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Rechtswinkel Maasstad
Spreekuur Rechtswinkel Maasstad
Vanaf september is het spreekuur van de rechts-
winkel Maasstad weer begonnen. U kunt weer 
terecht met uw vragen op maandag en donderdag 
van 18.00 tot 20.00 uur, een afspraak maken is niet 
nodig. Voor alle duidelijkheid: de spreekuren lopen 
gelijk aan de schoolvakanties. Het advies van de 
vrijwilligers is dat u alles, b.v. brieven of rekeningen 
wat nodig is om u goed te kunnen helpen meteen 
meeneemt, zo wordt u het snelst geholpen.

Vorig jaar is er zes keer een inloopspreekuur 
gehouden met de wijkagent. Dit was een suc-
ces, maar door wisseling van de wacht is er geen 
vervolg geweest. De politie wil graag weten of 
er behoefte is aan een vervolg van deze inloop-
spreekuren.

Het kan vaak lastig zijn om de agent in de wijk aan te 
spreken. Je bent bijvoorbeeld bang dat mensen je zien 
en conclusies trekken. Regelmatig krijgen wij dan ook 
de vraag wanneer er weer een spreekuur komt waar 
bewoners van Pendrecht hun vragen aan de politie 
kunnen stellen. Door de centrale ligging van Vitaal 
Pendrecht aan het Plein 1953 nr. 192 is dit een handig 
punt om even anoniem naar binnen te lopen.
Na een gesprek met Vitaal Pendrecht en de wijkagent 
is nu afgesproken dat er een onderzoekje gestart 
wordt. Vitaal Pendrecht en de politie willen graag 
weten of het een incidentele vraag is of dat meerdere 
bewoners hier behoefte aan hebben. Wij zouden 
graag uw mening hierover willen horen.

Contact
Laat ons uw mening weten via 010-4809346 of loop 
even binnen bij Vitaal Pendrecht en vertel het de gast-
vrouwen tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

Behoefte aan een inloopspreekuur van de wijkagent?

De traditie bij Vitaal Pendrecht is dat we twee keer per 
jaar een bedankje organiseren voor de vrijwilligers. Dit 
noemen we de eindcolleges. Het eerste eindcollege van 
dit jaar vond afgelopen zomer plaats op het Arboretum.
Bij Vitaal Pendrecht zit er altijd een leeraspect aan 
bijeenkomsten. Dit keer ging het om een rebus, spreek-
woorden en cryptische vragen.
Zoals iedereen inmiddels wel weet, wordt in Pendrecht 

de nadruk gelegd op het spreken van de Nederlandse 
taal. De Taalfaculteit is daar een goed voorbeeld van. 
Onder het genot van een heerlijk buffet, dat klaarge-
maakt was door één van onze gastvrouwen, gingen de 
gasten met de uitdagingen aan de slag. De uitslagen 
vindt u hieronder.
Het volgende eindcollege vindt plaats in december, dit 
keer in onze aula. Ook zal er een verrassing zijn, dit kan 
muziek zijn of …?

De uitslagen
Prijzen; 1e prijs € 25,00, 2e prijs € 15,00 en derde prijs
€ 10,00.
1e prijs Gloria en Edmee: 25 punten
cadeaubon  € 12,50 p.p.

2e prijs Douae, Radiëlle en Joussra: 24 punten 
cadeaubon € 5,- p.p.

3e prijs Rashida: 24 punten 
cadeaubon € 10,- p.p.
 4. Leany: 23 punten
 5. Wout: 22 punten
 6. Bindia: 21 punten
 7. Cor: 20 punten
 8. Mirielle: 20 punten
 9. Armando: 20 punten
10. Gaitri: 13 punten

Eindcollege Vitaal Pendrecht
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Beste lezer,

Het heeft even geduurd maar het resultaat mag er dan ook zijn.
In deze In de Kijkerd wordt heel veel aandacht geschonken aan schoon maar 
vooral ook veiligheid voor iedereen.

Er is voor de zomervakanties begonnen met een campagne over inbraak, vol-
gens de wijkagent heeft dat effect gehad want er zijn minder inbraken geweest 
dan in de zomer van 2018. 

De voorbereidingen voor de 4 voorstellingen van het Pendrecht Theater zijn in 
volle gang. Meldt u bijtijds aan.

Het nieuwe programma van de Kinderfaculteit is weer begonnen met een record 
aantal kinderen die zich hebben ingeschreven.

De Rekenfaculteit is ook weer gestart met hun nieuw ontwikkelde lessenserie.
 
Met nog twee mini concerten brengen we ook de muziek weer in de wijk.

