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ADVERTENTIE

Rechtswinkel Maasstad
Spreekuur Rechtswinkel Maasstad
Vanaf september is het spreekuur van de 
rechtswinkel Maasstad weer begonnen. U 
kunt weer terecht met uw vragen op maan-
dag 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 vrijwil-
ligers 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.

Aankondiging

Pendrecht wordt in 2030 aardgasvrij. Dat betekent dat 
we huizen, scholen, kantoren en winkels anders gaan 
verwarmen en we elektrisch gaan koken. Hierdoor ge-
bruiken we straks geen geiser, CV-ketel of gasfornuis 
meer. En dat is mooi, want het gebruik van aardgas 
heeft veel nadelen - vooral voor het milieu. Lees bin-
nenkort het interview met wethouder Bas Kurvers op 
onze website: www.stichting-vitaalpendrecht.nl 

Er kunnen nog nieuwe voorstellen gedaan worden 
voor de Clasien Kramerprijs, deze jaarlijkse prijs 
bestaat uit een speld en een vrij te besteden bedrag 
van 250 euro.

Denkt u iemand te kennen die voor de Clasien 
Kramerprijs in aanmerking komt, lever het dan in bij 
Vitaal Pendrecht in een gesloten envelop.

De jury, niet woonachtig in Rotterdam Zuid, kiest de 
winnaar. Joke Spijkers, voorzitter en de winnaar van 
vorig jaar zorgt er voor dat het op een eerlijke manier 
verloopt.

Clasien Kramerprijs

Nieuwjaarsbijeenkomst
De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van Vitaal 
Pendrecht is op donderdag 24 januari 2019 van 
19.30 tot 21.30 uur. Harry Kock, de voorzitter van 
Vitaal Pendrecht, zal ingaan op de activiteiten in 
2019.

Dagburgemeester Mario Bosch presenteert in 
twee delen zijn terugblik op 2018 en als laatste 
zal de Clasien Kramer prijs worden uitgereikt. De 
avond wordt opgeluisterd met muziek en er zijn 
hapjes en drankjes.
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Beste lezer,

Het vorige nummer ging uitvoerig over het vuil op straat en de strijd ertegen. 
Daar wordt mee doorgegaan want het gezegde “de aanhouder wint” moeten we 
als wijkbewoners in 2019 zeker waar gaan maken.
Er staan verschillende colleges gepland, een belangrijke is het college “Pen-
drecht gaat de markt op” om te inventariseren waar de jongeren behoefte aan 
hebben. Uit het eerste college is destijds min of meer de Kinderfaculteit voortge-
komen dus jongeren laat je horen, zie pagina 12.
De Tuin op het Zuiden is natuurlijk nog steeds actueel en de ontwikkelingen kunt 
u vinden op pagina 4. Opzoomer Mee is in een nieuw jasje gestoken, nieuwsgie-
rig geworden? Zie pagina 5.

In het midden vier pagina’s boordevol informatie over de Kinder- en de Rekenfa-
culteit. Het donkere dagen offensief inbraakpreventie op pagina 13 is meer dan 
de moeite waard om goed door te lezen.

Met de rubriek Pendrecht van toen is de aansluiting op het college Lotte Stam-
Beese met de titel “Want de grond behoort ons allen toe”, zie pagina 6. Op 19 
december wordt het een mooi cultureel kerstfeest en sluiten we het jaar af.
Kom op 24 januari 2019 naar het Nieuwjaarscollege met het traditionele jaarover-
zicht van dagburgemeester Mario Bosch en de bekendmaking van de winnaar 
van de Clasien Kramer speld.

Tot slot: Vitaal Pendrecht is gesloten van 23 december t/m 7 januari i.v.m. de 
feestdagen. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en tot ziens in 2019.

De redactie
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De Tuin op het Zuiden is het nieuwbouwgebied tus-
sen de Sliedrechtstraat, Burghsluissingel, Ossenis-
seweg en Oude Tongepad. Dit artikel gaat over de 
aanpassingen in de buitenruimte die het afgelopen 
jaar zijn uitgevoerd.

De Tuin op het Zuiden is het domein van de voetganger, 
er zijn slechts twee straten die het gebied doorkruisen 
(Krabbendijkestraat en Stavenissestraat) maar verder 
zijn er uitsluitend voetpaden. Dankzij de Tuin op het 
Zuiden heeft de wijk twee nieuwe straatnamen gekre-
gen, het Ovezandepad en het Oude-Tongepad. Het 
Ovezandepad loopt over de volle lengte door het gebied 
en kruist de plaatsen waar vroeger de Groosmanflats 
stonden.
Het gebied bestaat niet helemaal uit nieuwbouw, aan 
de kant van de Sliedrechtstraat zijn tien oorspronkelijke 
blokken eengezinswoningen blijven staan. De afgelopen 
maanden is de omgeving aangepast aan de rest van de 
Tuin op het Zuiden: de rijstraten in de Hontenissestraat 
en de Rilland Bathstraat zijn voetpaden geworden en 
de huizen langs de Sliedrechtstraat krijgen entree-ele-
menten, dat zijn lage doorgangen van beton met aan de 
binnenkant metselwerk van bakstenen in verschillende 
patronen.
Het afgelopen jaar is de Sliedrechtstraat in delen 
aangepakt waarbij ook de riolering is vervangen. Op dit 
moment is het gedeelte tussen de Krabbendijkestraat en 
de Hontenissestraat nog afgesloten maar als dat klaar is 
dan ligt de hele straat er weer netjes bij.

