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Turks Huis koos nieuwe voorzitter
Sedat Atacan was 7 jaar lang voorzitter van het
bestuur van de vereniging Turks Huis in Pendrecht.
Hij heeft bij elkaar wel 16 jaar in het bestuur van de
vereniging zijn partij mee geblazen. Inmiddels is hij
65 jaar en hij vond het tijd geworden dat een ander
zijn plaatsje innam. Dat is onlangs gebeurd.
Ramazan Kelebek werd verkozen tot de nieuwe voorzitter. Hij is al zo’n twaalf jaar lid en vaak in het verenigingsgebouwtje te vinden. Als je hem vraagt of er een
andere koers gevaren gaat worden, zegt hij resoluut:
“Nee, dat doen we niet! Ik wil alleen dat de vereniging
het nog beter gaat doen!” De oude voorzitter kan het niet
nalaten om Ramazan advies te geven. Er vond een bijeenkomst over preventieve activiteiten in de Herkingenbuurt plaats in het gebouwtje van de speeltuin en daar
ging hij namens het Turks Huis naar toe. “Je moet daar
zeggen dat ze de volgende bijeenkomst in het Turks
Huis moeten houden”, fluisterde hij de nieuwe voorzitter
in. De vereniging kan altijd wat inkomsten gebruiken en
is uit op goodwill in de buurt.
Die goodwill hebben ze. Iedere dinsdag- en woensdagmorgen kunnen mensen met papieren en andere zaken
waar ze moeilijk mee uit de voeten kunnen terecht in

het Turks Huis aan de Sommelsdijkstraat 35. En er kan
over meerdere zaken een beroep gedaan worden op de
vereniging. Sedat Atacan stond daar altijd klaar voor de
buurt en dat zal de nieuwe voorzitter zeker voortzetten.

KERSSSST IN PENDORP!
De nieuwe kerstvoorstelling van toneelgroep Pendrecht Theater
Heeft u vorig jaar genoten van Scrooge? Kom dit jaar weer
genieten. Heeft u Scrooge gemist? Dan is dit uw kans op een
mooie kerstvoorstelling bij u in de buurt.
‘Kersssst in Pendorp!’ gaat over de inwoners van een dorp:
Pendorp. Ze bereiden de komst voor van de koning, die dit
jaar in Pendorp een kersttoespraak zal houden. Maar dan
verschijnt er een ongenode gast en wordt het een andere
kerst dan ieder van hen zich had voorgesteld. Een bijzondere
kerst, in een bijzonder dorp. Dat wel.
‘Kersssst in Pendorp!’ is speciaal voor Toneelgroep Pendrecht
Theater geschreven door Pieta Bot, die o.a. de veelgeprezen
Pendrecht Monologen en Dialogen schreef en de bewerking
van Scrooge vorig jaar. Ze neemt ook de regie op zich van de enthousiaste spelersgroep.
‘Kersssst in Pendrecht!’ is een voorstelling vol humor en ontroering, kerstkrans en kerstmuziek.
Wanneer:
dinsdag 15, woensdag 16 en vrijdag 18 december.
Waar:		
Plein 1953 nummer 192 Rotterdam (Pendrecht).
Aanvang:	19.30. De deuren gaan om 19.00 open voor inloop met koffie en thee.
Toegang:
Gratis. Maar reserveren is verplicht.
Reserveren:
Per mail: bienhofman@hotmail.com
		
Telefonisch: 010 480 9346
Wilt u zeker zijn van een plaats? Reserveer dan snel.
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colofon

Van de redactie
Voor u ligt In de Kijkerd nummer 4 van de 29ste jaargang. Pendrecht’s bewonersnieuws gaat
op naar de 30ste jaargang. De redactie geeft niet op.
Zeker niet in deze gezellige tijd. Met Halloween net achter de rug, Sinterklaas op bezoek en
kerst en oud en nieuw voor de deur.
Er staan een paar mooie evenementen op de agenda. Het Pendrecht Theater maakte een
nieuwe productie, die helemaal aansluit bij deze tijd van het jaar en door Piet Bot geschreven
is met de veranderingen in de samenleving in haar achterhoofd. Kersssst in Pendorp! En er
komt een concert met maar liefst 6 organisten in de Open Hofkerk.
Er is nieuws uit het Turks huis en zijn veel berichten van de Kinderfaculteit. Wijkagent Han
Adema nam afscheid. Ruben van der Meijde nam zijn plaats in. In de Herkingenstraat ging
buurtpreventie van start en de beide Pendrechtse speeltuinen doen van zich spreken.
Er komt opnieuw een nieuwjaarscollege. Houd de mededelingen over de datum goed in de
gaten. Op 21 januari 2016 start op het Arboretum ook het vorige keer aangekondigde nieuwe
project onder naam Gastronomisch Pendrecht. Bewoners en gastkokers koken voor een
groep van 12 bewoners. Aanmelden kan via 010 - 480 93 46.
De redactie wenst u veel leesplezier en een gezellige tijd.

Rectificatie

Hans Dijkstra was 3 weken weg uit
Rotterdam. Hij was bij zijn dochter
in Spanje. Zijn klanten misten de
straatkrantverkoper. Iemand moet
het verhaal verzonnen hebben dat
hij overleden was. In de Kijkerd
nam het verhaal over. Hij en zijn
klanten keken raar op toen hij zich
weer meldde met straatkrant. Er
ontstonden hartverwarmende taferelen. Zijn klanten zijn erg aan hem
gehecht. Gelukkig leeft Hans!

En verder...
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Vergroening Plein
De vergroening is het
resultaat van een samenwerking tussen
de omwonenden en
ondernemers.

Kinderfaculteit
Op 5 oktober is het
nieuwe Kinderfaculteitsjaar gestart.

