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De schoonmaakbende
van de Pameijer
Verzamelbox
In de hal van Vitaal
Pendrecht en Kinder
Service Hotels staat
sinds kort een verzamelbox voor mobiele
telefoons en cartridges.
De cartridges en oude
mobieltjes worden na
het ophalen milieu vriendelijk verwerkt, want in
allebei zitten veel onderdelen welke hergebruikt
kunnen worden.
Met het geld wat deze ingezamelde materialen oplevert worden de CliniClowns ondersteunt.
CliniClowns laten zieke kinderen lachen, zodat ze
even weer gewoon kind kunnen zijn in plaats van
een patiëntje.
Dus wilt u ook kinderen even laten lachen en wilt u
uw cartridges en oude mobiel milieuvriendelijk laten
verwerken deponeer ze dan in de inzamel box.
K.S.H. Carolina Bakker

Pameijer in de wijk. De meeste mensen
in de wijk weten wel dat de Passage in de
Sliedrechtstraat een dagopvang voor gehandicapten is. Wat doen ze daar eigenlijk
en wat doen ze in en voor de wijk? Elke
dag zie je ze komen en gaan de klanten
met de taxi (al die busjes half op de stoep).
Wat ze doen is nuttig en heel belangrijk:
ze vinden het leuk. U ziet ze lopen met
hun oranje hesjes “Samen sterk voor een
schoon Pendrecht”. Ze verzamelen al bijna
2 jaar zwerfvuil in overleg met de “Roteb”.
In de flats aan de Burghsluissingel halen
ze oud papier en glas op en brengen dit
naar de containers. Vaak als dank een rol
koekjes.
Ook helpen ze op het Arboretum met paden vegen en harken. Sinds kort houden
we de tuin bij Vitaal papiervrij.
Binnenkort gaan we ook glas en papier
ophalen bij kinderopvang Kiddoo’s.
Voor klanten en begeleiding zijn dit allemaal prima activiteiten, die we nog lang
hopen voort te zetten.
Marjan ten Napel, namens het team
van de Passage, Pameijer

Tweede druk boek over
bewoners uit sloopwijken
In september verschijnt de tweede
druk van het boek 'Is
dit onze terugkeergarantie? Bewoners
uit sloopwijken
vertellen' van de
Pendrechtse journaliste en fotografe
Sara Klaverdijk.
In dit boek bundelt
zij zeventien verhalen van bewoners
uit Rotterdamse
sloopwijken, waaronder Pendrecht.
De eerste druk was
een groot succes en omdat er nog steeds veel vraag
naar is en het onderwerp weer helemaal actueel is vanwege het aankomende Woonreferendum, verschijnt nu
een tweede druk.
Meer informatie op www.sloopwijken.nl.
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colofon

Van de redactie
Dit is In de Kijkerd nr. 3 van de 30e jaargang. Veiligheid blijft hoog op de agenda staan net
zoals het milieu. Let op de Verzamelbox in de hal bij het KSH ter ondersteuning van de Cliniclowns.
In het kader van Schoon, Heel en Veilig is er weer een bijeenkomst geweest van Buurt Bestuurt. Ook de Schoonmaakbende van de Passage is zeer actief.
Het Pendrecht Theater is weer gestart met de repetities voor het decemberprogramma. Hou
de website www.stichting-vitaalpendrecht.nl in de gaten.
Ook dit keer weer aandacht voor verschillende jubilea van o.a. Vishandel Toon Hoek 100 jaar,
de Oud-fitters 30 jaar en Het Verhaal 25 jaar.
Ook de reünie van Valckensteyn had een verassend grote opkomst.
Op het Arboretum Pendrecht heeft de imker het weer erg druk met de honingbij.
Opzoomer Mee heeft het voorlezen hoog in het vaandel staan evenals Overdeslinge met zijn
eigen boekenjungle.
Kinderfaculteit en Tutoring is weer begonnen. De Zomerfaculteit was een enorm succes.
Nu komen ook de ouders in actie! De leerkrachten terug van vakantie hebben massaal deelgenomen aan de gezamenlijke studiemiddag.
De winkeliersvereniging Plein 1963 is omgedoopt naar IAPP53 (Integrale Aanpak en Promotie Plein 1953). Doel is het winkelgebied een forse impuls te geven.
Op 2 oktober is alweer het derde concert van de Zondagmiddagconcerten met een mooi
programma. De speeltuinen gaven de kinderen weer een fijne vakantiebesteding.
De 3D tekening op Plein 1953 is een groot succes. Staat u nog niet op de foto grijp uw
kans voordat die verdwenen is.

