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Broodbakken

Er komt een zwarte broodbak op Plein 1953 met de tekst
“Broodbak”. Deze wordt vastgezet aan een paal bij de
vijver met de bedoeling het brood erin te gooien en niet
meer in de vijver of singels in de wijk. Daarnaast wordt
nog een bak geplaatst voor de plasticzakken waar het
brood vaak in verpakt zit. Dit moet echt apart, omdat
van het brood, overigens zonder beleg biogas wordt
gemaakt. Er komt een folder waar alles duidelijk in staat.
Pendrecht draagt graag haar steentje bij als het om het
milieu gaat, bovendien gaat het de overlast van duiven
en ratten tegen.
Gooi alstublieft geen brood meer in het water want het is
echt niet vriendelijk voor de eendjes en heel ongezond
voor het milieu. Als wij de eendjes voeren worden ze
gemiddeld drie jaar maar als we het aan de natuur overlaten worden ze 6 à 7 jaar. Duiven brengen heel veel
overlast en ook luchtwegenproblemen met zich mee.
Zodra de folder er is zullen we het bekend maken via

de website www.stichting-vitaalpendrecht.nl en kunt u
er één ophalen bij het KSH en Vitaal Pendrecht op Plein
1953 in de zwarte folderkast in de gang.
ADVERTENTIE

Rechtswinkel
Maasstad
De Rechtswinkel Maasstad
is weer met het
inloopspreekuur begonnen.
Op maandag en donderdag
tussen 18.00 en 20.00 uur
kunnen bewoners uit
Rotterdam en omstreken
terecht met hun juridische
vragen op Plein 1953 nr. 192.

Spreekuur Pre-matching
Vitaal Pendrecht en Pre-matching Rotterdam
hebben afgesproken dat er een spreekuur
komt op Plein 1953 nr. 192 in Pendrecht.
Om laagdrempelig te kunnen zijn is een
spreekuur in het hart van de wijk noodzakelijk.
Mensen worden voor een afspraak uitgenodigd om lange wachttijden te voorkomen.
Bien Hofman
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colofon

Van de redactie

Dit is een uitgave van
Vitaal Pendrecht.

Beste Lezer,
Ook de redactie heeft te maken met de nieuwe privacywet die op 25 mei van
kracht is geworden. Het zal gevolgen hebben voor het wijkmagazine. Los daarvan zet de redactie zich in om leuke bladen te blijven maken.
Er zal dan ook altijd gevraagd worden om (zoals de wet het voorschrijft)
schriftelijke toestemming voor plaatsing op onze website
www.stichting-vitaalpendrecht.nl of het wijkmagazine “In de Kijkerd”.
Moeilijk wordt het wel als er grootschalige evenementen op het Plein georganiseerd zijn. De redactie komt later nog terug op hoe er omgegaan moet worden
met gemaakte overzichtsfoto’s waar veel mensen op staan.
Het afgelopen jaar is er flink geÏnvesteerd in de Taalfaculteit en met succes. De
zestig deelnemers krijgen op woensdag 27 juni hun welverdiende certificaat.
De theatergroep oefent elke week, het thema is zorg een veelzijdig onderwerp.
De voorstellingen zijn in november voor de juiste data zie pagina 5.
De afsluiting van de Kinderfaculteit is op woensdag 27 juni vanaf 13.00 uur op
het Plein. Kom kijken en neem de hele familie mee om een beeld te krijgen van
wat de kinderen geleerd hebben.
Het lentefeest was een groot succes, nu weer uitkijken naar Pendrecht fietst zich
fit in september.

Wijkmagazine In de
Kijkerd wordt huisaan-huis verspreid in
Pendrecht.
Maart 2018
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
Drukwerk
Drukkerij Tripiti
Oplage
7000 exemplaren

Wij wensen iedereen een hele prettige vakantie.

inhoud
En verder...
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Arboretum in bloei
De maand mei gaf 13
zomerse dagen en
veel regen, waardoor
alle beplanting de
grond “uitsprong”.

Kinderfaculteit
Op woensdag 27 juni
organiseert de KF
een feestelijke afsluiting van het schooljaar 2017-2018.