Ontwikkelingen in de Tuin op het Zuiden

Om de overlast van over voetpaden rijdende (brom)fiet-
sers en (bezorg)scooters te verminderen is als proef een 
fietssluis geplaatst bij de Hontenissestraat aan de kant 
van de Ossenisseweg, als de proef slaagt komen ze ook 
op andere locaties. Een fietssluis bestaat uit twee hekjes 
die zó zijn geplaatst dat je twee scherpe bochten moet 
maken, ze zijn ook te vinden in Pendrecht Noord op de 
paden naar de binnentuinen.

Als laatste valt nog te melden dat er op het grasveld in 
het noordelijke deel van de Kruiningenstraat een speel-
plek komt, de werkzaamheden daarvoor zijn enkele 
weken geleden begonnen.

Mario Bosch
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Opzoomer Mee is alweer jaren aan 
de Schiedamsedijk gevestigd en de 
ruimte was aan modernisering toe. 
Tijdens de rigoureuze opknapbeurt 
werd er tijdelijk kantoor gehouden 
aan de Sportlaan bij de BWS.

Nu is alles klaar en op de vraag van 
de redactie om een inkijkje van de 
metamorfose te mogen nemen werd 
graag ingegaan.
Bijgaand de foto's van het nieuwe 
interieur met meteen weer een 

oproep om het gezellig te maken in 
de straten van Pendrecht. Gebruik 
de bon in de krant of kom langs bij 
Vitaal Pendrecht, het team van Op-
zoomer Mee gaat er weer met heel 
veel enthousiasme mee aan de slag.

Opzoomer Mee kantoor in een nieuw jasje

Vitaal Pendrecht organiseert op 19 december een 
multicultureel muziek kerstfeest in de aula van 
Vitaal Pendrecht.
Iedereen is welkom van 19.30 tot 21.30 uur.

Het wordt een gevarieerd programma met een 
reis door verschillende landen verzorgd door 
bewoners uit de wijk o.l.v. Armando Monsanto.
Toegang is gratis maar een vrije gift mag!
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Het Lotte Stam-Beese college 
met de titel „Want de grond be-
hoort ons allen toe”.

Op 18 december van 19.00 tot 
21.00 uur organiseert de Pen–
drecht Universiteit in samenwer-
king met mw. dr. J. Oosterhof het 
Lotte Stam-Beese college waarin 
het leven en werk van stedenbouw-
kundig architecte Lotte Stam-Bee-
se centraal zal staan.

Pendrecht is één van de vijf Rot-
terdamse wijken die door Lotte 
Stam-Beese is ontworpen, de op-
bouw van de wijk met gespiegelde 
stempels is uniek en werd zelfs 
buiten Nederland bekend.

Op dinsdag 6 november j.l. heeft 
cultuurhistoricus drs. Hanneke 
Oosterhof in het auditorium van de 
TU Eindhoven onder grote be-
langstelling het proefschrift „Want 
de grond behoort ons allen toe” 

verdedigd. De plechtigheid was 
openbaar en tot haar grote verras-
sing waren bijna alle stoelen in de 
collegezaal bezet. 
Hanneke heeft vanaf 2014 onder-
zoek gedaan in de landen waar 
Lotte Stam-Beese gewerkt heeft 

en zij is in de archieven gedoken. 
De biografie van Lotte's leven is 
gelijktijdig met haar promoveren 
uitgegeven door Uitgeverij Vantilt.

Op 18 december a.s. komt Hanne-
ke op uitnodiging van de Pen drecht 
Universiteit voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de historie van 
Pendrecht een college geven. Het 
gaat zowel over de persoon Lotte 
Stam-Beese als de architectuur en 
haar ideeën hierover. Misschien 
zijn er nog ouderen onder ons die 
Lotte Stam-Beese persoonlijk ge-
kend hebben, zij kunnen misschien 
nog iets toevoegen of in gesprek 
gaan met Hanneke. Het wordt in 
elk geval een interessant college, 
dat staat vast.

Aanmelden kan elke werkdag tus-
sen 10.00 en 15.00 uur bij Vitaal 
Pendrecht, dat kan persoonlijk bij 
de gastvrouwen of telefonisch
06-12444013 / 010-4809346.