Met een optocht voor Halloween maken de kinderen voor één keer de bewoners 
aan het griezelen.

In het kader van Pendrecht aardgasvrij start nu het reizend kookcafé. Het wordt 
smullen in Pendrecht dus kom kijken en doe mee.
Ook jongeren zijn van harte welkom.

De redactie wenst iedereen een hele fijne herfstvakantie.
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Of het nu gaat om Surinaamse 
roti, Hollandse pot of Marok-
kaanse couscous het Reizend 
Kookcafé gaat u de komende tijd 
de heerlijkste recepten van de 
wereldkeuken laten proeven. De 
start is zaterdag 26 oktober op 
Plein 1953 van 13.00 – 15.00 uur. 
U bent van harte welkom om te 
komen proeven. 

Het Reizend Kookcafé is een initia-
tief van de gemeente Rotterdam 
om mensen te laten wennen aan 
aardgasvrij koken. Projectleider 
elektrisch koken van de gemeente 
Rotterdam, Monica Verhoek: “We 
willen de bewoners van Pendrecht 
voorbereiden op elektrisch koken. 
Het is vaak even wennen om te 
koken zonder direct vuur. Ze zijn ge-
wend aan de vlam onder de pan. Wij 
willen laten zien hoe makkelijk en 
lekker het koken op een elektrische 
kookplaat is.”

Overal in de wijk
Op diverse locaties in de wijk 
het Reizend Kookcafé opduiken. 
Bijvoorbeeld in een supermarkt in 
de wijk, bij een volkstuin of gewoon 
lekker buiten op Plein 1953. Ook 
worden er kookworkshops ‘elektrisch 
koken’ gegeven. Verhoek: “Hier 
gaan mensen zelf aan de slag. Het 
gaat ons niet alleen om het aanleren 
van kooktechnieken, het gaat ook 
om verbinding in de wijk. Eten doet 
mensen denken aan bijzondere 
momenten, aan vroeger, andere 
bestemmingen, aan met de familie 
rond de tafel. Eten is ontspanning en 
brengt mensen samen.”

Koken zonder vlammetje wordt 
steeds populairder
Nederland gaat massaal over op 
elektrisch koken. Vorig jaar was 
bijna driekwart van de verkochte 
inbouwkookplaten elektrisch. 
Vooral inductie is populair. Dit blijkt 
uit onderzoek van de Gasmonitor 
2019. Niet zo gek omdat het koken 
op elektrisch veiliger is, makkelijk 
schoon te houden en uiteindelijk 

Het wordt smullen in Pendrecht

energiezuiniger omdat er geen 
warmte rondom de pan verloren 
gaat en alleen de pan warm wordt, 
niet de hele kookcirkel.
Verhoek: “Ook de bewoners van 

Pendrecht gaan steeds meer over-
stag en stappen over op elektrisch 
koken. Als we straks starten met de 
kookdemonstraties worden dat er 
alleen maar meer.”

De kookworkshops en demonstraties worden het hele jaar door gege-
ven. Wilt u zich alvast opgeven voor een gratis kookworkshop?
Of houdt u van koken en zou graag een kookworkshop geven?
Stuur een mail naar: info.punt@duurzaam.nl

Meer weten over Pendrecht aardgasvrij.
Meld u aan via info.duurzaam@rotterdam.nl 
Heeft u een favoriete feestrecept?
Mail het naar duurzaam@rotterdam.nl 
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DATA ZIJN 2 WEKEN VERSCHOVEN!

De voorstellingen zijn nu te zien:
Woensdag 13 november: aanvang voorstelling: 
20.00 uur.

Zondag 17 november: aanvang voorstelling:
15.00 uur.

Woensdag 20 november: aanvang voorstelling: 
20.00 uur.