Pendrecht in de lente
Op pagina 12 en 13
vindt u een foto-impressie van de wijk.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl
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Ik heb bewondering voor mijn leerlingen
Jannie is vrijwillig docente bij stichting Vitaal Pendrecht. Iedere maandag ochtend geeft ze taallessen
aan een bijzondere klas. Ze geeft les aan vrouwelijke
immigranten, die door verschillende redenen naar
Nederland zijn verhuist.
‘Wat is moedig?’, vraagt Jannie aan de groep. Het blijft
even stil, maar ze raadden uiteindelijk bijna raak. ‘Sterk’,
antwoordde de groep. Ze legt uit wat het woord betekent
en vindt gauw een nieuw woord om te leren aan de klas.
‘Ik heb geen boeken alles moet ik uit mezelf halen. Af en
toe is het moeilijk’, vertelt Jannie. Om het makkelijker uit
te leggen maakt Jannie gebruik van het bord en handgebaren.
Tips & trucs
Nadat Jannie het woord ‘tip’ heeft uitgelegd, vraagt ze
een ieder om een tip aan haar te geven. De leerlingen
mogen zo creatief mogelijk zijn om uit de voeten te
komen met de Nederlandse taal. ‘Ik kocht schoonmaakmiddel van de action en het is een aanrader’, gaf Jannie
als voorbeeld. De groep ondersteunden elkaar om Jannie te kunnen vertellen wat ze bedoelden. ‘Ik heb een tip
tegen rimpels’, vertelt Bella met een Spaans accent. ‘Je
hebt backing soda nodig en uhm hoe zeg je ‘Enjuague

bucal’ in het Nederlands?’ vraagt Bella. Met handgebaren kwam ze heel ver en de groep wist wat ze bedoelde.
‘Mondwater?’, vraagt de groep. Bella knikt en vertelt
verder over haar tip tegen rimpels.
Jullie zijn moedig
‘Ik woon hier met mijn familie en vrienden voor mij is
het vertrouwd. Ik kan me niet voorstellen hier te komen
zonder iemand te kennen of de taal te spreken. Daarom
vind ik het zo moedig, sterk en knap van jullie. Daar heb
ik echt veel bewondering voor’, zegt Jannie.
Dobbelen maar!
De les is bijna voorbij, maar voordat Jannie het afsluit
heeft ze een spel in petto. Een aantal dobbelstenen liggen
op tafel waar verschillende symbolen op staan zoals een:
toverstaf, voetbal en een boterham. ‘Het is de bedoeling
dat we met elkaar een verhaal gaan maken’, legt Jannie uit. Het spel was op dat moment nog net iets te hoog
gegrepen. Maar de klas is slim en ze komen er zeker wel.
‘Het gaat mij om het vertrouwen. Dat de groep durft te
spreken, dat vind ik het belangrijkst’, zegt Jannie. Nadat
alles is opgeruimd verlaat de groep de klas en op maandag staan ze weer klaar om meer te leren van Jannie.

Kimberley de Noten

Van vaderland naar Nederland
Kun je het je voorstellen dat je
jouw land verlaat? Misschien
door oorlog of liefde? Dan kom
je terecht in een ‘nieuwe wereld’
waar ze een andere taal spreken. Hoe pak je dit aan?
Bij stichting Vitaal Pendrecht
worden er taallessen Nederlands
aangeboden. Iedere dinsdag,
woensdag en donderdagochtend
worden de lessen gegeven. Ze
worden gegeven om mensen die
de taal niet kunnen spreken bij
te scholen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld hun droombaan krijgen,
een netwerk opbouwen en/of
makkelijker praten met mensen in
Nederland.
‘Ik wil later taxichauffeur worden.
Hiervoor moet ik wel goed Nederlands kunnen spreken ‘, zegt
Remzi. Daardoor volgt hij nu lessen bij stichting Vitaal Pendrecht.

Remzi komt uit Turkije en mist
zijn familie. ‘Maar voor mijn vrouw
ben ik naar Nederland gekomen’,
zegt hij liefdevol. Velen uit de
klas vertelden dat ze een sterke
wil hebben, om de taal te leren
spreken. Iedereen heeft zijn/haar
bijzondere reden. De meesten
vinden de grammatica het moeilijkst. ‘Het is een raar taaltje’, zegt
Suzanne. Ze is positief over de
docenten en vindt dat de lessen
haar echt helpen. ‘Andere scholen
waren niet goed. Door een vriendin ben ik hier terecht gekomen.
De docenten legden bij mijn vorige
scholen de grammatica niet goed
uit. Gelukkig ben ik nu hier’, vertelt
America, een klasgenoot van
Suzanne.
Voor hun nieuwe begin in Nederland had een ieder al eigen
leven. Jason was bijvoorbeeld een
docent in China. Hij leerde kinde-

