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ADVERTENTIE

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 noodzake-
lijk.  
Mensen worden voor een afspraak uitgeno-
digd om lange wachttijden te voorkomen.

Bien Hofman

Rechtswinkel Maasstad
Spreekuur Rechtswinkel Maasstad
Op maandag 3 september is het spreekuur 
van de rechtswinkel Maasstad weer begon-
nen. 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 re-
keningen wat nodig is om u goed te kunnen 
helpen meteen meeneemt, zo wordt u het 
snelst geholpen.

Valckensteyn vervolg
In 2017 is de Valckensteyn reünie gehouden en zijn de 
filmpjes vertoond die Vitaal Pendrecht na de sloop van 
Valckensteyn in bewaring heeft gekregen van Woonstad 
Rotterdam. Het zijn unieke filmpjes die een goed beeld 
geven van de bouw, maar ook de sloop en alles wat er 
in die tussentijd gebeurd is. Zo is er een filmpje van een 
trouwerij met de cadeautjes die je toen kreeg zoals een 
suikerpot of theelepeltjes, daar had je er dan meteen 
genoeg van om de bewoners van alle 14 verdiepingen 
van te voorzien. Maar ook theedoeken, tafelkleedjes 
en... (toen kon dat nog) een asbak. Ook de Sint Nico-
laasfeestjes zagen er in die tijd anders uit. Tijdens de 
reünie is alles overgedragen aan het stadsarchief om 
alles te bekijken en de officiële overdracht van Woonstad 
aan het stadsarchief is binnenkort formeel geregeld. 
Vitaal Pendrecht heeft meteen ook alle uitgaven van In 
de Kijkerd voor de toekomst geborgd.
Er zijn nog een paar exemplaren van het blad Valcken-

steyn in herinnering voor 6,- euro te koop, neem daar-
voor contact op met de gastvrouwen door 010-4809346 
te bellen tussen 10.00 en 15.00 uur. 
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Van de redactie
Dit is een uitgave van 
Vitaal Pendrecht.

Wijkmagazine In de
Kijkerd wordt huis-
aan-huis verspreid in 
Pendrecht.

Oktober 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

Beste Lezer,

In dit nummer voert de strijd tegen overlast in de wijk de boventoon.
De meerderheid van de bewoners ergert zich aan het voeren van de eendjes, 
omdat het niet goed is voor de eendjes zelf, maar ook niet voor de gezondheid 
van ons allemaal.
Ook naast de vuilcontainers wordt steeds meer vuil gezet wat er niet hoort.
Het raakt ons allemaal in onze portemonnee want de gemeentelijke belastingen 
rijzen de pan uit. We kunnen allemaal helpen om dat naar beneden te brengen 
zodat het geld wat overblijft aan leuke dingen besteed kan worden.
Mooi voorbeeld hiervan zijn de broodcontainers.

De Kinder- en Rekenfaculteit begint op 1 oktober weer aan een nieuw schooljaar.
Uitgebreide informatie vanaf blz. 7.
Ook de Taalfaculteit is weer begonnen met een nieuwe periode.

Op de valreep werd Vitaal Pendrecht verrast met een prachtig Delftsblauw tegel-
tableau. Groot feest was het circus in de Speeltuin Neeltje Jans, dat is voor her-
haling vatbaar.

Tot slot verwachten we grote belangstelling
voor de drie voorstellingen van het
Theater Pendrecht.
Aanmelden kan vanaf nu.
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Stichting de Breinpuzzel in het
dokter Heftinghuis

Na een periode van leegstand heeft het dokter Hef-
tinghuis in de Sommelsdijkstraat een nieuwe be-
stemming gekregen. Stichting de Breinpuzzel biedt 
er dagbesteding, logeerhuis en prikkelarm sporten 
aan volwassen mensen met Niet Aangeboren Her-
senletsel (NAH). De witte villa heeft een bijzondere 
geschiedenis en dankt zijn naam aan de huisarts 
die bijna 40 jaar in Pendrecht heeft gewoond en 
gewerkt.

