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Beachweek 2016

verslag van onze “Vliegende reporter”

ADVERTENTIE
Als u de advertentie meebrengt krijgt u nog eens 10% korting.

Elk jaar organiseert TOS (Thuis op Straat) de
Beach week, het grote vakantiefeest van Pen
drecht voor de kinderen op Plein 1953.
Er is voor elke leeftijd iets te doen zoals kanoën,
modeshow voor de meisjes en jongens en natuurlijk ontbrak het springkussen niet en Sumo worstelen is zeer in trek. Pannakooi en mozaïeken
en er zijn ook enkele wisselende attracties om de
spanning erin te houden. Aan Lynisha, een mooi
meisje van 10 jaar de vraag wat zij ervan vindt. “Ik
ben gisteren niet geweest maar ik vind het heel
leuk. Ik ga nu niks doen maar naar de modeshow
kijken, het is mooi weer en wil graag nog in de
waterballen”
In voorgaande jaren werden er altijd badjes voor
de kinderen neergezet maar dat laat het weer
nu niet toe. Het is te koud. Ondanks dat is de
sfeer gezellig, het is druk en ook de volwassenen
genieten weer met volle teugen van het gesnater
van kinderstemmetjes op het Plein. De stemming
zit er goed, alle medewerkers van TOS bedankt
en tot volgend jaar.
Joke Spijkers

Vitaal Pendrecht en taal
Twee jaar geleden is Vitaal Pendrecht weer van start
gegaan met conversatielessen Nederlandse taal.
Toen Vitaal Pendrecht nog op de Ossenisseweg zat
werd er samengewerkt met het Albeda College om naast
de professionele lessen voor volwassenen te helpen met
oefenen om de inburgeringscursus te kunnen halen.
Meer dan ooit is er behoefte aan ondersteuning om
onze moeilijke taal onder de knie te krijgen. We starten
dan ook weer in september met drie groepen en waarschijnlijk een avondgroep. Ook start er een cursus voor
laaggeletterden.
Voor de laatste groep blijkt de drempel zeer hoog te zijn,
kent u iemand waarvan u weet dat dat dit onderwerp
hem/haar "uit de slaap" houdt kom dan samen langs
voor een individueel vertrouwelijk gesprekje.

Er wordt op een prettige maar serieuze manier met elkaar over allerlei onderwerpen gesproken en er ontstaan
allerlei vriendschappen. Vanuit de gemeente Rotterdam
moeten mensen zo snel mogelijk verplicht naar Nederlandse les en Vitaal Pendrecht draagt daar graag haar
steentje aan bij.
De docenten zijn zeer gepassioneerde vrijwilligers die
daardoor zelf ook weer leren en regelmatig met elkaar
van gedachten wisselen om u nog beter te kunnen begeleiden.
De aanmeldingen in het afgelopen jaar waren spontaan
maar ook vanuit de welzijnsorganisatie Dock en via
Werk en Inkomen.
Aanmelden kan via b.hofman@stichting-vitaalpendrecht.
nl, of elke werkdag op het kantoor van Vitaal Pendrecht
tussen 14.00 en 16.00 uur op Plein 1953 nr. 192.
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colofon

Van de redactie
Dit is In de Kijkerd nr. 2 van de 30e jaargang met twee nieuwe redactieleden: Joke Spijkers
en Diana Leeuwangh. Joke verslaat de gebeurtenissen rond het Plein 1953 en Diana neemt
Opzoomer Mee voor haar rekening.
De veiligheid staat hoog op de agenda. De twee buurtgroepen hebben na de oproep versterking gekregen en burgemeester Aboutaleb is op bezoek geweest om met bewoners en de
kinderraad te praten waar het beter kan. De foto’s van het bezoek kunnen worden bekeken
op de website.
Aan activiteiten in de wijk is geen gebrek: het jaarlijkse lentefestijn, het jubileumfeest van
Speeltuin Neeltje Jans, de afsluiting van het collegejaar van de Kinderfaculteit en de Beachweek van TOS (Thuis op Straat).
Op 14 september bestaat Inloophuis “Het Verhaal” 25 jaar en wordt het feest in de Open Hofkerk gevierd. Het Arboretum en de tuin voor Vitaal Pendrecht zien er weer netjes uit dankzij
de inspanningen van vrijwilligers.
In de eerste week van september gaan diverse cursussen van start, op blz. 2 en 5 staat alle
informatie.
Verder is de rechtswinkel Maasstad er op maandag en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur,
daar hoeft geen afspraak voor gemaakt te worden.
Op donderdag 1 september is de reünie Valckensteyn, oud filmmateriaal en een mooie
presentatie moeten de verbinding tot stand brengen voor mooie verhalen van oud bewoners,
werkers en bezoekers.
De redactie wenst u veel leesplezier en een hele fijne vakantie.