ren op de basisschool Engels en
Rekenen. ‘ Wat ik hier in Nederland wil worden weet ik nog niet’,
zei hij lachend. Sebir weet wel wat
hij wilt. ‘Nu ben ik helpdocent bij
de Kinderfaculteit. Dit doe ik nu
drie keer per week en ik vind het
heel leuk.’ Sebir komt uit Serie en
moest vluchten, omdat er in zijn
land oorlog is. Hij had daar een eigen bedrijf. ‘Het was heel groot ik
had tientallen mensen die voor mij
werkten. Nu is dat allemaal weg.’
Ondanks alles blijft hij positief en
probeert een ‘nieuwe’ toekomst op
te bouwen.
Zo zie je maar dat ondanks een
‘taalkloof’ je alles kan bereiken.
De taalcursus bij stichting Vitaal
Pendrecht gaat door tot december 2018 en keert elk jaar terug.
Langzaam maar zeker komen ze
allemaal dichterbij hun droom.
Kimberley de Noten
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Frieda van der Pot stelt zich voor
Ik ben gevraagd om lid te worden van het bestuur
voor o.a. mijn horeca verleden.
Ik ken heel veel mensen en ben erg geïnteresseerd
in alles wat er in mijn wijk gebeurt.
Ik ben in 1961 in Pendrecht komen wonen, samen
met mijn man, helaas is hij is op 23 september 2015
overleden. Destijds hebben we het café Goof Meijer
op de Slinge, dat was de naam van mijn vader, van
hem overgenomen. We hebben dat jarenlang met
plezier gedaan. Ook de sociale kant ervan vonden
we geweldig. Elke donderdagavond werd het café
opengesteld voor de Beatrix Irene kliniek in de Wielewaal, dat heette toen nog zo. Ook zij hielden van
biljarten en met elkaar een drankje drinken. Jarenlang hebben we ons verdienstelijk gemaakt voor de
Stromen, later Aafje maar op een zeker moment komt
ook daar een eind aan.
Ik was zeer vereerd dat ik voor deze bestuursfunctie
gevraagd ben en zal mij er honderd procent voor
inzetten.

Pendrecht Theater
Alle stukken zijn klaar, dit jaar is het thema: Mij een zorg.
Daar kun je heel veel kanten van de zorg uitlichten zoals
situaties uit de thuiszorg. We weten nu allemaal wel
zo’n beetje hoe het in een verpleeghuis kan zijn. Het is
natuurlijk niet allemaal kommer en kwel, dan zou je de
zorg tekort doen want de velen die wel hun werk met
veel plezier en passie doen zullen vast in de meerderheid zijn.
Alle stukken draaien om families waarin de rode draad
uit de zorg bestaat. Het kan verdrietig zijn maar ook
hilarisch, hoe vreemd dit misschien ook klinkt maar het is
wel realiteit. Het zal weer zeer herkenbaar zijn.
De regie ligt in handen van Janet de Jongh en Cynthia
Krommenhoek, zij hebben het afgelopen jaar aanwijzingen gekregen van Pieta Bot. zij is dit jaar alleen nog
verantwoordelijk voor het schrijven van de stukken. Joke
Spijkers heeft de communicatie op zich genomen in
overleg met de rest van de groep.
Elke woensdagavond wordt er gerepeteerd om in november de voorstellingen te kunnen spelen.
De data van de voorstellingen zijn al bekend:
woensdag 14 november, zondag 18 november en
woensdag 21 november.
Joke Spijkers

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Toekomst op Zuid
Sinds kort zijn onderzoekers van
het project ‘Toekomst op Zuid’
begonnen met het interviewen van
ouders met jonge kinderen (tot 6
jaar) die wonen in Rotterdam-Zuid.
Zij willen graag de zorg en hulp aan gezinnen verbeteren. Zij zijn daarom al met verschillende ouders vertrouwelijk (anoniem) in gesprek gegaan, maar willen graag
ook uw mening nog horen!
Wanneer u meewerkt aan een interview krijgt u ook nog
eens een VVV-bon van 10 euro! Wilt u ook meehelpen
aan het verbeteren van de hulp in uw wijk? Of wilt u
meer informatie? Bel of app dan naar 06-25716266.
Toekomst op Zuid is ook op Facebook te vinden.

