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Karel de Stoutespeld voor Sedat
Het gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gebiedscommissie Charlois. Verschillende mensen wer
den in het zonnetje gezet voor het deelnemen aan de
Lief en Leedweek van Opzoomer Mee. Ze kregen een
fleurig tasje met een aantal cadeautjes er in. Eén van die
cadeautjes was de seniorengids. Ingrid Hoogstraten van
De Mens Centraal maakte de gids met allerlei adressen
en activiteiten voor de oudere bewoners van het gebied
Charlois.
Eén van de mensen die speciaal in het zonnetje werd
gezet was Sedat Atacan. Hij is al vanaf de oprichting
van de vereniging Turks Huis in Pendrecht actief lid, de
laatste zeven jaar was hij de voorzitter. In november gaf
hij de voorzittershamer door aan Ramazan Kelebek.
Onvermoeibaar zette hij zich in voor de vereniging en
onderhield hij contacten met bewoners en organisaties
in de omgeving van het Turks Huis. Reden voor de
gebiedscommissie om hem de Karel de Stoutespeld
toe te kennen. Geheel verrast kreeg Sedat de onder

scheiding opgespeld door Ronald Tol, de voorzitter van
de gebiedscommissie. De Karel de Stoutespeld is een
onderscheiding die de gebiedscommissie overnam van
de deelgemeente Charlois. De onderscheiding is be
doeld voor vrijwilligers die zich op een bijzondere manier
langdurig hebben ingezet.

Seniorengids
De seniorengids wordt gemaakt door
Ingrid Hoogstraten (foto rechts) van de
Stichting Mens Centraal. De stichting
zet projecten op om eenzaamheid te
bestrijden en zelfredzaamheid van
ouderen te bevorderen. De stichting ondersteunt de senioren
d.m.v. mooie projecten en hopen de ouderen hiermee een
plezierige oude dag te bezorgen. Lees hier meer over op hun
website www.stichtingmenscentraal.nl
Vanaf die site is de Seniorengids Charlois te downloaden.

Jubileum Speeltuin Neeltje Jans
Speeltuin Neeltje Jans bestaat op 20 maart 60 jaar en
dat wordt gevierd.
Op 18 maart een start met een receptie voor genodig
den om er een officieel tintje aan te geven. Gedurende
het hele jaar worden er regelmatig festiviteiten bekend
gemaakt voor de kinderen met hun ouders, grootouders
of wie het leuk vindt om het mee te vieren. Er zal extra
aandacht zijn voor vrolijkheid in de vorm van muziek.
Muzikanten met muziek waar je op kunt dansen zo
als Pete Preston of Bert Knape van De Vrolijke Nood
met een workshop djembé. Zelf een muziekinstrument
maken kan ook. Wat is er leuker dan een zelfgemaakt
bloemstukje voor moederdag?
Kortom iedereen is van harte welkom, houd de Face

book-pagina van de Speeltuin Neeltje Jans in de gaten
dan ben je altijd op de hoogte.
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colofon

Van de redactie
Dit is In de Kijkerd nummer 1 van de 30ste jaargang. Het blad is de 30 jaar gepasseerd.
Het voorjaar staat voor de deur en er ligt meteen een aantal uitdagingen. Ondanks allerlei
werk van de politie, de gemeente en de woningcorporaties staat de veiligheidsindex op een
te laag getal. Bewoners laten dat er niet bij zitten. Buurtpreventieteams komen van de grond
en er zijn ondernemers die zelf inbrekers overmeesteren. Tuncay Sanlitürk van de Shoarma
zaak El Aviv op de Zijpe is er daar één van. Een bedreiging met een pistool ging hij niet uit de
weg. Wedden dat de volgende keer het cijfer flink gestegen is.
Er waren leuke evenementen, zoals de ROtterdamse ZOlder VOndsten (ROZOVO) op za
terdag 5 maart. Veel bewoners kwamen met hun materiaal langs en later in het jaar zijn die
bijdragen te zien in op beeldschermen en fotopanelen in de binnenstad. Het eerste beeld
scherm werd zaterdag 5 maart in werking gesteld in Pendrecht in de bedrijfsruimte aan Plein
1953 nr 63. Het Zondagmiddagconcert met de hoogtepunten uit de Matthäuspassion de dag
erop in de Open Hofkerk was op een paar plaatsen na uitverkocht. En er komt meer. Op
zaterdag 21 mei bijvoorbeeld is er vanaf 11:00 uur Lentefeest op Plein 1953.
Verder ging het nieuwe seizoen van de Kinderfaculteit van start en werden de straatstenen
gelicht voor de vergroening van Plein 1953. Het Arboretum Pendrecht werd opgeknapt in het
kader van de vrijwilligersdag van het Oranjefonds NL-Doet. De speeltuin Neeltje Jans bestaat
inmiddels ook 60 jaar.
Er staan nieuwe colleges van de Pendrecht Universiteit op stapel. Kortom een nieuwe In de
Kijkerd met veel nieuws en terugblikken.
De redactie wenst u veel leesplezier en roept u op mee de schouders te zetten onder verbe
tering van de wijk.
Op 1 januari 2016 is de nieuwe website online gegaan.
www.stichting-vitaalpendrecht.nl
De website is nog in ontwikkeling en suggesties zijn van harte welkom via
info@stichting-vitaalpendrecht.nl
Stef Henderson, is nieuw bestuurslid van Vitaal Pendrecht. Hij is de webmaster.
Ook heeft hij het nieuwe inschrijf-programma gemaakt voor de Kinderfaculteit.
Alle kinderen uit Pendrecht hebben voor de lessen en colleges van de Kinderfaculteit
in kunnen schrijven. De lessen zijn weer begonnen.

