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Taalfaculteit
Vanaf september gaat e.e.a. veranderen en 
is er een heuse taalfaculteit actief onder de 
noemer van Vitaal Pendrecht/ Pendrecht 
Universiteit.
De conversatielessen gaan gewoon door 
maar er wordt volgens een lesprogramma 
gewerkt zodat de deelnemers inzicht in hun 
vorderingen krijgen.
Met Nico Knoester van “Knoester Trainingen”  
is overeen gekomen dat hij de professionele 
lessen gaat verzorgen voor de mensen die 
moeten inburgeren.
Voor de deelnemers is het belangrijk dat pro-
gramma’s op elkaar afgestemd worden om zo 
snel en goedkoop mogelijk tot inburgering te 
komen.  Bien Hofman

Midzomeravond in Pendrecht. Romantische liefde, 
moederliefde, internetliefde, kalverliefde, verboden liefde 
en nog veel meer liefdes… Pendrecht Theater speelt er 
over. Een sprankelende en ontroerende  voorstelling met 
toneel, muziek, verhalen, gespeeld door 3 generaties 
spelers.
Wat als je oma verliefd wordt, of de ouders van je meisje 
je beneden hun stand vinden? Wat als je jeugdliefde 
opeens weer opduikt, of je moeder dement wordt? Wat 
als je de bus naar je liefde in Lloret de Mar mist en je 
schoonmoeder je bijna opeet? En bestaat moederliefde 
nog? Mis het niet, en reserveer snel een toegangskaart.
Wanneer: woensdag 21 en 28 juni om 19.30 uur.
Zondag 2 juli matinee om 15.00 uur
Waar:  Theater Ontmoetingsplaats Pendrecht (TOP) 

Plein 1953 nummer 192, naast de vijver.
Reserveren op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur 

Tel. 010 - 210 89 47

ADVERTENTIE

Midzomeravondliefde: kom genieten

bij de gastvrouwen van Vitaal Pendrecht. Plein 1953 nr. 
192. Telefoon 010 - 480 93 46.
Toegang: een midzomeravondcadeau aan de wijk
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Voor u ligt alweer het tweede nummer van het wijkblad met nog iets meer 
dan een maand te gaan dan breekt de zomervakantie alweer aan.
Er is ontzettend hard gewerkt aan het theaterstuk “Midzomeravondliefde” 

dus geef je op om het vooral niet te mis-
sen.

Ook nemen de groepen 8 van de basis-
scholen afscheid om aan een nieuwe 
fase van hun leven te beginnen en 
willen graag op woensdag 28 juni om 
11.00 uur op Plein ’53 uitgezwaaid 
worden.
Steek ze een hart onder de riem en 
kom.

Het lijkt ook nog ver weg maar hou de 
Zomerfaculteit in de gaten want ook 
daar worden  kinderen wijzer. 

Gedurende de zomervakantie is de 
Rollatorwerkplaats alleen op maan-

dag van 10.00 tot 13.00 uur open en 
worden de reparaties niet door Cor Hofman maar Niek Beeke verzorgd.

We wensen iedereen een hele fijne zonnige vakantie en bedanken de vele 
vrijwilligers en medewerkers voor al hun inspanningen.
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Vakantieperiode bij 
Jade Haarstudio
In de periode van 1 juli t/m 31 
augustus zijn wij op de dinsdag 
gesloten maar op vrijdag tot 20.00 
uur geopend!
Onze vakantie is van 8 augustus t/m 
12 augustus en zijn dan gesloten.
In de maand juni elke vrijdag 25% 
KORTING op wassen, watergolven 
of wassen en föhnen!!

Heeft u nog vragen bel 010-2232370 
of neem een kijkje op onze facebook 
pagina Jade Haarstudio. 
U kunt ons vinden op het Plein 1953 
nr 3 (naast de viswinkel) 3086 ED 
Rotterdam. Joke Spijker

Supermarkt Nesfood

Aan de Slinge 600 is een nieuwe 
supermarkt geopend (voorheen 
bloemenwinkel, Klavertje Vier).
De winkel is begin april open ge-
gaan, en dat is nu een maand.
De eigenaar vond het een mooie 
plek ook omdat er genoeg parkeer-
gelegenheid is.
Hij komt zelf uit Limburg. Hiervoor 
heeft hij de nodige ervaring op-
gedaan om nu zelf een winkel te 
beginnen.