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

6
IN DE KIJKERD

Arboretum in bloei
De maand mei gaf 13 zomerse dagen en veel regen,
waardoor alle beplanting de grond “uitsprong”. Niet alleen de bloemen, maar ook het onkruid en gras waren
niet te stoppen, waardoor het noodzakelijk was veel
werk te verrichten om alles te maaien, knippen, besproeien en flink te schoffelen om alles er weer strak uit
te laten zien.
Ook de meeste tuinders zijn hard aan het werk met

groenten, kruiden en gewassen, zodat ze straks weer
veel kunnen oogsten.
Al met al mag na het harde werk het resultaat er weer
zijn. We worden vrolijk van al het kleur tussen het overwegend groen.
Wij wensen alle tuinders een goede zomer.
Gerda Matthijssen
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Afsluiting Kinderfaculteitsjaar
Op woensdag 27 juni
organiseert de Kinderfaculteit een feestelijke afsluiting van het
schooljaar 2017-2018.
Zo’n 350 leerlingen van
de groepen 3 tot en met
8 doen die middag mee
aan een activiteitencarrousel.
Er zijn allerlei workshops en clinics waaruit
de kinderen hebben
kunnen kiezen zoals
taekwondo, scouting,
techniek, rekenspel,
djembe en streetdance.
Zo krijgen ze bovendien een idee van
lessen waar ze volgend
schooljaar weer uit kunnen kiezen. De middag
wordt afgesloten met
een feestelijke disco.
Fijne vakantie allemaal!

EHBO op de Kinderfaculteit
Sinds kort organiseert
de Kinderfaculteit ook
EHBO lessen. Kinderen leren hoe zij moeten handelen als er iets
onverwachts gebeurt,
als een vriendje zich
in zijn vingers snijdt,
als een voorbijganger
plotseling van de fiets
valt, enz.
Zij leren een verbandje
aanleggen, zij leren
wat een stabiele zijligging is en ze oefenen
met het maken van
een mitella.
De eerste groep leerlingen heeft inmiddels het
Eerste Hulp jeugdcertificaat ontvangen.
Gefeliciteerd!

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Zomerfaculteit
De laatste week van de zomervakantie organiseert de
Kinderfaculteit weer een zomerweek. Een week vol activiteiten, lessen en uitstapjes voor alle kinderen in Pendrecht. De Zomerfaculteit staat dit jaar in het teken van
Duizend en een nacht.Het wordt dus een fantasievolle
week waarin de kinderen fantasyfilmpjes gaan maken,
een sprookjesboom gaan optuigen, gaan boogschieten,
goochelen, robotjes maken en nog veel meer. Leerlingen
van de basisscholen van Pendrecht krijgen via school
een uitnodiging om zich in te schrijven. Andere Pen
drechtse kinderen tussen 4-12 jaar kunnen inschrijven
via de website kinderfaculteitpendrecht.nl.
De inschrijving is geopend tussen 23 juni en 8 juli.
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Tijdens de Open Dag is er ook weer een Kidsrun!

Open Dag met Kidsrun, 5 september
In het schooljaar 2018-2019 start de
Kinderfaculteit weer met een nieuw
programma. Een belangrijke verandering is dat er geen twee lessenseries per schooljaar zijn, maar drie.
Elke lessenserie duurt 10 weken.
De reden is dat er dan meer variatie in het programma kan worden
gebracht. Een andere reden is dat
meer kinderen verschillende lessen
en trainingen kunnen volgen.
Na de zomervakantie ontvangen alle
leerlingen op school het programmaboekje voor het nieuwe jaar. Op
woensdag 5 september is er een
Open Dag op de Kinderfaculteit.
Dan start ook de inschrijving via de
website.
Open Dag Kinderfaculteit met:
• Presentatie lessen en
trainingen
• Hulp bij inschrijving
• Kidsrun
Woensdag 5 september 2018
13.00-15.00 u. op de
Kinderfaculteit.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Longboarden en Boogschieten

Woensdag 30 mei volgden de leerlingen van de Sportklas en Xtreme
Sports twee bijzondere clinics.
In het Zuiderpark leerden ze van
meester Bram de beginselen van
het longboarden. Op deze speciale

skateboards kunnen flinke snelheden gehaald worden. Dat bleek wel,
toen een van de leerlingen ternauwernood van zijn board kon springen en alleen het board in de sloot
belandde!