Lotte Stam-Beese college

Wij zoeken voor het nieuwe tuinseizoen m.i.v. maart 
2019 een gemotiveerde vrijwilliger die het leuk vindt 
om buiten te werken en zich, in overleg, een dag of 
meerdere dagdelen per week bezig wil houden met 
het bijhouden van het groen in onze tuin gelegen aan 
de Middelharnisstraat 275.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit knippen 
van heggen en struiken, schoffelen, onkruid verwijde-
ren en het verzorgen van de planten en bloemperken.
Als u bovendien handig bent, zijn er ook nog wat 
onderhoudswerkzaamheden te verrichten tegen een 
redelijke vergoeding.

Mocht u  interesse hebben, of verdere informatie wil-
len, dan zien wij graag uw reactie tegemoet.
U kunt zich aanmelden via Stichting Vitaal Pendrecht 
bij onderstaande personen.

Jaap Vroegop,
j.vroegop@stichting-vitaalpendrecht.nl
tel. 06 - 17 866 243

Gerda Matthijssen,
arboretumpendrecht@gmail.com
tel. 06 - 36 522 692

Arboretum Pendrecht
VACATURE
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In Pendrecht zetten veel vrijwilligers zich op een of 
andere manier in voor de Kinderfaculteit. Een aantal 
van hen helpt ook bij de lessen of geeft zelf les in een 
vak dat haar of hem goed ligt. Hulya kwam twee jaar 
geleden in contact met de Kinderfaculteit toen zij haar 
zoon van bijna 4 kwam opgeven voor de Zomerfaculteit. 
Hulya: “Ik woonde hier al 5 jaar maar was nog nooit bin-
nen geweest. Ik had een gesprek met Jiska en vroeg of 
ik misschien mee kon helpen. Dat heb ik gedaan en ik 
vond het hartstikke leuk.” 

Modebranche
Hulya komt eigenlijk uit de modebranche. Zij heeft de 
Modeacademie gedaan. Vervolgens is ze MBO Pedago-
giek gaan doen omdat ze ook graag met kinderen wilde 
werken. “Ik kon eigenlijk niet kiezen. Maar toen mijn 
baas mij een baan als manager aanbood bij de nieuwe 
winkel van Schröder in Den Haag, ben ik met mijn studie 
gestopt. Vijf jaar heb ik die tent gedraaid.” Met de komst 
van haar eerste kind is Hulya gestopt met dat werk. Bij 
de Kinderfaculteit is zij, na de eerder genoemde Zomer-
faculteit, gestart met het assisteren bij lessen kleuter-
techniek. Omdat zij voelde dat ze wel meer kon en ook 
wat met haar eigen vak wilde doen op de Kinderfaculteit 
is ze naar de projectleiding gestapt. Het resultaat is 
dat ‘juf Hulya’ nu lessen Mode en textiel geeft in het 
programma van de Kinderfaculteit. Ook is zij gevraagd 
als docent voor Schat aan woorden voor leerlingen van 
groep 4.

Woordenschat
Hulya: “Eigenlijk verbaast het me dat ze echt komen. 

Vrijwilliger en vakdocent
Het is na schooltijd, ze zijn moe en dan komen ze toch 
iedere week naar een serieuze les over woordenschat. 
Ik denk dat dat komt omdat ik echt werk maak van de 
voorbereiding. Kinderen merken dat, maar ze verwach-
ten ook echt iets van je. Ik speel ook op ze in. Na de 
herfstvakantie vertelde een van de leerlingen dat ze naar 
de kermis was geweest. Dat was mijn inspiratie voor de 
les van vandaag over kermis. We beginnen de les altijd 
met even terugkijken en de woorden van de vorige week 
herhalen. Daarna lezen we een nieuw verhaal. Uit dat 
verhaal halen ze dan allerlei nieuwe of moeilijke woor-
den. Tot slot gaan we iets maken wat met het verhaal te 
maken heeft. Vandaag hebben ze op een plattegrond 
hun eigen kermis ontworpen.” Hulya heeft thuis veel 
boeken waaruit zij kan putten. “De eerste lessen zijn 
nodig om het niveau van de groep te bepalen. Is een 
verhaal te makkelijk dan vinden ze dat peace of cake en 
zijn ze snel afgeleid. Maar het moet ook niet te moeilijk 
zijn.”

Geen kindercafétent
De les Mode en textiel wordt gevolgd door leerlingen 
van de bovenbouw. Hulya: “De leerlingen zeggen dat het 
een vak is waar ze vrijheid hebben en vinden dat fijn. Ik 
combineer theorie met een vrije opdracht. Laatst heb ik 
ze een mooie applicatie meegegeven om thuis hun shirt 
mee op te pimpen. In de les hadden ze geleerd hoe ze 
dat kunnen doen. Het is maar een klein dingetje maar 
kinderen voelen zich daar erg door gewaardeerd. Het is 
een meerwaarde dat ik in de wijk woon en kinderen en 
ouders op straat tegen kom. Laatst sprak een meisje me 
aan bij school: Juf, gaan we volgende week een pindas-
linger maken?”