Schaken op het Plein

De schaakstukken zijn er! Nu de vraag hoe we dat gaan inzetten op het Plein. De stukken zijn geschonken aan de kinderen
van de Kinderfaculteit. Zij krijgen les van Het Schaakkasteel.
Het beheer ligt bij Vitaal Pendrecht en er ligt een schaakveld
op het Plein dat aangepast moet worden. De bedoeling is dat
ook wijkbewoners er gebruik van mogen maken, alleen moet dat goed geregeld worden.
Bijvoorbeeld: hoe vervoeren we het spel van Vitaal Pendrecht naar het veld.
Kortom houd de website in de gaten want de eerste wedstrijd wordt erop aangekondigd.

En verder...
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Vol trots al op de helft!
Vrijdag 9 september vond de
feestelijke oplevering plaats van
fase 2 van de aanpak Melissant- en
Middelharnisstraat. In deze aanpak
zijn 60 gedateerde, slechte en kleine
woningen getransformeerd naar 57
goede, moderne appartementen op
nieuwbouwniveau. Bij oplevering
waren alle woningen al verhuurd
aan een groep jonge, enthousiaste
starters uit Pendrecht, maar ook van
ver daarbuiten.
Eind vorig jaar werd fase 1 opgeleverd en nog geen jaar later is fase 2
al volledig verhuurd. Nu alle woningen ook daadwerkelijk bewoond zijn,
lijkt het ons een mooi moment om
stil te staan bij dit succesvolle pro-

ject. Bovenal om de nieuwe bewoners van zowel fase 1, als fase 2 de

kans te bieden om kennis met elkaar
te maken.
Fense Berkhof

Pendrecht Theater zoekt spelers,
lezers en andere vrijwilligers
Nieuwe plannen, nieuwe mensen
De bewonerstheatergroep gaat in het kader van de
Theater Ontmoetingsplaats Pendrecht (TOP) tot december 2017 verschillende nieuwe voorstellingen maken. De
voorstellingen bestaan steeds uit verschillende scènes,
dialogen, monologen, verhalen die worden voorgelezen
of verteld, hoorspelen, liedjes. De eerste optredens zijn
in december 2016 (de voorstelling Decemberdagen), en
volgend jaar volgen optredens in februari, juni en weer
december. Ook is er af en toe tussendoor een kleine
presentatie ergens in de wijk.

Al meer dan
tien jaar spelen bewoners
uit Pendrecht
in wisselende
samenstellingen
theater. Denk bv aan de mooie Pendrecht Monologen
en Dialogen, Vensters, Schuren, de Pendrecht Soap
en Scrooge. Eerst in de Toneelwinkel en het Pendrecht
Theater, de laatste jaren in de ruimte van Vitaal Pendrecht op Plein 1953. Voorstellingen die ook op verschillende plekken in het land te zien waren, en zelfs in
Engeland. Zo is theater één van de visitekaartjes van de
wijk.

We zoeken als aanvulling op onze groep nog mensen
die: mee willen spelen, of voorlezen, of zingen, of de wijk
in willen gaan om verhalen op te halen, of willen meewerken in de pr (fotograferen, schrijven), of tijdens voorstellingen gastvrouw of -heer willen zijn, koffie schenken,
ruimtes gezellig aankleden, mensen die willen helpen
als toneelmeester of assistent om decor klaar te zetten
en om te wisselen, technische mensen die willen helpen
met licht en geluid etc. Of mensen die kleinere optredens
willen regelen in de wijk.
Lijkt het je leuk om mee te doen met de gezellige bewonerstheatergroep? Om samen mooie optredens te
verzorgen voor de wijk? Neem dan contact op met Vitaal
Pendrecht, Plein 1953 nr. 192. Tel. 010-4809346. Of
laat een briefje achter met u gegevens bij de gastvrouw.
Openingstijden van 9.00 tot 17.00 uur.
Pieta Bot
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Welkom in de wereld van de honingbij
Bijen moet je voorzichtig benaderen, vooral als ze een
tijdje geen bezoek hebben gehad. Erik Jan Groen is imker in wording en neemt de bijenkast op het Arboretum
Pendrecht voor zijn rekening. Hier volgt een passage uit
het dagboek dat hij bijhoudt.
Zondag 17 juli
Vandaag het vlieggat vrij gemaakt van braamtakken.
Dan word je wel even omringd door bijen, maar als
je rustig te werk gaat, is er niks aan de hand. Als ze
zo dichtbij komen dat ik ze hoor zoemen, ga ik even
een eindje verderop staan.
Een waarschuwing sla ik niet in de wind. Ik sprak
een sympathieke tuinder die zelf een tijd terug
gesnoeid had rondom de kast, en hij had geen last
ondervonden. Prachtig om te zien, ze vliegen af en
aan, met dikke klompen stuifmeel aan de pootjes.
Heel harmonieus, heel ontspannen.
Wat een prachtig volk.
Erik Jan Groen