NAH ontstaat na een incident in de bloedvaten in de 
hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte of herseninfarct. 
Andere oorzaken voor NAH kunnen een ongeluk, een 
hersentumor of een andere neurologische ziekte zijn. 
Het lukt niet iedereen om daarna het dagelijkse leven 
weer op te pakken en men heeft moeite om een zinvolle 
dagbesteding te vinden. Dit alles heeft niet alleen gevol-
gen voor de persoon zelf maar ook voor zijn/haar familie 
en omgeving.
Stichting de Breinpuzzel richt zich specifiek op mensen 
met NAH en biedt verschillende activiteiten aan in een 
prikkelarme omgeving onder het motto “samen puzzelen 
aan uw persoonlijke puzzel”. Creativiteit staat centraal 
en de nadruk wordt niet gelegd op de beperkingen maar 
juist op de mogelijkheden die men nog wél heeft. De 
dagbesteding kent verschillende activiteiten, één van de 
ruimtes wordt gebruikt voor tekenen en schilderen maar 
er is ook een grote ruimte voor dagbesteding. Voor het 
sporten wordt samengewerkt met beweegcentrum De 
Beweging aan de Baarlandhof. Ook activiteiten in de tuin 
zijn mogelijk, twee maanden geleden hebben de deel-
nemers de appels van de appelboom geplukt en daar 
appelmoes van gemaakt. Voor volwassenen met NAH of 
hun partner is er doordeweeks de mogelijkheid om één 
of meer nachten te logeren, op de bovenverdieping zijn 
enkele slaapkamers ingericht.

Op 25 augustus j.l. was er een inloopmiddag en van 
de gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om kennis te 
maken met het werk van de Breinpuzzel maar ook om 
het voor Pendrecht unieke pand van binnen te kunnen 
bekijken. Ik werd ontvangen door Esther Gravesteijn en 
Jannette Kalkman (de twee drijvende krachten achter de 
Breinpuzzel), zij hebben mij rondgeleid en verteld wat ze 
in het dokter Heftinghuis doen.

De voormalige doktersvilla ziet er van binnen heel mooi 
uit, er is veel aan opgeknapt want de vorige gebruikers 
hebben het pand totaal uitgewoond. Alles is netjes ge-
schilderd en de inrichting is heel rustgevend, dat laatste 
is bewust gedaan om een prikkelarme omgeving te 
creëren wat voor mensen met NAH erg belangrijk is. De 
ruimtes zijn licht wat mede komt door de grote ramen, 
de vroegere woonkamer van het doktersgezin heeft zelfs 
een raam over de volle lengte met een schuifpui naar 
de tuin. Ondanks enkele kleine verbouwingen zijn er 
nog veel originele elementen aanwezig zoals de vloer 
met onregelmatig gevormde tegels, de open haard in de 
woonkamer en de centrale hal met de open trap naar de 
bovenverdieping.

Tip: kom langs tijdens de herfstfair op zaterdag 6 oktober 
tussen 11:00 en 17:00 uur en maak dan meteen kennis 
met het werk van de Breinpuzzel.

Wilt u meer weten over het werk van de Breinpuzzel dan 
kan dat op vele manieren: telefonisch (010 - 843 5090), 
via e-mail (info@debreinpuzzel.nl), op de website (www.
debreinpuzzel.nl) of de pagina op Facebook. Langsko-
men kan ook (adres: Sommelsdijkstraat 40), maak even 
vooraf een afspraak zodat u niet voor een dichte deur 
komt te staan.

Mario Bosch

De buitenkant van het dokter Heftinghuis.
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De afgelopen jaren heeft Pendrecht een goede ontwik-
keling ondergaan. De wijk is flink opgeknapt en ziet er 
een stuk beter en netter uit dan een decennia geleden. 
Als wijkbewoners is het ook onze verantwoordelijkheid 
om Pendrecht zelf schoon en netjes te houden. Hoe fijn 
zou het zijn als we door onze wijk wandelen en geen 
rommel en vuilnis tegenkomen?
Op heel veel plekken in de wijk is een verbetering te zien 
ten opzichte van de afgelopen jaren. Helaas zijn er nog 
steeds plaatsen, zoals de Krabbendijkehof, Baarlandhof, 
Kerkwervesingel en nabij Vitaal Pendrecht en de Karel 
de Stouteflat waar straat- en zwerfvuil het straatbeeld 
domineren.
Pendrecht wordt nog steeds een tuindorp genoemd, 
maar heel veel bewoners ergeren zich mateloos aan 
de mensen die hun vuil laten vallen waar ze staan. De 
hofjes zien er niet uit en zwerfvuil en ratten zijn hier het 
gevolg van. Veel mensen ervaren dit als enorm frustre-
rend en bij de gemeente regent het dan ook klachten. 
Er is hierop actie ondernomen en de veroorzakers zijn 
aangesproken. Gelukkig hebben zij laten zien dat ze 
mee willen werken.
Vanuit de gemeente geldt er nu ook verscherpt toezicht; 
zitten de containers op slot en staat er vuil naast? Dan 
kan de eigenaar er niets aan doen. Zit de container ech-
ter niet op slot en puilt de container uit? Dan volgt er nu 
geen waarschuwing meer, maar direct een fikse bekeu-
ring. Kortom; handhaving.
Heeft u brood over? Gooit u deze dan niet zomaar op 
straat, in de vijvers of op de grasvelden. Dit trekt allerlei 
ongedierte zoals ratten aan. Gooit u het voortaan liever 