En verder...
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Het zwerven zat
Ja hoor, er was weer een landelijke Opschoondag. Georganiseerd
door Supporter van Schoon.
Zaterdag 19 maart. Iedereen kon
zelf een actie organiseren.
Op de foto ziet u Nicky en Joshua
van de 'Roteb' twee geledigde kli
ko's met verticale tekst "Zo houden
we onze straat schoon" enthousiast
terugbrengen naar de trottoirs van
Abbenbroekweg 80 en 82, alwaar
binnenkort ondergrondse restafval
containers de tweewielige huiscon
tainers overbodig maken. Bestuurd
door chauffeur René Edelschaap
ledigden zij op die dag totaal 964
stuks!
Ter ondersteuning van de Opzoo
merestafette Schone Straten is
deze gratis verkrijgbare, zelfkle
vende poster op uw kliko, verspreid
door heel Pendrecht, welkom.
Hun winkel Webshopschoon.nl

levert een scala van geprijsde en
gratis aanbiedingen, dienstbaar aan
ons doel. Bestellen kan ook gemoe

delijker via tel. 070 - 304 20 80. En
meldt u gelijk aan als Supporter van
Schoon.

Geld voor ingeleverde blikjes en flesjes
Wat gooien we allemaal weg? Buiten ons brood en
zo...? 15 miljoen kilo PET-flesjes en alu-blikken slinge
ren per jaar in ons kleine landje rond.
Een berg van zorgwekkende hoogte!
Rotterdam en andere gemeen
ten gaan een proef aan. In
onze stad gaat het om 15
scholen en 35 sportver
enigingen.
Wie zich aanmeldt
ontvangt een aange
paste rolcontainer
met één zak voor
PET-flesjes en één
voor de blikjes. Inle
veren bij het milieu
park levert 2,50 euro
per gevulde zak op.
Dit bedrag kan oplopen
tot 7,50 euro per zak als
zij ook de omgeving van
hun club of school vrijhouden
van straatvervuilende ergernis
sen.

Enkele voetbalverenigingen en de school Over de
Slinge houden het aanbod in beraad.
Noem het een welkome poging tot het ge
scheiden aanbieden van waardevolle
weggooi-verpakkingen.
Desondanks riekt het zo
duidelijk naar symptoom
bestrijding.
Tenslotte:
Zegt een aangenaam
vol bierblikje tegen
een aanliggend,
afgeslankt frisflesje:
"Gaan we terug
naar school, of
nemen we er één
van mij in Café Res
tante?"
M.vr.gr. Jan Schoon
(die van de Vrijwillige
Roteb)
P.S. Persoonlijk vind ik Pen–
drecht al ''schoner''.
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Ondernemersbijeenkomst Plein 1953
Op 19 oktober 2015 was er een
eerste bijeenkomst bij Vitaal
Pendrecht. Wijkwinkelcentrum
Pendrecht is met 2 andere winkelcentra in Rotterdam door het
college van Burgemeester en
Wethouders aangewezen als aandachtsgebied.
Daarvoor heeft B & W voor de
periode van 3 jaar (2016 - 2018) een
budget gereserveerd. Voor Pen
drecht komt het neer op een bedrag
van € 450.000,- .
Kern van de opgave voor de win
keliers is: Verhoog de vitaliteit van
Plein 1953 met passende plannen
op het gebied van veiligheid, bran
chering en buitenruimte en versterk
de kwaliteit van verblijven en onder
nemen in het winkelcentrum. Een
groot aantal ondernemers heeft hier
voor een actieplan gemaakt. Dit plan
wordt voor het einde van het jaar
met de wethouder Struijvenberg,
Werkgelegenheid en Economie be
sproken. Indien akkoord dan wordt
het genoemde budget toegekend en
aan het plan gekoppeld.
Op de startbijeenkomst was een
groot aantal ondernemers/vertegen
woordigers van winkelcentrum Plein
1953. Er gingen 3 themagroepen

aan de slag rond de thema’s veilig
heid; branchering en buitenruimte.
De ideeën werden verzameld en er
is met de groepen kritisch gekeken
naar haalbaarheid, betaalbaarheid
en vooral ook naar de kosten en
mogelijkheden van onderhoud. Het
gaat tenslotte om een plan voor drie
jaar. Op de vierde bijeenkomst is
hieruit een definitief plan ontstaan

om aan de wethouder voor te leg
gen. Het plan is te omvangrijk om
in In de Kijkerd te publiceren maar
zal op de website www.stichtingvitaalpendrecht.nl te zien zijn. Het
plan “Vergroening van het Plein” is
inmiddels al begonnen en staat hier
geheel los van. Bij dat plan wer
den de omwonenden van het Plein
betrokken.

