
WINTER 2022/2023

Voor de kinderen van de Immobi-
liastraat was een pannakooi een 
grote wens. En, hij staat er nu! De 
pannakooi is bedoeld voor potjes 
voetbal voor kleine kinderen. Aan 
de oudere kinderen wordt ver-
zocht om te voetballen op bijvoor-
beeld het Cruyff Court.

De Roseknoop is het gebied bij 
de 2e Rosestraat, Colosseum-
weg, Varkenoordseviaduct, Laan 
op Zuid en Beijerlandselaan. 
Het kruispunt is een belangrijke 
schakel in het Rotterdamse we-
gennet en dringend toe aan een 
opknapbeurt! De hele dijk wordt 
verhoogd en het riool, de tramrails 
en leidingen worden vernieuwd. 
Er zullen hierdoor afsluitingen en 
omleidingen zijn voor autoverkeer, 
tram en bus. Lees meer via: www.
stadionpark-rotterdam.nl/nieuws/
renovatie-roseknoop.  

Wil je meedenken en meewer-
ken aan een betere buurt? Doe 
dan mee met Buurt Bestuurt. Er 
zijn 3 Buurt Bestuurt groepen in 
Hillesluis. Riederbuurt-zuid, Rie-
derbuurt-noord en de Walraven-
buurt. Initiatieven voor een Buurt 
Bestuurt in de Slaghek- en Polder-
buurt zijn welkom! Bij vragen kan 
je altijd bellen met Wijknetwerker 
Jacqueline via 0657257072 

Bij de Plusclub in de Huiskamer 
Riederkwartier wordt iedere week 
geknutseld, spelletjes gespeeld 
en nog veel meer! December en 
januari beloven leuke maanden te 
worden qua activiteiten, dus kom 
gezellig langs.  
 
De wijkraad is de afgelopen 
maanden samen met bewoners 
druk geweest om het wijkakkoord 
te vormen. Op verschillende mo-
menten zijn in de wijk meningen 
en ideeën opgehaald. Alle opge-
haalde informatie wordt verwerkt 
in het wijkakkoord en aangeboden 
aan het college van Rotterdam!

LEKKER KORT  
UIT HILLESLUIS!

Hillesluis

Ouanis (21), Reda (18) en Nadir (14) 
zetten zich in voor Jong Actief Rot-
terdam (JAR). Dit is een vereniging 
die bijdraagt aan de ontwikkeling van 
jongeren, door middel van zaalvoetbal 
en klusjes in de wijk. “Vaak hebben 
oudere mensen een slecht beeld over 
de jongeren die hier wonen. vertelt 
Ouanis. “Maar, toen we klusjes had-
den gedaan in de wijk kwamen er van 
diezelfde oude mensen complimenten 
binnen.” zegt Reda. 

Het leukste vinden de jongens het 
zaalvoetballen. “Je bent lekker bezig 
met sporten, maar werkt ook samen 
met alle jongeren die meedoen. On-
dertussen bouw je een band op met 
elkaar.” legt Nadir uit. “Daarom is JAR 
zo leuk!”. Lees verder via 
www.hillesluis.info

DOOR EN VOOR 
JONGEREN

Een kast waarin je houdbare voed-
selproducten kan pakken en kan 
doneren, een goede uitvinding! Dat 
dacht Miranda van der Kleij ook 
toen ze deze “voedsel kast’ in  
Vreewijk zag staan. En dus introdu-
ceerde ze dit ook in Hillesluis.

“Het kastje is bedoeld om houdba-
re levensmiddelen in aan te bieden 
voor huishoudens die niet zoveel te 
besteden hebben. Denk hierbij aan 
koffie, rijst en pasta. Als je iets uit 
het kastje pakt, is het de bedoeling 
dat je hier ook iets voor terug legt. 
Het moet niet gezien worden als 
een soort supermarkt, je mag iets 
pakken als je dit echt nodig hebt.” 
legt Miranda uit.
 
Miranda wil Istanbul supermarkt, 
Bakkerij Agadir, D&C Laminaat, 
Jacqueline Gullit en Levend Woord 
Gemeente bedanken. Zonder hen 
stond de voedsel kast er niet. 