Zondag 24 november: aanvang voorstelling:
15.00 uur.
Adres: Plein 1953 nummer 192.
Reserveren via:
What’s app 06-12444013
Vitaal Pendrecht tussen 10.00 en 15.00 uur.
010-4809346
Via de mail b.hofman@stichting-vitaalpendrecht
Binnenlopen mag ook tussen 10.00 en 15.00 uur 
bij onze gastvrouwen.
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Wat een tijd! Nieuwe voorstelling 
Pendrecht Theater
Kom kijken naar de nieuwste voorstelling van Pendrecht 
Theater. Over leven in een wereld vol mobiels en bel-
menu’s, plofkip en quinoa, kleinkinderen die emigreren 
of oma’s die jong willen blijven, marketingstrategieën op 
het werk en gedwongen fit zijn.
Vrolijke sketches en verstilde verhalen over de tijd 
waarin we leven.
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Na een zomervakantie van zes weken zijn we dinsdag 
3 september van start gegaan op de Taalfaculteit. Heel 
fijn om iedereen weer in goede gezondheid en uitge-
rust terug te zien!
De eerste les was een gastles van Magda Erkelens 
van de Beweging in de Baarlandhof. Magda is fysio-
therapeut in Pendrecht en voor velen een bekend 
gezicht. Bijna alle cursisten waren weleens bij de fysio 
geweest voor allerlei klachten. De woordenschat is 
enorm uitgebreid met woorden als; pijn, kuit, bekken, 
pijnstiller en oefeningen. Magda zal drie gastlessen 
verzorgen en sluit de laatste les af met een toets.
Ook Ingrid geeft gastlessen. Ingrid Hoogstraten is 
pedicure en heeft jarenlang een praktijk gehad in de 
wijk. De laatste jaren geeft zij geen behandelingen 
meer, maar gastlessen en lezingen over haar vak. We 
hebben geleerd hoe belangrijk het is om voor onze 
voeten te zorgen, we staan er immers vrij vaak op! 
Ingrid heeft ons meegenomen door voetenland en het 
belang uitgelegd van goede schoenen. Veel cursisten 
hebben aangegeven dat ze hun voeten vaker gaan 
verwennen, bijvoorbeeld door regelmatig te controle-
ren op wondjes, maar ook eens door een bezoekje te 
brengen aan de pedicure.

De komende weken werken alle docenten middels een 
themaplanning in de klassen. We zijn begonnen met 
thema Welkom! dat in het teken stond van de vakantie 
van de cursisten en het zich voorstellen aan elkaar.
Dinsdag 17 september is Prinsjesdag, voorafgaand 
aan deze dag leren de cursisten wat dat is en hoe het 
ons raakt. Dinsdagmiddag zal er voor belangstellen-
den de gelegenheid zijn om samen met de docenten 
te kijken naar de uitzending op tv. Dit onder het genot 
van een kopje koffie of thee en een oranje tompouce!
De weken erna is er op de woensdag steeds een 
gastles over Nederland in Beeld!, dit gaat over hoe de 
democratie werkt in Nederland en hoe wij een echte 
Taalfaculteit Raad gaan instellen. In december zal dan 
een heuse raadsvergadering plaatsvinden waarbij een 
deel van de cursisten democratisch gekozen zijn en 
gaan debatteren met elkaar!

Wil je ook graag je taal verbeteren meldt je dan aan 
bij de gastvrouwen van Vitaal Pendrecht elke werkdag 
tussen 10 en 15.00 uur. 
Wij hebben ontzettend veel zin in het nieuwe cursus-
jaar!

Docenten Taalfaculteit Pendrecht

Nieuwe start!

In het kader van Pendrecht fietst 
zich fit en in samenwerking met 
Magda Erkelens van de Beweging, 
heeft Huib van Dieijen weer twee 
fiets tochten uitgezet door het 
achterland van Pendrecht. Huib 
organiseert de fietstochten alweer 
een aantal jaren.
Ook werd er weer gevoetbald op 
het Plein o.l.v. JOZ en TOS. De 
bezoekers werden verrast met een 
vrolijk gekleurde boodschappentas 
van de winkeliersvereniging. DAS 
van de gemeente gaat over veilig-
heid en droeg die boodschap ook 
weer uit.

Om 11.00 uur gaf Carla van Hou-
ten het startsein en vertrokken de 
fietsers van Plein 1953. Het weer 
was zonnig en hielp mee aan een 
heerlijke dag.

Halverwege is zoals elk jaar weer 
gestopt bij de brasserie Vrijenburg 
in Zuidwijk om even op adem te 
komen en een praatje met elkaar te 
maken. De twee groepen ontmoe-
ten elkaar daar voor een lunch.
Het is geen wedstrijd maar het gaat 

om de gezelligheid en het contact 
met elkaar. Ook bewegen staat in 
Pendrecht hoog in het vaandel. Na 
de finish werden weer de certifica-
ten van deelname uitgereikt onder 
het genot van een kopje koffie 
verzorgd door Joke Spijkers.