Han Adema
Op 11 september
nam Han Adema,
wijkagent van Pen
drecht Zuid, afscheid
van onze wijk.

www.vitaalpendrecht.nl
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Vergroening Plein 1953
gaat eind 2015 van start
De vergroening van Plein 1953 en
de planvorming die eraan vooraf
is gegaan is het resultaat van een
samenwerking tussen de omwonenden en ondernemers van Plein
1953 en de gemeente Rotterdam.
Het project is al in 2013 van start
gegaan, onder de vlag van de toenmalige deelgemeente Charlois. De
insteek was het maken van een plan
waarbij bewoners en ondernemers
hun input geven voor wat er gaat
komen. Op vergelijkbare wijze is gewerkt aan vergroeningsplannen voor
het Van Tijenplantsoen in Zuidwijk
en het Rondoplein op Heijplaat. Ook
deze plannen zullen dit jaar starten.
In 2013 waren bijeenkomsten georganiseerd om met belanghebbenden
te inventariseren wat zij belangrijk
vonden voor Plein 1953 en op welke
manier daar vorm aan gegeven kon
worden. Verschillende aspecten
zijn de revue gepasseerd. Op basis
daarvan is een schets gemaakt.
In 2015 is de draad opnieuw opgepakt. Er zijn twee bijeenkomsten met
belanghebbenden gehouden. Ook
vertegenwoordigers van de gebiedscommissie Charlois waren daarbij
aanwezig. In maart is de input
geïnventariseerd, voortbordurend
op de workshops die in 2013 plaats
hadden gevonden. In juni is het
conceptvoorstel voor de inrichting
besproken. De deelnemers aan de
bijeenkomst waren hier enthousiast
over.
Het resultaat is zichtbaar op de
kaart. Langs de ‘urban villa’s’ worden hagen aangebracht. Voor de
vijver zal een deel van de verharding
vervangen worden door een grastalud. Er worden enkele bomen aangepland op het plein. De wens is om
ook aan de Slinge een aantal bomen
te planten, mits er op de beoogde
locatie geen kabels en leidingen

liggen. Dit wordt nog nader onderzocht. Op het plein komen ook een
aantal bomen dat zich leent voor het
plaatsen van feestverlichting. Verder
zal een levensgroot schaakbord
ingelegd worden in de nabijheid van
de Kinderfaculteit, waar de schaakstukken ook in beheer zullen zijn. De
Walvis wordt weggehaald, dit was
een nadrukkelijk verzoek van bewoners en ondernemers. Tenslotte zal
er een Pergola op het plein geplaatst
worden.

Het plan wordt stap voor stap gerealiseerd. De eerste fase start einde
2015. Omwonenden zullen daar ook
de gebruikelijke brief voor ontvangen
voor de aankondiging van werkzaamheden in de buitenruimte.
Er zal rekening gehouden worden
met de feestdagen, zodat er voor
het winkelend publiek geen overlast zal zijn. In de loop van 2016
zullen de vervolgfasen gerealiseerd
worden.
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RoZoVo, schatten uit oude doos
Op zoek naar uniek beeldmateriaal
over het leven in de wederopbouwperiode in Pendrecht.
Vier dagen na het bombardement op
18 mei 1940 werd officieel begonnen met de wederopbouw van
Rotterdam. Tot aan de zomer van
2016 gaat Rotterdam vijfenzeventig
jaar wederopbouw vieren onder de
naam Rotterdam Viert de Stad! In
het kader van deze manifestatie zijn
de Cultuurscouts op zoek naar Rotterdammers die hun oude film- en
fotomateriaal over de wederopbouw
willen delen met andere Rotterdammers.
Bijvoorbeeld de foto van je oma die
haar gezin naar een gloednieuw huis
loodst in een wijk in aanbouw, het
filmpje waar mannen noeste arbeid
verrichten om de visie van architect
Lotte Stam-Beese te verwezenlijken,
of een foto verslag van de eerste
wedstrijd van de voetbalclub in de
polderklei. Unieke beelden van de
wederopbouwperiode in Rotterdam
die het verhaal van toen vertellen.
Foto's en films die bij jou in de dressoir liggen te wachten op een groot
publiek dat het verhaal wil leren

Bien Hofman en Rieks Westrik hebben al film- en videomateriaal uit de
archieven van Woonstad Rotterdam.
kennen. Stof die beelden af en deel
ze met de stad!
De Cultuurscout Charlois werkt
samen met ROTTOP om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren
om hun niet eerder vertoond foto- en
filmmateriaal van de wederopbouw
te delen met zoveel mogelijk andere
Rotterdammers.
Op 13 februari ben je van harte
welkom om je foto of film te laten
zien tijdens een leerzame en leuke

Heldenmozaïek

Op woensdag 18 november onthulden Clasien Kramer en Jos Versteeg
van Woonstad Rotterdam. De mozaïek van de helden van de campagne Pendrecht is Goed Bezig. 9 helden gingen op de foto met de
projectleider, Joop Stobbe en Ed Goverde. De laatste was toen vanuit
de deelgemeente verantwoordelijk voor de imago-campagne van Pen
drecht. De heldenmozaïek hangt op één van de blinde muren tussen
de Aafjeflat en de Woonstad-flat aan de Burghsluissingel.