Dit is een uitgave van
Vitaal Pendrecht.
Wijkmagazine In de
Kijkerd wordt huisaan-huis verspreid in
Pendrecht.
Juli 2016
Aan de inhoud van
dit magazine kunnen
geen rechten worden
ontleend.
Tel. 010-480 93 46
info@stichting-vitaal
pendrecht.nl
Redactie/teksten
Vitaal Pendrecht en
afdeling communicatie
(Woonstad Rotterdam).
Eindredactie
Vitaal Pendrecht
Fotografie
Woonstad Rotterdam,
Vitaal Pendrecht
Vormgeving
Vitaal Pendrecht

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

En verder...
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Zomer op het Arboretum Pendrecht

Helaas is deze zomer heel nat begonnen en doen
de gewassen het allemaal wat minder dan vorig jaar.
Boontjes blijven klein en ook de aardappels willen niet
echt meewerken. Daarentegen groeit het onkruid welig,
dus zijn de tuinders druk in de weer met wieden en
schoffelen en laten zich door het slechte weer niet uit
het veld slaan.
Verder is er een groep mannen bezig om de algemene
tuin wat te onderhouden. Heggen worden geknipt, overhangende takken weggehaald en het onkruid tussen
de tegels verwijderd, zodat het er weer open en schoon

Opening lunchroom
Op Plein 1953 is een lunchroom geopend op verzoek
van een groot aantal bewoners.
De eigenaresse heet Anita, (voorheen franchise van de
producten van Klootwijk).
Anita is nu haar eigen winkel begonnen met eigen
personeel. Ze heeft grote plannen maar kan niet alles
tegelijk. De lunchroom is geopend op 4 Juli in het pand
waar Möller mode gevestigd was.
Klanten verwachten gezelligheid in een lunchroom dat
lijkt gelukt te zijn na een grondige verbouwing.
Het ziet er prachtig uit want het is bijna een lunch met
belegde broodjes of koffie of thee in eigen huiskamer.
Er wordt ook brood en gebak verkocht van bakker Uljee,
nog een echte ouderwetse bakker.
Bij de koffie of het kopje thee van Anita smaakt het
gebakje.
De komende winter gaat het eerste plan van Anita van
start en wordt er ook aan warme maaltijden gedacht.
Openingstijden zijn maandag t.m. zaterdag van 8.00 tot
17.00. En zondag van 11.00-17.00.
Joke Spijkers

uitziet. Ook de bloembakken aan de voorkant van het
gebouw zijn gevuld en geven het geheel een gezellig
aanzien.
Deze maand zijn er weer een paar kavels vrijgekomen,
dus heeft u belangstelling in een tuintje, kom gerust
eens langs om te kijken. Er is iemand aanwezig op
maandag en dinsdag tussen 10.00 en 15.00 uur en
woensdagochtend tussen 10.00 en 13.00 uur.
U kunt zich ook aanmelden bij Gerda Matthijssen op nr.
06-36522692
Graag tot ziens aan de Middelharnisstraat 275.
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SCHOONMAAKBENDE VAN START

Rotterdamse straten
rollen de mouwen op

Op de foto zet wethouder Joost zijn handtekening.

Xiomara Hunt zette haar handtekening voor de
Papendrechtstraat.
Op maandagavond 13 juni werd in het gezellig, afgeladen Blue City (voormalig Tropicana) de Schoonmaakbende van Rotterdam officieel opgericht. Bewoners uit
61 straten zetten hun handtekening onder de oprich-

Gratis juridische hulp!
Heeft u juridische vragen waar u zich geen raad mee
weet? Rechtswinkel Maasstad wil u daarmee helpen.
Stichting Rechtswinkel Maasstad is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit rechtenstudenten van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Sinds maart 2015 zijn wij actief
in het gebouw van Vitaal Pendrecht aan Plein 1953. Wij
willen onze kennis in de praktijk brengen door gratis juridische hulp te bieden aan iedereen die het nodig heeft.
Wij kunnen u helpen met uw juridische vragen over o.a.
uw huurcontract, kinderalimentatie, arbeidscontract,
kwijtschelding, kinderbijslag en bezwaarschriften. Verder
kunnen wij u ook helpen indien u vragen heeft over de
Belastingdienst. Daarnaast werken wij samen met een
aantal advocatenkantoren die u verder kunnen helpen
indien uw geschil meer deskundigheid vereist. Deze
advocaten kunnen u vrijblijvend advies geven tegen een
scherpe vergoeding.
Rechtswinkel Maasstad is twee avonden per week open.
Vanaf september staan wij op maandag- en donderdagavond wij vanaf 18:00 uur tot 20:00 uur voor u klaar.
Vanwege de zomervakantie is de rechtswinkel in de
maand juli alleen op woensdag geopend en zijn wij in de
maand augustus gesloten. Indien u niet langs kunt komen kunt u ons ook mailen via info@rechtswinkelmaasstad.nl. Wij zijn u graag van dienst.
Tariq de Gouveia

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

tingsacte. Wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte)
beloofde als beschermheer van deze ‘bende’ op te
treden. In de 61 straten zullen bewoners regelmatig in
actie komen tegen het zwerfvuil in hun straat.
Wethouder Joost, zoals Eerdmans in het gesprek met
bewoners consequent werd genoemd, zette als eerste
zijn handtekening onder een acte. Daarna volgden 61
bewoners uit de oprichtende straten. Voor Pendrecht
waren dat bewoners uit de Zierikzeestraat, Halsterenstraat, Wagenbergstraat, het Turks Huis in Pendrecht en
de Papendrechtstraat.