VAN RUILEN 
KOMT ETEN 

ROTTERDAMSE 
POWERVROUW

Sharmine Tweeboom woont al ongeveer 
10 jaar in Hillesluis. Zij is wijkraadslid en 
een actieve vrijwilliger. Een echte power-
vrouw dus. Letterlijk, want dit jaar heeft ze 
een donatie ontvangen van  
Stichting Rotterdam Mooier Maken in de  
categorie Powervrouwen. “Ik ben er  
ontzettend blij mee.” vertelt ze met een 
grote lach. 

Verder lezen over Sharmine?  
Ga naar www.hillesluis.info!

Meral heeft, samen met een vriendin, 
het Vrouwenhuis Hillesluis opgericht. 
“Samenwerken, gezelligheid en leren 
vinden we belangrijk.” vertelt Meral.  
De vrouwen doen verschillende  
activiteiten samen, zoals tekeningen 
maken over hun dromen (zie foto).

Meer weten over het Vrouwenhuis  
Hillesluis? Lees verder via 
www.hillesluis.info

Hoe ontstaan parels eigenlijk? Parels vormen zich in mossels en zijn een reactie op 
binnenkomende delen zoals een zandkorrel, steen of diertje. De binnenkant omsluit wat 
binnenkomt en dit wordt een parel. Een bijzonder proces, er komt iets binnen, je  
omsluit het, en het wordt zo mooi. Niet vanzelf, maar met pijn en moeite en geduld. 

Alle bewoners en ondernemers in Hillesluis zijn buurtparels. Onze opvoeders,  
scholen, ondernemers, kinderen. Iedereen ‘parelt’ in zijn omgeving. Met soms zorgen en 
pijn maar ook met vertrouwen en inzet. Geen binnendringers maar juist samenbinders.  
Mensen die van binnenuit de buurten laten stralen door hun inzet, tijd en betrokken-
heid. Als de hele wijk zich hieromheen sluit dan kunnen deze parels de hele wijk laten 
schijnen. We laten u in deze krant graag kennismaken met een aantal van hen. En we 
danken u voor de samenwerking en inzet in het afgelopen jaar waarmee we hebben 
kunnen bouwen aan onze parel Hillesluis.           
Fijne feestdagen,

VROUWENHUIS  
HILLESLUIS

Het WijkPlatform waar trots, positiviteit en aandacht elkaar verbindt.

Trots op Veysel!

De buurt om je heen opleuken is niet 
moeilijk. Roos Kruger weet hier alles 
van. Zij vroeg een bewonersinitiatief 
aan om het terrein achter haar huis op 
te vrolijken. “Ik heb een grote bloem-
bak opnieuw beplant en extra bloem-
bakken neergezet. Dit onderhoud ik 
zelf.” vertelt Roos. 

Verder lezen? www.hillesluis.info

DE BLOEMETJES
BUITENZETTEN 

Elise Fellinger is jongerenwerker bij 
‘Jongeren Op Zuid’ (JOZ). Het ‘JOZ 
spreekuur’ is ingelast zodat de jon-
geren uit de wijk makkelijk kunnen 
langskomen als ze een vraag heb-
ben.”. Elise richt zich ook op meiden 
in de wijk. Daarom heeft ze samen 
met Humanitas, de ‘Girls Only’
georganiseerd. Dit is een club met 
activiteiten voor meiden van alle 
leeftijden. Meer weten?  
Bel 0629520909

‘GIRLS ONLY’ EN 
JOZ SPREEKUUR

LEREN IN 
DE BUITENLUCHT 
Judith en Davinia werken al een jaar 
samen bij  peuteropvang Citrien, die 
naast de speelboerderij Odilia ligt. 

“Kinderen 
groeien hier  
op in de 
buitenlucht, 
we doen zo-
veel mogelijk 
buiten.” zegt 
Judith.  
 