Voor de winkel open ging moest er 
het nodige geklust worden.
Als de supermarkt open gaat wor-
den er eerst de nodige spullen naar 
buiten gezet.
Ze gaan naar de veiling om nieuwe 
voorraad in te slaan.
Er is van alles te koop ook halal 
vlees want er is een eigen slagerij 
aanwezig..Mensen uit de hele wijk 
gaan er hun spullen kopen.
Iedereen is van harte welkom.

Vlissingenplein 1, 3086 GZ  Rotterdam
Huisartsen (010) 293 14 04
Fysiotherapie (010) 293 14 20
Kinderfysiotherapie (010) 293 14 20

Wij zijn dagelijks geopend 
van 8.00 - 17.00 uur
Kijk ook op onze website: 
www.gc-zuiderkroon.nl

ADVERTENTIE
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Het is een lust voor het oog en een prachtig stukje Pen-
drecht.
De tuinierders hebben het druk met hun tuintje, ze liggen 
er dan ook mooi bij. De kinderen beleven veel plezier 
aan de tuinlessen.

Ook dat gaat niet zomaar daar is samenwerking voor 
nodig en dat is wat de kinderen leren.
Er wordt samengewerkt met verschillende partijen om 
alles netjes en schoon te houden want goed voorbeeld 
doet goed volgen is de hoop. Gerda Matthijssen

Het Arboretum in volle glorie
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Op donderdag 4 mei vond de jaarlijkse Dodenherden-
king weer plaats bij het monument De Vallende Ruiter 
nabij Zuidplein en de Pleinweg. Stichting Vitaal Pend-
recht legt hier sinds 2012 ieder jaar een krans en dit 
keer gebeurde dat door Ida Maes, Mimount Hammou-
che en Joke Spijkers.

De Vallende Ruiter
Het monument, een bronzen beeld van een ruiter die 
van zijn paard valt, staat aan de Mijnsherenlaan vlakbij 
Zuidplein. Erachter staan twee witte betonnen wanden 
met de volgende tekst: ‘Voor de ongenoemden die 
vielen voor de vrijheid onsterfelijk door het offer van hun 
leven’. Het monument is opgericht ter nagedachtenis 
aan de veertig mannen die op 12 maart door de bezetter 
werden gefusilleerd.
Op de website 4en5mei.nl valt de geschiedenis van het 
monument te lezen: “In juli 1944 gaf Hitler het bevel 
te stoppen met de berechting van illegale werkers. De 
Sicherheitspolizei mocht nu zelf bepalen welke van hun 
gevangenen zonder vorm van proces werden gefusil-
leerd. Deze ‘Todeskandidaten’ werden als represaille 
voor een bepaalde verzetsdaad doodgeschoten. In de 
periode van eind september 1944 tot en met begin april 
1945 zijn in Rotterdam 154 ‘Todeskandidaten’ door 

Dodenherdenking De Vallende Ruiter

de bezetter omgebracht. De meesten van hen waren 
afkomstig uit de cellen van het politiebureau aan het 
Haagsche Veer.”
“Op 12 maart 1945 werden in totaal veertig ‘Todeskandi-
daten’ geëxecuteerd als represaille voor een aanslag op 
een functionaris van de Ordnungspolizei en de liquidatie 
van een Duitse SD’er en een Nederlandse helper. Op 
de Pleinweg in Rotterdam-Zuid stierven twintig mannen 
voor het vuurpeloton. De oudste was Teunis Johannes 
Abbenbroek uit Goudswaard (55 jaar), de jongste Jan 
Kerkhof uit Delft (19 jaar). Nog twintig mannen werden 
gefusilleerd op het Hofplein. Hier was Antonie Kranen 
uit Voorhout (45 jaar) de oudste en Abraham Limburg uit 
Voorschoten (20 jaar) de jongste.”

Ook namens Stichting Vitaal Pendrecht is een krans 
gelegd tijdens Dodenherdenking op 4 mei.
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Afsluiting Kinderfaculteitsjaar
Woensdag 28 juni is het weer zover. 
Vanuit alle hoeken van Plein 1953 
stromen de leerlingen van de vijf 
scholen van Pendrecht naar het 
Plein voor een feestelijke afsluiting 

van het schooljaar. Verschillende 
leerlingen van de Kinderfaculteit ge-
ven een korte presentatie van wat zij 
dit jaar hebben geleerd met muziek-, 
dans- en sportpresentaties.