Vishandel Toon Hoek bestaat 100 jaar
Voor heel veel wijkbewoners en ook
daarbuiten is de viskraam van Toon
Hoek al 35 jaar een begrip. Elk jaar
van april tot oktober staat hij op de
hoek Kerkwervesingel/Slinge.
Als in juni de nieuwe haring komt, is
het meteen een drukte van belang
want wie lust er nou geen 'nieuwe'
met uitjes.
In 1980 kwam Toon in Pendrecht
en een jaar later had hij een vaste
kraam op Plein 1953 waar hij toen
nog warme en koude vis verkocht.
's Zomers zag je de ouderen op de
betonnen randen op het plein een
visje eten waar ze tevens de laatste
nieuwtjes uitwisselden. Ook in de
winter was een warm visje welkom,
want toen mocht Toon er het hele
jaar nog staan. In 2002 koos hij voor
een mobiele kraam, omdat hij van
de gemeente anders een winkel
moest openen, wat niet haalbaar
was. Van harte gefeliciteerd met het
jubileum namens Stichting Vitaal
Pendrecht.
Joke Spijkers

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Onze eigen boekenjungle is
een groot succes!

Niet alleen de kinderen en leerkrachten van Obs Over de Slinge zijn
super trots op onze eigen bibliotheek
in de school, maar ook de mensen
van de bibliotheek Rotterdam vinden
onze bieb geweldig!
Voor de meivakantie kwamen er
mensen van de bibliotheek Rotterdam langs om te kijken naar
onze beide bibliotheken, zowel op
de Sommelsdijkstraat als de Krabbendijkestraat. Bij 'de Bibliotheek
op school' werken bibliotheken en

basisscholen intensief met elkaar
samen. Bibliotheek Rotterdam levert
dan ook leuke, actuele collecties
boeken als aanvulling op onze eigen
schoolbibliotheek.
Omdat ze het zo geweldig vinden
dat de kinderen bij ons op school
de mogelijkheid krijgen om zowel
op school als thuis leuke boeken te
lezen namen ze zelfs taart en een
cadeautje mee (nieuwe boeken die
we echt mogen houden!).
Op de site van de bibliotheek staat

een stuk geschreven over dit bezoek.
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/
Ook kwam er een journalist van het
krantje Jong010 om een stukje te
schrijven over onze bibliotheek. Zij
heeft een aantal kinderen van groep
5 en 6 geïnterviewd. Het interview is
te lezen in de eerstvolgende uitgave
van Jong010.
Wij hopen dat onze bibliotheek nog
heel lang voor veel leesplezier voor
alle kinderen op Over de Slinge zal
zorgen!!
Ruud van Orsouw

Het Verhaal na 25 jaar

Op 23 augustus was alweer de
derde Buurt Bestuurt avond en
deze keer kwamen ook de jongeren vertellen wat zij als prioriteit in
de wijk zien.
Mikel van Halderen van Yalp
(groep calisthenics, Nederlandse
vertaling “sierlijk bewegen”) traint
elke week in het Zuiderpark (Sportplaza). Zij willen heel graag ook in
Pendrecht een groep oprichten.
In Pendrecht is niet zo veel voor
jongeren in de leeftijd van 13 t/m
18 jaar.
De afspraak is dat de jongeren zelf
gaan onderzoeken bij de omwonenden of er draagvlak voor is en
zij gaan samen met de gemeente

en de gebiedscommissie met
elkaar kijken naar reële mogelijkheden. Dit onder supervisie van
het jongerenwerk. Voor de betrokkenen wordt een demonstratie
georganiseerd.
Andere onderwerpen in het kort
waren het zwerfvuil, geluidsoverlast en het onderhoud van
de ronde bloembakken in de
openbare ruimten. Het plaatsen
en adopteren van broodbakken
is even opgeschort in afwachting
van de uitkomst van de resultaten
in de wijk Bloemhof. De volgende
bijeenkomst is op 22 november om
19.30 uur bij Vitaal Pendrecht.
Jeanne Lam