in de broodbak die sinds kort op Plein 1953 staat. Al 
het brood uit deze bakken wordt gerecycled. Elke week 
wordt de bak leeggehaald door Groen Collect. Zij maken 
vervolgens van het oude brood biogas. Om biogas te 
maken is het belangrijk dat brood apart wordt ingeza-
meld en het apart ophalen betekent dus dat het brood 
niet bij het gewone restafval belandt.
In de eerste week dat de broodbak er stond, lag er nog 
veel plastic en beleg in, maar sinds een aantal weken 
zit de bak tot aan de nok toe gevuld met alleen brood. 
Omdat de eerste broodbak zo’n succes is, komt er nu 
ook een tweede bak.
Een bewoner uit één van de drie flats op het plein die 
zich ook mateloos ergerde aan het brood gooien in de 
vijver, meldt nu dat het helpt. Net als het Kinder Service 
Hotel en Vitaal Pendrecht, houdt deze meneer het ook 
elke dag scherp in de gaten. Ook hij geeft aan dat bewo-
ners het keurig in de bak gooien en dat er geen beleg of 
plastic meer uitgevist hoeft te worden.
Ziet u zelf vuilnis of zwerfafval op straat? Of is er iets ka-
pot? Dan kunt u ook gebruikmaken van de Buiten Beter 
App. Deze app helpt u om gemakkelijk problemen, irrita-
ties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente.
Voorheen was het behoorlijk ingewikkeld om iets aan de 
gemeente door te geven, maar daar is nu verandering in 
gekomen met de Buiten Beter App. Binnen vier stappen 
en tellen heeft u locatie, probleem en foto gemeld. Als 
het nodig is, dan vraagt de gemeente u om extra duide-
lijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.
Niet alleen de gemeente en organisaties, maar ook de 
burgers hebben de plicht om de wijk netjes te houden.

Strijd tegen overlast in Pendrecht!

De containers zoals ze eruit horen te 
zien: netjes en gesloten.
Links: Broodbak Plein 1953.
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Dit jaar is het alweer tien jaar gele-
den dat de Olympische Spelen van 
Pendrecht werden georganiseerd. 
Tijdens de openingsceremonie op 
27 september 2008 hing er op het 
podium een decor dat als achter-
grond van de musical Of Mice and 
Mozart diende. Het paneel is na de 
Spelen verplaatst naar de Seroos-
kerkestraat en was na tien jaar 
hard toe aan een opknapbeurt.

De Olympische Spelen van 
Pendrecht vonden plaats van 27 
september tot en met 4 oktober 
2008. Om een herinnering aan 
deze week te hebben, is kunstena-
res Mirella de Boer destijds door 
Woonstad Rotterdam gevraagd om 
een mooi werk te maken voor een 
elektriciteitshuisje in de Seroosker-
kestraat om hier de beschadigin-
gen aan de muur als gevolg van 
de sloop van de garages in 2005 

aan het gezicht te onttrekken. Het 
mooie kunstwerk hangt er na tien 
jaar nog steeds, maar het was 

nodig aan een schoonmaakbeurt 
toe. Dat is inmiddels gebeurd en 
zie hier het resultaat. Bien Hofman

Kunstwerk Olympische Spelen
Pendrecht weer als nieuw

MET ALS THEMA 
“MIJ EEN ZORG”

Alle stukken draaien om families 
waarin de rode draad uit de zorg 
bestaat. Het kan verdrietig zijn maar 
ook hilarisch, hoe vreemd dit mis-
schien ook klinkt maar het is wel 
realiteit. Het zal weer zeer herken-
baar zijn.

De teksten zijn van Pieta Bot.
De regie ligt in handen van Janet de 
Jongh en Cynthia Krommenhoek.
Joke Spijkers is verantwoordelijk 
voor de communicatie.

Er zijn drie voorstellingen op:
woensdagavond 14 november, 
inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur;
woensdagavond 21 november, 

inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur;
zondagmiddag 18 november, de 
matinee voorstelling, inloop 14.30 
uur, aanvang 15.00 uur.

Aanmelden kan elke werkdag
tussen 10.00 en 15.00 uur bij
de gastvrouwen van Vitaal Pen-
drecht.