VitaalPendrecht en computerlessen
Op dinsdag en donderdagochtend van 9.15 tot
11.30 uur start Vitaal Pendrecht met computerlessen voor 6 personen per les.
Gedurende 7 weken worden de lessen gegeven
door vrijwilligers uit de wijk.
Voor deze cursus wordt een kleine bijdrage gevraagd van 7,50 p.p. per 7 lessen voor het gebruik
van het lesmateriaal (vooraf voldoen).
Computers zijn beschikbaar.
Toegankelijk voor iedereen, deelname op volgorde
van inschrijving.
Aanmelden kan via
b.hofman@stichting-vitaalpendrecht.nl,
via onderstaand strookje of elke werkdag op het
kantoor van Vitaal Pendrecht tussen 14.00 en 16.00
uur op Plein 1953 nr. 192.
Naam:.........................................................................
Adres:.........................................................................
Telefoonnummer:........................................................

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Wijkzaken besproken tijdens
Buurt Bestuurt

Buurtpreventie Noordgroep Pendrecht.

Op dinsdag 24 mei vond de
tweede bijeenkomst dit jaar van
Buurt Bestuurt plaats. Wat werd
er zoal besproken?
In de Bloemhof is een start gemaakt
met het project Broodnodig. Indien
dit een succes blijkt, wordt naar de
mogelijkheid gezocht om ook in
Pendrecht afvalbakken voor brood
te plaatsen. De broodoverlast is het
ergst langs de singels.
Het Buurtpreventieteam PendrechtZuid groeit. Momenteel zijn er al 13
leden die iedere woensdag op pad
gaan. Zij letten op onder andere verlichting, bestrating en rommel. Mankementen worden gemeld en samen
met de wijkagent en Stadsbeheer
worden deze zo spoedig mogelijk
verholpen. In Pendrecht-Noord is
sinds maart een Buurtpreventieteam
dat iedere donderdag een ronde
maakt. Bijzondere aandacht is er
voor enkele punten achter de huizen
die in 2003/2004 gebouwd zijn. Het
voornaamste punt is dat er meer
verlichting komt.
Eengezinswoningen hebben allemaal eigen kliko's, maar de bewoners storten het afval vaak in de
containers van de flats. Stadsbeheer
regelt folders voor de bewoners om
iedereen de juiste containers te laten
gebruiken. Wie wil helpen met het

verspreiden van de folders kan zich
aanmelden bij Janny van Gils of Bien
Hofman. In de Herkingenbuurt heeft
Woonstad Rotterdam extra sloten
laten plaatsen. De jongerenhangplek
bij het thuiszorggebouw wordt goed
in de gaten gehouden. Op dit moment is daar nog geen overlast.
In de Zierikzeebuurt wordt nog
steeds veel overlast van grofvuil
gemeld en worden te grote vuilniszakken naast de containers gezet.
Mensen worden hierop wel aangesproken. Het probleem om de drempel vanaf de Schuddebeursstraat
naar de Slinge te verbeteren is nog
steeds niet aangepakt. Bewoners
hebben voorgesteld om een profiel
in de drempel aan te brengen met
voetpad en fietspad.
In de Ossenissebuurt is overlast van

zwerfvuil. Er is contact met de gemeente gelegd over het verwijderen
hiervan. Ook is er een parkeerprobleem langs de Ossenisseweg tussen de Hontenissestraat en Stavenissestraat. De verlichting achter de
eengezinswoningen is onvoldoende.
De brandgang is niet verlicht. Een
mogelijke oplossing is verlichting op
zonne-energie.
In de Halsterenstraat is de veiligheid ten opzichte van enkele jaren
geleden toegenomen. Diefstal wordt
samen met de ouders besproken en
men probeert het gedrag van deze
jongeren in goede banen te leiden.
De bussluis is een noodverbinding
voor bussen en vrachtverkeer. Het
is veiliger, omdat anders alle vrachtauto's door de gehele wijk rijden.
Verslaglegging Jeanne Lam

Buurtpreventie Zuidgroep Pendrecht stelt zich voor
Wij zijn bewoners van Pendrecht en lopen door de
wijk met als doel om de veiligheid en leefbaarheid in
de wijk te helpen verbeteren. Dit doen we in samenwerking met de wijkagent en Stadsbeheer. De groep is
opgericht in maart van dit jaar en we zijn nog op zoek
naar bewoners uit de wijk die mee willen lopen. We komen bij elkaar en drinken eerst koffie of thee om eerst
even bij te praten. Als u ons wilt komen versterken kan
dat elke woensdagavond vanuit Vitaal Pendrecht van
19.30 tot 21.30 uur. Op 6 september gaan we dat op
dinsdagavond doen op dezelfde tijd en van dezelfde
locatie.
Klaas de Vries
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Burgemeester Aboutaleb
in gesprek met de Kinderraad
Op 21 juni was Burgemeester
Aboutaleb in Pendrecht om met
bewoners te praten over de veiligheid in Pendrecht. Zo ging hij onder
meer in gesprek met de Kinderraad.
De Kinderraad had eerder een eigen
‘onderzoek’ gedaan naar veilige en
onveilige plekken in de wijk. De kinderen wisten dus goed wat ze bij de
burgemeester aan wilden kaarten.
Nadia vertelt dat ze het een leuk en
serieus gesprek vond. Nadia: “Je
zag dat de burgemeester naar ons
luisterde en met ons meedacht. Ik
vertrouw erop dat hij zijn best gaat
doen voor ons.” De Kinderraad vindt
dat er onveilige plekken zijn in de
wijk, bijvoorbeeld bij metrostation
Slinge. Wat vindt de Kinderraad dan
wel een veilige plek? “Plein 1953. Er
is daar een lekkere sfeer. Mensen

zeggen hallo en gaan goed met
elkaar om.” Plekken waar jongeren
rondhangen geven een gevoel van
onveiligheid. Nadia heeft van de
burgemeester geleerd dat je dan wel

verder moet denken en moet argumenteren: waarom vind je dat dan.
Tot slot merkt Nadia op: “Ik vond het
heel bijzonder dat ik dit zomaar kon
meemaken met de Kinderraad.”