Hulya vindt het fijn om les te geven op de Kinderfaculteit. 
“Zolang mijn kind op de basisschool zit wil ik wat beteke-
nen voor jullie. De sfeer is op een speelse manier geor-
dend. Het is geen kindercafétent. Kinderen weten waar 
ze aan toe zijn en nemen het serieus. En alle docenten 
en vrijwilligers zijn ook serieus. Ik merk dat de ouders 
dat erg waarderen.”
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Studio Stunts en muziekinstrumenten

Zeventien klassen van de verschil-
lende scholen van Pendrecht volgen 
7 weken lang muzieklessen op wel 
heel serieuze instrumenten. De les-
sen worden gegeven door muziekle-
raren van de SKVR. Leerlingen van 
de groepen 5 en 6 komen elke week 
naar de Kinderfaculteit waar zij ken-
nismaken met gitaar, cornet, key-

Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk voor de Rekenfa-
culteit. Als ouders betrokken zijn bij het leerproces van 
hun kinderen, dan heeft dat een positief effect op de 
leerprestaties. Daarom hebben de tutoren regelmatig 
contact met de ouders en organiseren we ieder jaar ver-
schillende ouderavonden. Op dinsdagavond 16 oktober 
vond de eerste ouderbijeenkomst van dit jaar plaats.

De ouders en leerlingen waren uitgenodigd om een 
10-minuten gesprek met hun tutor bij te wonen. Ouders 
kregen hiermee de kans om persoonlijk kennis te maken 
met de tutor. Verder kregen ouders toelichting over de 
werkwijze binnen de Rekenfaculteit en de behaalde en 
verwachte resultaten van de leerlingen. Tevens was het 
een mooi moment voor tutoren en ouders om elkaar 
aan te vullen wat betreft eenieders verwachtingen ten 
aanzien van het kind en diens ontwikkeling thuis en op 
school.
Naast de bijeenkomsten wordt wekelijks contact opgeno-
men met ouders/verzorgers. De ouders geven ook aan 
dat ze het regelmatige contact met de tutor appreciëren 
om met elkaar af te kunnen stemmen en elkaar aan te 
vullen. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie heb-
ben namelijk een positief effect op leren en dit willen wij 
uiteraard stimuleren. Wij waarderen deze betrokkenheid 
enorm. Tot slot danken wij alle ouders en leerlingen voor 

Eerste ouderbijeenkomst Rekenfaculteit

hun aanwezigheid. Het was een geslaagde avond met 
een hoge opkomst. De eerstvolgende ouderbijeenkomst 
zal rond maart plaats gaan vinden. We zien jullie dan 
graag terug!

Tutor Nesrin in gesprek met een ouder.

board en drums. Voor de groepen 7 
en 8 zijn er de lessen Studio Stunts. 
Deze lessen gaan over geluidsgol-
ven, trillingen en een piep in je oren 
maar vooral over hoe je zelf vorm 
kunt geven aan dat geluid en hoe je 
zelf muziek kunt programmeren. In 
de zevende les laten de leerlingen 
aan hun ouders zien en horen wat 

zij hebben geleerd. En daarna? Voor 
wie verder wil in de muziek is er de 
Jong Euroband, de SKVR en de Kin-
derfaculteit en misschien later wel 
een podium in het Zuidpleintheater 
of, wie weet, op Lowlands!
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VO-scholenmarkt

Vlak voor de kerstvakantie ontvan-
gen alle leerlingen op school een 
programma van de tweede les-
senserie op de Kinderfaculteit van 

dit schooljaar. De inschrijving is 
dan geopend tot aan 9 januari. De 
tweede lessenserie gaat dan in de 
laatste week van januari van start. 

Nieuwe inschrijfronde Kinderfaculteit

Op maandag 17 december is de 
jaarlijkse VO-scholenmarkt op de 
Kinderfaculteit.
Ruim 15 scholen voor voortgezet 

onderwijs zijn aanwezig om leerlin-
gen en ouders, die een keuze voor 
een VO-school moeten gaan maken, 
te vertellen over het onderwijs dat 

zij op hun school bieden. Er is 
volop gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. Een goede oriën-
tatie helpt om een goede keuze te 
maken.
Zo organiseren veel VO-scholen 
open dagen of zelfs open lessen. Op 
de markt van 17 december is daar-
over volop informatie te krijgen. 