Uitnodiging jaarlijkse voorstelling Pendrecht Theater
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Op 1 oktober gaat het nieuwe 
Kinderfaculteitjaar van start. Dit 
schooljaar organiseert de Kinder-
faculteit drie lessenseries van 10 
lessen. Daarnaast is er natuurlijk 
het zondagscollege dat het hele jaar 
doorloopt, lessen taal, rekenen en 
huiswerkbegeleiding voor leerlingen 
van de groepen 6-8. Er staan weer 
veel leerzame, sportieve en leuke en 
lessen en trainingen op het pro-
gramma. 

Taal
De Kinderfaculteit organiseert 
verschillende lessen op het gebied 
van taal. De lessen zijn bedoeld als 

Kinderfaculteit 2018-2019

Leerlingen
ontvangen?

Heeft u een bedrijf of instel-
ling in Pendrecht en vindt u 
het interessant om een groep 
leerlingen op bezoek te krijgen 
om over uw werk te vertellen, 
dan kunt u contact opnemen 
met m.hammouche@stichting-
vitaalpendrecht.nl.

ondersteuning van het leerproces 
op school. Voor de jonge leerlingen 
is er Schat aan woorden en  taalple-
zier. Voor de oudere leerlingen is er 
taaltheater, grafisch ontwerpen van 
illustraties bij zelfgemaakte teksten 
en extra taal en huiswerkbegelei-
ding. Het is belangrijk dat kinderen 
van jongs af aan veel met taal in 
aanraking komen, ook al is dat een 
andere taal dan Nederlands. De Kin-
derfaculteit wil kinderen op verschil-
lende manieren veel laten oefenen 
met taal.

Kleuters
Voor alle kleuters is er één ‘Kin-

derfaculteit uur’ per week. Deze 
lessen vinden niet meer na, maar 
gedurende de schooltijd plaats. De 
lessen worden gegeven door een 
vakdocent die met een kleine groep 
leerlingen de diepte in kan gaan en 
die de kinderen speciale vaardighe-
den kan laten ontdekken en oefe-
nen. Voorbeelden van kleuterlessen 
zijn kleutertechniek en -dans. Nieuw 
in het programma zijn yoga en 
taaltheater. Bij taaltheater is er veel 
aandacht voor het verbeelden van 
woorden en verhaaltjes. 

Wij wensen de leerlingen een fijn 
Kinderfaculteitjaar toe!

Voor leerlingen van de 
groepen 7 en 8 organi-
seert de Kinderfaculteit 
werkbezoeken naar 
verschillende bedrijven 
en opleidingen. Zo 
kunnen zij een gevari-
eerd beeld krijgen van 
beroepen en oplei-
dingen en zich een 
beeld vormen voor hun 
eigen toekomst. In het 
komende jaar gaan zij 
onder meer een kijkje 
nemen in de theater-
wereld, in het werkveld 
van de elektrotechniek, 
scheep- en luchtvaart, 
milieu en natuurbeheer, 
bouwen en wonen en 
nog veel meer. 

VO scholenmarkt
Leerlingen van groep 7 en 8 zijn zich 
langzaam aan het voorbereiden op 
de keuze van een school voor voort-
gezet onderwijs, een zogenaamde 
VO-school.
Ook dit jaar organiseert de Kinderfa-
culteit een kleinschalige VO scho-
lenmarkt waar leerlingen en ouders 
kennis kunnen maken met zo’n 15 
verschillende scholen.

Overdag komen de leerlingen met 
hun leerkrachten langs de markt. 
Vanaf 17.00 uur zijn de ouders uitge-
nodigd. De markt is ook open voor 
ouders en leerlingen van de groepen 
7 en 8 die niet in Pendrecht op de 
basisschool zitten.

De VO scholenmarkt is op
maandag 17 december in de

Kinderfaculteit.