Heeft u interes-
se in peuterop-
vang Citrien? 
Op de site www.
gro-up.nl kunt 
u een afspraak 

maken om de sfeer te proeven. 
Lees verder via www.hillesuis.info

Jong Actief Rotterdam

HIER NIET 
MAAIEN!
Jonathan woont aan de Randweg. Toen hij zag dat het 
gras aan de Randweg elke week gemaaid werd, kwam hij in actie. 
Hij nam contact op met de Stadsmarinier van Hillesluis. “Ik merkte al snel dat er 
iets veranderd was. In plaats van elke week werd er nu om de maand gemaaid!” 
zegt Jonathan tevreden. Verder lezen? Ga naar www.hillesluis.info

BUURTPARELS!  

Veysel zet zich onder andere in voor 
‘Koers Op Zuid’ en ‘Buurt Bestuurt’. 
Ook is hij altijd alert in zijn eigen 
straat. Hij is dus erg betrokken in  
Hillesluis. “Als ik ergens in de wijk  
kan helpen, doe ik dat ook.”  
vertelt Veysel.

Friesestraat

 Team Hillesluis

Bewoonster en 
social artist Pauline 
Wiersema maakte  
de plattegrond van  
Hillesluis! Meer zoeken
en vinden in de buurt?
Scan de QR code  
voor de WijkGids!

Zorgen om het verwarmen 
van uw huis en de kosten 
van boodschappen? 
Zoekt u hulp? Bij deze wijk-
krant zit een informatievel 
met welke hulp u mogelijk 
kunt aanvragen en waar  
u naartoe kunt met  
vragen of  
zorgen. 

Taylan Adal zet zich vaak in voor 
de wijk. Zo zorgde hij ervoor dat de 
straat waarin hij woont, de Friese-
straat, er leuker uitziet door middel 
van bankjes en plantenbakken. “Ik zag 
het in een andere straat. Zo kwam 
ik op het idee om deze ook in onze 
straat te plaatsen.” vertelt Taylan. Ook 
in de Beijerlandsestraat zijn planten-
bakken geplaatst. Via ‘Opzoomer Mee’            
hebben ze het gefinancierd. De bank-
jes en plantenbakken hebben ervoor 
gezorgd dat bewoners elkaar buiten 
vaker ontmoeten en er meer gezellig-
heid is.  
 
Heb jij ook een idee voor je buurt? 
Vraag een bewonersinitiatief aan  
via www.opzoomermee.nl!

BANKJES GROTE 
HIT IN DE STRAAT!



WINTER 2022/2023

Elke woensdag komen er 
kinderen bij elkaar om te werken 
aan de ‘NL kinderkrant, editie 
Feijenoord’. Dit is een activiteit 
van Cultuurhuis Feijenoord.  
 
Peter Klein Gunnewiek is 
mede-oprichter. “Tijdens het 
maken van de krant leren de 
kinderen van alles. Bijvoorbeeld 
hoe ze iemand moet interviewen.”  
vertelt Peter. 

VEILIG & FEIJN IN HILLESLUIS DOEN WE SAMEN!
Veilig en Feijn acties in de wijk.  
Veel blauw op het eerste gezicht,  
het blauw van de politie en onze 
handhaving. Belangrijk voor een 
veilige omgeving waarin onze wijk-
agenten en handhavers weten wat er 
speelt, contact maken met bewoners 
en winkeliers en handhaven als het 
nodig is. En dat 
het nodig is 
horen en zien 
we vaak ge-
noeg. Fietsers 
over het trot-
toir, verkeerd 
aangeboden 
afval, overlast 
en ruzies. 

Maar alleen 
wijkagenten 
en handhavers 
kunnen deze problemen nooit alleen 
oplossen. We hebben gelukkig geen 
wijk met op elke uur en op elke hoek 
een politieagent. We houden ons 
graag zelf aan onze regels voor een 

veilige en prettige wijk. En hiervoor is 
het fijne nodig. 

Een fijne wijk en een fijne winkelstraat 
zijn plekken waar mensen elkaar groe-
ten, een bakkie met elkaar drinken en 
elkaar aanspreken als het nodig is. 

Dit gaat niet 
vanzelf, en 
hierin is veel 
nodig, ouders 
die hun kinde-
ren leren wat 
hoort en wat 
niet hoort, 
welzijn die op-
vang en steun 
biedt, buren 
die naar el-
kaar omkijken.  

Alleen zo zorgen we samen voor een 
veilige en fijne woon, winkel en werk-
omgeving waarin het voor bewoners, 
bezoekers en ondernemers fijn wonen 
en leven is en blijft!