Korte terugblik nieuwjaarsbijeenkomst Vitaal Pendrecht
Op donderdag 28 januari j.l. was de nieuwjaarsbijeen
komst van Vitaal Pendrecht die net als een jaar eerder
werd gehouden in de Kinderfaculteit. Een vast onder
deel is altijd de fotopresentatie van dagburgemeester
Mario Bosch waarin hij terugblikt op het afgelopen
jaar.
In de goed gevulde aula van de Kinderfaculteit opent
Harry Kock (de voorzitter van Vitaal Pendrecht) de
bijeenkomst en na zijn welkomstwoord was er een
korte toespraak van Ronald Tol, de voorzitter van de
gebiedscommissie Charlois. Daarna begon Mario met
zijn terugblik die hij altijd in twee delen doet. Na de
eerste helft van 2015 verscheen het woord PAUZE op
het scherm en was er gelegenheid voor een hapje en

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

een drankje, vergezeld van de muziek van wijkzanger
Armando Monsanto.
Direct na de pauze volgde het tweede deel met zoals
gebruikelijk aan het einde de namen van enkele
bekende Pendrechtenaren die in 2015 zijn overleden,
gevolgd door een ogenblik stilte. Het publiek volgde
met interesse de in snel tempo wisselende foto's, op
meerdere momenten werd gemompeld of gelachen
maar tijdens het stiltemoment kon je een speld horen
vallen. Na de laatste foto klonk het applaus, een be
loning voor de vele uren werk die Mario in het maken
van de presentatie heeft gestoken. Daarmee eindigde
het officiële gedeelte van de avond, er kon nog even
worden nagepraat en wie dat wilde kon meedoen met
een gitaarworkshop van Armando.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Voorjaar op komst in het
Arboretum Pendrecht
Het Arboretum begint dit jaar aan het derde seizoen.
Het voorjaar komt er weer aan en dat betekent dat er
in het Arboretum weer hard gewerkt gaat worden. De
vogeltjes zingen al, de krokusjes steken hun kopjes op,
het Arboretum is er klaar voor. Als deze In de Kijkerd bij
u in de bus ligt is de NLdoet-dag al achter de rug. Op
die dag wordt de tuin zomerklaar gemaakt. Er is ge
snoeid, geschoffeld en de dakgoot van het clubhuis is
schoongemaakt. Kortom, de tuin is klaar voor het nieuwe
seizoen. Het leukste is dat alle kaveltjes verhuurd zijn.
Mensen verbouwen er groenten, aardappelen, bloemen
en fruit. Iedereen doet zijn eigen ding. Voor de kinderen
van de basisschool begint de Kinderfaculteit weer met
de kook- en tuincolleges. In de colleges leren ze over

gezond eten, hoe je groente moet verbouwen (hoe groeit
groente nou eigenlijk), hoe je dat moet koken en hoe je
een gezonde maaltijd kunt bereiden. Op die manier leren
ze dat groente niet gewoon uit de supermarkt komt,
maar dat die ergens geplant wordt en water moet krijgen
om te groeien. Als de groente voldoende gegroeid is
kan hij geplukt worden en daarna gekookt. Dat doen ze
in verschillende groepen van ongeveer zeven kinderen
onder leiding van een echte kookdocent. Kinderopvang
Kiddoozz komt ook nog eens een keer per week. Zij
hebben een klein kaveltje waar ze een keer per week
komen tuinieren. Voor volwassenen is er jeu de boules.
Daar is trouwens nog voldoende plaats. Dus heeft u zin,
meld u dan snel aan.
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Kinderfaculteit
Onderzoek naar Kinderfaculteit
Op 14 maart presenteerde de
Universiteit van Amsterdam (UvA)
het tweede rapport over de Kinderfa
culteit. De UvA doet gedurende drie
jaar onderzoek naar de resultaten
van de Kinderfaculteit. Wat betekent
de Kinderfaculteit voor de kinderen
in Pendrecht? Heeft het invloed op
hoe de kinderen leren, wat voor
invloed heeft het volgen van activi
teiten op hun zelfvertrouwen en wat
betekent de Kinderfaculteit in de
wijk? Heeft u interesse in het rap
port, kom dan langs op de Kinderfa
culteit of stuur een mail naar
info@stichting-kinderfaculteit.nl.

Kinderen én ouders zijn belangrijk op de Kinderfaculteit.

Ouderraad
Sinds begin februari is er een Ou
derraad actief in de Kinderfaculteit.
De Ouderraad denkt mee over het
programma van de Kinderfaculteit
en over de manier waarop ouders
en kinderen het best bereikt kunnen

worden. Ook over allerlei dagelijkse
dingen praat de Ouderraad mee:
hoe zorgen we ervoor dat de Kin
derfaculteit een ‘Lekker Fit’ faculteit
wordt en de kinderen er gezond
eten en drinken; hoe zorgen we
voor een fijne sfeer waarin kinderen

goed met elkaar kunnen werken;
wat is er nodig voor een veilige route
naar de Kinderfaculteit, etc. Ouders
die interesse hebben om mee te
denken in de Ouderraad kunnen een
berichtje sturen naar info@stichtingkinderfaculteit.nl.