Vakmanschap
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Duizend en een nacht.
Sprookjes, verhalen en superhelden
Dat was het motto van de Zomer-
faculteit in de laatste week van de 
zomervakantie. Zo’n 80 kinderen 
hebben die week genoten van 
verhalen en activiteiten. Ze maakten 
het koekhuis van Hans en Grietje, 
leerden goochelen, boogschieten 
en paardrijden. Ze maakten een 
reuzedraak, filmpjes en een sprook-
jesboom en zij leerden hun eigen 
superkracht kennen.
Bij de organisatie van de Zomerfa-
culteit is stichting Steensoep betrok-
ken en een groot aantal vrijwilligers. 
Onder hen vier jongeren uit de wijk 
die, bij wijze van zakgeldbaantje, de 
hele week groepjes kinderen heb-
ben begeleid. Klasse jongens!
Zie ook foto's boven aan pagina 9.  
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Vrijwilligers voor de Kinderfaculteit

Vanaf november organiseert 
Ouders in Actie maandelijks een 
opvoedgesprek op de Kinderfa-
culteit. Een gesprek van ouders 
onder elkaar, waarin op een open 
manier van gedachten gewisseld 
wordt over verschillende opvoed-
kwesties. Op 28 november, 9.00-

10.00 uur, staat het thema social 
media en internetgebruik op de 
agenda: hoe leer je je kind om zich 
op een veilige manier op internet 
te bewegen, stel je grenzen aan 
de tijd die je kind op internet zit en 
hoe doe je dat, weet je wat je kind 
doet op internet?

Hoe doe jij dat nou?

De Kinderfaculteit wordt voor een 
groot deel gerund door vrijwilligers. 
Zo zijn er de gastvrouwen die ervoor 
zorgen dat kinderen, docenten en 
ouders zich welkom voelen.

We kennen lesassistenten, die de 
docenten helpen bij lessen als tech-
niek, knutselen, koken of huiswerk-
begeleiding.

Een aantal vrijwilligers is actief als 
vakkracht binnen de Kinderfaculteit. 
Er zijn de verkeersbrigadiers die 
kinderen helpen om veilig over te 
steken en natuurlijk zijn er mensen 
die allerlei hand- en spandiensten 
doen.

Ook kent de Kinderfaculteit een 
actieve Ouderraad die meedenkt 
over plannen en activiteiten voor de 
Kinderfaculteit en die meehelpt bij 
evenementen.

Vindt u het ook leuk om u in te zet-
ten voor de kinderen bij de Kinderfa-
culteit, dan kunt u contact opnemen 
met de projectleiding: a.bergwerff@
stichtingvitaalpendrecht.nl.
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Voor Mama’s en 
niet Mama’s, bijna 
Mama’s  of wanna 
be Mama’s oftewel 
een gezellige groep 
vrouwen die heerlijk willen Dansen 
& Sporten. Juf Chantalle, die ook de 
lessen streetdance bij de Kinderfa-
culteit geeft, zal jullie motiveren om 
ondanks je drukke (mama) schema 
toch even 45 minuten voor jezelf te 
nemen en heerlijk te bewegen.

Geen oppas? Geen probleem, neem 
je kleintje gewoon mee.

Iedere dinsdag, 18.45-19.30 uur in 
gymzaal Herkingenstraat, Herkin-
genstraat 84.

Mini Med School

Mama’s Fitclub

Nizar, Thomas en Eline, drie studenten Geneeskunde 
aan het Erasmus MC, gaan binnen de Kinderfaculteit 
een lessenserie geneeskunde geven. De lessen gaan 
over het hart en de hersenen. De studenten maken deel 
uit van een werkgroep binnen hun faculteit die de kennis 
over diversiteit in de studie geneeskunde te verbeteren. 
Speciaal daarvoor hebben zij lessen ontwikkeld voor 
basisscholen in Rotterdamse wijken. 
In de lessen leren de kinderen bijvoorbeeld hoe je hart 
werkt en wat ermee gebeurt als je sport. Hoe je ogen 
en je hersenen samenwerken en hoe ze elkaar voor de 
gek kunnen houden. Ook bezoeken zij het ziekenhuis 
en zien ze hoe het daar werkt, leren ze er reanimeren 
en gaan zij proefjes doen. Daar zullen zij merken dat er 
ontzettend veel gebeurt in het ziekenhuis. Er werken niet 
alleen dokters, maar ook verpleegkundigen, diëtisten, 

Nieuwe tutoren

apothekers, koks, computermensen en zelfs advocaten. 
Die vinden allemaal de medische wetenschap interes-
sant en willen graag voor mensen zorgen.

Huiswerkbegeleiding voor leerlingen VO
Op de Kinderfaculteit is er elke zondag huiswerkbegeleiding voor leerlingen 
van het voorgezet onderwijs. Er zijn begeleiders die hen kunnen helpen met 
verschillende vakken waar zij moeite mee hebben. Leerlingen die wat extra 
begeleiding willen en het leuk vinden om samen met andere kinderen uit de 
wijk huiswerk te maken en elkaar te helpen wanneer dat nodig is, zijn iedere 
zondag van 10.00 tot 11.30 welkom op de Kinderfaculteit.