Een groots weerzien was het weer.
Mensen die je nog herkende en
waarvan je niet meer kon weten dat
ze ooit mee hebben gedaan in de
organisatie. Het was goed georganiseerd door Plony Kruithof, Elly
Pesik en Thea Abma, er was genoeg te drinken met deze extreme
warmte.
De hapjes waren voornamelijk door
Elly klaargemaakt.
Zelfs zuster Celeste en Leonie
waren erbij, natuurlijk werd zuster
Theresia Saers gemist zij was ook
wel degelijk een icoon in de wijk.
Vele ah’s en oh’s van herkenning en
goh… jij loopt nog zonder rollator
bracht het ook op reunie niveau.
Het lied “Het zijn de kleine dingen
die het doen” is eigenlijk de kern
van “Het Verhaal”.
Mirjam van Wanum
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De tutoren van de Rekenfaculteit
stellen zich voor
Ook in schooljaar 2016-2017 zal het
tutor-project de Rekenfaculteit weer
plaatsvinden op drie basisscholen
in Pendrecht. Een groep leerlingen
uit groep 6, 7 en 8 ontvangt voor 4
uur per week in een 2-op-1 setting
onder schooltijd rekenles van een
persoonlijke tutor en er wordt wekelijks contact onderhouden met hun
ouders. Hierdoor hoopt de Rekenfaculteit een bijdrage te leveren aan
de rekenprestaties en de ontwikkeling van kinderen in Pendrecht.
Voordat de tutoren aan deze missie
konden beginnen, ontvingen zij in de
zomervakantie een driedaagse training van - de speciaal uit New York
overgevlogen - Site Director Kirsten
Ecker van de organisatie SAGA Innovations.
De groep tutoren is dit jaar uitgebreid tot 11 tutoren en zal ook dit
jaar weer worden begeleid door Site
Director Wendy Koopmans en de
nieuwe Assistent Site Director, en
tevens oud-tutor, Karmijn Steekelenburg. Hieronder stellen de tutoren
zich voor.
Op volgorde van de foto van links
naar rechts: Ferhat (26) studeerde
sociologie en hoopt een positieve
bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de jongeren in Pendrecht.
Joyce (32) studeerde public relations
en heeft jaren gewerkt in de zakenwereld. In deze nieuwe uitdaging wilt
ze leerlingen helpen om het beste uit
zichzelf te halen. Aletta (22) heeft de
opleiding orthopedagogiek afgerond
en hoopt als tutor de leerlingen in
Pendrecht spelenderwijs vaardiger
maken in rekenen. Dieuwertje (26)
heeft psychologie gestudeerd in
Nijmegen. Ze denkt dat door te geloven in de mogelijkheden van een
kind, je samen mooie resultaten kan
behalen. Sjors (25) woont momenteel in het noorden van Rotterdam,
houdt erg van (Surinaams) eten en
speelt gitaar. Hij heeft zin om aan de
slag te gaan als tutor. Nadia (26) is

afgestudeerd als orthopedagoog. Zij
zet zich in als tutor bij de Rekenfaculteit om de positieve ontwikkeling
van de kinderen in Pendrecht te bevorderen. Lianne (30) is psycholoog
en heeft gestudeerd aan de Pabo.
Ze vindt het belangrijk dat kinderen
leren hoe ze moeilijke dingen zélf
zouden kunnen aanpakken. Nuray
(23) is afgestudeerd als orthopedagoog en gelooft dat er met betrokkenheid en feedback echt maatwerk
geleverd kan worden binnen de
driehoeksrelatie ouder-kind-tutor.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Anne (22) studeerde sociologie, filosofie en pedagogiek. Ze gelooft dat
de Rekenfaculteit door intensieve
rekenbegeleiding en contact met
ouders bijdraagt aan de toekomst
van kinderen in Pendrecht. Firdevs
(26) heeft de hbo-opleiding psychologie afgerond en geeft al 7 jaar les.
Ze houdt van het vak rekenen en is
enthousiast om haar leerlingen te
ontmoeten. Reyhan (23) studeerde
Pabo en vindt dat de Rekenfaculteit een onmisbare kans is voor de
kinderen in Pendrecht.

Ex-kleuters
Vorig schooljaar voerde de Kinderfaculteit een speciaal kleuterprogramma uit op de scholen. Alle
kleuters kregen één keer per week
een speciale les zoals: Kleutertechniek, Kleuterdrama of Sportkriebels. Dat de ex-kleuters, die
nu in groep 3 zitten, van de lessen
genoten hebben blijkt wel uit de
grote hoeveelheid inschrijvingen
voor de nieuwe lessen. Ze zijn benieuwd naar wat ze allemaal gaan
leren bij Schat aan woorden, Judo,
Schrijfdans, Taekwondo,Techniek
en Voorlezen met theater.