Programma Kinderfaculteit
in het nieuwe schooljaar
De Kinderfaculteit heeft hard gewerkt aan een nieuw
programma voor schooljaar 2016-2017. Met de
inbreng van leerkrachten van de scholen, ouders,
Kinderraad en collega’s hebben we een divers programma gemaakt. Er is ruime aandacht voor leervakken zoals woordenschat, voorlezen, begrijpend
lezen en rekenen.
Naast deze educatieve lessen krijgen we ook een uitbreiding in de Kinderfaculteit Band. De laatste lessenserie konden kinderen kiezen voor de instrumenten cajon,
gitaar en keyboard. In de laatste lesweken is ook een
zangeres de band komen versterken. Zij heeft ervoor
gezorgd dat enkele leerlingen bij het eindfeest konden
meezingen met de band op het plein!
Komend schooljaar zal dit vanaf het begin een les zijn
waar kinderen voor kunnen kiezen, wie weet zit er een
nieuwe beroemdheid tussen! Tegelijk is er straks de mogelijkheid om een extra uurtje te oefenen op het instrument van je keuze.
Op verzoek van de Kinderraad wordt komend schooljaar
ook een typecursus aangeboden. De kinderen vinden dit
een belangrijke les voor de toekomst!

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Vanaf september is het nieuwe programma bekend
en hoort uw kind via school wanneer de inschrijvingen
starten.
Houd intussen ook de website in de gaten:
www.kinderfaculteitpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Dik verdiende diploma’s voor de
leerlingen van de Rekenfaculteit!
Op donderdag 16 juni was het
groot feest op de Kinderfaculteit:
het eerste cohort leerlingen van
de Rekenfaculteit ontving hun diploma. Het afgelopen jaar is een
groot succes geweest voor de
Rekenfaculteit en dat was terug
te zien op de feestelijke avond.
Prachtig gekleed volgens de
dresscode ‘chique’ druppelden de
leerlingen samen met hun ouders
en andere familieleden binnen en
werden zij voorzien van een glas
(kinder)champagne. Deze groep
leerlingen uit groep 6 en 7 ontving
op de Rekenfaculteit bijna een jaar
lang vier uur per week in een éénop-twee setting maatwerkgerichte
rekenbegeleiding van een persoonlijke tutor die wekelijks contact
had met hun ouders. De leerlingen
hebben afgelopen jaar samen met
hun tutor ontzettend hard gewerkt
en hebben het diploma dus dik verdiend. Zij zijn allemaal ‘geslaagd’
voor de Rekenfaculteit!
Elke leerling ontving voor deze

prestatie een officieel Rekenfaculteit-diploma met daarbij een
persoonlijk praatje van zijn of haar
tutor. De tutoren benoemden vooral
de vooruitgang die de leerlingen
boekten in rekencompetenties,
maar ook het gegroeide plezier en
zelfvertrouwen. Onder het toeziend
oog van de projectleidster van de

Rekenfaculteit mochten de leerlingen glunderend hun handtekening
zetten onder het diploma. Vol
trots zagen de ouders en andere
familieleden in de zaal hoe de
kinderen het podium verlieten met
hun diploma op zak. Daarna volgde
een fotoshoot van de leerlingen
met hun tutor zodat de bijzondere
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Zomerfaculteit

opgebouwde relatie tussen de
tutoren en kinderen kon worden
vastgelegd.
Dit jaar heeft de Rekenfaculteit
succesvol vooruitgang kunnen
boeken in de rekenvaardigheden
en zelfvertrouwen van de leerlingen, maar is er vooral ook veel
ruimte geweest voor leuke en
uitdagende rekenlessen en het
opbouwen van een goede band
tussen de tutoren en leerlingen
en tutoren en ouders. Veel tutorleerlingen vinden het zelfs jammer
dat zij volgend jaar geen onderdeel meer zullen uitmaken van de
Rekenfaculteit en zullen hun tutor
missen.
Ook het team van de Rekenfaculteit heeft afgelopen jaar vol passie
genoten van het werken met de
leerlingen. Volgend schooljaar zal
de Rekenfaculteit zich uitbreiden
en aan een grotere groep leerlingen in de bovenbouw van de
basisscholen het tutorprogramma
aanbieden. Het huidige team is
inmiddels aangevuld met nieuwe
tutoren die staan te trappelen aan
de slag te gaan binnen de Rekenfaculteit. Zij worden in de zomer
klaargestoomd tot echte Rekenfaculteit-tutoren met een professionele training van de Amerikaanse
organisatie ‘SAGA Innovations’
die het tutorprogramma hebben
ontwikkeld.
De kinderen in Pendrecht kunnen na de zomervakantie weer
volop rekenen op het team van de
Rekenfaculteit!

