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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.

Wees welkom op de Inloopdag 
aardgasvrij bij Vitaal Pendrecht!

De gemeente Rotterdam organiseert op zaterdag 23 maart 
van 13.00-15.30 uur een inloopdag in het gebouw van de 
bewonersorganisatie Vitaal Pen drecht op Plein 1953.
Iedereen is welkom voor informatie, een kop koffie, thee 
of soep. Bewoners uit de wijk verzorgen de catering en 
bereiden de soep. 

Lentefeest
Op zaterdag 11 mei is het inmiddels traditie 
geworden Lentefeest op Plein 1953. Er is weer 
van alles te doen voor jong en oud: Een kleine 
greep uit wat er te doen is. Vitaal Pendrecht en 
de winkeliersvereniging zijn weer begonnen met 
het organiseren van een leuke en hopelijk zonnig 
lentefeest.

Evenals vorig jaar wandelen DAS, van de ge-
meente en de Leeuw van de ING bank weer over 
het plein, bloemschikken voor groot en klein onder 
deskundige begeleiding. Dit jaar zijn er bloem-
potjes en lantaarntje die geverfd kunnen worden 
door de kinderen. De Line Dancers dansen weer 
op countrymuziek en de gemeente sluit aan met 
het nieuwe project Pendrecht aardgasvrij (zie het 
uitgebreide artikel van wethouder Bas Kurvers).
Ook het KSH (Kinder Service Hotels) heeft toe-
gezegd weer mee te willen werken. JOZ en TOS 
doen ook vast weer mee.  
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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.

Maart 2019

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
5500 exemplaren

Beste lezer,

Het nieuwe jaar is alweer ruim twee maanden oud en er is een start gemaakt met 
het project Pendrecht Aardgasvrij. Zie een uitgebreid artikel van wethouder Bas 
Kurvers.

Ook de Taalfaculteit is succesvol en op zoek naar gekwalificeerde docenten en 
vrijwilligers die les kunnen geven tegen een passende vergoeding.

Nieuw in de Kinderfaculteit is Samen lezen op zondag en Vakmanschap heeft 
weer nieuwe onderwerpen zoals, Kind en gezin en Landbouw. 

De rubriek Pendrecht van toen gaat over het Monopolybord, dat stond ooit bij het 
metrostation Slinge.
De Bavokerk viert feest, heel Pendrecht viert het feest mee want het gebouw is 
nu officieel aangewezen als Rijksmonument.

Het jaar 2019 is voor Pendrecht een belangrijk jaar omdat er doorgegaan wordt 
met de strijd tegen het vuil op straat. Buurt Bestuurt is een bijeenkomst van 
Pendrechters die zich in willen zetten voor de wijk. Het gaat voornamelijk over 
het vuil naast de containers en het zwerfvuil. 

In 2019 worden miniconcerten georganiseerd zoals dat voorheen in het Museum 
Pendrecht het geval was. Muzikanten uit de wijk laten zich horen.

Woonstad denkt ook aan energie en hoe dat moet voor de toekomst.
 
De redactie
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Pendrecht wordt in 2030 aardgasvrij. Dat betekent 
dat we huizen, scholen, kantoren en winkels anders 
gaan verwarmen en we elektrisch gaan koken. Hier-
door gebruiken we straks geen geiser, CV-ketel of 
gasfornuis meer. 

Steeds meer mensen en ook topkoks gaan over op 
elektrisch koken omdat het snel heet wordt, veiliger is 
en de ruimte in de keuken minder warm wordt. In een 
interview met het AD noemt topkok Herman den Blijker 
het koken op inductie zelfs ‘geniaal’ en vergelijkt hij het 
koken op gas en het koken op inductie met een bakelie-
ten telefoon en een gsm. Zeven miljoen huishoudens in 
Nederland zijn nog aangesloten op gas, maar 25 procent 
van de Nederlanders kookt al op al inductie. Wethouder 
Bas Kurvers: “Dat percentage stijgt nu de Rijksoverheid 
heeft besloten dat heel Nederland in 2050 helemaal 
aardgasvrij moet zijn.” 
 
Heel Rotterdam aardgasvrij
Wethouder Bas Kurvers is verantwoordelijk voor het ont-
wikkelen van aardgasvrije wijken in Rotterdam: “Zonder 
aardgas gaan we veel veiliger wonen. Met elektrisch 
koken heb je geen open vuur of gas meer dat vrij kan 
komen. En gevaarlijke geisers en koolmonoxidevergif-
tiging behoren tot het verleden. Vroeger werden huizen 
verwarmd met kolen, daarmee vergeleken was aardgas 
een grote stap voorwaarts. Maar aardgas is ook een 
fossiele brandstof en veroorzaakt CO2-uitstoot. Door 
het klimaatakkoord van Parijs en de aardbevingen door 
gaswinning in Groningen is het nodig om versneld van 
het aardgas af te stappen. Heel Rotterdam gaat dus 
uiteindelijk van het aardgas af.  Dat wordt een enorme 
klus. Daarom heeft het College van burgemeester en 
wethouders afgesproken nu al in een aantal wijken te 
beginnen. Pendrecht is een van die wijken.”

