agenda.’
Melden kan via de MeldR App, te
downloaden via www.rotterdam.nl/
wonen-leven/meldr/ of in de app
store.

Bekijk de video voor meer info over het spel,
scan de qr code!

WELKOM NIEUWE WIJKRAAD
De nieuwe wijkraad is op 16 maart verkozen en op 20 april geïnstalleerd.
Samen met bewoners zal de Wijkraad het wijkakkoord Bloemhof opstellen.
Hierin staan de punten die belangrijk zijn voor de wijk en waar de gemeente de
komende periode aan zal gaan werken. De Wijkraad adviseert daarnaast de
gemeente over wat er in de wijk speelt. De gemeente gaat dan beslissen over
hoe met deze adviezen om te gaan. Belangrijke taak van de Wijkraad hierbij is
om met bewoners in gesprek te blijven. De vergaderdata zijn (locaties nog
onbekend): 15 juni, 20 juli, 17 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november,
14 december. Meer info over de vergaderingen via www.wijkraad.rotterdam.nl

Op 19, 20 en 21 mei organiseerde
het bestuur van de Birlik moskee
het jaarlijkse buurtfeest. LikeJeWijk
nam een kijkje en trof een trots
bestuur aan en spelende en lachende kinderen. De organisatie wil met
het buurtfeest de buurt verbinden.

Je kunt de box voor je straat bestellen
via verkeersveiligheid@rotterdam.nl.
Geef je naam en adres door en de box
komt zo snel mogelijk naar je toe.
Er zit materiaal in voor de gehele
straat, dus het is goed om met je
buren af te stemmen hoe je materialen
in wilt zetten.

Harry

Rond met de hond
Voor hondenbezitters is het in Bloemhof vrij helder. Een hond moet in de
gehele wijk aangelijnd zijn en in heel
Bloemhof geldt een opruimplicht. Dat
betekent dat dus hondendrollen in een
zakje in de vuilnisbak moeten.
Dat geldt ook voor de groenstrook
langs de singel van de Lange Hilleweg.
Op deze manier zorgen we met elkaar voor
een schoon en prettig
Bloemhof.

De gemeente Rotterdam heeft een bordspel ontwikkeld om de weerbaarheid van senioren te vergroten. Wat doet u als u een berichtje krijgt met de vraag om een geldbedrag
over te maken? Speel het spel en vergroot uw veiligheid, in en om het huis maar ook
digitaal. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het spel heet ‘Oud en Wijs’ en kan in
kleine groepjes gespeeld worden in het Huis van de Wijk Irene, vraag ernaar en maak er
een gezellig en leerzaam moment van!

BUURTFEEST
BIRLIK GESLAAGD!

op de stoep en hopen zo autobestuurders erop te wijzen dat hard rijden
niet gewenst is. Wist je dat je een
Victor Veilig kunt aanvragen via de
gemeente? Een tegoedbon hiervoor
zit in de ‘verkeersveiligheidbox’, waar
ook veiligheidshesjes, stickers, posters,
kleurplaten en nog veel meer materiaal in zit voor een veiligere straat. De
belangrijkste ‘spelregel’ is dat het gaat
om een straat of wijk waar men niet
harder mag rijden dan 30 km per uur.

Het trekt ratten en duiven aan die
voor overlast zorgen, en dat willen we
natuurlijk niet. We willen oproepen om
oud brood in de broodbakken te
gooien. Er zijn drie broodbakken: op
het Ericaplein, op het Oleanderplein
voor Mo’s speelwinkel en bij Speeltuin
de Klimroos (Putsebocht).

TIP: SPEEL SAMEN OP VEILIG!

Bewonersinitiatief

BLOEMHOFFERS
ZETTEN ZICH IN
VOOR EEN
VEILIGE STRAAT

schoon blijven en dat er geen plastic
zakjes en ander afval in terecht komt.
Wil je als vereniging, school of bedrijf
ook een broodbak en deze broodbak adopteren? Stuur een mail naar:
broodbak@groencollect.nl.

‘KOESTER HET GROOTSTE
STUK GROEN VAN BLOEMHOF’
De groene singel die Bloemhof verdeelt in noord en zuid is belangrijk
voor de wijk. ‘Dit uitgerekte stuk groen
moeten we met elkaar koesteren en
dus goed onderhouden en mee omgaan. Het is de plek waar bewoners
met hun hond een rondje maken of
plaatsnemen op de nieuwe bankjes.’
Harry Kraaijeveld en Eunice Dreischor
werken beiden bij de gemeente Rotterdam. Harry is
wijkmanager Bloemhof en
Hillesluis en Eunice werkt
als gebiedsregisseur voor
Stadsbeheer.

Tanja is als Handhaver een bekend
gezicht in Bloemhof. Aanspreekbaar
voor allerlei vragen en altijd in de
buurt om te helpen.

Bloemhof

#ONS
BLOEMHOF

Tip! Staat jouw wijkactiviteit in
de wijkagenda van Bloemhof? Ga
naar www.bloemhof.org, klik op
aanleveren en stuur de info door.
Wij zorgen voor een plekje in de
wijkagenda en promotie naar de
5.000 volgers via facebook, twitter en instagram in Bloemhof!

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.

Tuncay Tekin
t.tekin@wijkraadrotterdam.nl

Marco van Lent
m.vanlent@wijkraadrotterdam.nl

Petra Franken
pj.franken@wijkraadrotterdam.nl

Iloisa Gomes
im.gomes@wijkraadrotterdam.nl
Nassira Abraymi
n.abraymi@wijkraadrotterdam.nl
Mimoun Kasmi
m.kasmi@wijkraadrotterdam.nl

Jerry van Dorp
j.vandorp@wijkraadrotterdam.nl
Foto: via de Wijkraad Bloemhof

Het werkt simpel! Download de GRATIS LikeJeWijk app of lever
via de wijkwebsite www.bloemhof.org je 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 de buurt.
Facebook: Like Je Wijk Bloemhof Insta: @LikeJeWijk
Website: www.bloemhof.org
Twitter: @Bloemhof_

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.
Heb je andere vragen? Mail naar bloemhof@LikeJeWijk.nl

