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House of Hope gaat na de kerst-
vakantie verhuizen uit de Focus!  
Alle spreekuren en activiteiten 
gaan tot de kerstvakantie gewoon 
door in Huis van de Wijk de Focus. 
Na de kerstvakantie is iedereen 
van harte welkom op de nieuwe 
locatie in de Eckartstraat. Vanaf 9 
januari 2023 zullen alle spreekuren 
en activiteiten gewoon weer door-
gaan.

Verse eieren thuisbezorgd
Micha is 13 jaar oud en loopt met 
eieren op een dinsdagavond door 
de Beverwaard! Je kunt bij hem 
kakelverse eieren kopen, direct 
van de boer. Eieren nodig? Bel  
Micha dan via telefoonnummer:  
06 29101540.

Nog geen plannen voor in de 
kerstvakantie? SOL heeft een pro-
gramma vol met activiteiten! Kom 
jij dansen tijdens de nieuwjaarsdis-
co op 28 december, kerst knut-
selen op 29 december of gezellig 
wandelen door Beverwaard op 3 
januari? Er zijn nog veel meer ac-
tiviteiten, dus neem snel een kijkje 
op www.solnetwerk.nl of in de 
wijkagenda op www.beverwaard.
info.

Achter de schermen is men al be-
zig met grote evenementen zoals 
de OuderenVierdaagse, Hallo-
ween en BewegenWaard. Wil je 
meehelpen dit te organiseren of 
heb je ideeën om het evenement 
nog leuker te maken stuur een 
mail naar broer348@hotmail.com

Urban Skillsz organiseert in de 
kerstvakantie verschillende activi-
teiten in Skillsz House Beverwaard. 
Zo is er op 27 december is er een 
gratis reanimatietraining voor jon-
geren, op 2 januari  ‘budgetteren 
voor jongeren’ in samenwerking 
met Stichting MAIT en een work-
shop beats maken op 3 januari. Er 
is nog veel meer te doen, dus kijk 
voor meer activiteiten in de wijk-
agenda op www.beverwaard.info.

Volg LikeJeWijk Beverwaard op
op Facebook voor meer dagelijks 
nieuws en updates, op naar de 
10.000 fans!

LEKKER KORT  
UIT BEVERWAARD

Raeson begon op 15 jarige leeftijd 
met zijn grote passie; haren knippen. 
Op 11 september 2022 opende hij zijn 
eigen kapsalon op de Rhijnauwensin-
gel 271 in het winkelcentrum.

‘Eerst knipte ik vanuit mijn schuur in 
Beverwaard, maar na een aantal jaar 
ging ik op zoek naar een pand om 
een mooie kapsalon van te maken. Ik 
wilde het liefste een zaak in Bever-
waard openen. Hier woon ik, hier ben 
ik begonnen en hier voel ik me thuis.’, 
vertelt Raeson. En uiteindelijk heeft hij 
een mooi pand weten te bemachtigen. 
‘Ik ben er heel blij mee. Beverwaard is 
echt de beste plek voor mij.’ Zegt hij 
met een trotse lach.

Kim Schipper is voorzitter van de 
winkeliersvereniging in Beverwaard 
en eigenaar van Tattooshop Endless 
Creations.

‘We proberen zelf te zorgen voor 
het winkelcentrum, en niet alles af 
te laten hangen van de Gemeente 
Rotterdam.” legt Kim uit. “Zo heb-
ben we bijvoorbeeld een conciërge 
aangenomen. We houden het graag 
schoon en heel met elkaar. Daar ben 
ik trots op’, vertelt ze.

‘We hebben dit jaar bloembakken 
geplaatst, er is een nieuwe kapper 
en een nieuwe fietsenwinkel in het 
centrum gekomen. Verder hebben 
we gesprekken gehad met de ge-
meente over de Wijkhub die in 2023 
geopend zal worden in het centrum.  
Belangrijk voor bewoners en handig 
om zo even binnen te lopen. Verder 
willen we het vooral gezellig hou-
den. Iedereen moet zich veilig en 
prettig voelen tijdens het winkelen, 
dat is waar we met z’n allen voor 
gaan!’, eindigt Kim. 

