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De vrijwilligers van Speeltuin de 
Driehoek organiseren op woens-
dag 14 december een gezellige 
dag kerststukjes maken. In de 
ochtend voor ouderen en ‘s mid-
dags voor kinderen. Op woensdag 
21 december is er van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een meezingmiddag 
voor 60 jaar en ouder met een 
optreden van de Golden Oldies. 
De kosten voor deze middag zijn 
€3.00, aanmelden kan t/m vrij-
dag 16 december bij Speeltuin de 
Driehoek. In het voorjaar gaan de 
handen uit de mouwen voor een 
high tea, stampotten- en soepmid-
dagen en misschien wel het grote 
Winterfestival!
 
Op 17 december is er het Kerst-
spektakel bij speeltuin NHVO aan 
de Fuchsiastraat 3. Van 11.00 uur 
tot 16.00 uur kan je op de foto 
met de kerstman terwijl de kerst-
vrouw koekjes bakt. Er zijn spring-
kussens, je kan knutselen en de 
toegang is gratis! Het is een bewo-
nersinitiatief georganiseerd door 
de vrijwilligers van de speeltuin. 
Speeltuin NHVO is dringend op 
zoek naar vrijwilligers! Start 2023 
positief en neem contact op met 
Yvonne voor meer informatie en 
een kennismaking via 0614440131.

Wij danken Wazier dat hij zich da-
gelijks inzet voor het schoonhou-
den van omgeving Resedastraat 
en Putsebocht. Hij helpt zo mee 
om Bloemhof een stukje mooier  
te maken.

Eten voor een kleine prijs 
In Wijkpastoraat de Put kun je 
iedere vrijdag voor een kleine prijs 
Surinaams eten afhalen. Bestel-
len kan tot donderdag 12.00 uur, 
afhalen kan op vrijdag op Putse-
plein 28. Bij Blend (Lange Hilleweg 
220A) kun je iedere vrijdagavond 
vanaf 17.30 uur een gevulde maal-
tijdsoep met brood eten. 

Pleinpraat 21 december
Op 21 december van 14.00 
tot 17.00 uur staan de 
gemeente, SOL en RIO-
010 op het Oleander-
plein om samen met 
bewoners het jaar af 
te sluiten. Heeft u 
vragen over of idee-
en voor Bloemhof? 
Kom dan langs! 
Net als tijdens 
de vorige edities 
zijn er ook leuke 
activiteiten voor 
kinderen en 
jongeren. Koffie, 
thee, soep en 
lekkers staan 
voor u klaar. 
Graag tot 
dan!

LEKKER KORT  
UIT BLOEMHOF

BloemhofAANDACHT
VOOR ELKAAR
 
Het einde van het jaar 2022 is in zicht. 
We kijken terug op een jaar met o.a. 
corona, de hoge inflatie en stijgende 
energieprijzen. Deze zorgen zien we 
ook terug in onze wijk Bloemhof.
Wellicht heeft u het ook moeilijk en 
heeft u zorgen om het verwarmen van 
uw huis en de kosten van boodschap-
pen. Zoekt u hulp? Bij deze wijkkrant 
zit een informatievel met welke
(financiële) hulp u mogelijk kunt aan-
vragen en waar u naartoe kunt met 
vragen of zorgen. U bent ook altijd 
welkom in de wijkpost aan de Sint  
Andriesstraat 9. 

Naast dat er zorgen zijn, waren er in 
2022 ook geweldige en hartverwar-
mende momenten in Bloemhof.  
Momenten waarbij betrokken en  
actieve bewoners het beste voor had-
den met onze wijk en haar bewoners, 
en zich daar keihard voor inzetten.  
U leest de verhalen in deze wijkkrant. 
Ik ben ontzettend trots op de veer-
kracht en betrokkenheid van de bewo-
ners in deze wijk. Dit najaar is er ook 
een ander lichtpuntje. Op verzoek van 
bewoners is er op meerdere plekken in 
de wijk feestverlichting te zien. 

Heeft u ook een goed idee voor de 
wijk? Of wilt u iets anders kwijt? Zoals 
altijd bent u van harte welkom op de 
Sint-Andriesstraat 9.

Ik wens u  
prettige feest-
dagen en een 
gezond en  
gelukkig 2023!

Nienke 
Riemersma
Stadsmarinier 
Bloemhof
Gemeente  
Rotterdam
06 51718543

Het WijkPlatform waar trots, positiviteit en aandacht elkaar verbindt.