Vitaal Pendrecht en Pendrecht fietst zich fit
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Nieuw programma van start
In oktober start het nieuwe pro-
gramma van de Kinderfaculteit. Na 
schooltijd volgen de Pendrechtse 
basisschoolleerlingen allerlei extra 
lessen en trainingen om nog slim-
mer, creatiever en sportiever te 
worden. Elke dag is er een les te 
volgen waarin de computer centraal 
staat. Een van de lesgevers in dit 
programma is de KPN. In de toe-
komst zijn er veel mensen nodig die 
kennis hebben van en handig zijn in 
programmeren en ICT. Met laptops 
en robots leren de kinderen hier de 
beginselen van programmeren. Een 

Scouting

Een van de uitstapjes in de Zomerfaculteit ging naar de 
Scouting aan de Korperweg. De Scouting heeft er een 
clubhuis en een groot terrein, waar de kinderen allerlei 
interessante dingen te doen kregen: een waterbaan 
bouwen, kaarsen maken, ijs fabriceren en anderen 
‘seizoen-activiteiten’. En wie daar even geen zin in had 

Zout, melk, 
ijsklontjes 
...schepijs!

Vele handen maken een sterke waterbaan.

De boom in.

ging lekker voetballen of, beter nog, de klimboom in. 
De Scouting gaat het komende jaar nog meer samen-
werken met de Kinderfaculteit, door ook een aantal kleu-
terlessen te gaan verzorgen op de scholen. Ook kunnen 
kinderen, via inschrijving op de Kinderfaculteit, verder 
kennismaken met de Scouting. 

heel andere les is Yoga. De kleuters 
volgden vorig jaar al yogalessen in 
het Kinderfaculteit programma op 
school. Nu is het ook opgenomen 
in het programma voor de oudere 
leerlingen.

Verder zijn er instroomtrainingen 
voor wel 13 sporten, waarbij leer-
lingen kunnen kennismaken met 
de sport om daarna eventueel lid te 
worden van de sportvereniging.
Het complete programma is te 
vinden op de vernieuwde website: 
kinderfaculteitpendrecht.nl. Inschrijving tijdens open dag.
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De laatste week van de zomerva-
kantie vierden zo’n 90 leerlingen 
weer de Zomerfaculteit: een week 
vol activiteiten, lessen, onderzoek, 
uitstapjes, sport en spel. Thema 
van de week was: De Vier Seizoe-
nen. En bijna als vanzelf ging het 
ook over het klimaat, duurzaam-
heid, afvalscheiding, hergebruik, 
zuinig zijn met energie. De kinderen 
maakten windmolens, hielden een 
petflessenrace, maakten ijs, hielden 
een vier seizoenenspel en deden 
nog veel meer. In een speciale les 

Zomerfaculteit
over hergebruik van afval leerden 
zij wat je allemaal kan maken van 
troep die gewoon op het plein ligt. 
Aan het einde van de week werden 
alle deelnemers dan ook benoemd 
tot ‘supporter van schoon’. De vier 
seizoenenboom is nog te bewoners 
in de etalage op het Plein, op nr. 63. 
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers 
uit Pendrecht en medewerkers van 
Stichting Steensoep, voor deze 
vrolijke Zomerfaculteit! 

Rechts: De seizoenenboom.

Supporter van schoon.

Op natuuronderzoek in het Arboretum.

Veel plezier met de jongens van JOZ. De hele week 
waren zij met de kinderen in touw

Sneeuw in de zomer met Magiër Wil.
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Demo van de Sportklas!
De Sportklas is een programma van 
de Kinderfaculteit, speciaal voor 
leerlingen die hun talent voor bewe-
gen graag verder willen ontwikkelen. 
Er worden door de gymdocenten 
kinderen geselecteerd voor de toe-
latingstest, op basis van motorische 
vaardigheid en motivatie. 

De zestien sporttalenten volgen 
een programma van 15 weken, 
waarin verschillende sporten aan 
bod komen. Ze maken daarnaast 
kennis met lesgeven aan elkaar en 
afgelopen schooljaar werd voor het 
eerst toegewerkt naar een spette-
rende afsluiting. Ouders, leerkrach-
ten, klasgenoten en familie waren 
getuige van deze Demo. Een mix 
van dans, freerunning, turnen en 
balsporten zorgde voor veel enthou-
siasme en trots!

De derde editie van de Avond- 
4Daagse (18-21 juni) was weer 
een groot succes. Met bijna 500 
deelnemers groeit het gezinseve-
nement steeds meer uit tot een 
traditie in de wijk.

Helaas moest de eerste avond af-
gelast worden, vanwege dreigend 
onweer.

Gelukkig de rest van de week 
mooi weer, met als hoogtepunt de 
feestelijke slotavond in Speeltuin 
Neeltje Jans.

De werkgroep, de verkeersbriga-
diers en talloze andere vrijwilligers 
hebben weer voor een geweldige 
Avond4Daagse gezorgd!