Wist u dat… Vitaal 
Pendrecht vanaf heden 
huurder is van het 
sportcomplex aan de 
Nieuw-Vossemeerweg? 
Een nieuwe vorm van 
georganiseerd sporten 
voor de bewoners van 
Pendrecht. Meer infor-
matie over dit project 
volgt later!

Wist u dat...

De nieuwe tutorengroep voor het schooljaar 
2018/2019.

Eind augustus hebben de tutoren twee weken 
lang de starttraining gevolgd. Ze hebben zich 
voorbereid op het nieuwe schooljaar. Geluk-
kig was er ook tijd om gezellig met elkaar te 
lunchen.
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Coen Velthoen (88) is inwoner van Pendrecht en doet 
een bijzonder gebaar naar Stichting Vitaal Pendrecht. 
Dinsdag 18 september heeft hij een zeldzaam tegelta-
bleau geschonken aan de stichting met een bijzondere 
reden.
‘Vroeger was ik totaal geen kunstliefhebber, die liefde is 
gegroeid doordat ik met een vriend meeging naar ver-
schillende antiquariaten. Daarna heb ik ook mijn vrouw 
ertoe aangezet. Met haar heb ik sindsdien veilingen be-
zocht om unieke kunstexemplaren te kopen’, zegt Coen. 
Waar komt het vandaan?
Op een dag heeft Coen het (inmiddels gesloten) veiling-
huis ‘Hercules’ in Schiedam bezocht. Hier liep hij langs 
het tegeltableau en keerde snel terug. ‘Ik geloof dat ik 
terug moet voor het tegeltableau, dat zei mijn gevoel’, 
vertelt Coen. Door zijn gevoel heeft hij het zonder spijt 
gekocht. ’Het heeft mij ongeveer 400 euro gekost. He-
laas weet ik niet precies door wie of waar het gemaakt 
is, maar het is wel gesigneerd’, zegt Coen.
Hoe komt u erbij om het tegeltableau aan Vitaal Pen-
drecht te geven? 
‘Vroeger was er een apotheek tegenover de Aldi, waar 
het schilderij hing. Het hoort bij Plein 1953… Voor 500 
euro had ik het kunnen verkopen aan winkeliers, maar 
dat wil ik niet. Omdat ik vind dat het in de wijk thuishoort, 
heb ik het aan Vitaal Pendrecht geschonken’, vertelt 
Coen vastberaden.
Waarom houdt u van Vitaal Pen drecht?
‘Het is een aparte organisatie die uniek is in Nederland! 
Ze doen veel zegenrijk werk met o.a. taallessen geven 
aan immigranten, wat enorm belangrijk is. In Nederland 
zijn er veel mensen die geen woord Nederlands kunnen 

'Het tegeltableau hoort hier thuis'

spreken. Vroeger woonde ik eens een lezing bij, waar-
bij vele niet Nederlands spekende mensen aanwezig 
waren. Tot mijn verbazing was er een vertaler terwijl veel 
mensen hier al jaren woonden. Dat vind ik een tekortko-
ming en daarom ben ik blij met Vitaal Pen drecht. Omdat 
zij mensen de Nederlandse taal leren’, vertelt Coen. 

Kimberley

Het stuk groen naast speeltuin 
Neeltje Jans is opgeknapt. Het 
heeft even geduurd, maar het 
gebied ziet er nu weer netjes uit.
Met dank aan de inspanning 
van velen, is het groen gebied 
rondom speeltuin Neeltje Jans 
dan eindelijk aangepakt. Met het 
kappen van de bosjes en het 
weghalen van de heuvel, ziet 
het er een stuk netter uit. Ook 
is er gras ingezaaid, wat bete-
kent dat het rommelige aanzicht 
straks plaats maakt voor een 
aantrekkelijk en net ogend gras-
veldje. Bien Hofman

Groen rondom speeltuin Neeltje Jans opgeknapt
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De kracht van Rotterdam is een jaarlijks terugkerende 
stadsexpositie. Deze expositie is een podium voor de 
stad, haar bewoners en de fotografen. Want deze stad 
is meer dan de moderne metropool die na het bombar-
dement in 1940 uit de bouwput verrees. En ook zoveel 
meer dan de skyline, de Erasmusbrug, De Koopgoot, of 

de supporters van Feijenoord, Sparta en Excelsior. We 
moeten het alleen wel laten zien. Ook Woonstad Rot-
terdam heeft voor Pendrecht een bijdrage geleverd door 
bovenstaande foto van Wout Overkamp op de gevel 
van de Oldegaarde 600-626 te plakken. Meer informatie 
staat op de website www.dekrachtvanrotterdam.nl 