In de laatste week van de zomervakantie wordt de Kinderfaculteit weer
omgetoverd tot een Zomerfaculteit.
Het wordt een week vol activiteiten,
lessen en ontdekkingen in een Reis
rond de Wereld. Met een eigen reispaspoort maken de kinderen iedere
dag kennis met een ander werelddeel: ze gaan informatie verzamelen
over de verschillende landen, decors
bouwen, wereldkoken, dansen en
muziek maken. Ook is er aandacht

voor techniek, proefjes uitvoeren
en sport, spel en circus. De week is
voor leerlingen die na de zomervakantie naar één van de groepen 4
t/m 8 gaan. Kleuters en leerlingen
van groep 3 zijn welkom op donderdag- en vrijdagmorgen.
De Zomerfaculteit is toegankelijk
voor de kinderen van Pendrecht.
Aanmelden? Kom even langs bij
de Kinderfaculteit op Plein 1953,
nr. 192.

Slot schooljaar

Op 29 juni werd het einde van het
schooljaar gevierd met een spetterend optreden van de verschillende lessen van de Kinderfaculteit. Alle scholen waren uitgelopen
om hun vrienden en vriendinnen
te zien optreden. Op het grote podium was er eerst de première van de
Kinderfaculteitband. Vervolgens was er een kleine voorstelling van de
Pendrechtse Circus Rotjeknor en kreeg de Streetdance groep met juf
Chantalle het hele plein aan het dansen. Zin om later ook op het podium
te staan: volgend schooljaar zijn er weer volop lessen cajon, zang, muziek, dans, circus en nog veel meer bij de Kinderfaculteit!

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Sportkriebelmiddag
Woensdag 29 juni organiseerde de
Kinderfaculteit een sportmiddag voor
alle kleuters in Pendrecht. Liefst 110
kinderen konden drie clinics kiezen
uit acht verschillende sporten, zoals
voetbal, hockey, streetdance en
taekwon-do. De kinderen konden
deze middag lekker ‘sportkriebelen’,
zodat ze in groep 3 al een idee hebben welke sport ze willen beoefenen. Gezien de vele enthousiaste
reacties van kinderen, trainers en
ouders, wordt dit vast een jaarlijks
terugkerend evenement!

Handbal-clinic voor kleuters door HV Snelwiek.

Fietsen zonder zijwieltjes

Abdirahman, Anuj en Rakesh op BMX-parcours in het Hefpark.

Streetdance
Dansschool Free to Move! blijft maar
groeien. Dansjuf Chantalle is inmiddels een bekend gezicht in Pendrecht en natuurlijk heel blij met alle
enthousiaste dansers. Tijdens de
lessen wordt er toegewerkt naar een
optreden, zoals tijdens de afsluiting
van het Kinderfaculteit-jaar op Plein
1953. Is streetdance ook iets voor
jou? Na de zomervakantie kun je via
de Kinderfaculteit weer inschrijven
voor vier gratis instroomtrainingen.
Uiteraard kan dat weer voor alle 10
verschillende sporten!

Optreden op het Schouwburgplein.

Drie maanden geleden startten 10
kinderen uit Pendrecht met de fietslessen van de Kinderfaculteit. Sommigen hadden toen nog zijwieltjes
nodig om de balans te bewaren...
Na 15 lessen van meester Ronald,
geassisteerd door vrijwilligers Rieks
Westrik en Huib van Diejen, hebben
de kinderen in rap tempo (beter)
leren fietsen. Als beloning voor het
vele oefenen, met letterlijk vallen en
opstaan, mochten de deelnemers
meedoen aan een BMX-clinic.
Bovendien ontvingen alle deelnemers een officieel fietsdiploma en
een kortingsbon bij fietsenwinkel
ADO Bike op de Slinge.
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Pendrecht van toen
Bijna vijf jaar lang stond het Tuinhuis aan de Sliedrechtstraat, op het grasveld waar vroeger de prinses Marijke
Kleuterschool stond. Het tijdelijke gebouwtje is in januari
2010 neergezet en was oorspronkelijk zowel informatiecentrum als bouwkeet voor de Tuin op het Zuiden, in het
Tuinhuis stond de maquette waarop de eindsituatie van
de nieuwbouw te zien was.
Het Tuinhuis diende tevens als ontvangstruimte als er
een eerste paal voor een deelproject van de Tuin op het
Zuiden werd geslagen, ook bij de officiële oplevering van
het Ovezandepad op 19 april 2011 werd het Tuinhuis als
receptieruimte gebruikt. In april 2010 zijn er naast het
Tuinhuis twee modeltuinen op ware grootte aangelegd.
Vanaf maart 2012 kon men de (eerste) modelwoning
aan de Ossenisseweg bezichtigen en daarmee verloor
het Tuinhuis zijn functie als informatiecentrum, de modeltuinen bij het Tuinhuis zijn kort daarna ontmanteld.
De bovenverdieping van het Tuinhuis werd daarna nog
als bouwkeet gebruikt maar daar kwam al snel een
einde aan omdat de afstand tot de nieuwbouw steeds
groter wordt, het Tuinhuis is uiteindelijk in december