Aansluitmogelijkheden
In Pendrecht verwarmen al een paar honderd bewoners 
hun huis met restwarmte uit de industrie in de haven. 
Doordat de hoofdleiding van dit stadswarmtenet om de 
hoek ligt, zijn er meerdere aansluitmogelijkheden. Ook 
de nieuwbouwwijk ‘Tuin op het zuiden’ is al aardgasvrij 
waardoor er al in een deel van Pendrecht een warmte-
net ligt. Bas Kurvers: “Vorig jaar hebben we voor heel 
Rotterdam onderzocht wat het beste alternatief is om 
zonder aardgas te verwarmen. Uit dit onderzoek blijkt 
dat voor Pendrecht het aansluiten op het warmtenet het 
meest voor de hand ligt.” Woningcorporatie Woonstad 
heeft in de zomer van 2018 met stadswarmteleverancier 
Nuon afspraken gemaakt om nog eens 600 woningen 
in Pendrecht aardgasvrij te maken en op het warmte-
net aan te sluiten. Bas Kurvers: “Het is fantastisch dat 

Interview Bas Kurvers voor In de Kijkerd (Vitaal Pendrecht)

Woonstad hier zo voortvarend mee bezig is. Bovendien 
wordt hierdoor de infrastructuur van het warmtenet in de 
wijk verder uitgebreid.” 

Hulp en advies
Iedere huiseigenaar is vrij om een alternatief voor 
aardgas te kiezen mits de woning of het gebouw maar 
voor 2030 aardgasvrij is. Bas Kurvers: “Ik realiseer me 
dat voor veel mensen deze verandering best wel pittig 
is. Om bewoners te helpen, organiseren we informa-
tiebijeenkomsten waar je meer te weten komt over de 
alternatieven van aardgas. Organiseren we kookde-
monstraties op een elektrisch fornuis. Zorgen we dat 
je tips krijgt hoe je direct euro’s kunt besparen op de 
energierekening. Ook gaan we een energieadvies voor 
huiseigenaren aanbieden. In 2019 starten we hiermee. 
Daarnaast gaan we voor de hele wijk een deal maken 
voor het aansluiten op warmtenet: zo hoeft niet iedereen 
zelf te onderhandelen. We koersen erop dat in 2020 
voor eigenaren ten zuiden van de Slinge duidelijk is 
wat aansluiten op het warmtenet gaat kosten en wat de 
planning is. Een jaar later volgt deze informatie voor de 
eigenaren ten noorden van de Slinge. Zo hopen we dat 
het voor bewoners makkelijker wordt een alternatief voor 
aardgas te kiezen.”

Geld van het Rijk
Eind 2018 is bekend geworden dat Pendrecht-Zuid van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken budget krijgt voor 
het aardgasvrij maken van de wijk. “We gaan ervoor 
zorgen dat bewoners hiervan kunnen gaan profiteren 
en denken aan een tegemoetkoming in de kosten bij de 
keuze voor stadswarmte of isolerende maatregelen van 
je huis. Nu meedoen levert dan extra voordeel op. Dat 
vergroot de kans dat de energietransitie voor iedereen 
haalbaar en betaalbaar is. Rotterdammers moeten aan 
de energietransitie mee kunnen doen voor de laagst mo-
gelijke prijs.” Een ander voordeel is dat de hele omwen-
teling naar aardgasvrij nieuwe banen oplevert.

Wethouder Bas Kurvers ziet de uitdaging van de ener-
gietransitie ook als kans. “We zien dat er zoveel werk is 
en nog veel meer aankomt. Denk bijvoorbeeld aan de 
installatiebranche die warmtepompen installeren, warm-
televeranciers die het warmtenet in de straat en in huis 
gaan aanleggen, de zonnepanelenbranche die steeds 
meer werk krijgt en de bouwsector die een groot tekort 
aan mensen heeft. Dat zijn prachtige kansen voor als 
je nu nog op school zit of eens van baan wilt switchen. 
Maar ook kijken we naar nieuwe kleinere banen voor 
mensen uit de wijk die best wel een paar uur per week 
energiecoach of kookcoach willen zijn. Op een elektrisch 
fornuis, dat wel natuurlijk.”