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

8
IN DE KIJKERD

Zomerfaculteit in Pendrecht
In één week de hele wereld rond?
Dat kan niet!
Nou, 70 reislustige kinderen in
Pendrecht is het gelukt. Met hun
paspoort checkten zij iedere dag in
bij een nieuw continent. Van Europa,
naar Amerika, naar Afrika en Azië.
En in ieder continent was er veel te
doen. Zo hebben de kinderen op
maandag in Europa Franse ratatouille gemaakt (en gegeten). Op
dinsdag in Amerika werd een heuse
linedance gedanst. Op woensdag

in Afrika zijn Afrikaanse muziekinstrumenten geknutseld van oude
rommeltjes.
Op donderdag in Azië was er yoga
en Hindoestaanse dans. Ook hebben de leerlingen een middag gesport en zijn de bovenbouw klassen
naar het Belasting- en douanemuseum geweest.
Op vrijdag, Werelddag, hebben de
leerlingen aan de thuisblijvende
ouders laten zien wat ze tijdens hun
reis hadden geleerd: er werd muziek
gemaakt, er was een quiz en het

'waar-kom-jij-vandaanbord' werd
gepresenteerd.
Naast veel te hebben geleerd over
de verschillende continenten, hebben de kinderen ook elkaar leren
kennen. Niet iedereen kende elkaar
al, wat mooie, nieuwe vriendschappen heeft opgeleverd. Twee kinderen uit groep 3 van verschillende
scholen, vertelden trots dat ze
beste vrienden zijn en elkaar 'sinds
morgen' kennen, waarmee ze sinds
maandag bedoelden. Een vriendschap in twee dagen dus!
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‘Ouders in Actie’
in Pendrecht
Opvoeden is niet altijd makkelijk.
Uiteindelijk blijken ouders vaak
voor dezelfde opvoeddilemma’s
te staan zonder dit met elkaar te
bespreken. Dit terwijl het onderling uitwisselen van tips en ideeën
bij opvoedingsproblemen en
opvoedingsstress heel prettig en
leerzaam kan zijn. Ook de gemeente Rotterdam wil stimuleren
dat ouders met elkaar praten over
opvoeding. Uit onderzoek blijkt
namelijk dat dat ouders helpt om
goede opvoeders te worden en
dit heeft positieve effecten op de
ontwikkeling van kinderen. Vanaf
schooljaar 2016-2017 wordt daarom het project ‘Ouders in Actie’ in
Pendrecht opgezet, in samenwerking met het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG). Iedere potentiële
‘Ouder in Actie’ verzamelt zelf een
groep ouders om zich heen en
wordt door het CJG getraind en
gecoacht om deze groep te begeleiden. Als deze voorbereidingen
succesvol doorlopen zijn, ontvangen de ouders een certificaat en
zijn zij officieel ‘Ouder in Actie’. Zij
zullen vanaf dat moment zelfstandig regelmatig bijeenkomsten
organiseren op een vertrouwde
ontmoetingsplek in Pendrecht. In
deze bijeenkomsten bespreken
ouders allerlei opvoedingsonderwerpen, zoals grenzen stellen, omgaan met stress, zakgeld
geven en onderwijsondersteuning.
De ‘Ouders in Actie’ ontvangen
lesmateriaal van het CJG, maar
er is ruimte voor eigen invulling en
vooral ruimte voor ieders mening;
het gaat erom van elkaar te leren
en elkaar onderling te ondersteunen. Inmiddels is er in Pendrecht
een aantal enthousiaste moeders
gevonden die geïnteresseerd zijn
om als vrijwilliger aan de slag te
gaan en getraind te worden tot
‘Ouder in Actie’. Door de inzet van
‘Ouders in Actie’ zal de onderlinge
opvoedingsondersteuning toenemen en dat helpt de wijk vooruit.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Leerkrachten bijeen

In de laatste week van de zomervakantie gaan de scholen weer
langzaam leven. Leerkrachten
komen terug van vakantie, wisselen
nieuwtjes en vakantieverhalen uit
en maken hun klas alvast klaar voor
hun nieuwe groep. Dit jaar hebben
alle leerkrachten van Pendrecht ook
de tijd genomen voor een gezamenlijke Pendrechtse studiemiddag.
Een belangrijk onderwerp was de
samenwerking van de scholen, met

elkaar en met de Kinderfaculteit.
Om te ervaren wat hun leerlingen
kunnen leren op de Kinderfaculteit
volgden leerkrachten verschillende
workshops van lessen die hun
leerlingen daar krijgen. Ook was
er een theaterachtige training met
als motto: positief coachen. In de
opvoeding, sporttraining en lessen
hebben we nogal eens de neiging
om meer aandacht te hebben voor
wat niet goed gaat. Buig het om en

geeft bewust aandacht aan wat wel
goed gaat, was de boodschap.
Nog een positieve boodschap: gastspreker Marvin Pires van stichting
de Verre Bergen merkte op dat
hij geen andere wijk kent waar er
zo’n goede samenwerking is tussen de verschillende scholen. Een
samenwerking die de Kinderfaculteit
mogelijk maakt en die de ontwikkeling van de leerlingen in Pendrecht
stimuleert.