Ouders en andere bewoners zijn 
van harte welkom bij deze feestelijke 
afsluiting!

Woensdag 28 juni, 11.00-12.00.

Maandag 14 tot vrijdag 18 augustus.
In de laatste week van de zomervakantie organiseert de Kinderfaculteit 
een speciale zomerweek: de Zomerfaculteit. Het motto van deze week 
is. Rotterdam. Mijn stad! Vijf dagen lang is er van 10.30 tot 14.30 een 
programma voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. We gaan op zoek 
naar de geschiedenis van Rotterdam, we gaan als echte architecten 
gebouwen ontwerpen, we gaan op bezoek in de haven, souvenirs maken 
voor de Rotterdamse toeristen, Pendrecht ontdekken in een speurtocht 
door de wijk, een triathlon clinic volgen en nog veel meer.
Vanaf begin juni kunnen leerlingen van de Pendrechtse scholen zich opge-
ven via de website kinderfaculteitpenrecht.nl. Zij krijgen hiervoor informatie 
via hun school. Kinderen die in Pendrecht wonen maar buiten Pendrecht 
naar school gaan, kunnen ook meedoen met de Zomerfaculteit. Zij kun-
nen zich opgeven door langs te komen bij de Kinderfaculteit of een mail te 
sturen naar kinderfaculteit@stichting-vitaalpendrecht.nl.

Zomerfaculteit
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Out-of-the-box buitenlessen
bij de Rekenfaculteit
Nu het zonnetje weer tevoor-
schijn komt, zijn de tutoren 
van de Rekenfaculteit begon-
nen met out-of-the-box reken-
lessen die buiten plaatsvin-
den.

We willen namelijk niet alleen 
dat onze leerlingen beter worden 
in rekenen, maar ook dat zij er 
meer plezier in hebben, leren 
samenwerken en meer zelfver-
trouwen krijgen. De out-of-the-
box lessen geven de mogelijk-
heid om een keer buiten de 
normale reken-kaders te treden.

Op 11 april was het Nationale 
Buitenlesdag: een mooi moment 
om de eerste out-of-the-box les 
te organiseren. Op de Beatrix-
school werd voor groep 7 en 8 
een sommen-estafette georga-
niseerd.
Later die week vond er ook nog 
een buitenles plaats bij groep 6 
en 7 van de Hoeksteen.

In teams moesten de leerlingen 
sommen oplossen om daarna 
met een lekkend bekertje water 
zo snel mogelijk een emmer vol 
te krijgen aan de overkant van 
het schoolplein.
Het ging dus niet alleen om het 
goed uitrekenen van de som-
men, maar ook om behendig-
heid en een goede samenwer-
king tussen de leerlingen.

Alle leerlingen lieten hun her-
sens kraken over de sommen en 
hielpen elkaar met uitrekenen 
zonder meteen het antwoord 
voor te zeggen.

De komende tijd - en als het 
weer het toelaat - zullen er nog 
meer buitenlessen worden geor-
ganiseerd met andere groepen 
tutorleerlingen.

Anne Kielman
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Vakmanschap-Techniek-Bruggenbouw
Zo’n 15 leerlingen uit de groepen 7 
en 8, die zich hadden opgeven voor 
Vakmanschapslessen over techniek 
kregen op woensdag 10 mei  een 
workshop over het bouwen van 
bruggen. De workshop werd gege-
ven door Amira Abdalla, die ‘toeval-
lig’ ook docent is voor het Zondags-
college van de Kinderfaculteit. Amira 
is ingenieur Civiele Techniek. Zij gaf 
de leerlingen de opdracht om een 
brug te bouwen.
Voordat de kinderen gingen samen-
werken, maakten zij eerst individueel 
een tekening, een ontwerp van een 
brug. Ieder groepje mocht vervol-
gens het ontwerp uitkiezen van de 
brug die zij graag wilden nabouwen. 
Zij mochten daarna kijken wat zij 
nodig hadden om de brug te bouwen 
en gingen aan de slag. Het is ieder 
groepje gelukt om een mooie brug 
te bouwen, vooral omdat zij goed 
samenwerkten. Aan het eind van de 
les hebben de kinderen hun brug 
aan elkaar gepresenteerd. Voordat 
de technische workshop startte 
vertelde Amira over haar studie-