De Kracht van Rotterdam

Ik ben Eduard Sitaran en houd van 
tuinieren.
Het geeft mij voldoening, als ik zie 
dat de tuin netjes is. Bovendien ben 
ik graag buiten. In een tuin ben je 
eigenlijk nooit klaar. In het voorjaar 
kunnen er weer nieuwe plantjes ge-
plant worden en de te grote planten 
worden gesnoeid. De bloemen gaan 
bloeien en de blaadjes komen aan 
de bomen.
Ik hoop altijd dat andere mensen 
ook genieten van de frisse voor-
jaarskleuren. Nu de herfst aan-
breekt, is er weer heel veel werk om 
alles op tijd klaar te hebben voor 
de winter. Het levert mij waardering 
op en ik kom in contact met andere 
mensen.

Even voorstellen:

Voorbijgangers maken graag een 
praatje over de heg en zo komt 
van het één het ander. Je blijft op 
de hoogte van wat er in Pendrecht 
gebeurt. Ik doe niet alleen de tuin 

van Vitaal Pendrecht, maar ik ben 
begonnen bij de Seinpost en de 
Open Hofkerk. Alles bij elkaar een 
hele klus. Ik heb er mijn handen vol 
aan.
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ADVERTENTIE

Vanaf nu kan men iemand voordragen voor de Clasien 
Kramer-prijs, die in 2017 voor het eerst is  uitgereikt 
aan een Pendrechtse bewoner.
Stichting Vitaal Pendrecht heeft in 2017 afscheid geno-
men van Clasien Kramer als bestuurslid. Als eerbetoon 
is een speld ontworpen met in een notendop haar bij-
zondere verdiensten erop afgebeeld. Rien van Keulen, 
de ontwerper van de mozaïekbank op de hoek van de 
Kerkwervesingel, heeft er een mooi kunstwerkje van 
gemaakt.

De speld wordt uitgereikt aan een Pendrechtenaar. 
Naast de speld is er ook een vrij te besteden be-
drag van 250 euro. De voordrachten worden aan de 
commissie overgedragen die een keuze zal maken. 
Deze commissie bestaat uit twee leden die niet uit 
Pendrecht komen en de voorzitter is Joke Spijkers, de 
winnaar van dit jaar.

Iemand voordragen? 
Bewoners uit Pendrecht kunnen iemand voordragen 
voor deze Clasien Kramer-prijs. Voordrachten, voor-
zien van een toelichting waarom je vindt dat iemand 
de prijs verdient, kunnen elke werkdag tussen 10.00-
15.00 uur worden ingeleverd bij Stichting Vitaal Pen–

Clasien Kramer-prijs

drecht, Plein 1953 nr. 192. Heeft u hulp nodig bij het 
schrijven, neem dan even contact op of kom langs.

Uitreiking 
De prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van Stichting Vitaal Pendrecht.
(Het bestuur en alle medewerkers feliciteren Clasien 
nog van harte met haar 90e verjaardag).
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De volgende generatie op de
Kerkwervesingel nummer 63

Op de Kerkwervesingel nummer 
63 gebeuren weer activiteiten voor 
kinderen. Al weer heel wat jaren ge-
leden organiseerde "tante Ettie", dat 
was de koosnaam van de kinderen 
uit de buurt voor Claudette de Agua 
Rosada van de Kerkwervesingel, 
activiteiten voor kinderen. Dat begon 
in de huiskamer met soms wel 50 
kinderen op de grond, afwachtend 
tot de Sint binnen kwam. Destijds 
was de herstructurering in volle gang 
en vond de Nieuwe Unie (zo heette 
Woonstad Rotterdam toen nog) het 
goed dat ze haar activiteiten voort 
mocht zetten in een huisje op de Ol-
degaarde dat op termijn zou worden 
afgebroken. Over een naam hoefde 
Claudette niet lang na te denken: 
dat werd de PARC-club, naar de 
voorletters van haar vier kinderen. 
Na de sloop van dat huis werd de 
activiteiten weer verplaatst naar de 
tuin achter haar huis en tot slot werd 
het een aantal jaren heel stil.