De oogst
De tuinlessen van de Kinderfaculteit zijn meteen na de zomervakantie weer gestart. Er moest immers geoogst worden! Dat
er naast de worteltjes, munt en uien ook nog heel hoog gras
was gaan groeien, mocht de pret niet drukken.
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Pendrecht van toen
Deze foto van de hoek Sliedrechtstraat/Krabbendijkestraat is gemaakt
in 2008 en toont een stukje Pen
drecht dat onherkenbaar veranderd
is. De huizen op de voorgrond zijn
tweekamerwoninkjes voor bejaarden, deze tweelaags galerijwoningen stonden ook in de Ellewoutsdijkstraat en de Yersekestraat. De
flat op de achtergrond stond aan
de Kruiningenstraat, het was één
van de zestien door E.F. Groosman
ontworpen portiekflats die in de
Ossenissebuurt stonden. De bejaardenwoningen op de foto zijn in
2010 afgebroken en de flat volgde
een jaar later, hier staan nu eengezinswoningen van de Tuin op het
Zuiden.
Mario Bosch

Herinneringen ophalen tijdens
Valckensteyn-reünie
Zo'n vijftig 'oud-gedienden' van
Valckensteyn bezochten op donderdag 1 september, bijna vijf jaar
na de sloop, de speciale reünie bij
Stichting Vitaal Pendrecht.
Oud-personeel, oud-vrijwilligers,
oud-Thuiszorgmedewerkers, familie
van bewoners en ook enkele bewoners kwamen samen om herinneringen op te halen aan Valckensteyn. Yvonne van Jaarsveld van de
gebiedscommissie Charlois opende
de reünie waarna een voorstelronde
volgde. Iedereen in de zaal stelde
zich kort even voor en vertelde over
zijn of haar relatie met Valckensteyn.
Sommige aanwezigen waren van
ver afgereisd om de reünie bij te
wonen.
De Pendrechtse dagburgemeester
Mario Bosch gaf een fotopresentatie genaamd 'Valckensteyn - een
geschiedenis in vogelvlucht van een
Pendrechts icoon'. In zo'n honderd

Foto: Hans Grootenhuijs
foto's kwam de hele geschiedenis
van het gebouw voorbij, vanaf de
bouw in 1969-1971 tot en met de
sloop in 2012. Onder het publiek
was veel herkenning, zowel van
oude bekenden als van allerlei
gebeurtenissen. Na de presentatie
bracht zanger Armando Monsanto
een speciaal Valckensteyn-lied ten
gehore op de melodie van 'Living

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

next door to Alice' van Smokie.
Verder werden er oude 8mm-filmpjes vertoond van vooral dansavonden en andere speciale gelegenheden in Valckensteyn. Deze filmpjes
werden aan het einde van de avond
symbolisch overgedragen aan het
Stadsarchief, net als een reeks vroegere exemplaren van wijkmagazine
In de Kijkerd. 
Bien Hofman

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Nieuwe uitstraling voor
winkeliersvereniging Plein 1953
Winkeliersvereniging Plein 1953
heeft een nieuwe website, vlaggen en banieren met daarop het
nieuwe logo.
Bij de winkels op en rondom Plein
1953 hangen nieuwe vlaggen, langs
de Slinge staan nieuwe banieren,er
is een nieuwe website www.plein53.
nl en ook een Facebook-pagina
www.facebook.com/plein53. Dit alles
hoort bij de nieuwe uitstraling van de
winkeliersvereniging. In het nieuwe
logo is een waterdruppel verwerkt
als verwijzing naar de watersnoodramp. Onlangs kreeg het plein al
meer kleur door een 3D-straattekening van een varend schip.
Begin dit jaar is de Stichting IAPP53
(Integrale Aanpak en Promotie Plein
1953) opgericht om het winkelcen-

trum op positieve wijze te promoten
en erin te investeren. Doel is de
sfeer, aantrekkelijkheid en bedrijvigheid verhogen om hiermee het

winkelgebied een forse impuls te
geven. De stichting richt zich zowel
op het bestaande als het nieuwe
winkelpubliek.