Tussen 13.00-15.00 komen de ver-
schillende klassen op bezoek. Van 
15.00-18.30 is de markt ook open 
voor ouders.
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Bekend gezicht in Pendrecht:
gymmeester Ruud Vogel

De Kinderfaculteit is een vertrouwde plek in de wijk voor 
kinderen en ouders. De vakdocenten spelen daarin 
een belangrijke rol. De band die ze opbouwen met de 
kinderen en het plezier dat ervaren wordt, zorgen voor 
het vertrouwen dat ze verdienen van ouders. Het ver-

trouwen om je kind na schooltijd extra kansen te geven, 
door mee te doen aan de extra-schoolse lessen van de 
Kinderfaculteit. 
Ruud Vogel is zo’n docent. Hij is gymleraar op de 
Beatrixschool, verzorgt de lessen van Xtreme Sports en 
Play Football bij de Kinderfaculteit en is sinds 1 septem-
ber ook coördinator van Schoolsportvereniging Pend-
recht. 
Ruud begeleidt kinderen en ouders bij het vinden van 
een passende sportclub . Daarom bezoekt hij dagelijks 
na schooltijd trainingen van de verschillende verenigin-
gen in de wijk. Na vier gratis instroomtrainingen kunnen 
ze doorstromen naar een lidmaatschap van de betref-
fende vereniging.
De coördinator van de Schoolsportvereniging is de spin 
in het web tussen sportclubs, scholen, Kinderfaculteit, 
ouders en kinderen. Niet bepaald een baan van 9.00-
17.00 uur, maar met het enthousiasme van docenten 
zoals Ruud, is er in Pendrecht heel veel mogelijk.
Wist u dat:
•  bijna de helft van de basisschoolleerlingen in Pen

drecht lid is van een sportclub? 
• dit in 2008 slechts 25% was?
• kinderen kunnen kiezen uit liefst 11 sporten in de wijk?
•  het Jeugdsportfonds de contributie vergoedt voor 

ouders met een inkomen tot maximaal 1450,- netto per 
maand?

Mooie producten bij Kleutertechniek.
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De wijk heeft enkele gebouwen gekend die nog geen 25 
jaar hebben bestaan en één daarvan is het wijkzwem-
bad aan de Sliedrechtstraat, het bevond zich tussen de 
Dinteloordstraat en de Burghsluissingel. Er was zowel 
een buitenbad als een binnenbad, het buitenbad kon je 
bereiken via een achterdeur vanuit het binnenbad maar 
er was ook een aparte ingang aan het voetpad langs de 
Burghsluissingel. Zwembad Pendrecht was een opval-
lend en on-Pendrechts gebouw met blauwe golfplaten 
maar de wijkbewoners waren er erg aan gehecht, vooral 
in de zomermaanden werd het buitenbad druk bezocht. 
De officiële opening van het zwembad werd verricht door 
wethouder H. van der Pols op 11 september 1971.

De vreugde was echter van korte duur want door de 
bezuinigingen in de jaren tachtig werd het voortbestaan 
van het zwembad onzeker. In 1987 ging het buitenbad 
dicht met als gevolg dat het aantal bezoekers daalde 
waardoor het verlies verder opliep. Omdat ook voor het 
binnenbad sluiting dreigde organiseerden wijkbewoners 
een handtekeningenactie onder het motto “De stop mag 
er niet uit!” maar dat heeft niet mogen helpen. Op 24 
juli 1992 was Zwembad Pendrecht voor het laatst open, 
aan het einde van die dag ging na amper 20 jaar de 

Pendrecht van toen

deur voorgoed dicht. Wie nog een baantje wilde trek-
ken moest voortaan naar het (inmiddels ook gesloopte) 
Sportfondsenbad op Zuidplein.
Pas in februari 1994 is Zwembad Pendrecht afgebroken, 
na de sloop bleek de grond vervuild te zijn zodat er een 
bodemsanering nodig was. Op de plek waar het zwem-
bad heeft gestaan zijn 20 eengezinswoningen en
8 patiobungalows gebouwd die in 1998 zijn opgeleverd.

Mario Bosch

Op donderdag 8 november is Loopgroep Pendrecht 
van Rotterdam Atletiek gestart met een loopschool 
voor starters. De trainingen gaan vanaf positie 0 
opgebouwd worden naar een kleine 5 km in zo’n 8 à 
10 weken. Je wordt begeleid van 0 km en voorzichtig 
getraind naar uiteindelijk 5 km, waarna je kan instro-
men in onze loop of fitwalk groep. 
Er wordt advies gegeven en er wordt getraind op hou-
ding/kracht/souplesse/duurvermogen/techniek en nog 
veel meer.

Locatie: Sommelsdijkstraat 17-19. School Over de 
Slinge. Bij vragen kan contact worden opgenomen 
met: 0655867044.

Verzamelen 19.15 uur, start 19.30 uur . Wanneer je 
geen lid bent dan bedragen de kosten 50 euro voor 10 
weken, je ontvangt een schema, bakkie thee na afloop, 
een fluoriserend vestje.
Wie weet loop jij in april de ¼ marathon van Rotter-
dam!

Loopgroep Pendrecht van Rotterdam Atletiek
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Dinsdag 27 november 2018
van 19.30 tot 21.30 uur

bij Vitaal Pendrecht, Plein 1953.

Wat we kunnen doen met en voor
de jongeren van Pendrecht.