Intussen zijn de kinderen van Clau-
dette op een leeftijd dat ook zij iets 

terug willen doen voor de wijk en zij 
krijgen nu de kans dat op de Kerk-
wervesingel nummer 63 te doen. Zij 
nemen het stokje over met onder-
steuning van hun moeder en de 
eerste activiteit was al meteen een 
succes. Met behulp van een Op-
zoomer Mee bon en een ingediend 
bewonersinitiatief bij Woonstad is 
een leuk programma in elkaar gezet 
met o.a. een kinderbingo.
Er wordt eerst door de jongeren een 
plan gemaakt en de rollen verdeeld 
en dan aan de slag. Het plan voor 
de toekomst is dat er huiswerk-
begeleiding wordt gegeven door 

de jongeren voor de kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Ook wordt 
aandacht besteed aan Halloween 
en Sint Nicolaas; belangrijk is dat de 
locatie, vroeger de "boerderijhuisjes" 
genoemd, behouden blijft voor de 
wijk.
De kinderen vonden het een ge-
slaagde en gezellige middag en ze 
vragen al wanneer er weer iets te 
doen is. De organisatie is een hele 
generatie opgeschoven en dat is 
een goede zaak. Goed voorbeeld 
doet goed volgen is nog steeds een 
gezegde dat werkt.

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

Taalfaculteit
Op dinsdag 4 september is ook de Taalfaculteit 
weer gestart. Op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 8.45 tot 11.30 uur wordt weer hard gewerkt tot 
de kerstvakantie. De lessen bestaan uit een theorie 
en praktijk gedeelte. Aanmelden kan elke werkdag 
van 10.00 tot 15.00 uur bij de gastvrouwen van 
Vitaal Pendrecht. Op maandagmorgen is de com-
municatieles van 9.00 tot 11.00 uur voor vrouwen 
en op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur de 
oefenlessen voor iedereen.
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Onze muziekman weet precies wat kinderen en hun 
ouders leuk vinden. Zijn muzikale begeleiding verhoogde 
dan ook de al goede sfeer. De suikerspin en popcorn-
machine draaiden overuren en de tosti’s gingen ook rap 
over de toonbank.
De 11 jongeren van JOZ, die zo langzamerhand bij de 
speeltuin horen, hebben heel erg hun best gedaan en 
stonden precies om 10.00 uur klaar om hun helpende 
hand te bieden. Aan het eind van de leuke, maar ook 
lange dag, was er een lekkere maaltijd klaargemaakt 
door een wijkbewoner die dat altijd met hart en ziel doet.

Zomer eindfeest!
De voorbereidingen voor het volgende feest zijn alweer 
in volle gang; op 29 september is er een eindfeest van 
het zomerseizoen. Daarna komt Halloween er alweer 
aan!

Gezocht voor volgend jaar
Voor volgend jaar zoeken we nog naar een grote giraf 
om de beestenboel compleet te maken. Heeft  u deze 
grote knuffel thuis liggen en mogen wij hem gebruiken? 
Neemt u dan even contact met ons op. We zijn van plan 
om het volgend jaar nog weer iets groter aan te pakken!

Nieuw bestuurslid
We zijn ontzettend blij dat Esther ons is komen verster-
ken in het bestuur.

Joke en Bien

De laatste dag van de zomervakantie werd op 26 augus-
tus afgesloten met een heus circus in speeltuin Neeltje 
Jans. De weergoden waren ons gelukkig gunstig ge-
stemd, want het zonnetje scheen en het is droog geble-
ven. Een fantastische dag voor ruim 200-300 kinderen in 
de wijk!
Circusdirecteur Freek en zijn dochter Sanne openden 
het feest. Ze gebruikten hiervoor een hoge hoed en een 
zweepje, waar vroeger de dierenacts mee werden aan-
gevoerd. Echte dieren op laten treden gaat niet, maar 
Freek had wel een mooie “piste” gemaakt waar grote 
knuffels bewonderd konden worden. De grote Winnie de 
Pooh beer is cadeau gedaan door het dochtertje van Ed, 
eigenaar van Second Life in de Baarlandhof.

Volop activiteiten
De activiteiten pasten precies in en rondom de speeltuin. 
Op het splinter nieuw aangelegde speelterrein naast 
de speeltuin stond de zweefmolen. Elsa, Minion, clown 
Kiekeboe en Bumba waren ook van de partij. Kinderen 
waren dol enthousiast om met hun favoriet op de foto te 
gaan en er stond dan ook een enorme rij van blije kin-
deren te wachten. Ook konden kinderen een gave tattoo 
laten zetten.
Het treintje werd enorm enthousiast ontvangen, door zo-
wel jong als oud. Het treintje reed door de wijk met een 
heleboel kinderen aan boord. Onder het mom van ‘mijn 
kind mag niet alleen’, genoten de ouders er ook stiekem 
heel erg van.

Circus in speeltuin Neeltje Jans