Ingezonden dankbrief
weerbaarheidstraining Zuiderkroon
Twee tevreden deelnemers uit Pendrecht stuurden
een uitgebreide dankbrief naar de gemeente naar
aanleiding van de weerbaarheidstraining 'Oud geleerd, nieuw gedaan' in juli in restaurant Zuiderkroon.
“Mede namens mijn man wil ik u beiden heel hartelijk
danken voor het kunnen bijwonen van bovengenoemde trainingsdagen, welke gegeven werden door
de heren Stefano Blokland en Roberto van Russel.
De weerbaarheidstrainingen werden met zoveel
enthousiasme en ervaringsdeskundigheid gegeven,
maar ook waren de trainers zeer inspirerend en
creatief in de diverse mogelijkheden hoe in bepaalde
situaties om te gaan. Maar ook vooral zeer warm
betrokken en integer!
Er was ook zo ontzettend veel leerzaams en er
waren diverse praktijkvoorbeelden, dat ik het idee
heb, dat vast nog vervolgtrainingen, voor ons in ieder
geval, heel welkom zijn. Vooral omdat gezien onze
(gevorderde) leeftijd en die van de meeste aanwezigen, herhalingen van het geleerde, maar ook nieuwe
praktijkvoorbeelden om mee te oefenen (rollenspel-

len?) misschien wel heel aanvullend zouden kunnen
zijn.
In de evaluatieformulieren, welke wij na afloop hebben mogen invullen, hebben wij dit eveneens kenbaar gemaakt. Het is ook bijzonder te ervaren, dat
Stefano en Roberto ook echt heel actueel in kunnen
spelen op de gevaarlijke en bedreigende situaties in
het huidige tijdsbeeld, welke momenteel erg veel aan
de orde van de dag zijn. Dat maakt het voor ons aanwezigen dan ook heel herkenbaar om er extra alert
op te moeten gaan worden. Maar vooral oefenen en
oefenen, en herhalen en herhalen is misschien een
mogelijke suggestie om de trainingen door voornoemde trainers opnieuw te kunnen laten geven. Het
is heel prettig een handout te hebben mogen ontvangen, om alles nog na te kunnen lezen en ons meer
eigen te maken. Maar het is ook mogelijk dat naar
aanleiding hiervan de komende tijd nieuwe vragen of
ervaringen om antwoorden of oplossingen roepen.
Ik hoop van harte dat vervolgtrainingen mogelijk
worden.
Nogmaals hartelijk dank, en met vriendelijke groet.”
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Rioleringswerkzaamheden
bijna afgerond

De rioleringswerkzaamheden in de Zierikzeebuurt zijn
bijna klaar.
Momenteel is men bezig in de Noordwellestraat en
Ellemeethof. De werkzaamheden zijn hier naar verwachting half oktober afgerond. Daarmee is het project

rioleringswerkzaamheden Bruinissestraat en omgeving
voltooid. De werkzaamheden begonnen in april aan
de Kerkwervesingel waarna de Slinge, Bruinissestraat,
Oosterlandstraat en Schuddebeursstraat volgden.
Sara Klaverdijk

Tentoonstelling over historie
Charloisse Lagedijk
De tentoonstelling over de historie van de Charloisse
Lagedijk trok al op de eerste dag zo'n 150 bezoekers.
Wethouder Hugo de Jonge opende de tentoonstelling
die van 3 t/m 17 september plaatsvond in de Zuiderkapel. Allerlei beeldmateriaal zoals foto’s, krantenknipsels
en voorwerpen beeldden samen het verleden, heden
en de toekomst uit van de Charloisse Lagedijk die een
geschiedenis van ruim 700 jaar kent. Het historische
karakter is er nog steeds, maar daar zijn inmiddels wel
moderne zaken zoals de Groene Verbinding/Portlandsebrug en de Waterkering aan toegevoegd. Onderwerpen
waren onder andere de geschiedenis van de Polder
Charlois, het type boerderijen, de Pendrechtse Molen,
noodwoningen na de oorlog, Smitshoek, sportvelden en
sportverenigingen, de Havenspoorlijn, bedrijvigheid op

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

de dijk en recreatie en groen (waaronder de Groene &
Blauwe Verbinding). 
Sara Klaverdijk