Uitnodiging college
”Pendrecht gaat de markt op”

Beste allemaal,

Vitaal Pendrecht en de Pendrecht Universiteit organise-
ren in samenwerking met het jongerenwerk Dock, TOS 
en JOZ het college “Pendrecht gaat de markt op”  

Destijds heeft een grote groep bewoners en professio-
nals o.l.v. Gerard Smulders een lijst van activiteiten sa-
mengesteld en daar is min of meer de Kinderfaculteit uit 
ontstaan. Op dit moment doen meer dan 800 kinderen in 
de basisschoolleeftijd mee aan één of meerdere lessen. 
Kinderen hebben en zijn onze toekomst.

Voor de leeftijd van 12 t/m 18 jaar doet zich nu een 
mooie kans voor om voor jongeren in het pand op het 
Plein 1953 nr. 63b nog meer te kunnen doen. Daarbij 
willen we graag de mening en wensen van de jongeren 
horen om tot een goed voorstel te komen.

We willen graag weten wat de jongeren zelf belangrijk 
vinden. Gedacht wordt aan techniek, muziek een mode-
atelier of een studieruimte waar je rustig je huiswerk kunt 
maken.

Op tijden dat de jongeren op school zitten kunnen de 
ruimten benut worden voor andere activiteiten. Kortom 
er wordt met elkaar gesproken over hoe het pand ge-
bruikt kan worden de komende jaren. Er zijn vast nog 
meer activiteiten waar bewoners mee verder kunnen. 
De Taalfaculteit is al een feit maar misschien zijn er nog 
meer ideeën, enfin kom en vertel het ons. Want leren is 
wel het doel van de Pendrecht Universiteit.

Het college is in de aula van Vitaal Pendrecht op het 
Plein 1953, nr.192 voor alle bewoners. 
We verwachten een grote opkomst, daarom is aanmel-
den verplicht (maxi. aantal 90 pers) . 

Aanmelden kan elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur 
bij de gastvrouwen van Vitaal Pendrecht of 010-4809346 
of per mail b.hofman@stichting-vitaalpendrecht.nl

Jongeren gaan de markt op college 2018
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Donkere Dagen Offensief inbraakpreventie

De klok is een uurtje terug gegaan en de winter staat 
weer voor de deur. Nu het steeds vroeger donker wordt, 
neemt de kans op inbraak helaas ook toe. Tijdens het 
‘Donkere Dagen Offensief’ zetten we ons in om bewo-
ners van Pendrecht te helpen met vijf praktische tips die 
de kans op een inbraak met 50% verminderen. Kan ik 
ook op uw hulp rekenen?
 
Samen maken wij, Rotterdam #Inbraakvrij?
Het Donkere Dagen Offensief is een initiatief van de 
gemeente Rotterdam in samenwerking met de politie, 
het ministerie van Justitie en Veiligheid én vooral ook 
bewoners. Via social media en voorlichtingsacties in de 
wijk geven we mensen in Pendrecht tips en advies over 
inbraakpreventie. Als we de handen ineen slaan, kun-
nen we het aantal inbraken nóg verder terug dringen. Ik 
vraag u als lokale partner in Pendrecht om ons te helpen 
de vijf preventietips aan zoveel mogelijk bewoners over 
te brengen. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen:
 
Social media toolkit
Speciaal voor het Donkere Dagen Offensief is een 
typisch Rotterdams filmpje gemaakt dat de vijf tips op 
een simpele en leuke manier uitlegt. Ook zijn er verschil-
lende korte animaties en afbeeldingen beschikbaar. 
We delen deze tips via populaire social media kanalen 
in Pendrecht. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u 
deze content gedurende de donkere dagen periode re-
gelmatig op uw social media kanalen verspreidt met de 
#inbraakvrij. U kunt de informatie bijvoorbeeld ook delen 
in whatsappgroepen met andere bewoners. De film, 
animaties, beeld- en tekstmateriaal zijn via deze link te 

Burgemeester Aboutaleb gaf afgelopen vrijdag, bij het vallen van de avond, het startsein voor het Donkere 
Dagen Offensief inbraakpreventie.

downloaden. U vindt hier ook social media handleiding 
en een contentkalender die hulp en inzicht bieden.
 
Wat doe jij?
Met die vraag trekt een voorlichter de komende maan-
den door Pendrecht en andere wijken. Veel bewoners 
kennen de tips inmiddels, maar doen zij er ook hun 
voordeel mee? Doe je bijvoorbeeld echt altijd de deur 
op slot? Of trek je hem gewoon dicht als je de kinderen 
even naar school brengt? De voorlichter houdt mensen 
niet alleen een spiegel voor. Ze helpt ook met concrete 
tips en een handige (gratis) tijdschakelaar die automa-
tisch het licht aan doet als je niet thuis bent. De voor-
lichter beschikt over een elektrische bakfiets en kan zo 
snel ter plaatse zijn na een incident. Wilt u de bakfiets 
inzetten op een evenement of naar aanleiding van een 
incident? Laat het ons weten!
 