Kinderraad Kinderfaculteit Pendrecht
Sinds November 2015 is de kinder
raad van de kinderfaculteit weer
actief.
Van alle scholen in Pendrecht zitten
er vertegenwoordigers in de kinder
raad en dat is een gezellig, enthousi
ast en actief gezelschap!
Ouassim, Inshélly, Sanni, Melih,
Mounir, Nadia, Genevieve, Joann,
Aya, Armaan en Malak komen om
de week op de kinderfaculteit om
te overleggen, te plannen en te
adviseren.
Hoe wordt bijvoorbeeld het program
maboekje door de kinderen gele
zen? Staan de lessen in het boekje
eigenlijk wel duidelijk beschreven?
Ook de projectleiding van de kinder
faculteit heeft de afgelopen weken
geleerd van de kinderraad.
Naast het meedenken over het
activiteitenprogramma van de kin
derfaculteit staat onder andere ook
de veiligheid in de wijk hoog op de
agenda van de kinderraad.

Kijkt u niet gek op wanneer u bin
nenkort op straat wordt geïnterviewd

door een van de leden! U hoort en/of
leest binnenkort meer van hen!

De startbijeenkomst van de nieuwe lessenserie voor de vakdocenten
stond in het teken van ‘Positief coachen’. De ‘theatrale’ training werd
goed ontvangen, mede door de verrassende vorm waarin theorie
werd gekoppeld aan toneel.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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De Rekenfaculteit – een update
Sinds oktober 2015 zijn de tutoren van de Rekenfaculteit vijf volle maanden op vier basisscholen
in Pendrecht aan de slag met 60 leerlingen uit
groep 6 en 7. Vier dagen in de week, een uur hard
werken aan het rekenen is nog steeds voor de
meeste leerlingen erg leuk. De tutoren zien dat
hun rekenvaardigheden verbeteren, maar ook dat
hun zelfvertrouwen met de les groeit.
Tijdens de tutor uren krijgen de leerlingen in duo’s les
uit hun eigen rekenboek. Twee uur per week krijgen
ze de les die ze anders ook in de klas zouden krijgen.
De andere twee uur zijn extra tutor uren. De tutoren
zetten dan alle zeilen bij om de leerlingen te helpen
met het begrijpen én uitbreiden van de stof. Tijdens
deze lessen worden er veel concrete materialen
ingezet. Zo liep Iris (tutor, links op de foto) een keer
de hele dag met pannenkoeken rond. De leerlingen
moesten deze eerlijk verdelen, precies zoals dat bij
rekenen met breuken ook gaat. Hiernaast zie je een
foto waar de hele klas werd ingezet om te kijken hoe
veel mensen er op 1 m² passen. Door het rekenen

concreet en tastbaar te maken is het beter te begrij
pen, en blijft het leuk!
Op 14 januari jongsleden vond de eerste ouderbij
eenkomst plaats in de Kinderfaculteit op Plein 1953.
Tijdens de bijeenkomst werden de ouders geïnfor
meerd over de voortgang van het project. De bijeen
komst had de structuur van een echt tutor uur. Er
werd afgetrapt met een vliegende start om te kijken
wat de ouders al over het project wisten. En zoals

Ouderbijeenkomst 14-01-'16.
elk tutor uur werd de bijeenkomst afgesloten met een
finish, om te zien wat de ouders geleerd hadden. Er
waren veel ouders, samen met hun kind op de bij
eenkomst afgekomen en het was een groot succes.
De volgende ouderbijeenkomst vindt plaats op 5 april
2016.
Door de Universiteit van Amsterdam (UvA) worden
de resultaten van de Rekenfaculteit onderzocht. De
onderzoekers kijken onder andere naar de resulta
ten op de midden- en eind cito-toetsen. Zo willen ze
kijken of het tutorproject ook echt zorgt voor betere
rekenvaardigheden.

Hoeveel mensen passen er op 1 m²?

In februari zijn op alle basisscholen de citotoetsen af
genomen. Dit was dus niet alleen voor de leerlingen
een spannende tijd, maar ook voor de Rekenfaculteit.
Momenteel worden de resultaten door de onderzoe
kers van de UvA onderzocht, we kijken uit naar hun
eerste oordeel over de voortgang van het project.
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Vakmanschap
Kok, doktersassistent of toch advocaat? Al snel moet
groep 7/8 belangrijke keuzes maken, daarom maken ze
met Vakmanschap kennis met veel soorten beroepen.
Op woensdagmiddag draaien ze mee als medewerker in
een bedrijf. De bedrijven, de kinderen en hun ouders zijn
enthousiast over Vakmanschap:
“Mijn zoon weet nu 100% zeker dat hij later in de keuken
wil werken. Hij heeft zelfs zijn middelbare school er op
uit gekozen” (moeder van Rick, De Koppeling).
Er zijn al heel veel beroepen aan bod gekomen. We
willen daarom de rechtbank Rotterdam, politiebureau
Slinge, de douane, Gezondheidscentrum Zuiderkroon,
ambulancechauffeur Francesco, Zorghotel Maasstad
met tante Toozz, kok Neville en serveerster Selina
bedanken. Het waren heel leerzame bezoeken die een
positieve invloed hebben op de toekomst/carrière van de
leerlingen.
Natuurlijk gaan we verder, we starten straks met Beauty
(inschrijven kan nog)! Binnenkort kom ik weer langs
in de groepen 7/8 met nieuwe onderwerpen: techniek,