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

14
IN DE KIJKERD

Receptie gymclub de Oud-fitters

Op 3 september j.l. bestond de
Pendrechtse gymclub de Oud-fitters 30 jaar en zij vierden dit met
een receptie in lunchroom Plein
1953.
Dagburgemeester Mario Bosch en
zijn moeder waren ook uitgenodigd
want het was Mario’s moeder die
30 jaar geleden de club oprichtte en
16 jaar lang de administratie heeft
verzorgd. In 2002 heeft Joop van
Rijswoud de administratie overgenomen en hij heeft dat tot dit jaar
gedaan, tijdens de receptie werd
Joop daarom even in het zonnetje
gezet.
De saamhorigheid onder de leden
was groot en ieder jaar was er een
uitstapje en/of een etentje. De club
is begonnen in het vroegere Buurthuis Pendrecht en is nadien heel
wat keren verhuisd, sinds 2011 is de
club ondergebracht bij De Beweging
aan de Baarlandhof waar de leden
iedere dinsdagmiddag aan bewegingstherapie doen. Het aantal leden
is in de loop der jaren kleiner gewor-

den en de club wordt nu als zodanig
opgeheven, voor de deelnemers
verandert er verder niets want zij
kunnen nog steeds iedere dinsdag
terecht in De Beweging. De naam
van de club leeft voort bij de adoptieboom langs het Havenspoorpad die
dagburgemeester Mario Bosch de
leden in 2011 heeft aangeboden bij
het 25-jarig jubileum.
De receptie werd bijgewoond door
15 mensen en door wat tafels tegen
elkaar te zetten kon de hele groep

bij elkaar zitten. Er was een koffie-/theeronde met gebakjes en
na ongeveer een uur een ronde
met frisdrank. Tussendoor waren
er enkele korte toespraken, onder
andere van Joop zelf. Lunchroomeigenaresse Anita en haar collega
hadden het er maar druk mee maar
ze deden het met plezier, iedereen
was heel tevreden. Na afloop van de
receptie is er bij de Middelburgt (één
van de locaties waar de groep heeft
gegymd) een groepsfoto gemaakt.
Mario Bosch
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UIT IN PENDRECHT
Zondagmiddagmuziek in Pendrecht
Le Nozze di Figaro van W.A. Mozart door B.O.O.M. met
orgelsolo door John Bakker.
Op zondagmiddag
2 oktober 2016 is er in
de serie Zondagmiddagmuziek een verrassend concert met een
aantal jonge zangers
van “Bold Opera On
the Move”: Zij voeren
“Le Nozze di Figaro” uit in 60 minuten.
B.O.O.M. brengt op deze manier de opera dichterbij het
publiek. Het is interessant voor zowel de operaliefhebber, als voor hen die nog onbekend zijn met het genre.
Wij nodigen alle muziekliefhebbers uit voor dit buitengewoon interessant en prachtig concert. In de pauze is er
onder het genot van koffie of thee de mogelijkheid is de
musici te ontmoeten.
Deze keer is het weer raadzaam kaarten te reserveren,
dit kan bij:
John Bakker (e-mail: openhofconcerten@gmail.com ).
Plaats: Open Hofkerk, Middelharnisstraat 153A,
3086 GJ Rotterdam. Tijd: 15:00 uur
Prijzen € 6,– / pashouders € 4,– en kinderen tot 12 jaar
mogen gratis naar binnen.

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. do. en vrij. 10:00-15:00; di 13:00-15:00
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) 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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Vooruitblik op Halloween
De grote vakantie is weer voorbij
en alle kinderen zitten een groepje
hoger.
Wij van speeltuin Neeltje Jans
wensen iedereen een gezellig en
leerzaam nieuw schooljaar toe.
De vrijwilligers van de speeltuin zijn
alweer volop bezig met het voorbereiden van diverse activiteiten.
Zoals ons beroemde HALLOWEENfeest.
Ook hebben we uit geheime bronnen
mogen vernemen dat de Sint ook dit
jaar onze tuin zal bezoeken.
Voor deze geweldige feesten zijn wij
op zoek naar mensen die willen helpen.
Ook zijn we op zoek naar mensen, jong en
oud,die misschien een leuke of bijzondere hobby
hebben en deze willen delen met onze kinderen.
Op een woensdagmiddag is er tijd genoeg voor
allerlei activiteiten voor en door de kinderen.
Lijkt u het wat en wilt u op wat voor manier dan
ook komen helpen, neem dan even contact op
met mij, Diana Leeuwangh.
Ik ben er iedere maandag, dinsdag en woensdag
van 12.00 tot 14.00 uur.
Speeltuin Neeltje Jans heeft ook een Facebookpagina.
Daarop vindt u alles over onze activiteiten.
Like ons en u blijft op de hoogte.
Wilt u misschien helpen met het onderhoud van
de tuin? Vindt u het rustgevend om te harken,
schoffelen of lekker de takken aan te vallen met
een heggenschaar, wij zijn heel blij met iedereen
die van tuinieren houd.
Bas onze beheerder ontvangt u met open armen.
Graag tot ziens op de mooiste speeltuin van
Pendrecht.

Diana Leeuwangh

Openingstijden speeltuinen
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.
Speeltuin 7 Sliedrechtstraat is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00
uur, zaterdag en zondag gesloten.

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