Avond4Daagse Pendrecht 2019

Daymon (Over De Slinge) en Giorgio (Hoeksteen) tijdens de
Demo van groep 5+6!
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De nieuwe lessenserie was een groot succes.
Er is gelachen, maar ook heel serieus 
gerekend. Op de laatste dag hebben alle 
leerlingen hun eigen school ontworpen. 
Zo weten de tutoren precies wat hun 
leerlingen belangrijk vinden als het op 

onderwijs aan komt. En dat is informatie die we het 
komend jaar goed kunnen gebruiken!
We kijken er naar uit om dit jaar weer 
alle leerlingen te bewijzen dat rekenen 
super leuk is én dat iedereen het kan 
leren.

Foto links: En na al dat harde 
werk, mag er ook ontspannen 
worden.

De Rekenfaculteit is weer gestart
Ook dit jaar gaan de tutoren weer 
op de Beatrixschool, de Over de 
Slinge en de Hoeksteen aan de slag 
met alle leerlingen uit groep 7. De 
meeste tutoren zullen al bekende 
gezichten zijn in Pendrecht; twaalf 
van de dertien tutoren zijn al een 
jaar of langer tutor geweest.

Dat betekent dat we dit jaar ook een 
beetje anders gestart zijn. Zoals 
ieder jaar zijn we begonnen met 
een tutorentraining. Maar de tutoren 
mochten zich natuurlijk niet gaan 
vervelen, dus moest de training 
extra uitdagend zijn. Met elkaar zijn 
we gaan kijken hoe we onze lessen 
nog net dat beetje beter en leuker 
kunnen maken.

Na de training was iedereen enthou-
siast om weer aan de slag te gaan 
met de leerlingen en ook dat zouden 

we dit jaar net een beetje anders 
gaan doen.

Eind vorig jaar hebben de tutoren 
een lessenserie ontwikkeld voor 
de start van het nieuwe jaar. Voor 
het eerst in de geschiedenis van 
de Rekenfaculteit heeft de gehele 
eerste lesweek in het teken gestaan 
van kennismaking met elkaar en de 
manier van werken.
Tijdens deze week hebben we ge-
leerd wat elkaars lievelingskleur en 
lievelingseten is, maar ook hoe we 
het beste met elkaar samen kunnen 
werken en dat het oke is om fouten 
te maken.

De tutoren hard aan het werk tijdens de training.
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Zo zag op een wat mistige zondagmorgen in 
maart 2007 het voorste deel van de Burghsluis-
singel er uit, de foto is genomen vanaf de Abben-
broekweg kijkend richting Sliedrechtstraat. Enkele 
maanden later was dit beeld voorgoed verleden 
tijd: de Groosmanflat en de eengezinswoningen 
zijn afgebroken in het kader van het herstructu-
reringsproject De Tuin op het Zuiden. De oude 
bebouwing van de Burghsluissingel heeft plaats 
gemaakt voor drie lage woontorens, twee daar-
van vormen het zorgcomplex van Aafje dat op 30 
januari 2012 officieel is geopend. Tegelijk met de 
nieuwbouw is de buitenruimte opnieuw ingericht, 
daarbij is de rijstraat vervangen door een voetpad.

De vijf grote platanen die voor de Groosmanflat 
stonden zijn in maart 2009 verplaatst naar het 
grasveld aan de Sliedrechtstraat waar vroeger de 
Prinses Marijke kleuterschool stond, daar staan 
de bomen nog steeds. Beeldbepalend voor de Burgh-
sluissingel zijn de grote wilgen langs het water, deze 
zijn tijdens de herstructurering gespaard gebleven maar 
helaas zijn er enkele maanden geleden twee gekapt 
waardoor de bomenrij een gapend gat vertoont.

De sloop en nieuwbouw voor De Tuin op het Zuiden 

Pendrecht van toen

gebeurde in fases en heeft uiteindelijk bijna 10 jaar 
geduurd, dit deel van Pendrecht is onherkenbaar veran-
derd. Op 17 september 2016 werd met het Festival op 
het Zuiden het project De Tuin op het Zuiden feestelijk 
afgesloten.

Mario Bosch

ADVERTENTIE
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Directeur meester Hans neemt
afscheid van SBO de Koppeling
Na ongeveer 20 jaar is het tijd voor meester Hans van 
Wenum om de Koppeling te verlaten. Een SBO school 
die hij met hart en ziel geleid en gevormd heeft. Op 27 
juni j.l. nam hij afscheid van zijn team waarmee hij zich 
zo verbonden voelt. Ze hadden voor de gelegenheid een 
etentje voor hem georganiseerd. Ze zullen nu zonder 
hem verder moeten. 
Meester Hans was een directeur zoals je die maar 
zelden tegenkomt. Niet alleen was hij enorm creatief met 
regeltjes en geldpotjes, hij deed ook alles met een eigen 
visie. Want hij werkte maar voor één ding; het welzijn 
van de kinderen. De kinderen die zich op zijn school 
veilig en gesteund moesten kunnen voelen. Dat gold ook 
voor zijn personeel; hij stond altijd op voor ‘zijn mensen’. 