www.vitaalpendrecht.nl

middag die in het teken staat van
Rotterdam Viert de stad!. Wij zijn
bijzonder nieuwsgierig naar jouw
verhaal. Een panel van experts duidt
de foto’s en films en plaatst ze in
Rotterdams, historisch perspectief
en een aantal beelden worden in
2016 getoond in de expositie op
beeldschermen in de binnenstad.
Geniet van alle beelden, verhalen
en de nieuwe energie van toen en
nu, onder het genot van een hapje,
drankje en lezing aan het Plein 1953
192.
Wil je meer weten?
Houd www.facebook.com/rottopnl
in de gaten voor het laatste nieuws.
Of heb je nu al uniek materiaal dat
je wilt delen, of heb je een suggestie? Neem dan contact op met de
cultuurscout van Charlois, Kaboul
Vermijs via charlois@cultuurscouts.
com.
RoZoVo, schatten uit oude doos
13 februari, vanaf 14.00 uur.
Vitaal Pendrecht, Plein 1953 nr 192
Beeldmateriaal aan bieden of vragen? charlois@cultuurscouts.com,
06 34 777 094
www.facebook.com/rottopnl
Dit project is in het kader van Rotterdam Viert de Stad! En is een samenwerking met ROTTOP.nl
www.rotterdamviert destad.nl /
www.rottop.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.kinderfaculteit.nl
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Halloween op Neeltje Jans
Op zaterdag 31 oktober werd 's middags Halloween voor de kleintjes en
's avonds voor de wat grotere kinderen gevierd op speeltuin Neeltje
Jans. Het clubhuis was omgebouwd
tot een waar spookhuis met spinnenwebben en enge geluiden en
al. De kinderen die durfden werden
door het spookhuis geloodst. Onder
de pergola was een tent gemaakt.
Ook al weer eng omdat je van buitenaf niet kon zien wat er gebeurde.
Een heuse waarzegster vertelde er
precies hoe je leven er verder uit
zou gaan zien. Reken maar dat haar
voorspellingen op de voet gevolgd
worden.
Natuurlijk was er lekkers voor iedereen.
's Avonds werd het griezelen voor
de groten. Zij gingen ook door het
spookhuis. Nu met harde schrille
geluiden en schreeuwen en heksen
die bewogen en ineens licht gaven.
Daarna werden er groepjes samengesteld en ging men de straat op.
Er was een speurtocht naar enge
dingen verspreid door de buurt. Zo
kwamen ze in de Stellendamstraat
een zwerver tegen. Die was al
heel lang niet meer gesignaleerd in
Pendrecht. Gelukkig was het alleen

maar voor die avond. De zwerver
werd overigens voorzien van koffie
en koekjes voorzien om het niet al te
koud te krijgen. Het was niet alleen
donker maar ook fris op die avond.
Een grote groep vrijwilligers en de
beheerder van de speeltuin hadden
er echt alles aan gedaan om voor
ruim honderd kinderen Halloween
tot een onvergetelijke feest te maken. Daar waren ze een paar maanden geleden al aan begonnen. Eerst
ideeën verzamelen en de wekenlang
daarna werden uren besteedt aan
de uitvoering ervan. De opgetogen

gezichten van de kinderen maakten
deze inspanningen meer dan waard.
Herinneringen opbouwen samen de
kinderen daar is het waar het bij de
speeltuin Neeltje Jans om draait.
Vrijwilligers en Bas, de beheerder,
zijn bezig om ervoor te zorgen dat
de kinderen later zeggen "Wat hebben wij het fijn gehad"
Halloween is dus achter de rug en
de Sint is in het land. Ook die wordt
op de Neeltje Jans weer door de
kleintjes met verwachtingsvolle ogen
ontvangen. De open haard, gemaakt
door de zeer creatiever Diana, staat
klaar om alle schoentjes te zetten.
Inschrijven is nodig om de veiligheid
te kunnen waarborgen. En als de
Sint weer naar Spanje is, storten de
vrijwilligers zich weer op het Kerstgebeuren. Met de kinderen worden
mooie kerststukjes gemaakt voor
thuis.
Via deze weg willen het bestuur, alle
vrijwilligers en medewerkers van de
speeltuin Neeltje Jans alle bewoners
van Pendrecht fijne feestdagen en
een heel gelukkig 2016 wensen.
Zij vragen u om eens een kijkje te
komen nemen en vooral mee te genieten van het vele werk dat er in de
afgelopen twee en half jaar verzet is.
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Nieuws van de Kinderfaculteit
Op 5 oktober is het nieuwe Kinderfaculteitsjaar gestart. Ruim de helft
van de leerlingen van de Pendrechtse basisscholen volgt één of meer
lessen aan de Kinderfaculteit.
Nieuw in het aanbod van de Kinderfaculteit zijn lessen die goed zijn
voor de ontwikkeling van taalbegrip
en woordenschat van leerlingen:
Maak je eigen boek, Tekst en Animatie, Huiswerkbegeleiding en Nederlands. Op basisschool de Koppeling
is een technieklokaal ingericht waar
ook de Kinderfaculteit gebruik van
maakt. En met Circus en Musical
werken de leerlingen naar een spetterende voorstelling toe. Nieuw is
ook het kleuterprogramma van de
Kinderfaculteit. De lessen voor de
kleuters zijn op de eigen school. De
helft van de groep blijft bij de juf,
terwijl de andere kinderen dan naar
Kleuterdans, Sportkriebels, Drama,
Voorlezen of Kleutertechniek gaan.
Bijzonder populair zijn de lessen Engels, Gitaar, Koken en Gamedesign.

Kookles bij juf Varzia op het Arboretum.

Foto rechts: Kleuterles techniek,
werken met een hamer.
Foto midden: Leren rekenen met
de computer bij tutor Lisa.
Foto geheel rechts: Yogesh maakt
een waterput bij techniekles.