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

onderwijs en het laboratorium. Vragen of suggesties
voor het nieuwe programma? Neem dan contact op met
Marieke Nijhuis via m.nijhuis@stichting-kinderfaculteit.nl
of 06-42841814.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Sporten via de Kinderfaculteit
Steeds meer kinderen in Pendrecht
doen aan sport. Blok 1 heeft maar
liefst 73 nieuwe leden opgeleverd
voor de verschillende sportverenigin
gen. Het concept van de Kinderfa
culteit is dus zeer succesvol en daar
hebben de sportverenigingen ook
profijt van.
Na vier gratis instroomtrainingen
kunnen kinderen kiezen om lid te
worden van de sport die het beste
bij ze past.
In Blok 2 is handbal (foto) nieuw in
het aanbod opgenomen, in samen
werking met HV Snelwiek.
Voor kinderen die nog niet precies
weten welke sport ze graag willen
beoefenen, maar voor wie extra
beweging wel gewenst is, heeft de
Kinderfaculteit nu een nieuwe les.
Bij Fit & Fun staan sport, bewegen

Handbalwedstrijd bij HV Snelwiek.
en vooral plezier centraal. Er zijn
zelfs nog een aantal plekjes beschik
baar.
Voor meer informatie kunt u contact

De zwemlessen voor kinderen uit groep 7en 8 zijn een groot succes.

Making the Band
De 2e lessenserie van dit schooljaar ging 7 maart van start. Nieuw
in het programma is ‘Making the Band’. Kinderen uit groep 6 t/m 8
konden kiezen uit verschillende instrumenten, keyboard, gitaar of
cajon. De ene lesweek krijgen ze les op het instrument dat ze hebben
gekozen, de andere week krijgen ze gezamenlijk les in de grote ruimte
van de Kinderfaculteit om hetzelfde repertoire te oefenen en langzaam
een echte band te vormen.
Naast deze muzieklessen konden kinderen van groep 3 t/m 5 kiezen
voor ‘Making the little Band’. De kinderen krijgen muziekles, en leren
dezelfde liedjes aan als de kinderen van Making the Band, zodat er
na afloop van de lessenserie een heus optreden met alle leerlingen
gegeven kan worden.

opnemen met Bart van Wensen
(projectleider Sport).
Naast de sportlessen bij een vereni
ging of in de gymzaal, is er ook een
speciaal sportaanbod. De fietsles
sen zijn bijvoorbeeld nieuw in het
programma. Nederland is een fiets
land, maar veilig fietsen leer je niet
vanzelf. Leerlingen vanaf groep 5,
die nog niet zo goed kunnen fietsen,
worden hier klaargestoomd voor een
succesvol praktijk en theoretisch
verkeersexamen.
Ook de zwemlessen voor kinderen
uit groep 7en 8 zijn een groot suc
ces. In Blok 1 haalden liefst 18 kin
deren hun A-diploma (foto). Sommi
gen waren zo enthousiast geraakt,
dat ze in Blok 2 gelijk doorgaan voor
het B-diploma!
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Pendrecht van toen
De beschilderde bloembak bij de
ingang van de flat Melissantstraat
21-49 heeft er meer dan 20 jaar ge
staan maar is enkele weken geleden
weggehaald. De urnvormige bak
is op 28 mei 1994 geplaatst tijdens
Opzoomerdag waar maar liefst 40
straten in Pendrecht aan meede
den. Een jaar later was er in tien
Pendrechtse straten een Opzoome
restafette en in dat kader heeft een
bewoonster van de flat de bloembak
beschilderd, dat gebeurde op 20
mei 1995. In de Kijkerd besteedde
er aandacht aan, behalve de bak
werden ook de fietsklemmen in
de straat beschilderd. Tijdens het
vernieuwen van de straat een aantal
jaren later verdwenen de fietsklem
men maar de bloembak keerde op
dezelfde plaats terug.

troosteloos uit: de rand was be
schadigd en in de bak stond meer
onkruid dan bloemen, de verf was
echter nauwelijks verbleekt. De bak
stond er begin dit jaar nog toen het
trappenhuis in de steigers stond
vanwege de renovatie maar is nu
verdwenen.
Mario Bosch

De laatste jaren zag de bak er wat

IN MEMORIAM WIM VAN DER POT
Op 23 september
j.l. is Wim van der
Pot (76) overleden.
Wim was één van
de biljarters in de
Zuiderkroon en het
record van 17 pun
ten in één beurt
stond op zijn naam. Zowel Wim
als zijn vrouw Frieda hebben in
de bediening van restaurant Zui
derkroon gewerkt, ter nagedach
tenis aan Wim was daar na het
bekend worden van zijn overlij
den een tafel neergezet met een
bloemstuk, de rouwkaart en een
condoleanceregister. Wim was
op veel fronten actief en daar
door was hij heel bekend in de
wijk. Zijn naam is onlosmakelijk
verbonden met het nog steeds
bestaande café Goof Meijer aan
de Slinge, van 1978 tot 2005
was hij samen met zijn vrouw
de eigenaar van Pendrechts

bekendste
café dat is
vernoemd naar
Wim’s schoon
vader. Dat veel
mensen Wim
de laatste eer
wilden bewij
zen was duidelijk te merken
tijdens de uitvaartplechtigheid. In
de tot de laatste plaats bezette
grote zaal van het crematorium
werd Wim herdacht met foto's,
muziek en toespraken waarbij
menige traan vloeide. Na de
plechtigheid ging iedereen naar
restaurant Zuiderkroon, die
locatie was bewust gekozen en
ook daar was het heel druk. Het
was een informeel samenzijn,
het enige officiële was een korte
toespraak van restaurantma
nager Albert Wesdorp waarna
iedereen tegelijk een toost op
Wim uitbracht.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

