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Bewonersorganisatie Zuidwijk stopt!
Ja, u leest het goed. De Bewonersorganisatie Zuidwijk gaat stoppen
met alle activiteiten. Per 31 maart
2021 doen wij na 35 jaar, met pijn in
ons hart, de deur aan de Vaerhorst
voorgoed op slot.
De reden? Heel simpel, er is geen opvolging
voor het bestuur en geen aanwas van vrijwil
ligers voor de buurtgroepen.
Gestart met onze eerste wijkwinkel aan de
Schere, daarna verhuisd naar de Larenkamp
en tot slot onze laatste plek aan de Vaer
horst. In onze goed lopende wijkwinkel
konden bewoners van Zuidwijk terecht met
al hun vragen. Ze werden geholpen met het
invullen van formulieren. Telefoontjes naar
diverse instanties werden gepleegd om hen,
indien nodig, door te verwijzen.

Het huidige bestuur van de Bewonersorganisatie Zuidwijk:
Johan Geurtz, Erna de Vaan, Elly van Houte, Herman Philips, Jeannette Philips

En natuurlijk niet te vergeten de uitgave van
“De Zuidwijker”. Vele jaren een volledige
wijkkrant die 10 maal per jaar verscheen,
later door het afhaken van de vrijwilligers
een incidentele flyer.

Samen met de huurdersverenigingen Hor
sten en Velden werden, onder de paraplu
van de BOZ en met behulp van het opbouw
werk, in de andere buurten buurtgroepen op
gericht. Een maal in de zes weken kwamen
de vertegenwoordigers van deze groepen
bijeen om hun belevenissen uit te wisselen.
Zodoende bleef het bestuur op de hoogte wat
er speelde in Zuidwijk. Deze buurtgroepen
slaagden er ook in om, met ondersteuning
van de BOZ en vele buurtbewoners, leuke
feesten te organiseren, zoals Paas, zomer
en Kerstfeesten in de Horsten en spetterende
zomer en winterfeesten in de Burgen. In de
Kampen was er een aantal maal een zeer
geslaagde multiculturele hapjesdag. In de
Lo’s was er een bloemenfeest en een kerst
feest met zelfs een verrassingsbezoek van
onze burgemeester Aboutaleb, die later ook
nog een bezoek bracht aan het BOZ kantoor
aan de Vaerhorst en aan de Drakenburg.

Zijn voorganger de heer Opstelten was ook
al eens een gast in Zuidwijk, evenals de
toenmalige minister Vogelaar, die Zuidwijk
een “prachtwijk” noemde.

Naast onze dagelijkse bezigheden en het
runnen van de wijkwinkel, organiseerde de
BOZ ook 8x een zeer succesvol geranium
feest, waar jaarlijks zo’n 3000 bloeiende
planten aan de bewoners van Zuidwijk wer
den uitgedeeld.

Met al deze activiteiten waren we zichtbaar
in de wijk, maar achter de schermen werd er
ook flink gewerkt, door deel te nemen aan
diverse overleggen en klankbordgroepen.
Denk b.v. aan het maken van plannen voor
sloop, nieuwbouw en renovatie. We zaten
aan tafel met de gemeente, Stichting Tuin
stad Zuidwijk, later Vestia, met aannemers,
architecten en aanverwante diensten. Eerste
palen van nieuwbouw werden door vrijwil
ligers van de BOZ geslagen en bij reno
vatie hielden we altijd een oogje in het zeil
en werd er, waar nodig, stevig onderhan
deld. In de Landelijke Huurdersraad van
Vestia is al jaren een vrijwilliger vanuit de

De eerste wijkwinkel aan de Schere

Daarna in de Larenkamp

Vanaf 2012 op de Vaerhorst

Met het noemen van al deze klein
schalige activiteiten zouden we bijna de
grote vergeten. Wij hebben in samenwer
king met diverse instanties, vier keer een
grandioos Zuidwijkspektakel georganiseerd.
Twee dagen stond Zuidwijk op z’n kop
met vele attracties voor jong en oud, met
als klapper in 2011 het optreden van Lee
Towers.

Toenmalig minister
Vogelaar noemde
Zuidwijk bij haar
bezoek een “prachtwijk”

Het zeer succesvolle
Geraniumfeest waar
gratis geraniums aan
de inwoners van Zuidwijk
werden uitgedeeld

Burgemeester
Aboutaleb liet zich
bij zijn bezoek aan
de BOZ bijpraten

Het meerdaagse
Zuidwijkspektakel ...

... met een optreden van Lee Towers!

BOZ actief. We hadden een afgevaardigde
in diverse beheercommissies. In de klank
bordgroep Ahoy konden we meedenken en
praten over de klachten die er bij ons bin
nen waren gekomen en hoorden we ook de
plannen van Ahoy, betreffende de uitbrei
ding en eventuele festivals. Bij de gemeente
zaten we met diverse diensten aan tafel,
zoals o.a. stadsbeheer, politie en leden van
het wijkteam. Daar werden we op de hoogte
gehouden van de plannen in onze wijk en
konden we ons commentaar geven. Gegrond
en ongegrond. Toen we in Charlois het idee
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Bloemenfeest
in de Lo’s,
Hapjesdag
in de Kampen,
Zomerfeest
in de Horsten

hadden dat er door de toenmalige Deel
gemeente verschil werd gemaakt tussen de
verschillende bewonersorganisaties, zijn we
met vertegenwoordigers van Heijplaat, Oud
Charlois, Carnisse, Tarwewijk, Pendrecht,
Wielewaal en Zuidplein, bijeen gaan zitten
en een gezamenlijk overleg gestart.
Nadat in 2012 de ondersteuning van het
gesubsidieerde opbouwwerk vanuit de
Gemeente stopte, hebben we, als vrijwil
ligers, onze schouders eronder gezet en zijn
zelf verder gegaan. Dat was soms moei
lijk omdat je toch experts nodig hebt om
mensen te motiveren en enthousiast te
maken voor hun wijk. We hebben dit in
onze ogen toch aardig volgehouden. Om
onze vrijwilligers te bedanken, die soms
jarenlang van de partij waren, maakten we
diverse jaren een uitstapje of we gingen uit
eten. Aan het eind van het jaar volgde dan
onze traditionele kerstborrel, voor onze
mensen en relaties.

Een blijvend aandenken aan de BOZ: de Social
Sofa in het Van Tijenplantsoen

Terugkijkend op 35 jaar, kunnen we met
trots zeggen dat er deze jaren veel bereikt
is in Zuidwijk en veelal met inbreng van de
Bewonersorganisatie Zuidwijk. We zullen
het natuurlijk gaan missen, maar Zuidwij
kers komen elkaar altijd weer ergens tegen!