Leren programmeren bij Gamedesign

www.vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.kinderfaculteit.nl
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De Rekenfaculteit – een nie
Vlak voor de herfstvakantie is een
nieuw en intensief project van de
Kinderfaculteit en de basisscholen
van start gegaan. Het project is opgezet naar een voorbeeld van het
zogenaamde ‘Match Style Tutoring’
uit de Verenigde Staten.
Op de Beatrixschool, Over de
Slinge en de Hoeksteen krijgt
een deel van de leerlingen van
de groepen 6 en 7, vier keer per
week een uur tutorles. Dat betekent
dat zij in duo’s rekenles krijgen
van een tutor. Zij krijgen gewoon
de stof die hun klasgenoten ook

krijgen maar zij gaan met de tutor
de diepte in. Zo kan de rekenles
goed getraind en verwerkt worden.
Zowel leerlingen die al goed zijn in
rekenen als die zwak zijn komen in
aanmerking voor de tutorles. Zij zijn
geselecteerd door de computer. De
leerlingen uit groep 7 die niet zijn
geselecteerd, komen volgend jaar
in aanmerking voor tutoring.
Waarom rekenen? Vaardigheden
die kinderen opdoen met rekenen
hebben ook invloed op hun organisatie- en planningsvermogen. Bovendien wordt er in de rekenlessen
ook veel taal gebruikt, zodat ook

het taalbegrip omhoog gaat. Elke
week hebben de tutoren contact
met de ouders van hun leerlingen.
Zo kunnen ouders de vorderingen
van hun kinderen goed volgen.

Eerste ervaringen tutoren
De tutoren van de Rekenfaculteit geven vier keer per
week rekenlessen van één uur aan duo’s kinderen
uit groep 6 en 7. Zowel de tutoren als de kinderen
zijn erg enthousiast en gaan met plezier naar de
lessen. Jesse, Lisa, Iris en Melissa zullen kort wat
vertellen over hun eerste ervaringen als tutor.
Naast een intensieve training, hebben de tutoren allemaal al ervaring opgedaan in het werken met kinderen. Zo werkt Jesse al meerdere jaren met kinderen op
het gebied van sport. Door deze ervaring kwam hij er
achter dat hij graag in het
onderwijs wilde werken.
Zijn doel is leerlingen
te motiveren voor het
rekenen en tegelijkertijd
hun zelfvertrouwen op te
krikken. Jesse is blij dat
leerlingen al na enkele
weken doelen bereiken,
die in eerste instantie
onhaalbaar leken.
Lisa hoopt, naast het
overbrengen van kennis en betere prestaties
Tutor Jesse met zijn twee
van leerlingen, zich verder leerlingen op de Hoeksteen.
te kunnen ontwikkelen in het
lesgeven. Lisa heeft eerder al veel geleerd over verschillende manieren van kennis overbrengen tijdens de ALO
(opleiding tot sportleraar), maar wil nog meer vaardigheden ontwikkelen die zij later ook kan toepassen bij
bijvoorbeeld de zeillessen die zij in het voorjaar en de
zomer geeft.

Tutor-teambuiling bij de zeilschool van Lisa.
Volgens Iris zorgt de combinatie rekenen en lachen vooral voor goede leerresultaten. Zij vindt het belangrijk dat
de kinderen die meedoen aan het project op een leuke
manier rekenles
krijgen. Zij probeert
met de kinderen het
uiterste uit een les
te halen. Melissa
sluit zich hierbij aan
en voegt toe dat zij
het belangrijk vindt
dat de kinderen veel De Rekenfaculteit.
succeservaringen
opdoen, zodat zij vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en zij trots zijn op hun behaalde resultaten. “Het is
geweldig om kinderen trots te horen zeggen: “Juf, ik heb
gewoon mijn toets gehaald!” of “Is de les nu al voorbij?
Jammer!”. Daar doe ik het voor, de kinderen plezier laten
hebben in leren en ze te laten groeien.”
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uw tutorproject in Pendrecht
De leiding van het tutorproject is
in handen van Wendy Koopmans.
Hieronder stelt zij zich aan u voor.

Een kleine impressie van het
bezoek van Wendy Koopmans
in New York.

Beste lezers,
Graag stel ik me aan u voor.
Ik ben Wendy Koopmans. Ik ben
altijd al werkzaam geweest in het
onderwijs in Rotterdam, als leerkracht, als intern begeleider en ook
als directeur van een basisschool in
Rotterdam Lombardijen.
Per 1 oktober jl. ben ik gestart als
projectleider voor de Kinderfaculteit
en specifiek voor het tutorproject.
Dit tutorproject is gebaseerd op een

project in New York. Om die reden
mocht ik voor een aantal dagen naar
New York om daar de kneepjes van
het vak te leren van de specialisten. Ik heb verschillende scholen
bezocht, gesproken met diverse
projectleiders en heb een driedaagse
training gevolgd zodat ik vol energie,
enthousiasme en met heel veel nuttige informatie aan de slag kan om
dit project nog beter te maken.
Om de resultaten van het tutorproject te volgen loopt er ook een groot
onderzoek, geleid door de Universiteit van Amsterdam.

De Kinderraad Pendrecht
Ieder jaar vertrekken de leerlingen van groep 8 uit de
Kinderraad en worden er nieuwe leerlingen gekozen om
de Raad weer aan te vullen.
Zie ze staan: Armaan, Melhi, Ouassim, Mounir, Defna,
Inchely, Nadia, Malak, Sanni, Aya, Geneviève en Joann.
Samen gaan zij meepraten over de Kinderfaculteit, over
de veiligheid in de wijk en andere zaken die voor kinderen van belang zijn. Kinderraad, succes!

Zondagscollege

Alle leerlingen en docenten van het Zondagscollege.
Elke zondag van 10.00-13.00 uur is het Zondagscollege van de
Kinderfaculteit. Zo’n dertig leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 gaan
naar het college om er te werken aan hun huiswerk en extra oefeningen te krijgen in taal en rekenen. Er wordt niet alleen serieus gewerkt
op het Zondagscollege, de kinderen en docenten hebben het ook
gezellig met elkaar. Interesse? Meld je aan bij de Kinderfaculteit.

www.vitaalpendrecht.nl

Een zwemdiploma!