MEIDENAVOND!
Klets met elkaar over wat je  
wilt delen. Voor meiden van  

15 t/m 27 jaar. 

DAGELIJKS - 10.00 TOT 11.00 UUR 
HUIS VAN DE WIJK IRENE

12 JANUARI - 18.00 TOT 20.00 UUR 
STUDIO OLEANDER

21 DECEMBER - 13.00 TOT 16.00 UUR 
SPEELTUIN DE KLIMROOS

Gratis!

Gratis!
KOFFIE MET DE BUREN 

Gezellig samen een bakkie koffie  
of thee drinken, het kan iedere 

doordeweekse dag in Bloemhof.

KERSTKNUTSELEN 
Knutsel kerstbomen,  

sneeuwpoppen en meer aan  
de Putsebocht 183.

Gratis!

WINTERKALENDER 
BLOEMHOF

Waar ben je trots op in Bloemhof?  
En waar zou je meer aandacht voor 
willen? Twee vragen die centraal 
stonden tijdens diverse bijeenkom-
sten en gesprekken in 2022. Door 
nieuwe mensen in de wijk te leren 
kennen en samen te werken wordt 
de groep betrokken Bloemhoffers 
steeds groter. Zo kunnen we samen 
de trots delen en waar nodig aan-
dacht geven voor een beter en fijner 
Ons Bloemhof.

Het afgelopen jaar zijn er prachti-
ge initiatieven ontstaan die symbool 
staan voor Ons Bloemhof. De muur-
schilderingen aan het Ericaplein en de 
parkeergarage van het Oleanderplein 
kleuren de buurt. In diverse straten 
werden vrolijk gevulde plantenbakken 
geplaatst in beheer van bewoners en 
in november werden er veel bloem-
bollen geplant met medewerking van 
kinderen van basisschool de Sleutel. 
Het project ‘Bloemen voor Bloemhof’ 
zorgde voor zonnebloemen in straten 
en tuinen. In deze wijkkrant is er veel 
aandacht voor wijkorganisaties en be-
woners die van grote waarde zijn voor 
Ons Bloemhof, we doen het immers 
samen!

Ook het Bloemhof Festival was een 
mooi initiatief. De allereerste editie van 
Bloemhof Festival in juni jl. krijgt een 
vervolg in 2023. Je kan zaterdag 17 
juni alvast noteren in je agenda voor 
een dag vol muziek, kunst, workshops, 
eten en drinken en veel meer!

‘ONS BLOEMHOF’ 
IS VAN IEDEREEN

In 2022 werden door het team van 
‘RIO’ (Rotterdam In Ontwikkeling) we-
kelijks sportactiviteiten georganiseerd 
op verschillende pleinen en sportlo-
caties in Bloemhof. Jeugd, maar ook 
volwassenen, komen in beweging en 
krijgen ook advies over voeding en  
gezondheid. Het team, onder aanvoe-
ring van Rinie Boutens, gaat door in 
2023! Volg hen via Instagram  
@Rotterdaminontwikkeling voor 
nieuws en activiteiten.  
 
Heb je vragen? Bel of stuur een 
Whatsapp-bericht via 0642305285 
(Rinie Boutens).

AMIR’S OBSTAKELBAAN

Fijne Feestdagen!

Maryam kwam op het idee om een 
‘weggeefkast’ te plaatsen. Hierin kan je 
spullen plaatsen die anderen mensen 
weer kunnen pakken. Een heel mooi 
initiatief!

“Mijn zoontje groeit snel. Ik had veel 
spullen van hem die hij niet meer ge-
bruikt, maar anderen misschien nog 

wel nodig hebben. Hierdoor 
kwam ik op het idee van de 
weggeefkast”, legt Maryam uit. 
“Ik hoop dat deze kast mensen 
helpt. Ik vind het belangrijk om 
elkaar te helpen, zeker in deze 
tijd.”

“Ik hoop dat mensen we-
ten dat ze zich niet hoeven 
te schamen als ze iets uit de 
weggeefkast willen pakken. 
Dat is namelijk echt niet no-
dig. Laat wel altijd wat over 
voor andere mensen en laat 
het kastje netjes achter als je 
er gebruik van hebt gemaakt”, 
zegt Maryam. 

Heeft u spullen over of heeft 
u iets nodig? Kom gerust 
langs! De kast staat op de  
1e Pioenstraat 3 in Bloemhof. 