loopbaan. Zij is gestart op het vmbo 
heeft daarna de havo én het vwo 
gedaan en kon toen starten aan de 
universiteit. Inmiddels wist zij dat zij 
een technische studie wilde gaan 
doen.
Amira vertelde de kinderen dat je 
kan bereiken wat je wilt, als je maar 
je best blijft doen op school. Het 
is belangrijk om te blijven leren, 
ongeacht of je iets meer of minder 
leuk vindt om te doen. Het gaat om 

het verbreden van jouw kennis! De 
kinderen vonden het heel leuk dat 
Amira dit aan hen vertelde en had-
den volop vragen over haar leeftijd, 
duur van opleiding en waar je goed 
in moet zijn. 
De moeder en de zus van Amira, 
waren ook aanwezig. Amira had hun 
al zoveel verteld over de Kinderfa-
culteit, dat ze het een keer met ei-
gen ogen wilden zien. Ze zijn enorm 
trots op haar.

‘Ik vond het supertof om een workshop te mogen geven aan de kinderen 
terwijl mijn moeder en zus erbij waren. De kinderen van de Kinderfa-
culteit geven mij zoveel energie door de positieve leeromgeving en de 
sfeer! Ik wist zelf als 10/11-jarige niet wat ik wilde worden, laat staan dat 
ik iets in de techniek wilde doen. De workshop had eigenlijk twee doelen. 
Het eerste doel was een goede indruk te geven over Civiele Techniek 
en hoe ik daar terecht ben gekomen. En het tweede wat ik de kinderen 
mee wilde geven is dat het helemaal niet erg is welke cito score je krijgt. 
Als je maar je best blijft doen en doet wat je leuk vindt! Zorg dat je altijd 
jezelf uitdaagt op school en blijf ‘leren’ in het leven. 
Persoonlijk heb ik zelf nog een ander doel. Over maximaal tien jaar wil 
ik zelf een soortgelijke ‘Kinderfaculteit’ opzetten die ik geheel zelf wil 
financieren. Alleen ben ik er nog niet uit helemaal uit waar, in Nederland 
of in het buitenland, maar dat komt nog wel!’ Amira
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Kinderfaculteit voor leerlingen van de Schakelklassen
Basisschool Over de Slinge aan de Sommelsdijkstraat 
heeft een aantal schakelklassen. Dat zijn klassen waar 
kinderen, die nieuw naar Nederland zijn gekomen, een 
jaar lang intensief les krijgen om snel de Nederlandse 
taal te leren en aan het Nederlandse schoolsysteem te 
wennen. Na dat jaar kunnen zij gaan meedraaien in het 
gewone lesprogramma. De laatste tijd zijn er nogal wat 
Syrische vluchtelingkinderen naar de school gekomen. 
Kinderen die vaak nogal wat meegemaakt hebben. Om 
deze leerlingen naast taal en schoolwerk iets te bieden 
wat ontspannend werkt en de creativiteit van de kinderen 
aanspreekt heeft Over de Slinge de Kinderfaculteit ge-
vraagd een naschools programma te organiseren. Dins-
dag 16 mei zijn zo’n 25 kinderen gestart met speciaal voor 
hen georganiseerde handvaardigheid- en sportlessen.

Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni wordt 
de Avond4Daagse in Pendrecht 
gelopen, waarbij de start en finish in 
Speeltuin Neeltje Jans is. De afge-
lopen periode hebben veel ouders 
en kinderen zich ingeschreven via 
de verschillende basisscholen in de 
wijk. De deelnamekosten zijn slechts 
2,- euro per deelnemer, inclusief 
felbegeerde medaille. Door de vele 
vrijwilligers, enthousiaste leerkrach-

ten en de bijdrage van Vitaal Pen-
drecht is het daarom voor iedereen 
mogelijk om deel te nemen aan dit 
leuke familie-evenement. Elke avond 
wordt een route van 5 kilometer 
afgelegd door en rond Pendrecht, 
waarbij er op vrijdag feestelijk wordt 
afgesloten in Speeltuin Neeltje Jans. 
De start is iedere avond om 18.30 
uur en de eerste lopers worden rond 
19.30 uur weer binnen verwacht.