2014 gesloopt. Op het grasveld waar het Tuinhuis stond
staan nog altijd de vijf grote platanen die in maart 2009
zijn verplaatst vanaf de Burghsluissingel na de sloop van
de Groosmanflat aldaar.
Mario Bosch

Opbouwwerkers
Sinds 1956 staan er aan de westkant van de Zijpe twee beeldjes
maar in het kader van Rotterdam
Viert de Stad zijn de Opbouwwerkers tijdelijk verhuisd naar het
Museumpark.
Voor sommigen zal het even schrikken zijn als ze langs de Zijpe lopen:
de witte beeldjes zijn weg! Gelukkig
maakt een opvallend bord duidelijk
dat het tijdelijk is, na 21 augustus
2016 komen ze terug naar Pendrecht.
De Pendrechtse beeldjes staan momenteel in het beeldenpark Uproot
Rotterdam bij het Museumpark
als onderdeel van Rotterdam Viert
de Stad. Alle kunstwerken die hier
staan zijn "ontworteld" (= met sokkel
en al uitgegraven) en hier neergezet,
vandaar dat de Opbouwwerkers wat
hoger staan dan bij de Zijpe. Net als
in Pendrecht staan de twee beeldjes
naast elkaar maar je kunt hier ook
de achterkant van de beeldjes zien,
iets wat op de Pendrechtse locatie

onmogelijk is.
De kunstwerken in het beeldenpark
staan in groepjes bij elkaar, bij de
Opbouwwerkers staan nog twee
andere beeldjes uit dezelfde periode
die afkomstig zijn uit het depot. Zijn
dit de beeldjes die Pendrecht gekregen zou hebben als het plan uit
2013 om de Opbouwwerkers naar
het centrum van de stad te verplaatsen zou zijn doorgegaan?
Het beeldenpark Uproot Rotterdam
is aan het Museumpark tegenover
Het Nieuwe Instituut (voorheen

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Nederlands Architectuur Instituut) en
naast Museum Boijmans Van Beuningen, metrostation Eendrachtsplein ligt op ongeveer 10 minuten
loopafstand. Een minpunt is dat de
bestrating uit een dikke laag kiezelstenen bestaat waardoor het terrein
ontoegankelijk is voor rollators en
rolstoelgebruikers. Het beeldenpark
Uproot Rotterdam is nog tot en met
21 augustus te bekijken, daarna
worden alle kunstwerken weer op
hun oorspronkelijke plek teruggezet.
Mario Bosch

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Sap- en zuivelpakken mogen nu
ook in plastic container
Vanaf woensdag 1 juni mogen ook
sap- en zuivelpakken en andere
drankenkartons in de plastic container.
Dit scheelt in de restafvalzak wat
goed is voor het milieu: hoe minder afval in de verbrandingsoven
verdwijnt, hoe beter dit is. Bovendien
kunnen drankkartons heel goed
hergebruikt worden.
Om welke verpakkingen gaat het?
Het gaat om kartonnen pakken voor
sap, water, vla, yoghurt, melk en
kleine drinkpakjes voor kinder en.
Let er wel op dat het pak zo leeg
mogelijk is. Om ruimte te besparen
kunnen de drankpakken opgevou-

wen en uitgeknepen worden, zo
komt het laatste restje vla of yoghurt
nog uit het pak. De pakken hoeven
niet uitgespoeld te worden, maar
moeten wel leeg zijn. Als er een dop
op zit, draai die dan terug op het
pak.
50 extra plastic containers
In de hele stad staan 190 containers
waar u plastic en drankenkartons
kunt inleveren. Ze staan bij de
grotere supermarkten maar ook op
andere plekken in de wijk. Er komen
nog 50 extra plastic containers bij.
Op www.rotterdam.nl/afvalwijzer
zijn alle containers in Rotterdam te
vinden.
Sara Klaverdijk

Plaatsing ondergrondse
containers uitgesteld
In verschillende straten in De Tuin
op het Zuiden is de plaatsing van

ondergrondse containers uitgesteld.
Met de nieuwbouw van De Tuin op

het Zuiden in de Ossenissebuurt
zouden de vuilcontainers worden
vervangen door ondergrondse containers. De eerste woningen van het
nieuwbouwproject, de appartementen aan de Burghsluissingel, werden
enkele jaren geleden opgeleverd.
Uitstel
Tegen de achtergrond van de frisse
nieuwbouw steken de bovengrondse
vuilcontainers flink af. Voorlopig ziet
het ernaar uit dat dit nog wel even
zo blijft.
Volgens Stadsbeheer is het aanbrengen van ondergrondse containers in Pendrecht uitgesteld in
verband met aangescherpte normen betreffende de afstand tussen
kabels en leidingen (elektra en gas)
en de ondergrondse betonputten.
Hierdoor zijn de beoogde containerlocaties niet meer haalbaar. Het
zoeken naar een alternatief is helaas
lastig. De gemeente werkt aan een
oplossing.
Sara Klaverdijk
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Xiejewel wijst kinderen op veilig
gedrag tijdens werkzaamheden
Werkzaamheden in de buurt beïnvloeden niet alleen de
doorgang voor verkeer en voetgangers, maar ook de
looproute van kinderen tussen huis en school. Daarom
is het project Xiejewel bedacht, een Veiligheids Educatie
Traject.
Van Dijk Maasland is aannemer voor de rioleringswerkzaamheden in de Bruinissestraat en omgeving en initiatiefnemer van Xiejewel, in samenwerking met Stichting
Flagen, specialist in participatietrajecten met kinderen.
Het project maakt kinderen op een speelse en creatieve
wijze bewust van de gevaren tijdens de werkzaamheden
en van het belang van veilig gedrag hierbij. De leiding en
docenten van Over de Slinge ondersteunen dit initiatief.
Creatieve activiteiten
In het voorjaar hebben leerlingen uit de groepen 1 t/m 4
van Over de Slinge een lied met gebaren ingestudeerd:
‘Roos Zingt’, waarbij Xiejewel centraal staat. Leerlingen
uit de groepen 5 t/m 8 maakten aquarellen onder bege-