Geven en nemen 

Amir is nog maar 11 jaar en heeft nu al 
goede ideeën. Hij wilde een sportie-
ve speelplek in de buurt, waar hij zijn 
leeftijdsgenoten kan ontmoeten en 
uitdagen om te bewegen. Hij ontwierp 
daarvoor een obstakelbaan aan de 
Groote Lindtstraat.

Amir presenteerde zijn plan aan de 
bewoners, samen met wijknetwerker  

Nieuws uit de Groote Lindtstraat

ROSEKNOOP  
 
De Roseknoop is het gebied bij de  
2e Rosestraat, Colosseumweg,  
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.  
Ga dus goed voorbereid de weg op. 
Voor meer informatie: www.rotter-
dam.nl/wonen-leven/roseknoop

Werkzaamheden

Bloemhoffer Gulsher organiseert de 
hele winter in de gymzaal aan de  
Heidestraat 9 wintercricket voor  
kinderen van 5 t/m 15 jaar die de  
beginselen willen leren. Een mooi  
en sportief bewonersinitiatief.  
Het is op vrijdag van 19.00 uur tot 
21.00 uur en helemaal gratis.  
   Doe je mee? Kom in sportkleding  
    en schone sportschoenen.  
 

     Wil je meer weten?  
      Bel Gulsher via 06-41392593

TEAM ‘RIO’ BRENGT
DE BUURT IN BEWEGING

NIEUW IN BLOEMHOF!

Xenia Heemskerk en ontwerper Marja 
van den Brink. De meeste omwonen-
den waren, onder een paar voorwaar-
den, enthousiast. Amir en de ontwer-
per zijn met deze ideeën aan de slag 
gegaan en het resultaat mag er zijn. 
De officiële opening werd verricht 
door Amir en kinderburgemeester 
Louey!  Lees meer over dit initiatief  
via www.bloemhof.org

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

Foto: Eric Fecken

V.l.n.r: Schoolvriend van Amir, 

Amir en de kinderburgemeester

Foto: Erik Fecken
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BLOEMHOF BLOEIT

Wijkagenten zijn uw eerste aanspreekpunt wanneer u iets wilt bespreken dat 
geen spoed heeft, maar dat wel belangrijk is voor een veilige(re) leefomgeving 
of uw persoonlijke situatie. We stellen de wijkagenten van Bloemhof daarom 
graag aan u voor, zie de foto hieronder. Samen met wijkbewoners en wijkwer-
kers 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. U kunt ook online contact opnemen met uw 
wijkagent via www.politie.nl/mijn-buurt. Kies uw buurt en klik op de naam van 
de wijkagent. U kunt via het contactformulier een bericht versturen dat recht-
streeks bij uw wijkagent terecht komt. 
 
• Bel bij spoed altijd 112!

Afgelopen zomer was het zover. Petra, 
Thea en Annie namen de werkzaam-
heden van Fokje over in de Put. “Toen 
Fokje ons vroeg of wij het werk van 
haar wilde overnemen, wisten we 
allemaal meteen: dit gaan wij zeker 
doen”, vertellen ze.

“Het was wel even wennen. Voor ons, 
maar ook voor de buurtbewoners die 
aan Fokje gewend zijn. Je moet echt 

Er gebeuren veel mooie en positieve 
dingen in Bloemhof dankzij actieve 
bewoners en sleutelfiguren. Er is ech-
ter nog geen bijeenkomst waar bijna 
al deze bewoners bij elkaar komen. 
En dát is Bloemhof Bloeit: het samen-
brengen van bewoners/sleutelfiguren, 
hen kennis met elkaar te laten maken, 
ideeën uit te laten wisselen en meer! 
De bijeenkomst op 24 november stond 
vooral in het teken van terugblikken, 
vooruitkijken en de betrokken Bloem-
hoffers bedanken voor hun inzet het 
afgelopen jaar onder het genot van 
heerlijk eten. In 2023 komt er een  
vervolg! Bekijk alle foto’s, de video  
en lees verder via www.bloemhof.org 

Bloemhof

De Wijkkrant is een uitgave van WijkPlatform 
LikeJeWijk in samenwerking met de Stads-
marinier Bloemhof, wijkorganisaties en vrijwil-
ligers. Wij hebben ons uiterste best gedaan om 
alle informatie en beeldmateriaal te verifieren.  
Vragen of opmerkingen? Mail naar  
bloemhof@LikeJeWijk.nl

Door betrokken bewoners en wijkwerkers

WIE IS MIJN WIJKAGENT?