Hillesluis

WINTER PLEINPRAAT  
TOT EIND APRIL 2023

Iedereen is welkom tijdens Pleinpraat 
de komende maanden! Ontmoet je 
buren, praat met wijkwerkers van de 
gemeente en maak kennis met de 
politie. Er is lekkere soep en warme 
chocomelk aanwezig.

Wannneer en waar?
De Pleinpraat in Hillesluis is op de 
volgende dagen van 16:00 tot  
18:30 uur.
 
2022 
Woensdag 21 december Stichtseplein
Donderdag 22 december Pant-
serklosplein

2023
Woensdag 11 januari Walravenbuurt 
Woensdag 25 januari Stichtseplein 
Woensdag 22 februari Stichtseplein 
Woensdag 8 maart Walravenbuurt 
Woensdag 22 maart Stichtseplein 
Woensdag 12 april Polderplein 
Woensdag 26 april Stichtseplein

IN DE WINTER IS ER VEEL  
TE DOEN IN DE WIJK!

Het is handig om de wijkkrant te  
bewaren. Wij hebben alle belangrijke 
contactgegevens nog eens op een rijtje 
gezet.

Politie
Spoedeisende of verdachte situatie - 112
Overlastgevende of verdachte situaties
0900 - 8844
Meld Misdaad Anoniem - 0800 - 7000

Zaken melden bij de gemeente  - 14010
Meldpunt verwarde personen 
010 26 70 700
Geluid, stank, stofoverlast  
010 24 68 000

Stadsmarinier Hillesluis
Sana El Fizazi - 06 22 05 00 04
Gebiedsmanager Hillesluis
Harry Kraaijeveld - 06 19 27 78 88
Gebiedsnetwerker Hillesluis
Jacqueline Gullit - 06 57 25 70 72  
 
Wijkraad Hillesluis 
wijkraden@rotterdam.nl o.v.v. Hillesluis 
 
Facebook: Like Je Wijk Hillesluis
Insta: @LikeJeWijk 
Website: www.hillesluis.info           
Twitter: @Hillesluis_Nu

Deze uitgave is samengesteld in samenwerk-
ing met de wijk, in opdracht van de Stads-
marinier. Vragen? Mail met  
Hillesluis@likejewijk.nl

BELANGRIJK!

‘ONTMOET  
JE BUREN’

KINDERATELIER 
Kindervakantie activiteiten  
voor kids van 6 t/m 12 jaar.

17 DECEMBER - 12.00 TOT 19.00 UUR 
VREDESPLEIN

27, 28, 29 EN 30 DECEMBER 
HUIS VAN DE WIJK RIEDERKWARTIER

4 JANUARI - 17.00 TOT 20.00 UUR 
HUISKAMER VAN DE WIJK SLAGHEKBUURT

Gratis!

WINTER WONDERLAND 
Een grote ijsbaan, markt,  

  kinderactiviteiten, chocolademelk 
en poffertjes.

NIEUWJAARSWENS
Ben je 13+ en heb je leuke ideeen 
voor activiteiten in 2023? Kom 

langs en ga aan de slag!

Gratis!

WINTERKALENDER HILLESLUIS

RIEDERLAAN OLIEBOLLENDAG 
Buurtbewoners bakken lekkere 
oliebollen, er is koffie, thee en  

warme choco!

29 DECEMBER
RIEDERLAAN Gezellig!

VUURWERKVERBOD

OPGERUIMD STAAT
NETJES!
Mirza is pas 6 jaar oud, maar weet nu 
al waarom het zo belangrijk is om de 
straat schoon te houden. “Voor de  
dieren en voor het milieu.” vertelt hij 
met een glimlach.

Daarom ruimt hij, tussen het  
spelen in de speeltuin door,  
afval op. Hij doet dit samen met 
zijn broertje. Van de Gemeente  
Rotterdam hebben de broertjes 
prikkers en vuilniszakken gekre-
gen, zo gaat het opruimen nog 
beter! 