In de gymzaal Sommelsdijkstraat
maakten de kinderen vervolgens
kennis met boogschieten. Een klassieke sport, waar een aantal kinderen direct veel aanleg en interesse
voor bleken te hebben.

Kleutervoetbal, turnen en zelfverdediging
Veel ouders van kleuters zijn op zoek
naar een leuke sport voor hun kind.
Helaas zijn er maar weinig verenigingen,
die aanbod hebben voor deze doelgroep.
Play Fit is gespecialiseerd in sporten voor
peuters en kleuters in Rotterdam en heeft
een breed aanbod in Pendrecht. Kleuters
kunnen kiezen uit turnen (maandag),
voetbal (woensdag) en zelfverdediging
(donderdag). Een gecombineerd lidmaatschap behoort ook tot de mogelijkheden.
Meer informatie kunt u vinden op
www.playfit.nl of via b.vanwensen@
stichting-vitaalpendrecht.nl.

Avond4Daagse Pendrecht

Dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juni wordt de Avond4Daagse
in Pendrecht gelopen. De start en finish zijn in Speeltuin Neeltje Jans.
De afgelopen 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 leerkrachten en

de bijdrage van Vitaal Pendrecht 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.
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Pendrecht van toen
Onlangs was het 25 jaar geleden dat
de Passage aan de Sliedrechtstraat
officieel werd geopend. Volgens
de toenmalige omschrijving van de
Pameijerstichting is de Passage een
winkelpassage en een dagcentrum
waar verstandelijk gehandicapten (huidige benaming: mensen
met een beperking) een zinvolle
dagbesteding hebben. De eerste
paalslag was op 11 maart 1992 en
dat gebeurde door drie toekomstige
deelnemers, bijgestaan door Henk
van Immerzeel (dagelijks bestuurslid
ruimtelijke ordening van de deelgemeente Charlois).
In januari 1993 is het gebouw in
gebruik genomen en op 23 april
1993 was de officiële opening. Aan
de voorkant was een grote strik
opgehangen en het lint werd doorgeknipt door Piet van den Bosch
van snackbar de Paddestoel, omdat
de strik hoog aan de gevel zat
werd Piet Patat in een hoogwerker
opgetild. Op de gevel stond zowel
aan de voorkant als de zijkant met
grote letters de naam de Passage,
tegenwoordig staat de naam op de
rode luifel bij de hoofdingang.
Op de bovenverdieping is een grote
zaal met een kantine, de lunches
worden daar door de deelnemers

zelf klaargemaakt. In de jaren
negentig kwam ik regelmatig in
de grote zaal want daar waren de
Opzoomercafés onder leiding van
de toenmalige opbouwwerker Ben
van Zanten van de Bewonersorganisatie Pendrecht. Vele jaren waren
er op vrijdagavond de toernooien
van de Schaakvereniging Charlois
Europoort, daar ben ik één keer bij
geweest tijdens de Olympische Spelen van Pendrecht in oktober 2008.
Het pand is in de loop der jaren
meerdere keren verbouwd en aangepast maar het heeft nog steeds de
oorspronkelijke functie. In het begin
zaten er drie winkeltjes: potterie
Pendrecht, babykledingwinkel Peb-

bels en cadeaushop Pikasso. Later
kwam er de theeschenkerij Poeh
en nog later werden de drie winkels
samengevoegd. De potterie zat heel
lang aan de kant van de Sliedrechtstraat, de laatste gebruiker van die
ruimte was Pameijer Print dat is
verhuisd naar Hoogvliet.
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Passage hebben zes
deelnemers (Priscilla, Wil, Wendy,
Erdal, Jopie en Yvonne) een mozaïek gemaakt dat aan de zijgevel
van het huidige Kinder Service Hotel
op Plein 1953 hangt, op een blauw
bordje ernaast staan de namen van
de makers.
Mario Bosch

Plantjesdag

Wij hebben woensdag 23 mei een
heel gezellige plantjesdag gehad
met een hapje en een drankje voor
de bewoners.
De bewoners waren enthousiast
en we hadden leuke planten,
driekwart van de bewoners zijn
geweest dus de opkomst was zeer
positief en wij vonden het leuk om
te doen.
Wat er over is van de planten
wordt een dezer dagen in de bakken buiten geplant.
Rineke de Graaf

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Lente-impressie
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Lentefeest 2018