Niet zonder zwemdiploma naar de
middelbare school. Voor leerlingen die met schoolzwemmen hun
diploma nog niet hebben gehaald
in groep 6, hebben bij de Kinderfaculteit de kans om het alsnog te
halen. Maandagmiddag na schooltijd krijgen zij zwemles in zwembad
Charlois. Windy, Mandy, Malik,
Tymon en Zakaria hadden maar vijf
extra lessen nodig om het diploma in
de wacht te slepen.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.kinderfaculteit.nl
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Sportkriebels

Xtreme Sports
Xtreme Sports is het nieuwste sportprogramma van de
Kinderfaculteit, speciaal voor jongens uit de bovenbouw
die graag bewegen en een uitdaging niet uit de weg
gaan. Tijdens de trainingen komen allerlei knotsgekke
spellen en opdrachten in vogelvlucht voorbij, waarbij samenwerking, doorzettingsvermogen en plezier centraal
staan. Er waren zo veel inschrijvingen dat niet iedereen
mee kon doen, en daarnaast mochten ook leerkrachten
hun leerlingen opgeven. Op de foto het succesvolle
‘Bunkertrefbal’, waarbij twee teams tegen elkaar strijden
en tegelijkertijd de eigen bunker moeten opbouwen en
beschermen.

Vakmanschap
Vakmanschap is weer gestart! Het eerste bezoek
aan AutoKievit Rotterdam was een groot succes.
De leerlingen uit groep 7/8 van de Kinderfaculteit
kregen alle ruimte om kennis te maken met de
beroepen binnen de Autowereld.
Op de vraag of de leerlingen later met auto’s willen
werken antwoordde Mounir uit groep 8: “Ja, nú
wel!”
De Kinderfaculteit kijkt met veel plezier uit naar de
komende Vakmanschap bezoeken. De beroepen
binnen Geneeskunde & Zorg en Rechten komen
als eerst aan bod. Er staat zelfs een bezoek aan
de Rechtbank op de planning.
Wilt u ook kinderen enthousiast maken voor uw
werk of heeft u een vraag?
Neem dan contact op met Marieke Nijhuis
(m.kinderfaculteit@gmail.com).

Sinds dit schooljaar heeft elke basisschool in Pendrecht
zijn eigen ‘Sportkriebeluur’ voor kleuters. Via de Kinderfaculteit geven sportdocenten in het speellokaal 8
sportlessen aan alle kleuterklassen. Tijdens de lessen
wordt kennis gemaakt met alle sporten waar kinderen
vanaf groep 3 lid van kunnen worden, zoals bijvoorbeeld
turnen, basketbal, tennis en voetbal. Kinderen (en hun
ouders) worden op deze wijze voorbereid op het maken
van een sportkeuze. De nadruk ligt hierbij op meervoudige motorische ontwikkeling, maar vooral op het plezier
in bewegen.Op de foto de kennismaking met judo,
tijdens de ‘Sportkriebels’ van Obs Over De Slinge op de
locatie Krabbendijkestraat.
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Pendrecht van toen
Bijna alle galerijflats in Pendrecht
hebben nu een lift maar dat is niet
altijd zo geweest, alleen de flats van
meer dan vier verdiepingen hadden vanaf het begin liften. In 1958
is de Kortgeneflat opgeleverd en
daar waren de eerste Pendrechtse
liften, één van de twee ging van de
kelder tot aan de tiende etage en
was daarmee tot 1971 de langste in
de wijk. Al snel volgden de HAL-flat,
de Zuiderparkflat en de Karel de
Stouteflat. In de zeventiger jaren
kwamen er liften bij door de bouw
van Valckensteyn, Korpersteijn
en de Sliedrechtflat. Het in 2012
afgebroken Valckensteyn telde maar
liefst drie liften: twee voor de bewoners en een dienstlift (foto) voor het
rondbrengen van de maaltijden naar
de verzorgingskamers, deze laatste
lift ging slechts tot de derde verdieping.

In 1995 begon de vernieuwing van
Pendrecht waarbij het aantal liften
gestaag toenam omdat er bij de
renovatie van galerijflats bijna altijd
een lift werd bijgeplaatst. Meestal
werd er een nieuwe liftschacht
gebouwd maar soms ging het
anders: bij de vierhoog galerijflats
van Patrimonium (nu Vestia) werd
in een bestaand trappenhuis de trap
vervangen door een lift.
De Zuiderparkflat kreeg bij de renovatie nieuwe liften, de oude zijn nog
aanwezig maar niet meer toegankelijk. De langste liften van Pendrecht
bevinden zich nu in de 19 verdiepingen tellende hoge toren van de
Zuiderkroon, er zijn in totaal ruim 40
liften in Pendrechtse flats.
Ook in andere gebouwen zijn liften
te vinden, enkele voorbeelden: de
Passage, Gezondheidscentrum

Zuiderkroon, supermarkt Dirk (naar
de parkeergarage), de Middelburgt
en bij metrostation Slinge.
Mario Bosch

Jeu de Boulesclub Ostreaflat
bestaat 10 jaar
Op zaterdag 22
augustus j.l. was er
in de tuin van de Ostreaflat een activiteitendag ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van de Jeu
de Boules club. De
dag was voor iedereen die meedoet
met de activiteiten,
daarnaast had de
bewonerscommissie
ook diverse media
uitgenodigd. De
Ostreaflat heeft aan
de Slinge-kant een
recreatieruimte met een buitenterras en twee banen voor
Jeu de Boules. Hoewel de flat er al weer 13 jaar staat
zijn er nog aardig wat bewoners van het eerste uur, de
oudste is 90 jaar.
Op het buitenterras stond de witte partytent van Woon-