Contactpersoon
Om u te helpen bij vragen en u op de hoogte te houden 
van actuele informatie over bijvoorbeeld voorlichtingsac-
ties in de wijk, hebben wij een centraal contactpersoon 
aangewezen. Dit is Wendy Verschoor van onze cam-
pagnepartner Perron14. Zij zal u de komende weken 
regelmatig vragen voorlichtingsinformatie te delen.
U kunt haar voor vragen of suggesties bereiken via 
wendy@perron14.nl of whatsapp via nr. 06 24373889.
 
Ik dank u bij voorbaat voor uw inzet. Samen maken wij, 
Rotterdam #inbraakvrij!

Hartelijke groet,
Nienke Riemersma
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Bert van Tol ‘is ingestapt
in de trein die langskwam’
Bert van Tol, een zeer bescheiden 
pater van de Bavokerk, heeft in 
oktober j.l. afscheid genomen. Zelf 
beschrijft hij dat als volgt:
"Dezer dagen heb ik de leeftijd van 
80 jaar bereikt en ik ben van mening 
dat de tijd is aangebroken om uit 
het actieve pastoraat te stappen. 
Ik kan gelukkig zelf die beslissing 
nemen, dat ging niet van de ene 
dag op de andere want ik weet wat 
ik achterlaat. Ik voelde me goed 
thuis op Rotterdam-Zuid en ik heb 
met veel plezier in de parochies 
kunnen werken en als Amsterdam-
mer ben ik ook van deze bruisende 
stad gaan houden. Vooral de vele 
mensen die ik in de jaren mocht 
ontmoeten gaven mij veel vreugde. 
De inzet van velen van u voor uw 
geloofsgemeenschap heb ik enorm 
bewonderd.
Afscheid nemen heeft altijd iets 
pijnlijks. Trouwens, wij religieuzen 
hebben vaak ook een genaaste 

woonplaats. In al die jaren dat ik 
gewerkt heb voor Gods Rijk ben ik 
al vele keren verhuisd. Mijn optie 
was altijd: 'Instappen in de trein die 
langs komt'. Ik keer dus terug naar 
ons klooster in Gennep, Noord Lim-
burg, waar ongeveer dertig andere 
medebroeders wonen en waarvan 

de meesten veel ouder zijn dan ik. 
Waarschijnlijk kan ik voor hen ook 
nog wat betekenen.
De fijne herinneringen van hier 
neem ik mee en deze zal ik nog lang 
koesteren. Mijn verblijf op Rotter-
damZuid was een fijne tijd en ik 
wens u bij dit vaarwel alle goeds toe 
en Gods zegen voor al het nieuwe 
wat de toekomst mag brengen."
Bert had de gave dat als mensen 
niets van de kerk moesten hebben 
hij ze er toch in kreeg. Bert, bedankt 
voor alles wat je voor de wijk hebt 
gedaan, ook ten tijde dat je in het 
bestuur van Vitaal Pendrecht mede 
de aanzet hebt gegeven tot wat het 
nu is.
Het bestuur en alle bewoners van 
Pendrecht wensen je nog heel veel 
jaren van gezondheid voor de men-
sen die nu in je omgeving leven, wij 
zijn er met z’n allen jaloers op.

Bien Hofman namens het
bestuur vanVitaal Pendrecht

ADVERTENTIE
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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

U I T  I N  P E N D R E C H T

KERSTVAKANTIE
Vanwege de Kerstvakantie en het feit dat de mede-
werkers van Rechtswinkel Maasstad in december 
een tentamenweek hebben zullen wij vanaf 16 
december 2018 t/m 9 januari 2019 afwezig zijn.
Wij zullen dit ook aan onze clienten doorgeven. 

Computerlessen Pendrecht

Op maandag- en dinsdagavond worden er computerles-
sen verzorgd door Vitaal Pendrecht, de lessen zijn van 
19.00 tot 20.30 uur op Plein 1953 nr 192b.
De lessen worden zoals we dat noemen “op maat” 
gegeven, de kosten zijn € 10,- per half jaar.
Aanmelden kan elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 
uur bij de gastvrouwen van Vitaal Pendrecht of telefo-
nisch via 010-480 93 46.

Kerstconcert ‘Nine Lessons and Carols’
Op zondagmiddag 9 december 2018 is er in de serie 
Zondagmiddagmuziek in Pendrecht een uitvoering 
van de Spiritsingers en Confianza. Deze middag is 
er de gelegenheid om mee te zingen met de beide 
koren die onder leiding staan van Arie de Korte, de 
koren worden begeleid door Johan den Hoedt op 
piano en orgel. Tijden het concert worden Engels-
talige carols, hymnen en koormuziek afgewisseld 
met negen korte lezingen (in het Nederlands) uit het 
kerstevangelie. “Nine Lessons and Carols” is een 
traditionele Engelse viering waar de laatste jaren ook 
in Nederland steeds meer belangstelling voor is.