IN MEMORIAM
HENNY MEIJER
Op 2 oktober
was er een druk
bezochte herden
kingsdienst in de
Open Hofkerk ter
nagedachtenis
van hun scriba
Henny Meijer. De wijkgemeente
Slinge mist haar nog dagelijks. Zij
was een actief lid van de gemeente
en veel activiteiten rusten op haar
schouders. Overigens niet alleen
daar. Zij woonde in Pendrecht 4 en
was ook actief voor de bewoners in
het overleg dat zij hadden met Ves
tia. Ook was Henny een drijvende
kracht achter het oecumenisch
project Het Verhaal.
Maar in het bijzonder is haar familie
een waardevol lid verloren. Ook
Vitaal Pendrecht is veel dank aan
deze markante wijkbewoonster
verschuldigd.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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ROZOVO 5 maart was success,
er komt meer

Veel bewoners reageerden op de
oproep om materiaal uit de oude
doos mee te nemen naar De Mid
delburcht. Oma Greet sprak een
aantal enthousiaste bewoners uit
Pendrecht en Zuidwijk. Rita Niks de
Lima zong de sterren van de hemel.
Het oude filmmateriaal van Valcken
steyn wordt vast nog een aantal
keren vertoond bij Vitaal Pendrecht.
Maar er kwam en komt nog meer.
Zaterdag 12 maart ging dagbur
gemeester, Mario Bosch met een

aantal belangstellenden langs
Pendrechtse kunstwerken. De
Groet van J. van Halderen in de
recreatieruimte van Korpersteijn
is zo’n kunstwerk. Het werd op 25
november 1978 aan de bewoners
aangeboden door het bestuur van
OWG, Onze WoonGemeenschap,
een voorloper van wat nu Woon
stad Rotterdam is.
Zaterdag 19 maart liep Mario Bosch
opnieuw door de wijk. Dit keer
ging het om de architectuur van de
wederopbouw van Rotterdam, maar
vooral van Pendrecht. Zijn weblog
bestaat inmiddels 10 jaar. Dat feit
ontging het Algemeen Dagblad niet.
Er waren trouwens meer RoZoVobijeenkomsten in de stad. Zoals die
in Pendrecht op 5 maart waren er in
Kralingen en ook in Prins Alexander
polder. Het materiaal wat mensen
van de zolder haalden wordt straks
vertoond in winkels in het centrum

Oma Greet in gesprek met Ed
Goverde en Mario Bosch.
van Rotterdam. Die vertoning is
ook in Pendrecht begonnen. In het
Inlooppunt van DOCK op Plein 1953
nummer 63 staat een monitor met
een aantal foto’s uit de geschiedenis
van de wijk van Lotte Stam Beese,
de stadsarchitecte die de wijk ont
wierp.
Op www.rottop.nl of facebook/rottop
kun je er van alles over zien.

Plein 1953 wordt steeds groener
Het is voor veel Pendrechters een
lang gekoesterde wens: een levendi
ger en groener Plein 1953. Mensen
die in Pendrecht geboren en geto
gen zijn weten dat het plein vroeger
een gezellige ontmoetingsplek was
met veel bloemperkjes, paadjes en
leuke verlichting. Het plein ligt er
sinds allerlei verbouwingen echter al
lang erg verloren bij. Met de komst
van de nieuwe super is het plein
wel levendiger geworden, maar het
groen en leuke verlichting ontbreken
er nog aan. Er is in samenwerking
tussen bewoners en de gemeente
Rotterdam een plan gemaakt. Maar,
als je als gemeente samen met
bewoners plannen maakt, komt er
natuurlijk een stroom van ideeën
tevoorschijn. Pendrechters zijn nu
eenmaal creatief. Die plannen kun

nen natuurlijk niet allemaal uitge
voerd worden, maar in samenspraak
met bewoners en gemeente is er
een mooi ontwerp uit gekomen waar
Pendrecht trots op mag zijn. In het
Ondernemersplan dat ook in deze
In de Kijkerd geplaatst is kunt u zien
wat de verdere plannen zijn. Aller
eerst is de vergroening van het plein
aan de beurt. De uitvoering daarvan
is begonnen met de plantenperken
onder de urban villa’s. Net als in
andere wijken in Rotterdam is het de
bedoeling dat er verlichte bomen op
het plein komen. Dat zou wel heel
gezellig staan.
Als alle ideeën die in het Onderne
mersplan opgenomen zijn uitge
voerd kunnen worden, kan Plein
1953 een lichte, zonnige en groene
toekomst tegemoet gaan.
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Buurt Bestuurt Pendrecht
en Buurtpreventie
Blijken keihard nodig