www.vitaalpendrecht.nl

stad Rotterdam en
de vlaggetjes maakten duidelijk dat er
iets gevierd werd. De
dag was om 10 uur
begonnen met koffie
+ gebak en ruim 30
bewoners hebben
meegedaan met
de activiteiten. Er
waren vijf verschillende spelen: Jeu
de Boules, darten,
sjoelen, pitten (een
gooispel) en shut the
box (sluit de doos,
een dobbelspel). Na
ieder half uur werd er gerouleerd, elke deelnemer had
een eigen kaart waarop de behaalde resultaten werden
genoteerd. Tussen de middag was er een lunch en in de
namiddag werd de dag afgesloten met een koud buffet.
Het was heel gezellig en ook het prachtige weer heeft
bijgedragen aan een geslaagde dag.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.kinderfaculteit.nl
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Han Adema met pensioen
‘We zullen je missen’, dat was de
meest gehoorde zin bij het afscheid van ‘onze’ Han Adema. Op
11 september nam Han Adema,
wijkagent van Pendrecht Zuid,
afscheid van onze wijk.
Op 17 september namen zijn collega’s op het Zuidplein afscheid, compleet met erehaag van zijn collega’s.
Zonder zijn collega’s en voorgangers
tekort te doen mogen we stellen
dat Han toch wel een wijkagent met
een gouden randje was. Hij kwam in
januari 2010 van Boomgaardshoek
naar Pendrecht. Dat was wel even
een kleine cultuurschok. Han kende
Pendrecht al een beetje omdat hij af
en toe betrokken werd bij de aanpak
van scooteroverlast en Pendrecht
maakte geen beste indruk op hem.
Er was veel criminaliteit door drugs.
Inbraken en diefstal kwamen vaak
voor. Dus toen hij hoorde dat hij naar
Pendrecht overgeplaatst zou worden
moest hij natuurlijk wel even slikken.
Maar het duurde niet lang voordat
hij zich realiseerde dat hij in een
heel bijzondere wijk terechtgekomen
was. Of, zoals hij het zelf omschrijft,
een waanzinnige wijk. Waanzinnig
in de betekenis van fantastisch dan.
Er was veel werk, maar hij kreeg
al direct veel steun van de netwer-

Han Adema geeft het stokje door aan zijn opvolger
Ruben van der Meijde.
ken in de wijk: woningcorporaties,
Zorgteam, de Deelgemeente en
later Gebiedscommissie Charlois,
de middenstand en bovenal: de
bewoners. Hij merkte al snel dat
de bewoners van Pendrecht makkelijk aanspreekbaar waren en de
Pendrechters wisten al snel wie Han
Adema was. Han vond zijn werk in
deze drukke wijk, met de vele verschillende culturen, gevarieerd en
boeiend. Hij kwam van alles tegen:

De websites van Vitaal Pendrecht
krijgen binnenkort een nieuw jasje
vitaalpendrecht.nl wordt stichting-vitaalpendrecht.nl
pendrecht-universiteit.nl wordt stichting-pendrechtuniversiteit.nl
kinderfaculteit.nl wordt stichting-kinderfaculteit.nl
Alle initiatieven van
Vitaal Pendrecht krijgen
hier hun eigen plekje.
Kijk in het nieuwe jaar
naar onze nieuwe look
'n feel en houd de websites in de gaten voor meer updates.
Voor suggesties en/of opmerkingen over de websites kunt u gerust
met ons contact opnemen!

van betrokken bewoners tot bewoners die het allemaal niet zo nauw
nemen met wetten en regels. Het
ergst schrok hij van de armoede die
hij in Pendrecht tegenkwam. Daar
kon hij behoorlijk geëmotioneerd van
worden. Als het ook maar even kon
liet hij zijn hart spreken en was hij
de buurtagent die zijn vele netwerken gebruikte om deze mensen
waar mogelijk te helpen. Maar, als
je je niet fatsoenlijk gedroeg kon je
erop rekenen dat hij je stevig onder
handen nam. Zorgzaam als het kon,
streng als het nodig was, dat is Han.
Hoewel hij blij is dat hij met pensioen gaat (wie zou dat niet zijn)
zal hij Pendrecht en zijn bewoners
missen. Hij wil iedereen die hem bij
zijn werk ondersteund heeft bedanken: Theo Spronk, zijn collega van
Pendrecht Noord, zijn hele netwerk
en vooral alle bewoners die het werk
in Pendrecht voor hem zo boeiend
en afwisselend gemaakt hebben. Hij
zal ons missen. En Pendrecht? Die
zal hem nooit vergeten, dat is zeker!
Namens alle Pendrechters: bedankt
voor wat je voor Pendrecht betekend
hebt. Geniet samen met je vrouw
van een welverdiend pensioen! Het
ga je goed.
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Buurtpreventie in de
Herkingenstraat en omgeving

Woensdagavond 4 november waren bewoners van de
Herkingenstraat en omgeving uitgenodigd om het te
hebben over buurtpreventie in hun buurt. De bijeenkomst
vond plaats in het gebouwtje op het terrein van speeltuin
Neeltje Jans. Annemarie Fongers van directie veiligheid
van de Gemeente Rotterdam en de wijkagenten Ruben
van der Meijde en Theo Spronk vertelden er wat buurtpreventie is en waarom dit een belangrijk middel is om
de wijk leefbaarder en veiliger te maken. De bewoners
toonden zich enthousiast over het initiatief en bleken al
het nodige gedaan te hebben aan preventie. Zij hadden
zelf al WhatsApp-groepen opgericht.
Er werd benadrukt hoe belangrijk het is om de politie
te bellen bij verdachte situaties. Hierbij werd als voorbeeld de inbraak Schuddebeursstraat genoemd, welke
onlangs plaatsvond. Dankzij een alerte melder werden
hierdoor verdachten aangehouden.
Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie houdt in dat een groep actieve bewoners
samen rondes door de buurt lopen. Het team let goed op
dingen die te maken hebben met leefbaarheid en veilig-