Avond4Daagse Pendrecht

Fiets- en Techniekles
Elf kin de-
ren volgen 
op dit 
moment 
de fietsles-
sen van de 
Kinderfa-
culteit. Op 
het school-
plein van 
SBO De Koppeling oefenen ze elke woensdagmiddag 
om hun fietsvaardigheden te verbeteren. Het gaat daar-
bij natuurlijk om evenwicht en stuurmanskunst, maar 
ook de verkeersregels en gedrag in het verkeer worden 
behandeld.
Fietsenmaker Harrie kwam speciaal langs om de fietsen 
na te kijken en indien nodig te repareren, samen met de 
kinderen. Met fietsles, verkeersles en techniek leren de 
kinderen dus op verschillende gebieden. 

Club Extra
Speciaal voor kinderen die achter lopen in de motori-
sche ontwikkeling, heeft de Kinderfaculteit nu Club Extra 
in het programma opgenomen. Lekker Fit-docent Rik 
Heeres van basisschool de Hoeksteen, verzorgt elke 
donderdag deze les. In 15 weken helpt hij kinderen zich-
zelf zekerder en vaardiger te maken tijdens het bewe-
gen, spelen en sporten. Het uiteindelijke doel is dat de 
deelnemers met een fijn gevoel meedoen aan sportieve 
activiteiten binnen en buiten de school. Op de foto wordt 
er geoefend met de oog-hand-coördinatie, waarbij de 
kinderen zelfs huiswerk meekregen.
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Op 7 juni 1971 gebeurde er iets 
spectaculairs in de wijk: de 25 meter 
hoge toren van de gereformeerde 
Christus Triomfatorkerk verdwijnt uit 
het Pendrechtse straatbeeld. Door 
een bouwfout was de ijzeren toren 
al na negen jaar zo ver doorgeroest 
dat de klok niet meer geluid kon 
worden en de toren moest worden 
gesloopt. De lichtblauwe toren stond 
op een betonnen sokkel, op de hoek 
van de Sliedrechtstraat en de Krab-
bendijkestraat.
Het is al bijna 50 jaar geleden 
maar ik kan de sloop nog goed 
herinneren. Ik heb het van begin tot 
eind gezien want ik zat toen op de 
Beatrixschool in de zesde klas, in 
het lokaal dat uitkeek op de Triom-
fatorkerk. Eerst werd de luidklok van 

Pendrecht van toen

De gemeente Rotterdam gaat 
ook ‘mozaïekmaaien’ langs het 
Havenspoorpad.

Mozaïekmaaien’ betekent dat 
de bermen niet helemaal, maar 
vak voor vak gemaaid worden 
om schuilplaatsen voor insecten 
zoals bijen en vlinders te behou-
den. Dit wordt al toegepast in de 
landbouw om weidevogels te beschermen, maar gebeurt 
vanaf nu ook in Charlois en IJsselmonde, waaronder 
langs het Havenspoorpad.

Proef
Rotterdam startte in 2016 met een proef in IJsselmonde 
en Charlois en die wordt 
dit jaar voortgezet. De 
proef kwam tot stand op 
initiatief van bewoners, 
Stichting Bloeiende Stad, 
Bureau Stadsnatuur en 
de groenbeheerders en 
stadsecologen van de 
gemeente Rotterdam. Uit 
onderzoek van Bureau 

Ook ‘mozaïekmaaien’ langs
het Havenspoorpad

628 kilo naar beneden getakeld (wat 
zou daarmee gebeurd zijn?), daarna 
is de toren doormidden gebrand. Het 
beeld van die grote kraan waarin het 
bovenste deel van de toren hing zie 
ik nog zó voor mij. Uiteindelijk stond 
alleen de sokkel er nog en lagen de 
twee delen van de toren op het trot-
toir. De toren heeft destijds 34.7000 
gulden gekost, de klok ruim 6.800 
gulden (omgerekend in totaal 18.830 
euro). De sloop van de toren haalde 
zelfs het Algemeen Dagblad, het 
artikel had als kop: Geen gebeier 
door roest.

Er is geen nieuwe toren voor terug-
gekomen, de gereformeerde kerk 
wilde op de sokkel een kunstwerk 
laten plaatsen maar dat is nooit ge-

Stadsnatuur bleek vorig jaar al 
de meerwaarde van deze manier 
van maaien. Nu gebeurt het 
dus ook langs de Stadionweg, 
Adriaan  Volkerlaan, Kreekhuizen-
laan en de IJsselmondse Rand-
weg in IJsselmonde en langs het 
Havenspoorpad in Charlois en 
IJsselmonde.