leiding van kunstenaar Jan van Dorp. Een aantal van
deze aquarellen staat afgebeeld op de bouwhekdoeken,
welke langs de veilige looproute hangen. Dit stimuleert
kinderen op een leuke manier om de meest veilige route
te kiezen.
Sara Klaverdijk

BroodNodig gaat brood inzamelen
in Rotterdam
Het is één van de belangrijkste oorzaken van ongedierte, er gaan waardevolle grondstoffen verloren en er
is veel energie nodig om een brood te kunnen bakken.
Vogels kunnen prima zelf voedsel zoeken en hebben
geen brood nodig; het is zelfs slecht voor hen.

Brood voeren aan de vogels is slecht voor hun gezondheid, trekt ongedierte aan en zorgt voor een rommelig
straatbeeld. Daarom gaat BroodNodig nu brood inzamelen in Rotterdam onder het motto ‘Oud brood, nieuwe
energie’. De eerste broodbak is al geplaatst in de Bloemhof. De bak wordt wekelijks geleegd door een voertuig
van Stadsbeheer dat alleen een broodroute rijdt.
Brood staat in de top 3 van voedselverspilling. In Nederland gooien we dagelijks 435.000 broden weg. Dit brengt
diverse problemen met zich mee. Broodafval kost geld
en gaat ten koste van het milieu en de leefomgeving.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

BroodNodig
BroodNodig is een nieuw initiatief om broodverspilling
tegen te gaan en iets nuttigs met het brood te doen.
Dit gebeurt door samenwerking met bakkers door het
inzetten van een broodvergister en door samen met
wijkorganisaties, moskeeën, kinderboerderijen en via
speciale bakken brood in te zamelen. Dit broodafval
wordt vervolgens omgezet in duurzame energie in de
vorm van biogas. Schone energie dus. Leuk weetje: op
een half brood kun je een halfuur koken. Op de website
www.broodnodig.co staat allerlei informatie over brood
en broodafval, maar ook broodrecepten.
Maak een foto
Ligt er brood op straat, in Pendrecht of elders?
Maak een foto en stuur deze naar broodgevonden@
broodnodig.co zodat in kaart wordt gebracht waar in Rotterdam broodnodig werk aan de winkel is.
Sara Klaverdijk

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Lentefeest 2016

“We gaan met zijn alle de bloemetjes buiten zetten” was
het motto op het Lentefeest. Weken van voorbereiding,
plannen en organiseren om er een leuke dag van de maken voor de bewoners van Pendrecht.
Om 11 uur ’s ochtends is Plein 1953 klaar voor een dag
vol leuke muziek, heerlijk eten en mooie plantjes. Het
zonnetje komt langzaam door de wolken en het plein
loopt vol met bewoners die komen kijken wat er dit jaar
allemaal weer te doen is. Woonstad Rotterdam, Vitaal
Pendrecht en KSH hebben zich uitgesloofd om het voor
jong en oud even leuk te maken.
Als ieder jaar konden de bewoners plantjes ophalen
om hun tuin of balkon mee op te fleuren. Maar naast de
plantjes, was er nog heel veel meer te beleven. Voor de
kinderen waren er verschillende activiteiten georganiseerd, van sumo worstelen tot glitter tatoeages. Mede
dankzij de hulp van KSH was het voor de kinderen een
groot succes. De ouderen konden naast de plantjes die
ze gekregen hadden, ook nog zelf een mooi bosje bloemen maken bij het bloemschikken.
We wilden dit jaar niet alleen de nadruk leggen op de
plantjes, maar de bewoners ook de kans geven om hun
vragen te stellen aan de politie, brandweer en Binder.
Als de ouders de vragen aan het stellen waren, konden
de kinderen even de politiemotor op om zich een echte
politieagent te voelen. Als klap op de vuurpijl mochten ze
allemaal even toeteren of de sirenes laten loeien.
Vrijwilligers van alle kanten hadden zich aangemeld om
mee te helpen op het lentefeest. Hierdoor konden we
iedereen voorzien van heerlijke Turkse pizza’s en verse
appel sap om het weg te spoelen. Naast het lekkere
eten en drinken, konden we ook nog genieten van de
cheerleaders die hun beste moves aan ons lieten zien.
Wij hebben onwijs genoten van dit fantastische lentefeest en willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen!
Nikki van Bodegom
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UIT IN PENDRECHT
Inloophuis 'Het Verhaal' 1991 - 2016
25 jaar bestaan!
Begin 1991 namen de drie gezamenlijke kerken uit
Pendrecht (Rooms Katholiek, Gereformeerd en Hervormd) het initiatief om een inloophuis op te richten.
In een kwart eeuw is er veel voorgevallen, en dat willen
we samen met u de "ups & downs" delen en vieren !
UITNODIGING
Woensdag 14 september 2016 van 14.00-16.30 uur in
de ontmoetingsruimte van de Open Hofkerk, Middelharnisstraat 153a,Pendrecht.
U bent van harte welkom! Met een hapje en een drankje
willen we elkaar weer ontmoeten!
Informatie: Thea Abma tel. 010 - 481 98 90,
Plony Kruithof tel. 010 - 480 53 48,
Elly Pesik tel. 06 55 30 60 68.
Bij voorbaat dank namens de feestcommissie met vriendelijke groeten, Elly Pesik-Douwes.