www.vitaalpendrecht.nl

heid in de buurt. Bijvoorbeeld gedoofde verlichting, hekken met kapotte sloten, onbekende voertuigen, vuil op
straat of kapotte bestrating. Het team is de oren en ogen
in de wijk en kunnen naast hun eigen constateringen ook
signalen van medebewoners doorgeven aan instanties.
Hierdoor ontstaat er een veiligheidsnetwerk in de buurt
dat helpt om de buurt nog veiliger te maken.
Woont u in de Herkingenbuurt en heeft u interesse in
buurtpreventie, geef u dan op via: mr.visser@rotterdam.nl.
Meer veiligheid op de website www.buurtbestuurt.nl,
onder buurt Pendrecht. Er is ook een facebookpagina
Buurt Bestuurt Pendrecht.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.kinderfaculteit.nl
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Pendrecht Fietste zich Fit voor
Villa Joep en er gebeurde meer
In totaal 24 fietsers meldden zich zaterdag 19 september voor de fietstochten die Huib van Dieijen
georganiseerd had. Er waren 3 afstanden. Huib ging
zelf met de deelnemers aan de tocht van 10 kilometer op pad. Yassin El Ouazizi en René van Dieijen
gaven leiding aan de tocht van 25 kilometer en een
groepje diehards stapte op voor 40 kilometer.
Een bekende Charloiser zou het startsein geven. De verwachting was dat dat Karel de Stoute zou zijn, maar het
werden uiteindelijk Joop van der Hor en Joep. Joep staat
symbool voor Villa Joep. Bij Joep werd op 25 november
2002 een neuroblastoom tumor in zijn buik ontdekt. In
het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam werd direct
gestart met een reeks van zeer zware chemokuren. Na 6
intensieve maanden van behandelingen was Joep weer
een beetje de oude en heeft hij 3 heerlijke zomermaanden gehad. Later werden weer uitzaaiingen ontdekt en
Joep is op 21 oktober 2003 toch overleden, hij werd
slechts 4,5 jaar oud. Villa Joep is opgericht om geld in te
zamelen voor onderzoek specifiek gericht tegen neuroblastoom kinderkanker.
Bij de start werd het goede doel waar de fietsers voor op
pad zouden gaan ter plekke veranderd. Het startschot
werd overigens niet door Joep en ook niet door Joop
gegeven, maar door Zeki Baran van de Gebiedscommissie Charlois. De fietsers gingen langs de Blauwe Verbinding en dronken koffie met een broodje in Brasserie De
Vrijenburg. Voor deze gelegenheid werd een speciale
prijs gemaakt. Huib wist ook Woonstad Rotterdam en de
Fietsspecialist van de Slinge 138-141 tot sponsoring te
bewegen.
Na afloop kregen de deelnemers een certificaat. Op de
foto de 25 kilometer groep.

Meer activiteiten

Op het plein waren er die dag meerdere activiteiten. Een
Jaarmarkt van de winkeliers en leuke activiteiten van
Tentakel. Je kon er vers geperste appelsap drinken. En
er werd ook voorgelezen uit boeken van Nijntje. Nijntje
houdt tenslotte ook van fietsen en was er bij toen de
Tour de France in Utrecht van start ging.
Op 19 september gingen ook 15 straten op pad met
bezems en grijpertjes in het kader van de Opzoomerestafette Schone Starten. Een Opzoomeractiviteit die
meerdere keren in het jaar herhaald gaat worden.
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Kerstfeest voor de wijk
Dinsdag 22 december is er in de Open Hof aan
de Middelharnisstraat 153a het kerstfeest voor
de wijk. We zingen de oude kerstliederen met
elkaar. Luisteren naar een kerstverhaal. Ouderwets gezellig dus om zo bij elkaar te zijn. Vanaf
11 uur bent u/jij van harte welkom, is er koffie of
thee met iets lekkers. Rond 11:30 beginnen we
en we sluiten af met het eten van een bolletje en
natuurlijk kerstbrood. Opgeven is niet nodig en het
is helemaal gratis! Iedereen is welkom!

belangrijke

telefoonnummers:
Vitaal Pendrecht

p.a. Plein 1953 nr 192
3086 EM Rotterdam

(010) 480 93 46

Rollatorwerkplaats (open maandag en donderdag 10:00-13:00 uur)
Plein 1953 nr 192
www.vitaalpendrecht.nl

Turks Huis in Pendrecht
Sommelsdijkstraat 35
3086 BK Rotterdam

(010) 410 03 16

Dagelijks geopend van 10:00 tot 22:00 uur.

6 organisten
Tijdens het laatste Zondagmiddagconcert van 2015 staat
het Vierdagorgel in de schijnwerpers. 6 organisten: Rien
Donkersloot, Anton Doornhein,
Aad van der Hoeven, Aart
de Kort, Bas de Vroome en
Jan van Dijk. Naast deze 6
heren wordt er medewerking
verleend door de dames Ellen
Mans - hobo en Irene Kleijwegt - alt-mezzo.
Werken van Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian
Bach, Addie de Jong, Joseph Ahrens, Arie J. Keijzer en
Léon Boëllman zullen worden vertolkt Met dit concert
wordt afscheid genomen van Jan van Dijk die deze
serie gedurende 10 jaar heeft georganiseerd.
Kaartjes zijn aan de kerk te koop voor € 6,--/pashouders
€ 4,--. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.
Plaats: Open Hofkerk, Middelharnisstraat 153A,
3086 GJ ROTTERDAM
Datum: zondag 13 december 2015
Aanvang concert: 15.00 uur (kerk is om 14.30 uur
open).
Het volgende concert staat gepland op 6 maart, reserveer die datum alvast in uw agenda! Er klinken dan
hoogtepunten uit de Mattheus Passion van Joh. Seb.
Bach door het Golden Circle Ensemble o.l.v. de nieuwe
organisator John Bakker.