En als dat toevallig niet in het straatje van de inspectie, 
of zijn eigen bestuur paste, dan zorgde hij er wel voor 
dat het passend werd. Hij kende de regelgeving op zijn 
duimpje en wist de juiste personen voor de taken te 
vinden die gedaan moesten worden. 
Zijn gedrevenheid bracht hem bij de vele families in de 
wijk Charlois waar hij als een koning doorheen kan fiet-
sen; er is altijd wel iemand die meester Hans groet. Hij 
was een van de drijvende krachten achter de Kinderfa-
culteit Pendrecht, het directeuren-overleg en de stichting 
PPO Rotterdam.

Kortom een veelzijdig en geliefd man op SBO de Koppe-
ling. Dag meester Hans, het is MOOI geweest.

Meester Hans (zesde van rechts).
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In 2019 organiseert Vitaal Pendrecht in totaal drie 
mini concerten. Het eerste is reeds geweest, het 
tweede concert staat voor volgende week op de 
agenda en het derde, en tevens laatste, mini concert 
is op donderdag 28 november.

Het eerste concert werd gegeven door Mixxed Up op 
vrijdag 21 juni. Mixxed Up is een onderdeel van Drum-
fanfare Excelsior Rotterdam. Van meezingen tot rock en 
door naar ballad; dat is wat de naam van Mixxed Up eer 
aan doet en hoe de avond er in een notendop uit zag. 
Het was een succes en werd door de bezoekers als heel 
gezellig ervaren.

Het tweede mini concert vind volgende week donderdag-

Mini concerten in 2019

avond plaats. Op 10 oktober neemt Armando Monsanto 
u tussen 19.30 uur en 21.30 uur mee met ‘Een muzikale 
wereldreis’. Met het thema ‘Wereldmuziek’ maakt u ken-
nis met muziek uit de hele wereld aan de hand van een 
privéverzameling hoofddeksels van over heel de wereld.

Het derde en laatste concert is op donderdag 28 novem-
ber van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voor deze avond is het 
thema ‘Pendrecht, een wijk waar muziek in zit’. Allerlei 
muzikanten uit Pendrecht doen aan deze avond mee. 
Het belooft een gevarieerde, verrassende avond te wor-
den. In Pendrecht zit meer muziek dan u denkt!

Het worden boeiende avonden. De toegang is gratis en 
een kopje koffie of thee staat voor u klaar.
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De derde Buurt Bestuurt is achter de 
rug en het groepje heeft met elkaar 
besloten om ermee te stoppen.

Buiter Beter app meldingen
Tijdens de afgelopen bijeenkomst 
is gevraagd aan enkele bewoners 
om de meldingen van de Buiten 
Beter app door te sturen naar Vitaal 
Pendrecht om er een “boek” van te 
maken. In zeer korte tijd stroomden 
de mailtjes binnen en het zou, om 
even in een boekenweekterm te 
benoemen, een bestseller geworden 
zijn. In zes weken tijd kwamen er 
73 meldingen bij VP binnen. Deze 
gingen onder andere over naast 
plaatsingen, fout parkeren, brood-
bakken en overige meldingen. De 
Krabbendijkestraat en de Baarland-
hof lijken vaak meer op één grote 
vuilnisbak. Vergeten wordt dat ook 
in de hofjes mensen wonen en wie 
wil er nou in een vuilnisbak wonen.. 
niemand toch?

Brood in de broodbakken
Hoeveel moeite kost het om het 
afval in de daarvoor bestemde 
bakken te gooien? De broodbak-
ken zijn geplaatst en er is heel veel 
energie in gestopt om het goed te 
laten verlopen. Het afgelopen jaar 
is in Rotterdam ruim 125.000 kilo 
brood omgezet in energie; iets waar 
we allemaal trots op kunnen zijn. 
Gelukkig belandt er steeds minder 
brood in de vijver, maar toch zijn er 
nog steeds bewoners die hun brood, 
ondanks de bakken, in de vijver 
gooien. Kinderen spreken de bewo-
ners erop aan en worden vervolgens 
uitgescholden. Waar blijft het goede 
voorbeeld van volwassenen naar de 
kinderen?