Ronald Schouten is algemeen be-
stuurslid van de winkeliersvereni-
ging en oprichter van WijkPlatform 
LikeJeWijk. ‘In 2023 vieren we het 
tien jarig bestaan van LikeJeWijk. 
We zijn al bezig met de voorbe-
reidingen. We gaan iets goeds en 
blijvends doen voor Beverwaard, 
zoals we dat al tien jaar doen. Want 
Beverwaard is leuker dan men soms 
denkt en ziet. We gaan proberen 
vanuit het centrum dit in heel de 
wijk zichtbaar te maken en voelen, 
later meer!’

Ook dit jaar is er een hartverwar-
mede actie met de trekking op 
oudjaarsdag, wie gun jij € 100,- ?

BEVERWAARD IS 
LEUKER DAN JE 
DENKT!

Op 21 november werd het geduld van 
veel leerlingen van RK de Regenboog 
beloond: Het nieuwe schoolplein op 
de dependance, aan de Molecatensin-
gel, werd officieel in gebruik geno-
men!

Het WijkPlatform waar trots, positiviteit en aandacht elkaar verbindt.

Sinds dit jaar is er in Beverwaard een 
fietsenwinkel, ondernemer Alptugrul 
‘Ap’ woont in IJsselmonde en wilde 
graag een winkel in zijn eigen omge-
ving. ‘We verkopen fietsen maar zijn 
vooral druk met het onderhoud en re-
paraties van fietsen. Dagelijks staat de 
werkplaats vol met fietsen uit Bever-
waard en om. 

Vanaf de start hier in het winkelcen-
trum ben ik zeer warm ontvangen. 
Beverwaarders zijn altijd aardig en we 
helpen ze graag op de fiets en met het 
onderhoud!’ Ap wenst iedereen fijne 
feestdagen en een fijn 2023!

AP VOELT ZICH THUIS 
IN BEVERWAARD

De wijkraad is de afgelopen maanden 
samen met Beverwaarders druk ge-
weest om het wijkakkoord te vormen. 
Op verschillende momenten zijn in de 
wijk meningen en ideeën opgehaald. 
Alle opgehaalde informatie en stem-
men worden verwerkt in een verslag. 
Het verslag zal worden aangeboden 
bij het college van Rotterdam en er 
komt een verslag voor alle bewoners 
van Beverwaard. Het college heeft 
beloofd zoveel mogelijk wensen uit het 
wijkakkoord te realiseren en mee te 
nemen in de plannen voor 2023.

De wijkraad vergadert regelmatig in 
de IJsselburgh en bewoners zijn altijd 
welkom. Kijk voor een overzicht van 
de vergaderdata in de wijkagenda op 
www.beverwaard.info en volg ons op 
Facebook voor nieuws!

De wijkraad wenst heel Beverwaard
fijne feestdagen en een mooi 2023.

Beverwaard

Afgelopen schooljaar is aan de kin-
deren van de groepen 5 tot en met 8 
gevraagd wat zij graag op een nieuw 
schoolplein terug zouden willen zien. 
Dit leverde mooie plattegronden, 
moodboards en maquettes op. Vrijwel 
alle wensen die door de verschillende 
klassen werden genoemd, zijn terug te 
vinden op het nieuwe schoolplein. 

Zo is er een kunstgrasveld, zijn er 
verschillende schommels, is er een 
uitdagend klimtoestel, een plek om te 
relaxen en een leerarena waar buiten-
lessen plaats kunnen vinden. Voor veel 
leerlingen zijn de trampolines de kers 
op de taart. Tenslotte is er ook ge-
dacht aan de natuur: Het nieuwe plein 
is groener en de waterafvoer is ook 

We kijken terug op een jaar met o.a. corona, de 
hoge inflatie en stijgende energieprijzen. Deze zor-
gen zien we ook terug in Beverwaard. Wellicht heb 
je het ook moeilijk en heb je zorgen om het verwar-
men van je huis en de kosten van boodschappen. 

Zoek je hulp? Lees de flyer goed door, je leest 
welke (financiële) hulp je mogelijk kunt aanvragen 
en waar je naartoe kan met vragen of zorgen. Alle 
beetjes helpen immers!

Laat geen geld liggen!

Wij wensen Beverwaard een gezellige
kerst een goed en gezond 2023!

Wijkraad Beverwaard

IS DE BESTE 
PLEK VOOR 
MIJ!