Kerstsluiting

Vitaal Pendrecht en rechtswinkel Maasstad zijn
gesloten van 18 december t/m 3 januari.
Wij wensen u prettige feestdagen en tot ziens in 2016

Woonstad Rotterdam

(010) 440 88 00

Vraagwijzer Charlois Zuid

(010) 210 00 10

Ooltgensplaathof 1
Postbus 8183
3009 AD Rotterdam
www.woonstadrotterdam.nl

Zuiderparkweg 300
ma. t/m vrij. 10:00-15:00
3085 BW Rotterdam
(Vraagwijzer Charlois is gevestigd in Stadswinkel Charlois)

ALARMNUMMERS

Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance
Brandweer
Politie (lokaal tarief)
Dierenambulance Rotterdam

112

(0180) 64 33 00
(010) 445 84 00
0900 - 8844
(010) 415 56 66

INFORMATIE GEMEENTE ROTTERDAM
Alg. nummer gemeente Rotterdam

14010

(lokaal tarief, 7 dagen per week, 24 uur per etmaal)

Voor alle informatie over producten en diensten van de
gemeente Rotterdam en voor klachten m.b.t. de buitenruimte

OVERIGE BELANGRIJKE NUMMERS

M. (Meld misdaad anoniem) (gratis)
Meldpunt (drugs) overlast Charlois
Milieudienst Rijnmond
RET (€ 0,10 p. min.)

STORINGSNUMMERS

0800 - 7000
(010) 481 47 91
(010) 473 33 33
(0900) 500 60 10

Nationaal storingsnummer gas en stroom (gratis)
Kabel (€ 0,10 p. min.)
Evides (gratis)

0800 - 9009
0900 - 1580
0900 - 0787
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Bouwspeeltuin Pendrecht 7
een echte familie

De buitenkant.
“Als je er toch aan denkt om je kind of jezelf een huisdier
te geven... kijk dan eens goed naar onze baby reusjes.
Ze hebben straks de grootte van een kleine hond, maar
geen hondenbelasting. Net zo of wel nog knuffelbaarder
dan een kat en bij ons trainen ze nu al om hun behoefte
op de kattenbak te doen! Dus alles bij elkaar genomen,
gewoon een ontzettend leuk dier ook om IN huis te
hebben!!! Wij gaan volgende week beginnen met ze
veel in de handen te nemen, want mama zal dat nu wel
toestaan!… Over zo'n 3 weekjes mogen ze naar hun
nieuwe baasjes.”
Dat kun je lezen op de Facebook pagina, niet van de
Kinderboerderij maar van Speeltuin Pendrecht 7. Een
speeltuin met een lange en rijke geschiedenis. En misschien wel de eerste bouwspeelplaats in Rotterdam.
Dat huttenbouwen is er eigenlijk een beetje af, maar
afgelopen augustus werden er toch weer een paar hutten gebouwd. Charlois TV kwam langs en maakte er
een schattige reportage over. Je kunt die via YouTube
terugzien. Ze stelden de vraag: “Waarom is Speeltuin
Pendrecht 7 zo leuk?” Het antwoord is zeer ontwapenend: “Omdat je er heel veel spelen kunt en je kunt ook
nog waterballonnen gooien.” Met zijn zevenen roepen ze
daarna in koor: “Wij zijn de huttenbouwers”.
Dat is niet het enge trouwens, want knutselen kun je er ook volop en niet te vergeten
waar dit artikel mee begon: De DIEREN.
Kippen, konijnen en… er waren ook
cavia’s, maar… Je kunt er allemaal over
lezen op de Facebook pagina.
Joke van den Bosch
Sommige dingen lees je er niet. Dat is
bijvoorbeeld dat de drijvende kracht achter
de familiespeeltuin Joke van den Bosch

Sylvia Oostende.

Glijbaan.

is. Toen in juni 2009 de campagne Pendrecht is Goed
Bezig begon was zij de eerste die op een foto van 7 bij
5 meter op een billboard tegenover Metrostation Slinge
kwam te hangen. Dat ze niet in de wijk woonde deed er
even niet toe. Iedereen was het over eens, als er één
held is die het spits af moet bijten is zij het. Joke zelf
vindt dat allemaal wat overdreven en dicht ome Johan
Hokke en oma Sylvia Oostende een grote rol toe in het
succes van de speeltuin. Hun stelregel is: “Je stopt niet
met spelen omdat je oud wordt, maar je wordt oud omdat je stopt met spelen”.
Er gebeurde nog iets bijzonders afgelopen zomer. Veel
van de kinderen gaan in de vakantieperiode niet Pen
drecht uit. Vooral voor hen was bedacht, als ze niet naar
de camping gaan dan brengen we de camping op de
tuin. Er werd één spannende nacht op de tuin gebivakkeerd. Hartstikke spannend. Gelukkig was het die nacht
rustig. In die week was er veel regen gevallen en had
het flink geonweerd. De kinderen hadden de tijd van hun
leven.
En niets was aan het toeval overgelaten. De politie was
geïnformeerd en de surveillerende agenten wisten wat
hen te doen stond. Aan Speeltuin Pendrecht 7 kun je je
kind toevertrouwen. De speeltuin heeft als
adres Sliedrechtstraat 250, telefoonnummer (010) 480 84 65.
De speeltuin is het hele jaar geopend van
dinsdag tot en met zaterdag en in de kindervakanties van maandag tot en met vrijdag. In de zomer van 10:00 tot 18:00 uur
en in de winter van 10:00 tot 17:00 uur. Zij
kunnen een kinderfeestje voor je organiseren en zelf georganiseerde kinderfeestjes
kunnen er ook. De speeltuin blijft dan ook
open voor andere bezoekers.