Minder maaien
De gemeente maait in het voorjaar sowieso minder vaak 
zodat langzaam andere plantensoorten kunnen groeien 
waar bijvoorbeeld bijen en vlinders op af komen. Bij het 
minder maaien wordt rekening gehouden met verkeers-
veiligheid (zicht) en eventuele aanwezigheid van hon-

denuitlaatzones, uitstaps-
troken bij parkeervakken 
en ander gebruik.

Meer informatie
Meer informatie over het 
maaien van gras is te le-
zen op de website van de 
gemeente Rotterdam.

Sara Klaverdijk

beurd. De sokkel staat er nog steeds 
maar is geheel overwoekerd.

Mario Bosch
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Opzoomeren in Pendrecht
Zaterdag 13 mei was het weer een gezellige boel in de 
Halsterenstraat.
De jaarlijkse plantjesdag stond op het programma.
Na koffie met wat lekkers opende Sjannie de dag.
Alle bewoners mochten bij Sjannie en alle vrijwilligers 
plantjes komen halen om de galerij, tuin of het balkon op 
te fleuren.
Ook het plein werd rijkelijk versierd met kleurige plantjes 
in de boomspiegels.
Daar heb je het hele jaar plezier van is het motto.

De kinderen hebben samen met de medewerkers van 
TOS, die ook elk jaar van de partij zijn een mooi moeder-
dag cadeautje in elkaar geknutseld.
De traditionele bingo is weer gehouden met mooie prij-
zen en voor de volwassenen was het versieren van de 
eigen plantenbak een mooie afsluiting.
Met behulp van het budget van Opzoomer Mee en de 
tomeloze inzet van Sjannie en alle vrijwilliger en TOS 
was het weer een zeer geslaagde dag. Loop eens rondje 
door de wijk en kijk eens met andere ogen naar de 
prachtige bomen. En loop dan ook eens door de Hal-
sterenstraat, een mooi pleintje. Dat gaat allemaal niet 
vanzelf dus denk eens na om voor je eigen straat ook 
een bon aan te vragen om het samen gezellig te maken, 
want...
“Samen maken we Pendrecht”!

Diane Leeuwangh
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Extra ogen en oren in de wijk
Pendrecht heeft sinds kort een wijkconciërge: Aat van 
der Steen. Zijn aandachtspunten zijn heel, schoon en 
veilig. Door contacten met bewoners, woningcorpora-
ties, politie, handhavers en gebiedsnetwerkers weet 
hij wat er speelt. ‘Ik fiets dagelijks door de wijk en als 
ik wat zie of hoor onderneem ik 
actie.’
Van der Steen werkt voor de 
gemeente en is het aanspreekpunt 
voor bewoners en organisaties 
uit de wijk. ‘Ik heb al wat zaken 
opgepakt, zoals een klacht over 
jeugdoverlast en extra fietsnietjes 
bij een appartementencomplex. 
De mensen vinden het prettig dat 

ik in wijk ben om alles in de gaten te houden. Soms 
als ik iets heb opgelost of geregeld, gebeurt het dat de 
bewoners de volgende keer zelf aan de bel trekken bij 
de gemeente. Dat is fijn om te zien, als ze eenmaal 
de weg weten gaat het makkelijker. Ik heb al met veel 

partijen contact gehad, zoals Buurt 
bestuurt en de buurtpreventie-
teams.’

Contact met de wijkconciërge? 
Ga langs tijdens het inloop-
spreekuur op woensdag van 
14:00 uur tot 15:00 uur in de 
Zuiderkroon. Mailen kan ook naar 
aw.vandersteen@rotterdam.nl.

In november 2013 viel bij 
de toenmalige bewoners 
van de Melissant- en Mid-
delharnisstraat de eerste 
brief op de deurmat. Al 
jaren werd er gesproken 
over sloop of renovatie 
van de flats en nu was 
het dan eindelijk definitief. 
In vijf jaar tijd werden de 
flats blok voor blok grondig 
aangepakt. 

Inmiddels zijn we drieën-
half jaar verder, wonen op 
de Melissantstraat in totaal 
114 nieuwe huishoudens, 
is het volgende blok in de 
Middelharnisstraat ook al 
bijna klaar en start Woon-
stad na de zomervakantie 
met de renovatie van de 
laatste flat. 