U kunt kaarten reserveren bij John Bakker (e-mail: 
openhofconcerten@gmail.com). Het concert is in de 
Open Hofkerk en begint om 15.00 uur.
Kaartjes kosten € 6,- (pashouders € 4,-) en kinderen 
tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.
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beetje spannend. Dat hoort erbij vonden ze en ze komen 
volgend jaar weer.

Om negen uur begon de spooktocht voor de grote 
kinderen, het werd wat later maar dat mocht de pret niet 
drukken. In groepjes van 10 gingen ze onder begeleiding 
op pad. Na tien minuten vertrok het volgende groepje, 
het was erg koud dus werd er stevig doorgestapt. Deze 
groepen zijn ook het Zuiderpark in gegaan waar ook 
schrikmomenten zaten verstopt.
De kinderen weten dat het komt (het heet natuurlijk niet 
voor niks Halloween) maar toch komt het onverwachts. 
Ook in de smalle doorgangen tussen de huizen werden 
niet alleen de kinderen maar ook anderen opgeschrikt. 
Na het lopen van de tocht was het eind een enge 
voorstelling in de tent in de speeltuin en dat werd toch 
wel heel erg eng en leuk gevonden. Ook voor de grote 
kinderen was er weer wat lekkers en een presentje om 
mee naar huis te nemen. De kinderen hebben laten zien 
dat ze dapper zijn en een griezeltocht aankunnen. De 
kleintjes hebben genoten van de lampionnenoptocht en 
de organisaties zijn weer erg blij dat ze de kinderen een 
onvergetelijke herinnering hebben kunnen meegeven 
om later op terug te kunnen kijken. 

Joke Spijkers

Op zaterdag 27 oktober was het weer een hele enge 
avond, Halloween in de speeltuin.

‘s Morgens om 10 uur werd de speeltuin afgeschermd 
om de spanning erin te houden. Een spooktent, kruisen 
en zerken maar ook pompoenen toverden de tuin om tot 
een heus Halloween gebeuren waar kinderen nog lang 
over praten.

Later op de dag druppelden ook de andere vrijwilligers 
om de puntjes op de i te zetten. Hulp was er van allerlei 
organisaties zoals JOZ, TOS, verkeersbrigadiers en de 
buurtpreventie. Een groep jongeren was ingehuurd voor 
een zakgeldtarief om de kinderen met hun ouders te 
helpen met oversteken en om met hand- en spandien-
sten de vrijwilligers te ondersteunen. Een geweldige 
samenwerking die nu al voor de derde keer een succes 
is gebleken. Met de komst van de twee wijkagenten van 
Pendrecht Noord was de veiligheid gegarandeerd. 
De lampionnenoptocht werden door ruim 100 kinderen 
gelopen met voorop de Jong Euroband voor de muzikale 
omlijsting. Onderweg waren er op bepaalde uitdeelpun-
ten snoep en een mandarijn. Bij terugkomst kregen ze 
tegen inlevering van een polsbandje, een teken dat je 
aangemeld was, nog een presentje mee naar huis. De 
kleintjes hebben genoten maar vonden het ook wel een 

Halloween Speeltuin Neeltje Jans

Sinterklaasmiddag
Woensdag 28 November is er weer een gezellige Sin-
terklaasmiddag in speeltuin Neeltje Jans. Helaas kan 
Sinterklaas niet komen omdat hij het zo verschrikkelijk 
druk heeft. Maar dat kan onze pret niet drukken want wij 
gaan er een hele leuke middag van maken. We gaan 
leuke sinterklaasdingetjes knutselen, liedjes zingen en 
natuurlijk pepernoten snoepen, kortom we gaan er een 
hele gezellige middag van maken.
 

Komen jullie ook? Je kan gebracht worden om half 2 en 
om half 4 word je weer opgehaald. Je moet je wel van te 
voren opgeven bij Vitaal Pendrecht en het kost 1 euro. 
We hopen je daar te zien want wij hebben er heel veel 
zin in.

Kerst in Neeltje Jans
Het einde van het jaar nadert alweer en dat betekent dat 
de feestdagen weer in zicht zijn. Speeltuin Neeltje Jans 
luidt de kerstdagen op woensdagmiddag 19 december 
graag samen met de buurt in.
Tijdens het kerstfeest zal de speeltuin in gezellige 
kerst sfeer versierd zijn. Alle bezoekers kunnen leuke 
kerststukjes maken en genieten van heerlijke hapjes. 
Kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s; iedereen 
is welkom om er een gezellige middag van te maken!
De speeltuin heeft ook een leuke verrassing georgani-
seerd, maar dit blijft nog even geheim! Kom vooral de 
19e langs en laat je verrassen.
Wanneer: Woensdag 19 december
Tijdstip: 13.00 uur tot 15.30 uur
Kosten: € 0,50 voor kinderen, € 3,50 voor volwassenen

Opgeven
Opgeven kan tot en met 17 december. Dit kan bij Vitaal 
Pendrecht.