De nieuwe indexcijfers over de wijken van Rotterdam geven een zorgelijk beeld voor Pendrecht. Was
de veiligheidsindex in 2014 nog 90, in het nieuwe
wijkprofiel van Pendrecht daalde dat cijfer met 12
punten naar 78. Daarmee belandt de wijk op dezelfde
hoogte als de Afrikaanderwijk. Alleen Bloemhof
scoort in Rotterdam lager met het cijfer 76. Die daling komt vooral door de toename van het aantal
inbraken in bepaalde delen van de wijk.
Het is dus niet zo vreemd dat de directie veiligheid van
de gemeente extra aandacht schenkt aan de wijk. Vorig
jaar begon burgemeester Aboutaleb een campagne
inbraakpreventie. De start vond plaats in Pendrecht.
Bewoners kregen pakketten met allerlei tips om het
inbrekers moeilijk te maken. De directie Veiligheid deed
er nog een schepje bovenop.
Dat heeft tot gevolg gehad dat in twee buurten buurt
preventieteams van start gingen. De Herkingenbuurt is
het verst. Er zijn inmiddels twee coördinatoren en als u
dit leest hebben hun eerste rondgangen door de buurt
plaatsgevonden. In Pendrecht Zuid, Ossenissebuurt en
Tiengemetenbuurt ging ook een team van start. Daar
meldden zich ook twee coördinatoren en worden bin
nenkort spijkers met koppen geslagen. Er was eerst
een bijeenkomst waarvoor alle bewoners waren uitge
nodigd. Dat leverde een groep belangstellenden voor
zo’n team op. Hans Huijgen uit Rhoon Noord kwam met
een aantal leden van het buurtpreventieteam daar hen
vertellen wat er in Albrandswaard de laatste 9 jaar door

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

zijn club teweeg is gebracht. Zijn verhaal werkte zeer
aanstekelijk. Twee coördinatoren meldden zich spontaan
en binnenkort worden er spijkers met koppen geslagen.
Als bewoners zelf wat gaan doen blijkt uit het verhaal in
Albrandswaard verandert de zaak drastisch. Zij weten
in korte tijd veel meer dan professionele veiligheidswer
kers. En worden de ogen en de oren van politieagenten
en hun collega’s.
In Pendrecht wordt ook al een paar jaar met Buurt Be
stuurt gewerkt. Bewoners bepalen daarbij de prioriteiten
op het gebied van veiligheid en tussendoor worden ook
andere thema’s behandeld. Zo werd er tijdens de laatste
bijeenkomst gesproken over het bezoeken van eenzame
ouderen in de wijk. Er wonen in Pendrecht 800 mensen
boven de 75 jaar. De nieuwe welzijnsorganisatie voor
Pendrecht, DOCK, zoekt vrijwilligers om hen allemaal te
gaan bezoeken. Niet alle 75-plussers zullen eenzaam
zijn. Zulke bezoeken leveren echter een schat aan infor
matie op en vertellen je wat je kunt doen om eenzaam
heid te voorkomen. De veiligheidsindex gaat ook met
zo’n actie omhoog.
Doe mee en meld je bij de redactie van In de Kijkerd als
je mee wilt doen aan die preventie. Over twee jaar, in
2018, moet dat cijfer van Pendrecht een stuk hoger zijn.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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College Sliedrechtstraat
Vitaal Pendrecht organiseerde op 25 januari een college voor bewoners uit de Sliedrechtstraat 160-242,
Hontenissestraat 16-26/15-25, Rilland Bathstraat 1626/15-25. Doel van de avond is dat Woonstad Rotterdam (WSR) graag wil weten hoe het mensen bevalt
in de woning in de Sliedrechtstraat. Hoe bevalt de
woning zelf en hoe bevalt de buurt?
Er zijn ongeveer 15 bewoners en een aantal medewer
kers van Woonstad Rotterdam aanwezig. Een aantal
mensen wil weten wat er met de woningen gaat gebeu
ren want er is veel onduidelijkheid over de toekomst van
de woningen. Nico Ros (Woonstad Rotterdam) zegt dat
Woonstad geen plannen heeft met de woningen. Op
de vraag of er sloopplannen zijn is het antwoord NEE.
Voorlopig wil Woonstad eerst weten wat er goed is aan
de woningen, wat er kan verbeteren en wat Woonstad
kan leren van de onderhoudsbeurt in 2008.
Algemeen beeld is dat mensen het redelijk naar de zin
hebben in de woning, maar dat vooral overlast wordt
ervaren van de buurt. Ook is de rommel in de tuinen en
op straat iets waar mensen over klagen.
Het beeld dat wordt geschetst wordt herkend door de
aanwezige bewoners, hoewel een aantal mensen ook
aangeeft dat de geluidsoverlast niet alleen van buiten
komt, maar ook tussen de woningen. Sommige mensen
hebben echt last van het geluid van de buren, andere
ervaren dat niet zo. De rommel in de tuinen en de buurt
wordt wel door de meeste mensen herkend. Cheyenne
Wezer van Woonstad vertelt dat ze dat ook zien en dat
ze een tuinenproject wil starten (dit jaar) om te probe
ren de tuinen te verbeteren. Mensen vinden ook dat de
hagen niet goed worden onderhouden. Daarvan zegt
Cheyenne dat het nu niet duidelijk is wie dat moet doen.
Dat is Woonstad nu aan het uitzoeken.
Daarnaast zijn er klachten over de mechanische ventila