Kiefhoek
Samora

Bloemhofpleinbuurt 
Chris

Strevelswijk 
Dennis

Oleanderbuurt - Kossel 
Jonathan

NIEUWE 
IDOLEN THEA, 
PETRA EN 
ANNIE 

Ervaar je overlast van je buren en lukt het niet om dit samen met hen op te 
lossen? Dan voelt dat niet fijn, en kan het uw woonplezier verminderen. De 
gemeente doet veel aan woonoverlast in Bloemhof. Er is een speciaal team 
voor genaamd Intensief Beheer. We spraken Melissa van Intensief Beheer  
die met meldingen van woonoverlast aan de slag gaat.

Tijdens de kerstvakantie organiseert 
het team van welzijnsorganisatie SOL 
in het Huis van de Wijk Irene en op an-
dere locaties samen met Bloemhoffers 
allerlei leuke en gezellige activiteiten. 
 
Het kerstprogramma Feijenoord is vol-
ledig terug te lezen op de  
www.bloemhof.org. Hier alvast een 
aantal highlights uit het programma! 
 

Dinsdag 27 december is 
er vanaf 15.00 uur een 
gratis buurtfeest op het 
Oleanderplein. Er is een 
voetbaltoernooi en een 
FIFA 23 toernooi in 
Studio Oleander.

Op 29, 30 en 31  
december is er van 
alles te doen op ver-

Een veelgestelde vraag

De dagen zijn in de winter korter en dus is het langer donker. Inbrekers 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!

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

Fokje Wierdsma heeft zich 28 
jaar, met veel plezier, ingezet voor 
Bloemhof bij het Wijkpastoraat de 
Put. Op 28 oktober 2022 is zij met 
pensioen gegaan. “Je zou mis-
schien denken dat het gaat verve-
len om zolang op dezelfde plek te 
werken, maar ik heb het als zeer 
leerzaam ervaren”, zegt Fokje met 
een tevreden blik. 

“De afgelopen jaren heb ik vooral 
geleerd hoe belangrijk het is om 
van elkaars verschillen te leren. 
Mensen zijn snel geneigd om de 
gelijkenissen op te zoeken. Dat 
geeft veiligheid en een vertrouwd 
gevoel. Maar, leren van elkaars 
verschillen levert vaak veel meer 
op”, zegt Fokje. 

Lieve Fokje, heel erg bedankt  
voor alles wat u heeft gedaan!
 
Lees het hele artikel op  
www.bloemhof.org

LIEVE FOKJE, 
BEDANKT!

Vijf jaar geleden is Intensief Beheer 
begonnen in Bloemhof. Melissa 
Hoogendoorn en haar collega’s Wim 
en Levent van de gemeente Rotterdam 
werken in Bloemhof samen met ver-
schillende afdelingen van de gemeen-
te, politie en Woonstad. Het doel is 
met een gezamenlijke aanpak bewo-
ners beter te kunnen helpen die woon-
overlast ervaren en het op te lossen.

Melissa vertelt: “Wij gaan aan de slag 
met meldingen van Rotterdammers 
en wijkwerkers. Meldingen die gaan 
over woonfraude, illegale verhuur 
en uiteraard met woonoverlast zoals 
bijvoorbeeld honden die blaffen, ru-
ziemakende buren en verwaarloosde 
woningen en tuinen. Na een melding 

gaan we met elkaar aan de slag om 
het probleem op te lossen. We volgen 
de melding op de voet en gaan op 
onderzoek uit wat de oorzaak is van 
het probleem. Soms is een gesprek 
voldoende en in andere gevallen is er 
meer aan de hand. En soms komen 
we naar aanleiding van een overlast-
melding bij bewoners binnen die zorg 
nodig hebben. Wij verwijzen hen dan 
bijvoorbeeld door naar het wijkteam. 

Als bewoners zich niet op hun gemak 
voelen als gevolg van woonoverlast in 
hun straat dan willen wij daar wat aan 
doen. We vinden het belangrijk dat het 
uitnodigend is en blijft om in Bloemhof 
te leven en wonen. Bewoners moeten 
zich veilig en fijn voelen in hun straat.”

Hoe meldt u woonoverlast  
in Bloemhof? 

• Bellen naar 14 010  
  (ma. t/m vrij. 8.00 - 20.00 uur,  
  zat. 9.00 – 17.00 uur) 

• Website:  
   www.rotterdam.nl/woonoverlast  

• Helpt een gesprek met uw buren      
  niet? Of durft u het gesprek zelf niet    
  aan? U kunt dan bellen naar de Ad-    
  vieslijn Woonoverlast 088 377 76 66  
  (ma. t/m vrij. 13.00 tot 17.00 uur) 

• U kunt ook op werkdagen binnenlo- 
  pen op de wijkpost van de stadsma   
  rinier op de Sint-Andriesstraat 9.