 Beverwaard

Bernadette Pires woont sinds 2016 
op de Molecatensingel. Als pedagoog 
geeft zij trainingen aan jeugd en pro-
fessionals. ‘Ik ben zangeres, schreef 
een kinderboek, en maak voorstellin-
gen over de strijd tegen kanker. Toen 
ik net in Beverwaard kwam wonen 
werd ik ernstig ziek, maar ik heb het 
overwonnen.’ 
Bernadette is actief voor ‘Hey Sista 
You Got This’, dit is een platform dat 
diversiteit en kunst inzet als taal en 
verbindende factor in Rotterdam. ‘Hey 
Sista You Got This’ is een impresariaat 
en organiseert (online en internationa-
le) events en programmeert. Het plan 
is om vanaf 2023 een jongerenproject 
te ondersteunen in de wijk, fijn voor en 
in Beverwaard. 

‘Ik vind het echt heerlijk om hier te 
wonen, vroeger mocht ik Beverwaard 
niet in van mijn moeder. Ik ben verliefd 
geworden op de wijk, het is er lekker 
rustig en ik voel me thuis. Nog nooit 
zo ergens thuis gevoeld als in Bever-
waard. Ik word vaak gegroet, Bever-
waard heeft zoveel potentie!’

De Burgers voor Beverwaard organiseerde een kerstfeest in het Winkelcentrum met 
veel enthousiasme en gezelligheid! Bedankt voor het initiatief en de betrokkenheid, 
en de leuke foto’s met verschillende ondernemers!

GERS NIEUW SCHOOLPLEIN!

onderhanden genomen. Na de komen-
de winterperiode zal hier nog meer 
van terug te zien zijn. 

RK de Regenboog wenst alle  
Beverwaarders een fijne kerst en  
een gelukkig 2023 toe!

Beverwaarder in beeld

BEVERWAARD HEEFT
ZOVEEL POTENTIE! 

Foto’s: Daniëlle
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Beverwaard

Na bijna 40 jaar stopt het huidige  
bestuur van speeltuinvereniging  
B en SV De Stormpolder. Per 1 janu-
ari 2023 neemt (tijdelijk) Buurt- en 
Speeltuinwerk Rotterdam (BSW) de 
taken over,  zodat de speeltuin open 
kan blijven. 

Sinds de bouw is de familie de  
Jager-Bons verantwoordelijk geweest 
voor de speeltuin. Oprichters Gerard 
Bons en zijn vrouw Wil zijn overleden, 
maar nog steeds een begrip.  KRISTA & HÈLENE 

28 DECEMBER - 18.00 TOT 22.00 UUR 
HUIS VAN DE WIJK DE FOCUS

Gratis!

NIEUWJAARSDISCO
Leuk met vrienden en vriendinnen 

vanaf 15 jaar, en GRATIS!

WINTERKALENDER BEVERWAARD

SCHAATSEN 
Leuk voor jong en oud schaatsen 
op de kunstbaan in de speeltuin!

2 T/M 4 JANUARI 
SPEELTUIN B EN SV DE STORMPOLDER

Gezellig!

Emely woont in Beverwaard en 
heeft een simpele maar goede tip 
om het aantal inbraken nóg ver-
der terug te dringen in haar wijk. 

DE DONKERE DAGEN  
TIP VAN EMELY

Zo werd 
in 2017 
de voet-
balkooi, 
die voor 
de speel-
tuin ligt, 
vernoemd naar Gerard door Ronald  
en zijn zoon Jack. ‘Ik herinner mij de 
fietscrossbaan uit de jaren ‘80, de kin-
derdisco op vrijdagavond en natuurlijk 
de gezellige sinterklaasfeesten. Konin-
ginnedag was de dag waarop oude 

• 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 112!

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

Dit zijn Krista van der Schee (links) en 
wijknetwerker Helène Mast (rechts). 
Krista begint per 16 januari 2023 als 
wijkmanager. Krista en Helène weten 
wat er gebeurt, speelt en leeft in  
Beverwaard. 

Wil je iets leuks organiseren voor je 
buurt of straat maar wil je daarbij 
hulp? Heb je vragen over je wijk? Dan 
kan je bij Hèlene en Krista terecht. Zij 
leggen verbindingen tussen bewoners, 
ondernemers en professionals. Daar-
bij onderhouden zij nauw contact met 
de wijkraad, winkeliersvereniging en 
andere organisaties. 

Wil je met hen in contact komen?
Wijkmanager Krista van der Schee: 
k.vanderschee@rotterdam.nl 
06 - 21847665
 
Wijknetwerker Helène Mast:  
hs.mast@rotterdam.nl
06 - 47781560

Even voorstellen

Lever in januari 
je kerstboom 
in en ontvang 
€ 0,50. Als je 
de kerstboom 
inlevert, help je 
mee onze stra-
ten opgeruimd 
te houden én 
zorg je dat de 
bomen na de feestdagen een 
tweede leven krijgen.