tie in de badkamer en deuren die niet goed sluiten. Voor
deze problemen komt de aannemer wel langs, maar de
oplossing is slechts tijdelijk en lijkt provisorisch te zijn.
Anderen zeggen daar geen last van te hebben. Woon
stad geeft aan dat klachten gewoon gemeld kunnen
worden.
Gedurende het levendige gesprek wordt duidelijk dat
mensen het wonen verschillend beleven. Veiligheid
lijkt niet echt een probleem. Fense Berkhof zegt dat
Woonstad ziet dat maar weinig mensen verhuizen. Is de
conclusie dan dat men er prettig woont? Veel mensen
aan tafel wonen er al lang en willen er niet meer weg.
Ze hebben het naar de zin in de woning en kunnen het
goed vinden met de (directe) buren.
Wat betreft de indeling van de woning zijn mensen over
het algemeen tevreden. Het blijkt wel dat men de woon
kamer relatief klein vindt. Door het verplaatsen van het
toilet richting berging en het verwijderen van een kast
en enkele binnenwanden kan de woonkamer relatief
eenvoudig vergroot worden. Enkele mensen hebben dat
al uitgevoerd. Ook het samenvoegen van twee slaapka
mers tot één wordt als optie genoemd.
Woonstad heeft nog een korte vragenlijst uitgedeeld
tijdens de bijeenkomst waarin gevraagd wordt hoe men
het wonen beleefd. Uit de vragenlijst blijkt dat mensen
over het algemeen tevreden zijn, maar dat op sommige
onderdelen op het gebied van gebruiksgemak nog wel
wat te winnen valt. Zo geven meerdere bewoners aan de
douche en keuken matig tot slecht te vinden. Toch geeft
het merendeel aan voldoende gebruiksgemak te ervaren
en er absoluut niet weg te willen. Na een interessante
en gezellige bijeenkomst gaat iedereen weer naar huis.
Woonstad gebruikt alle informatie die mensen hebben
gegeven om te kijken wat er met de woningen moet en
kan gebeuren. Als er meer bekend is worden alle bewo
ners geïnformeerd.
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Gewijzigde openingstijden
Restaurant Zuiderkroon
De vaste bezoekers hebben het al gemerkt: met ingang
van het nieuwe jaar zijn de openingstijden van restau
rant Zuiderkroon veranderd. Het restaurant is voortaan
weer op maandag open maar daar staat tegenover dat
de openingstijden in het weekeinde zijn beperkt. De
openingstijden zijn nu als volgt: maandag t/m vrijdag
09.00 – 21.00 uur, de laatste zaterdag van de maand
15.00 – 23.00 uur en de laatste zondag van de maand
13.00 – 21.00 uur. Op alle openingsdagen is de keuken
open van 16.30 tot 19.00 uur voor het diner (dagscho
tel en a la carte), lunchen kan op maandag t/m vrijdag
12.00 - 16.30 uur, op zaterdag 15.00 - 16.30 uur en op
zondag 13.00 - 16.30 uur.

Zondagmiddagmuziek
in de Open Hofkerk
Zondag 5 juni 2016
Werken van N. Bruhns, J.S. Bach, G. F. Händel, W.
de Ruiter, L. Andriessen en D. Buxtehude worden ten
gehore gebracht door 4 jonge musici van het Codarts
conservatorium. Marta Gómez Alonso op fluit, Javier
Serrano Godoy op het Vierdagorgel van de Open Hof
kerk, Fiona Robertson op viool en Magdalena Jones
ook op het beroemde kerkorgel van de Open Hofkerk
aan de Middelharnisstraat 153 a, 3086 GJ Rotterdam.
Aanvang concert 15:00 uur. De kerk is open om 14:30
uur. Kaartjes zijn in de kerk te koop voor € 6, pashou
ders € 4. Kinderen tot 12 jaar gratis.

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.stichting-vitaalpendrecht.nl

Turks Huis in Pendrecht
Sommelsdijkstraat 35
3086 BK Rotterdam

(010) 410 03 16

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

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

Op zondag 6 maart werden hoogtepunten uit de Mat
thäuspassion ten gehore gebracht door het Golden Cir
cle Ensemble. Er waren nog maar 5 van 150 plaatsen in
de kerk over. De commissie rekent 6 juni op een evenzo
groot publiek.
Website www.zondagmiddagmuziekinpendrecht.nl

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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Opzoomercollege op
dinsdag 5 april 2016

De eerste ronde van de Opzoomercampagne van 2016 begint
op 1 april. Er is een aantal veranderingen in 2016.
Daarom organiseert Vitaal Pendrecht in samenwerking met
Opzoomer Mee een Opzoomercollege op dinsdagavond 5 april
van 19:00 tot 21:00 uur om de campagne duidelijk te maken.
Er gaat een uitnodiging naar alle straten en organisaties in
Pendrecht die Opzoomeractiviteiten in hun straat organiseer
den, maar ook nieuwe enthousiaste opzoomeraars zijn van
harte welkom.
De straten, die bekend zijn bij Opzoomer Mee, krijgen de
uitnodiging in de brievenbus, maar spreekt dit bericht u aan of
ziet u het via de website www.stichting-vitaalpendrecht.nl voel u
evenzeer uitgenodigd en kom naar het college op 5 april.

Lentefeest
Zoals ieder jaar organiseren de Winkeliersvereniging,
Woonstad en Vitaal Pendrecht weer een Lentefeest
op zaterdag 21 mei vanaf 11.00 uur op het Plein
1953. Alle huurders van Woonstad krijgen weer een
bon in de brievenbus waarmee een plant opgehaald
kan worden om hun tuin, balkon of galerij op te
fleuren. Het belooft weer een gezellige dag te worden
met allerlei workshops die met de lente en muziek te
maken hebben.