Op 12 mei was er weer Lentefeest op Plein 1953.
Vorig jaar was een overgangsjaar wat betreft de organisatie vanuit Vitaal Pendrecht. Woonstad ondersteunt
nog wel het feest door aanvragen van bewoners te
honoreren, maar de organisatie is overgedragen. Dat
brengt ook veranderingen met zich mee, want in voorgaande jaren kregen huurders van Woonstad een brief
om een gratis hortensia op te halen. Dat was gedurende
de herstructurering een beetje een traditie geworden.
Het is ooit begonnen met drie plantjes per huurder van
Woonstad. Dit jaar kon dat tot grote teleurstelling niet
doorgaan, door omstandigheden was het niet te organiseren. Ondanks dat was het toch één groot feest en
kregen een aantal bezoekers een plantje van SIAPP
(de winkeliersvereniging), met het principe op is op.
Ook het maken van de bloemstukjes was een gratis
activiteit. Lentemeisjes deelden shoppers uit en er was
een optreden van de Jong Euroband. De linedancers
stalen net als vorig jaar weer de show. Het is lastig om
op een stroeve ondergrond te dansen maar daar was
niks van te merken, ze dansten heel enthousiast een uur
lang. Onder enorme belangstelling kwam de een na de
andere country & westernsong voorbij. Aan de kinderen

was ook gedacht, zij konden: vogelhuisjes beschilderen,
bloemstukjes maken en mozaïeken. Dat kon “incognito”
want schminken is ook erg populair, de kinderen stonden
er voor in de rij.
Het wordt langzamerhand toch weer een groter evenement, omdat de samenwerking tussen de organisaties
en de gemeente steeds beter gaat en (ook heel belangrijk) elkaar weten te vinden. De wijkagenten, de brandweer, de preventiegroepen, stadstoezicht, TOS en JOZ,
die met 10 jongeren de organisatie kwam ondersteunen.
Ook het KSH (Kinder Service Hotels) stond dit jaar weer
fruitspiesjes uit te delen.
De organisatie ligt voor het grootste deel in handen van
vrijwilligers.
De plannen voor een nieuwe editie van Pendrecht Fietst
zich Fit zijn er alweer. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom,
want dan wordt het weer een feestelijke Plein '53-dag
voor iedereen.
Complimenten van vele bewoners voor de organisatie
en natuurlijk zal niet alles vlekkeloos verlopen zijn maar
zaterdag 12 mei was een mooie dag met een zonnig
randje.
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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
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

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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Reptielenmiddag in de speeltuin
Vorig jaar vonden de kinderen het heel spannend om
een hagedis te aaien of een slang om hun nek te hebben. Op de vraag om het weer te organiseren werd dan
ook volmondig ja gezegd. Een uitleg van de verschillende dieren werd als zeer interessant ervaren. Iedereen
mocht ze even van dichtbij bekijken en aanraken maar
dan moest je wel heel rustig zijn. Dat hadden de kinderen er graag voor over. Ook werden er foto’s genomen
om aan familie en bekenden te laten zien.
Ruim dertig kinderen en hun ouders hebben een geweldige middag gehad en kijken nu alweer uit naar de
volgende show.
Joke Spijkers

Speeltuin Neeltje Jans
Er staan de komende tijd weer allerlei leuke activiteiten
gepland in de Speeltuin Neeltje Jans.
Op zondag 1 juli is er een survival of de fittest, ben jij
stoer genoeg voor het parcours? Neem je oudste kleding
mee en wil je weten welke activiteiten er nog meer komen? Kijk dan op onze facebook pagina of kom een flyer
halen in de speeltuin.
Cora van der Berg

Speeltuin Neeltje Jans en de privacywet
Voor de speeltuin geldt natuurlijk ook de privacywet die op 25 mei van kracht is geworden.
Er wordt voor de speeltuin géén ledenadministratie/
registratie bijgehouden omdat de speeltuin vrij toegankelijk is voor alle kinderen.
Als kinderen zich opgeven voor een activiteit dan
wordt er voor die specifieke activiteit een lijst bijge-

houden met voor- en achternaam van de kinderen,
na de activiteit wordt deze lijst vernietigd. Voor het
plaatsen van foto's zal altijd schriftelijk toestemming
worden gevraagd.
Voor de Facebookpagina zijn twee bestuursleden
gemachtigd om stukjes en foto's te plaatsen.
Formulieren voor toestemming liggen in het clubhuis
en zijn verkrijgbaar bij de toezichthouder. Het Bestuur