Waar zijn de mensen 
die er vroeger woonden 
dan heen? De meesten 
konden zelf een nieuwe 
woning naar wens vinden, 
anderen hebben wij een 

handje geholpen. Bewo-
ners die aangaven graag 
in Pendrecht te blijven 
wonen hebben wij onder-
steund in het zoeken naar 
een geschikte woning.

De woningen waren on-
geveer zestig jaar oud en 
voldeden niet meer aan 
de eisen van nu. Zo kon 
je nergens je wasmachine 
kwijt, liep iedereen in en 
uit bij het trappenhuis 
en als de wind verkeerd 
stond kon je de buur-
man horen snurken. Dat 
behoort gelukkig tot het 
verleden.

Na renovatie zijn onder 
andere de plattegronden 
aangepast, worden er 
nieuwe balkons aange-
bracht en zijn de wonin-
gen een stuk energiezui-
niger, zodat ze weer jaren 
vooruit kunnen.

Fense Berkhof

‘3 flats gedaan, nog 1 in de
Middelharnisstraat te gaan!’
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Lentefeest 2017
Als deze In de Kijkerd op de mat 
ligt is het Lentefeest alweer achter 
de rug.

De opzet dit jaar was anders dan in 
vorige jaren.
Vorig jaar is de herstructurering van 
de afgelopen 20 jaar afgerond met 
een spetterend eindfeest.
Het zo langzamerhand traditie ge-
worden Lentefeest stamt nog uit de 
tijd van het programma “Pendrecht 
is goed bezig” met de vele helden 
van toen die voor een project ston-
den waar een hele maand aandacht 
aan werd geschonken.
De vraag van Woonstad aan Vitaal 
Pendrecht was dan ook of zij het 
als een bewonersinitiatief wilden 
voortzetten. Wel in afgeslankte vorm 
omdat door alle ontwikkelingen van 
de laatste jaren minister Blok de ac-
tiviteiten van de woningcorporaties 
aan banden heeft gelegd.

Nu kunnen huurders van Woonstad 
zelf een goed initia tief bedenken en 
een aanvraag indienen en dat is ook 
gebeurd.

Het is best lastig om een stukje te 

schrijven over iets wat nog moet 
komen maar wat wel vast staat is 
dat er ook dit keer weer heel veel 
verschillende organisaties samen-
werken om er een goed feest van te 
maken. Bien Hofman

Survival of de fittest in de 
Speeltuin Neeltje Jans
Op zondagmiddag 9 juli wordt in de speeltuin Neeltje Jans een Survi-
val of de fittest georganiseerd met een heuse stormbaan met netten 
en een blubberbak i.p.v. een zandbak.
Dus vaders en moeders die zondag geen zondagse kleding maar de 
oudste kleren die je maar kunt vinden voor je kind.
Van het weer hangt het niet af want als het zou regenen dan maakt 
dat het nog extra spannend.
Aanmelden moet wel even want dan kunnen we rekening houden met 
de boodschappen want na afloop krijg je een heus overlevingspakket, 
in vaktermen kuch genoemd” om weer aan te sterken.
Het is natuurlijk niet alleen voor jongens, de meisjes kunnen zich ook 
laten zien en bewijzen dat meisjes en jongens net zo sterk zijn en ook 
echte doorzetters.
Aanmelden aan de toonbank in het clubhuis op de Kerkwervesingel 
tussen 11.00 en 15.00 uur bij Bas of Diana.

Ook delen we graag een geheimpje met de wijk want onze Bas gaat 
met pensioen en iedereen is van harte welkom op vrijdag 23 juni van 
16.00 tot 18.00 uur om afscheid van Bas te nemen.
Het zou fijn zijn als er heel veel mooie tekeningen of kaarten inge-
leverd worden bij Vitaal Pendrecht daar wordt een mooi boek van 
gemaakt en wordt aan Bas meegegeven zodat hij ons nooit meer kan 
vergeten.
Maar mond dicht het moet een verrassing voor hem blijven.

Bien Hofman
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belangrijke
telefoonnummers:
Vitaal Pendrecht (010) 480 93 46 
p.a. Plein 1953 nr 192
3086 EM Rotterdam
Rollatorwerkplaats (open maandag en donderdag 10:00-13:00 uur) 
Plein 1953 nr 192
www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Turks Huis in Pendrecht (010) 410 03 16
Sommelsdijkstraat 35
3086 BK Rotterdam
Dagelijks geopend van 10:00 tot 22:00 uur.