Zelf inleveren? Zo werkt het:
- Kom vrijdag 6 januari van 10:00 
uur tot 13:00 uur naar de Kever-
borgstraat in Beverwaard
- Je mag 1 of meerdere bomen 
zonder versiering inleveren.
- Voor elke boom krijg je € 0,50.

Kijk voor meer informatie op: 
www.beverwaard.info

B EN SV DE STORMPOLDER  
KRIJGT NIEUW BESTUUR

Rianne was 17 jaar toen ze begon met 
haar stage bij Stichting Kinderopvang 
IJsselmonde (SKOIJ). Inmiddels is ze 
37 jaar en teammanager van verschil-
lende BSO locaties van SKOIJ.

Rianne werkt er dus al 20 jaar. ‘Je 
groeit op met de kinderen, en anders-
om. Ik voel me er ook wel een beetje 
oud door hoor.’, vertelt ze lachend.  
‘SKOIJ is in de wijk echt een begrip, 
omdat het al meer dan 50 jaar bestaat. 

De BSO is geen verlenging van school, 
bij ons komen kinderen thuis.’ 

Er zijn vier verschillende BSO locaties 
in Beverwaard. Rianne vertelt: ‘Op 
locatie de Villa zit een babygroep, voor 
0 tot 2 jaar en een peutergroep voor 
2 tot 4 jaar. Als de kinderen ouder 
zijn, kunnen ze naar locatie Twickelerf. 
Ze zijn dan 4, 5 of soms 6 jaar oud. 
Als ze er aan toe zijn gaan ze naar de 
Stormpolder. Locatie Tornado, ook 
wel bekend als Hoensbroek, ontvangt 
kinderen van 8 jaar en ouder.

We zijn altijd opzoek naar nieuw talent. 
SKOIJ is een heel warm bedrijf, met 
mensen die hier al heel lang werken. 
Geen dag is hetzelfde, maar elke dag 
is leuk! Je mag echt jezelf zijn hier.’, 
eindigt ze met een lieve glimlach.

Wil jij werken bij SKOIJ of meer in-
formatie? Kijk dan op: www.skoij.nl/
werken-bij! 

Monique Berkhout en Katja Pouw,  
ze werken allebei voor Stichting  
Humanitas in de IJsselburgh. Monique 
als manager Zorg Thuis én als Team-
coach, Katja als wijkverpleegkundige. 

De IJsselburgh is een plek waar men-
sen zelfstandig kunnen wonen in een 
veilige omgeving, met eventueel de 
aanvullende zorg en hulp. Zoals Thuis-
zorg, huishoudelijke ondersteuning en 
begeleiding. Binnen de IJsselburgh is 

ook een dagbesteding aanwezig voor 
bewoners van de IJsselburgh en uit 
de wijk. ‘We werken heel nauw samen 
met andere partijen zowel. Samen 
streven we ernaar om leuke activiteiten 
te organiseren voor de cliënten. Zo is 
er hier een bingo, maar er worden ook 
regelmatig uitjes georganiseerd. Ook 
staan er in december een hoop leuke 
activiteiten gepland.’ vertellen ze. 

‘We zijn vooral trots dat de IJssel-
burgh wat meer leeft. Het feit dat er 
meer continuïteit van zorg geboden 
kan worden en dat we er als team 
samen ook echt voor staan, voelt heel 
goed.’ legt Katja uit. ‘We doen ons 
best om hierin verder te ontwikkelen.’

‘Als afsluiter wil ik graag mededelen 
dat mensen hier echt welkom zijn. 
Daar ligt onze kracht! Bij Humanitas 
worden alle cliënten met open armen 
ontvangen. We gaan als team altijd op 
zoek naar mogelijkheden en oplossin-
gen, zodat onze cliënten de beste zorg 
krijgen.’ eindigt Monique. 

IEDEREEN DOET MEE

THUISKOMEN OP DE BSO
Begrip in Beverwaard! bekende met elkaar aan het dansen 

waren, met Pasen werden er eieren 
gezocht en ook Halloween was altijd 
een feestje. Veel Beverwaarders koes-
teren mooie herinneringen.’, vertelt 
Ronald.