Een ingezonden waarschuwing 
uit de wijk
Een belangrijke melding is dat er in 
de wijk fietslessen gegeven worden 
aan kinderen. De fietslessen worden 
gegeven met het doel dat ze in de 

Buurt Bestuurt

toekomst op de fiets naar school 
kunnen gaan. Een groot aantal van 
de kinderen wordt met de auto naar 
school gebracht. Je kunt je afvragen 
of het echt met de auto moet. Het is 
dramatisch en gevaarlijk. Parkeren 
op de stoep of midden op straat 
zonder te kijken of het veilig is.
Automobilisten op weg naar hun 
werk die er dagelijks langsrijden, zijn 
bang dat het vandaag of morgen 
fout gaat. Het komt herhaaldelijk 
voor dat het maar net op het nipper-
tje goed gaat. Er wordt door vrijwil-
ligers en professionals nagedacht 
over hoe het veiliger kan. Na jaren 
zijn er weer verkeersbrigadiers op 
straat die als klaar-over de kinderen 
graag veilig over willen laten steken. 
Ook hier wordt de groep steeds klei-
ner, omdat ze zich niet veilig voelen. 
Zij vrezen ook dat het vandaag of 
morgen fout gaat, ze worden gene-
geerd of bijna aangereden. Deze 
mensen hebben zelf geen kinderen 
op de scholen, maar doen dit vrijwil-
lig voor onze kinderen. 

De boodschap is dat mensen de 
stad maken, in dit geval de wijk. Het 
is noodzaak dat iedereen zijn of haar 
steentje bijdraagt. Buurt Bestuurt is 
een zaak van ons allemaal.

Een “kleine” greep uit de ergernissen.
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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

Rechtswinkel Maasstad  (010) 480 93 46
p/a Vitaal Pendrecht
Plein 1953 nr. 192
3086 EM Rotterdam
Inloopspreekuur ma. en dond. 18.00-20.00 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

Tijdens de herfstvakantie is Vitaal Pendrecht gesloten

Clasien Kramer Speld en de achtergrond ervan.
Tijdens het afscheid in jaar 2011 van Dominic Schrijer,  
destijds wethouder van Rotterdam heeft hij een bedrag 
geschonken aan Vitaal Pendrecht. Daarmee mochten 
we doen wat we wilden maar uiteraard wel voor de wijk.
Het idee is geopperd om de Clasien Kramer speld + 
prijs in het leven te roepen.
Wie is Clasien Kramer.
*  Clasien is begonnen als verloskundige toen zij in 

Rotterdam kwam wonen was ze één van de eerste 
bewoners in de Zierikzeebuurt.

*  Na haar loopbaan als verloskundige is zij in dienst 
gekomen als maatschappelijk werkster bij Onze Woon 
Gemeenschap.

*  Clasien was lid van de raad van bestuur van Valcken-
steyn.

*  Ook is ze medeoprichter van het Willemse fonds 
geweest, een fonds van gelden die door een fusie met 
de Nieuwe Unie tot stand is gekomen.

*  Mensen konden een aanvraag doen voor een klusje 
in huis zoals een schilderijtje ophangen of iets derge-
lijks. Dit was een vrijwilligers bezigheid die veel tijd in 
beslag nam.

*  Clasien is een fervente aanhangster van de PVDA 
daar heeft ze alles voor over.

*  Ook heeft ze zich ingezet voor het Vrouwenhuis om 
daar vrouwen te helpen met de Nederlandse taal dat 
deed ze overigens ook thuis met individuele bewoners.

*  Ze is jarenlang bestuurslid geweest van VP tot 
31 december van het afgelopen jaar.

*  Stel je vraag aan Clasien en ze was bereid om hand 
en spandiensten te verrichten zoals jurylid tijdens de 
Pendrecht Olympische spelen van 2008.

De Clasien Kramer speld is na het afscheid van Clasien 
door het bestuur van de stichting VP ingesteld en wordt 
vanaf vandaag jaarlijks toegekend aan een Pendrechte-
naar, die zich net als Clasien onbaatzuchtig en vol over-
gave heeft ingezet voor onze heerlijke en eerlijke wijk.
Het bestuur is er trots op dit te mogen doen en zal dat 
elk jaar enthousiast  doen tijdens het Nieuwjaarcollege.
Voor de vierde keer dit jaar kunnen voorstellen in 
een gesloten envelop ingestuurd worden. Dat kan 
anoniem in de brievenbus van Vitaal Pendrecht t.a.v. 
de onafhankelijke jury van de Clasien Kramer speld.
Het ontwerp van de speld is van  Rien van Keulen, de 
uitvoering van juwelier Dirk Oskam
Het ontwerp is een speld met als vorm de wijk Pen-
drecht
Op de speld is afgebeeld;
De initialen van Clasien
kinderhandjes (verloskundige)
Valckensteyn OWG (raad van bestuur)

Voorstellen voor de
Clasien Kramer Speld
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2 november, Halloween
23 november, St. Nicolaas
27 november, knutselen
18 december, kerststukjes maken voor kinderen 
en volwassenen.

ling wordt ook bewaakt, omdat op last van de brandweer 
de gang en het pad vrij moeten blijven.
 