Woonstad Rotterdam (010) 440 88 00
Ooltgensplaathof 1
Postbus 8183
3009 AD Rotterdam
www.woonstadrotterdam.nl

Vraagwijzer Charlois Zuid 14010
Zuiderparkweg 300 ma. do. en vrij. 10:00-15:00; di 13:00-15:00
3085 BW Rotterdam

Contact met de wijkconciërge
Inloopspreekuur op woensdag van 14:00 tot 15:00 uur in de 
Zuiderkroon. Mailadres: aw.vandersteen@rotterdam.nl

ALARMNUMMERS
Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance (0180) 64 33 00
Brandweer (010) 446 84 28
Politie (lokaal tarief) 0900 - 8844
Dierenambulance Rotterdam (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) 0800 - 7000
Meldpunt woonoverlast Charlois (010) 481 47 91
Milieudienst Rijnmond (010) 473 33 33
RET (€ 0,10 p. min.) (0900) 500 60 10

STORINGSNUMMERS
Nationaal storingsnummer gas en stroom (gratis) 0800 - 9009
Evides (gratis) 0900 - 0787

Het is nog erg vroeg maar om de voorpret alvast op 
gang te brengen verklappen we alvast dat dit jaar op 
veler verzoek op zondag 10 december van 15.00 tot 
17.00 uur in de Open Hofkerk weer een kerstconcert 
wordt verzorgd door het beroemde Oeral Kozakkenkoor 
en het Uzory ensemble o.l.v. dirigent Gregor Bak.
De kaartjes voor het concert à € 7,50 zijn op werkdagen 
van 10.00 tot 15.00 uur te koop bij de gastvrouwen van 
Vitaal Pendrecht.

UIT  IN  PENDRECHT

Oeral Kozakkenkoor en 
het Uzory Ensemble

Voorjaar in de
Speeltuin Neeltje Jans

Het is duidelijk voorjaar in de Neeltje Jans, de kinderen 
weten de tuin dan ook massaal te vinden en spelen 
weer volop met elkaar.
Het gaat goed met de speeltuin de keuken is vervangen 
en nu zijn de toiletten aan de beurt.
Ook de activiteiten gaan gewoon door, voor dit jaar 
staat in elk geval de avondvierdaagse, Halloween en 
Sint Nicolaas weer op het programma. Ook melden zich 
regelmatig nieuwe vrijwilligers.
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Moederdag in Speeltuin Neeltje Jans

De Avondvierdaagse en de Speeltuin Neeltje Jans

Op een prachtige zonnige woensdagmiddag hebben 
de kinderen, in het geheim natuurlijk hun moederdag 
cadeau gemaakt.
Eerst waren de broodjes met knakworst aan de beurt en 
met een volle buik gingen ze aan de slag.
De kinderen hebben het mooiste bloemstukje gemaakt 
voor hun allerliefste moeder van de heeeeeele wereld.
De juffen hebben geholpen om de kunststukjes feeste-
lijk in te pakken en vol trots werden ze mee naar huis 

genomen. Wat zullen al die bijzondere moeders zich 
verbaasd en verrast hebben gevoeld.
Wat is er mooier dan je kind die glimmend van trots en 
liefde zo'n mooi en met zorg gemaakt cadeau aan z'n 
moeder kan geven.
Het was in alle opzichten een heerlijke middag.
Alle “juffen” en vrijwilligers weer bedankt voor het helpen 
en graag tot de volgende keer in de leukste speeltuin.

Diana Leeuwangh

In samenwerking met Vitaal Pendrecht/Kinderfaculteit 
wordt voor de eerste keer de Avondvierdaagse georgani-
seerd. Niet de eerste keer in Pendrecht want zo’n 35 jaar 
geleden deden de scholen ook al mee. Het verzamel- en 
vertrekpunt voor de vier avonden is in de Speeltuin Neel-
tje Jans op de Kerkwervesingel 10. De laatste avond 
wordt een feestelijke afsluiting met de Jong Euroband 
die de kinderen halverwege de route begeleiden op de 
terug weg naar de speeltuin waar ze hun verdiende me-
daille in ontvangst kunnen nemen. Er is muziek en een 
optreden door de Cheerleaders van Pendrecht. Meer 
info op de pagina’s van de Kinderfaculteit.

Diana Leeuwangh en Bien Hofman