Tuin Vitaal Pendrecht

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

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

(010) 440 88 00

Vraagwijzer Charlois Zuid
14010
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
In de kader van de vergroening van Plein 1953 valt het
op dat de tuin bij Vitaal Pendrecht niet alleen is aangelegd maar ook keurig wordt onderhouden.
De bloemen en planten staat er fleurig bij.
Het is een lust voor het oog.
In samenwerking met de Passage en een vrijwilliger
wordt de tuin onderhouden.
Dit was het eerste traject in het grote vergroeningsplan
voor Plein 1953.

Openingstijden speeltuinen
Speeltuin 7 Sliedrechtstraat is van maandag t/m
vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur zaterdag
en zondag gesloten.
Speeltuin Neeltje Jans Kerkwervesingel is van
maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00
uur zondag van 13.30 tot 16.00 uur zaterdags
gesloten.

Ambulance
Brandweer
Politie (lokaal tarief)
Dierenambulance Rotterdam

112

(0180) 64 33 00
(010) 446 84 28
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 woonoverlast 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)
Evides (gratis)

0800 - 9009
0900 - 0787
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Speeltuin Neeltje Jans
viert 60 jarig jubileumfeest

Op zondag 26 juni was het groot feest op speeltuin
Neeltje Jans.
Na een korte stevige bui brak niet alleen de zon maar
ook de feeststemming door.
De kinderen konden heerlijk met water spelen samen
met de brandweer, draaien in de zweefmolen, schilderen
met de graffiti-artiesten, touwtje trekken voor leuke prijsjes en samen met elkaar een rondrit door de wijk maken
met een prachtige trein.

Heerlijk in het zonnetje samen smullen van patatjes,
broodje frikandel, poffertjes of een grote suikerspin. Voor
de gezonde trek waren er appeltjes, bananen en tomaatjes. De vrijwilligers hadden het er maar druk mee maar
met elkaar hadden we de grootste lol.
We kunnen terugkijken op een prachtige dag. Een
bedankje voor alle vrijwilligers en medewerkers is hier
zeker op zijn plaats!
Diana Leeuwangh

Reünie voormalig bejaardenoord Valckensteyn
Stichting Vitaal Pendrecht/Pendrecht Universiteit en de
cultuurscout Charlois organiseren in samenwerking met
het Historisch Collectief Charlois een reünie voor alle
betrokkenen van voormalig bejaardenoord Valckensteyn
in Rotterdam-Pendrecht.
Tijdens de reünie kan iedereen herinneringen ophalen
aan die 'goeie ouwe tijd' in Valckensteyn. Dit bejaardenoord aan de Burghsluissingel werd eind jaren zestig gerealiseerd om de oudere wijkbewoners zo lang mogelijk
zelfstandig in hun eigen vertrouwde wijk te laten wonen.
In 2012 werd het veertien verdiepingen tellende gebouw
afgebroken omdat het niet meer voldeed aan de eisen
van deze tijd.
Een aantal jaren geleden zijn de 8 mm filmpjes van
Valckensteyn en de projectors in bewaring gegeven aan
Stichting Vitaal Pendrecht. Het Stadsarchief (voorheen
het Gemeentearchief Rotterdam) toont belangstelling
voor het materiaal en daarom vertonen we nog eenmaal
het materiaal aan de wijk voordat het naar het Stadsarchief gaat. Ook alle edities van In de Kijkerd, het wijkmagazine van Pendrecht, zullen worden opgenomen in het
Stadsarchief.
Programma
• Presentatie 'Valckensteyn door de jaren heen' door
Mario Bosch (dagburgemeester van Pendrecht) en
Hans Grootenhuijs (Historisch Collectief Charlois).
• Korte pauze met live muziek van Armando Monsanto.
• 8 mm filmpjes van de bouw van het complex, een Sint
Nicolaasviering en een bruiloft in Valckensteyn.

• Herinneringen uitwisselen onder het genot van een
hapje en drankje.
Datum en locatie
De reünie vindt plaats op donderdag 1 september tussen
19.00-21.00 uur op Plein 1953 nr. 192 bij Stichting Vitaal
Pendrecht. Was u vroeger werkzaam in Valckensteyn,
als werknemer of vrijwilliger of via thuiszorg, of bent u
familie van een oud-bewoner of zelf oud-bewoner van
Valckensteyn? Dan bent u van harte uitgenodigd om
de reünie bij te wonen! U kunt zich aanmelden bij Bien
Hofman, via b.hofman@stichting-vitaalpendrecht.nl.
De toegang is gratis.