De Zakkenvullers van Bloemhof hou-
den sinds 2018 de mooie singels van 
Bloemhof schoon. In de afgelopen 
4 (in maart 5!) jaar haalde de groep 
betrokken toppers 394 vuilniszakken 
aan troep uit de singel. 

In 2018 plaatste initiatiefnemer Eveline 
van Wanrooij een oproep op LikeJe-
Wijk en ging zij samen met andere 
betrokken Bloemhoffers aan de slag. 
Ze begonnen met eigen materiaal, 
maar al snel schoten verschillende 
partijen zoals de gemeente Rotterdam 

Wijkpastoraat de Put

het vertrouwen van de bewoners zien 
te winnen.” En dat is de dames 
zeker gelukt. “De reacties van de 
mensen op ons zijn super lief en 
geven ons veel energie”, leggen ze uit. 
“Laatst vertelde een vrouw aan ons 
dat wij haar nieuwe idolen zijn”, vertelt 
Petra met een grote glimlach. “Ja, dat 
doet je dan toch wel heel erg goed.”

“Het voelt echt als een eer dat Fokje 
ons hiervoor heeft gevraagd. We zijn 
er ook heel blij mee. Ook wij willen 
zeggen: ‘Lieve Fokje, bedankt!’”

en donateurs te hulp met o.a. afval-
grijpers. Vaak worden ze aangespro-
ken, maar Eveline is resoluut: “klagen 
is meehelpen!”. Deze ‘geen woorden, 
maar daden’-mentaliteit is mede de 
reden waarom de Zakkenvullers door 
Stichting Wijkcollectie worden be-
noemd tot Echt Rotterdams Erfgoed. 
Naast het schoonhouden van de singel 
doet de groep vrijwilligers veel moois 
voor Bloemhof: van tegels wippen 
tot natuureducatieborden en van een 
mooie mozaïekmuur tot een speelrek. 

De Zakkenvullers vonden grote plas-
tic voorwerpen in en om de singel en 
vroegen Clean Rivers er een kunstwerk 
van te maken. Clean Rivers maakte er 
een 82 centimeter hoge haaienvin die 
Bloemhof eraan doet herinneren: houd 
onze singels schoon! 

Waar De Zakkenvullers het meest 
energie van krijgen? Eveline: “Alle 
complimenten van andere bewoners 
uit Bloemhof. De waardering voor de 
schone singel is alom.” Volg De Zak-
kenvullers op Facebook om op de 
hoogte te blijven van hun goede inzet! 
 

GENOEG TE DOEN IN 
DE KERSTVAKANTIE!

WOONOVERLAST? MELD HET!
Vuurwerkverbod

ONTHULLING HAAIENVIN LANGE HILLEWEG

Vuurwerk afsteken is het hele jaar  
verboden in Rotterdam, zo ook tijdens 
de jaarwisseling. Het zogenaamde  
kindervuurwerk valt buiten dit verbod. 
Dit mag wel worden afgestoken. 
Vuurwerkoverlast kan erg vervelend 
zijn. Als je met vuurwerkoverlast te  
maken krijgt, kan je dit melden via:

• 14 010, 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 
   telefonisch: 0800 - 7000

Je hoeft het vuurwerk niet te missen! 
Ook deze jaarwisseling vindt het Natio-
nale Vuurwerk én het Nationale Kinder-
vuurwerk plaats bij de Erasmusbrug. 

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 

WERK MEE AAN  
DE WIJKKRANT!

Oproep! Bloemhof door te schrijven over aller-
lei verschillende onderwerpen in de 
wijk. Voor de Reporter is er een kleine  
vrijwilligersvergoeding, sluit aan bij 
team LikeJeWijk!

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

schillende pleinen in Bloemhof. Zoals 
bubble voetbal, workshop kickboxen 
en meer sport- en spelactiviteiten. 

Op dinsdag 3 januari van 16.00 tot 
18.00 uur is er een gratis en gezellige 
winter filmmiddag voor kids van 6 t/m 
12 jaar in Huis van de Wijk Irene.

Kijk op www.bloemhof.org voor  
het volledige programma!

Medewerkers van SOL Bloemhof wensen ie-
dereen fijne feestdagen en een mooi 2023!