Bedankt! 
Mirella, Jaco en John bedanken ieder-
een voor de liefdevolle reacties, steun, 
donaties en berichten. ‘We hebben dit 
altijd met veel passie en liefde gedaan 
voor Beverwaard en omstreken. Met 
een lach en een traan sluiten we dit 
tijdperk af.’

De toekomst
De speeltuin blijft open om er lekker 
te spelen zoals iedereen dat gewend 
is. Voor de langere termijn is het be-

langrijk dat er een nieuwe bestuur 
komt. Naast het dagelijks bestuur 
zijn ook vrijwilligers erg belangrijk. 
Zo kunnen kinderen in een veilige 
en schone speeltuin blijven spelen 
en kunnen er nog veel meer mooie 
herinneringen worden gemaakt. 
 
Mocht je interesse hebben om als 
vrijwilliger iets te betekenen voor 
de speeltuin dan kan er een mail 
gestuurd worden naar  

info@bsw-rotterdam.nl  
Met ondersteuning van de BSW en het  
(nieuw te vormen) bestuur heeft men 
er vertrouwen in dat de speeltuin zijn 
belangrijke functie in de wijk kan 
blijven behouden. 

‘MAAKJEWIJK’ IN 
BEVERWAARD

Het verloop van

In het voorjaar is ‘MaakJeWijk’ gestart 
in Beverwaard. Via 190 straatgesprek-
ken met bewoners en diverse groeps-
gesprekken is op zoek gegaan naar de 
buikpijn en de kracht van Beverwaard. 
Projectleider Berna Kousemaker van 
de gemeente Rotterdam vertelt:  
‘In sommige wijken gaat het goed, 
kijkend naar de criminaliteitscijfers 
van de politie, maar blijven mensen 
zich onveilig voelen. De vraag waar dit 
door veroorzaakt wordt, boeit me. 
Uit onderzoek van Hogeschool In 
Holland blijkt dat in Beverwaard vooral 
jongeren zich onveilig voelen en het 
winkelcentrum als meest onveilige 
plek wordt gezien.’

En daar moet 
wat aan ge-
beuren!  

De resultaten 
van de ge-
sprekken zijn 
verwerkt en er 
zijn veel ideeën verzameld. 
Hieruit zijn 4 concrete plannen geko-
zen: de plannen hebben betrekking op 
het sfeer en verlichting in het winkel-
centrum- en het park, zichtbaarheid 
van de boa’s en jongeren in de wijk. 
‘Er doen zo ontzettend veel mensen 
mee met MaakJeWijk. Bewoners, 
wijkraad, politie, welzijnsinstellingen, 
ondernemers, woningcorporaties, 
onderwijs en de gemeente zetten zich 
elke keer weer in. 

Ik hoop vooral dat het sterke net-
werk, van betrokken bewoners en 
professionals die zich inzetten voor 
veiligheidsbeleving, blijft bestaan.’ 
eindigt Berna.

Humanitas

Ruud Spruit woont al ruim 30 jaar 
in de Keverborgstraat in Bever-
waard. Hij is buschauffeur, houdt 
van foto’s maken, nieuws verza-
melen en is een betrokken bewo-
ner. Ruud is dan ook erg geïnte-
resseerd in wat er zich in de wijk 
afspeelt. ‘Ik vind het fijn om ande-
re Beverwaarders te informeren 
over wat er in de wijk gebeurd, 
en ze hierbij te betrekken. Het 
is belangrijk 
om contact 
te blijven met 
medebewo-
ners, zeker 
in deze tijd.”,  
legt Ruud uit. 
Ruud is actief 
bij Judover-
eniging Hashi, 
Beverwaardigheden en als   
LikeJeWijk Reporter.

‘CONTACT MET MEDEBEWO-
NERS IS HEEL BELANGRIJK’

Beverwaarder in beeld

Een fijne kerst en een geweldig 2023 namens PCB de Parel!

SHIRMA ROUSE, SKITTA,
EDSON DA GRACA EN MEER!
Ga snel naar de www.islemunda.nl 
en bestel snel je kaarten voor dit 
unieke festival!

30 DECEMBER - 17.00 TOT 20.00 UUR 
SKILLSZ HOUSE BEVERWAARD

FILMAVOND
Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar  

op de Slangeburgplein 23 
Meer in de wijkagenda!

Gratis!

Scan en kijk!

Scan voor meer!

Scan en bekijk de 
video van Joyce,  
collega van Rianne.

,