Sinterklaas tekenwedstrijd
Je maakt de Sint heel blij met een mooie tekening. Om 
je hierbij te helpen, ligt er vanaf 11 november een vel 
papier voor je klaar bij Vitaal Pendrecht waarop je de 
tekening kunt maken. Voor de wedstrijd zijn drie leeftijds-
categorieën waarin elk drie prijzen zijn te winnen. Kan 
je er op 23 november niet bij zijn voor de prijsuitreiking? 
Dat is geen probleem, want je kan je naam en telefoon-
nummer op het vel papier schrijven. Zo kunnen we je 
toch bereiken als je een prijs hebt gewonnen. Voor alle 
kinderen is er iets lekkers en als je wilt, mag je samen 
met de Sint op de foto. De Sint komt om ongeveer 14.15 
uur aan en gaat om 15.15 uur weer door naar Zuidwijk, 
want ook hier staan kinderen op hem te wachten. Opge-
ven voor deze dag is niet nodig; de deur staat open voor 
alle kinderen t/m 12 jaar.

De Sint komt weer naar Pendrecht!
Zaterdag 23 november is de grote dag. Het is alweer 
drie jaar geleden dat hij naar Pendrecht kwam en hij 
heeft de kinderen gemist.
 
Het is natuurlijk een ontzettend drukke tijd en de Sint kan 
niet op alle plaatsen tegelijk zijn. De stoomboot komt aan 
op het Charloisse Hoofd en gaat dan eerst door naar de 
Nieuwe Nagtegaal in Oud Charlois om de kindertjes die 
daar op hem zitten te wachten te bezoeken.
Na dit bezoek rijdt hij door naar Pendrecht en gaat via 
Plein 1953 langs de winkels naar de Middelburgt. Hier 
zal hij rond 14.15 uur aankomen. In de versierde aula 
van Vitaal Pendrecht staat een mooie stoel op hem te 
wachten. De Sint wordt ontvangen door Carolina van 
Kinder Service Hotels. Armando Monsanto zorgt voor de 
muziek en vraagt alle kinderen om samen met hem te 
komen zingen. 
De tuin van Vitaal Pendrecht wordt op 23 november als 
buggy-, kinderwagen-, fietsenstalling gebruikt. Deze stal-

Halloween in de speeltuin Neeltje Jans

Activiteiten Speeltuin
Neeltje Jans

De Sint komt naar Pendrecht

Op zaterdag 2 november is het 
weer zover; dan wordt er Halloween 
gevierd in speeltuin Neeltje Jans. 
Het motto voor dit jaar is: ‘Weer 
even kind zijn, is toch wel erg leuk!”. 
Trek dus je meest creatieve, enge of 
gekke outfit aan, want alles kan. Niet 
alleen de kinderen verkleden zich 
voor dit feest, maar ook de ouders 
komen in leuke kostuums.

Met de groep wordt er een licht-
jesoptocht door de wijk gehouden. 
De groep gaat lopen onder begelei-
ding van blaaskapel De Dwarslig-
gers, wijkagent Theo, het preven-
tieteam Noord en 15 jongeren van 
JOZ. De aller belangrijkste begelei-
ders zijn natuurlijk alle ouders.

Veiligheid staat voorop
Er wordt gelopen met lampionnen 
met letlichtjes en niet met kaarsjes, 
zodat ook de oudere kinderen het 
leuk blijven vinden. En… veiligheid 
staat natuurlijk hoog in het vaandel.
Aangaande veiligheid is het ook 

de regel dat iedereen op de stoep 
blijft lopen en niet op de rijbaan. Alle 
begeleiders die vanuit de speeltuin 
geregeld zijn, dragen een herken-
baar vestje. Je moeder of vader en 
de wijkagent herken je natuurlijk 
direct. Uiteraard is er snoep, maar 
ook fruit en iets te drinken.

Meedoen?
Het is belangrijk om je op tijd in 
te schrijven. Zo weet de speeltuin 
zeker dat ze genoeg lichtjes en eten 
hebben voor iedereen. De eigen bij-
drage is 2 euro. Na afloop is er voor 
alle kinderen een leuke verrassing!
Opgeven kan bij Senka in het club-
huis op elke werkdag tussen 10.30 
uur en 16.30 uur.