“Dieren zijn niet veilig als er afval 
op straat ligt. Bijvoorbeeld met 
kauwgom. Als ze dat eten,  
krijgen ze hun mond niet meer 
open en kunnen dieren helemaal 
niks meer eten.” legt Mirza uit.  
Als Mirza iemand afval op straat 
ziet gooien, zegt hij er wat van. 
“Mensen die afval op straat  
gooien moeten nog leren dat  
ze dat niet moeten doen.”  
eindigt hij dapper.

Wijkkanjer Mirza

VOOR FEIJENOORD De dagen zijn in de winter korter en 
dus is het langer donker. De kans op 
een inbraak is groter en daarom een 
aantal tips waarmee je zelf de kans op 
een inbraak kan verkleinen.

DE DONKERE DAGEN 
TIP VAN HABIBA

Buurtcomité Riederbuurt en Team  
Hillesluis nodigen alle bewoners van 
Hillesluis uit voor Pleinpraat! In de 
winter tot eind april zijn op diverse 
middagen leuke activiteiten op de plei-
nen. De eerste Pleinpraat is dinsdag 21 
december op het Stichtseplein.

Pleinpraat heeft als doel de bewoners 
die rond het plein en in de omliggende 
straten wonen meer met elkaar in 
contact brengen. Heb je vragen of 
verhalen over de wijk? Buurtcomité 
Riederbuurt en Team Hillesluis  
luisteren graag en denken met je mee. 
Medewerkers van welzijnsorganisatie 
SOL, Stichting JOZ en Stichting JAR 
zijn ook aanwezig. De middag wordt 
afgesloten met een kop soep en 
brood.

Vuurwerk afsteken is het hele jaar verboden in Rotterdam, zo ook tijdens de jaarwis-
seling Het zogenaamde kindervuurwerk, valt buiten dit verbod. Dit mag wel worden 
afgestoken. Je hoeft het vuurwerk niet te missen! Ook deze jaarwisseling vindt het 
Nationale Vuurwerk én het Nationale Kindervuurwerk plaats bij de Erasmusbrug. Vuur-
werkoverlast kan erg vervelend zijn. Als je met vuurwerkoverlast te maken krijgt kan je 
dit melden via:

• 14 010, servicenummer van de gemeente.
• www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/loket/overlast-doorgeven
• De gratis MeldR-app via ‘Overige meldingen’
• De politie: 0900-8844 of 112 bij spoed
• www.meldmisdaadanoniem.nl voor een anonieme melding of via 0800 - 7000

• 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!

Kan je een artikel schrijven, of 
vind je het juist leuk om een foto 
te maken? Start 2023 geweldig 
en ga aan de slag als LikeJeWijk 
Reporter. Dan kan je meewerken 
aan het maken van de wijkkrant 
in Hillesluis door te schrijven over 
allerlei verschillende onderwerpen 
in de wijk. Voor de Reporter is er 
een kleine vrijwilligersvergoeding, 
sluit aan bij team LikeJeWijk!

Aanmelden kan tot eind decem-
ber via ronald@likejewijk.nl,  
bellen of berichten mag ook  
via 0652878487.

WERK MEE AAN  
DE WIJKKRANT!

Oproep!

Wist je dat op www.hillesluis.info de meest complete wijkagenda van de wijk te vinden is? 
Volg LikeJeWijk Hillesluis via Facebook, Twitter en Instagram voor een dagelijkse update, hier alvast een paar tips!

Kinderkrant

Wilt u meehelpen de 
buurt schoon te houden?  
 
Neem dan contact op 
met wijkconciërge Ted 
de Haan. Ted kan er voor 
zorgen dat u afvalknij-
pers in bruikleen krijgt. 
Stuur een mail naar via  
tp.dehaan@rotterdam.nl

Mohammed Ba-atti werkt sinds kort 
als Sociaal Beheerder bij stichting 
SOL in Hillesluis. “De komende tijd 
staan er leuke dingen gepland.”  
vertelt Mohammed. Zo zijn er sport 
- en spel activiteiten, maar we gaan 
ook gezellig koken en lekker eten met 
elkaar. 

Kijk voor alle activiteiten in de wijkagenda op  
www.hillesluis.info of bezoek de website  
www.solnetwerk.nl

Bekijk hier 
de tip van 
Habiba uit 
Hillesluis!