Topkoks koken tegenwoordig elektrisch
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Pendrecht Theater Ontmoetingen is weer van start gegaan
De voorstelling ‘Mij ’n zorg’ was in november vier keer te 
zien.
Voor 2019 wordt weer een nieuw actueel thema gekozen 

en woensdag is weer de vaste repetitieavond van
19.00 tot 21.00 uur in de aula van Vitaal Pendrecht, 
Plein 1953 nummer 192.

Er wordt heel veel brood verzameld in de bruine 
broodbakken, op Plein 1953, bij de vijver.
Van dit brood wordt biogas gemaakt. Op deze manier 
kan iedereen die brood overheeft dit op een verant-
woorde manier recyclen. 
Want wist u dat een eend gemiddeld
5 jaar korter leeft als hij brood eet? 
En wist u ook dat ratten zich sneller voortplanten als 
er veel voedsel voorradig is? En dat ditzelfde geldt 
voor alle duiven?
Dus als ook u van eenden houdt, gooi dan uw over-
gebleven brood in de broodbakken.
Wilt u meer informatie over de broodbakken: http://
broodnodig.co/ neem dan een kijkje op de website 

van broodnodig.
Medewerkers van 
Kinder Service Hotels 
en Vitaal Pendrecht 
hebben samen met 
een deze broodbakken 
geadopteerd en halen op 
gezette tijden het plastic 
en ander afval uit de bak-
ken. Uiteraard blijven we 
dit doen, maar u zou ons 
enorm helpen als u uw plastic zakje gewoon even in 
een van vele vuilnisbakken op het Plein wilt stoppen.
Met dank aan Carolina Bakker/K.S.H.

Namens alle eenden van Pendrecht
willen wij u van harte bedanken
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De Taalfaculteit Pendrecht zoekt voor de taalcol-
leges voor volwassenen enthousiaste en gemoti-
veerde leerkrachten in opleiding of met een pabo 
achtergrond.

De Taalfaculteit Pendrecht is een project van Vitaal 
Pendrecht voor alle bewoners van Pendrecht/Wiele-
waal en Heijplaat. De Taalfaculteit organiseert leerza-
me lessen. De Taalfaculteit is opgezet om bewoners te 
helpen hun taal te verbeteren en daarmee de zelfstan-
digheid te verhogen.
Zie verder: www.stichting-pendrecht-universiteit.nl.
Het programma van de Taalfaculteit is opgebouwd uit 
verschillende onderdelen.
Eén van de onderdelen is taal, daarnaast wordt er 
aandacht besteedt aan praktische lessen en compu-
tervaardigheden. De taallessen worden op dinsdag, 
woensdag en donderdagochtend van 9.00 tot 11.30 
uur gegeven bij Vitaal Pendrecht op het Plein 1953, 
nr.192.

Jouw functie
Als docent geef je taalles aan een groep van ten hoog-
ste 15 leerlingen. Je bereidt de lessen voor en stemt 
je lessen af met het programma dat de leerlingen nu 
al volgen. Je zorgt voor een goede en enthousiaste 
werksfeer in de les waardoor leerlingen iedere week 

weer gemotiveerd zijn en blijven om naar de lessen te 
komen. Je werkt samen in een team met 8 à 9 docen-
ten o.l.v. een gecertificeerde vakkracht.

Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar docenten die een mooie bijbaan 
zoeken in het lesgeven aan volwassenen. Je bent be-
reid om tenminste één ochtend per week les te geven 
(maar het liefst alle drie). Je hebt er plezier in om les te 
geven aan volwassenen uit de vele culturen die Pend-
recht/Charlois rijk is. Er wordt volgens een bepaalde 
methodiek les gegeven. Je staat open voor feedback 
van collega’s en je kan deze op een constructieve 
manier geven. Je volgt een Hbo-opleiding (bij voorkeur 
de Pabo of een lerarenopleiding) of je hebt deze al 
afgerond.

Wij bieden
Wij bieden een vrijwilligersvergoeding die in over-
eenstemming is met de werkafspraken en tijden. De 
gemaakte reiskosten worden vergoed.

Sollicitatie
Heb je interesse in deze bijzondere bijbaan, dan 
nodigen we je uit om een motivatiebrief en je CV te 
mailen naar Bien Hofman, projectleider Taalfaculteit, 
b.hofman@stichting-vitaalpendrecht.nl.

Gezocht: gemotiveerde leerkrachten

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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De draak van de Kinderfaculteit heeft meegedaan met 
de Chinese Leeuwen- en drakendans tijdens de viering 
van Chinees nieuwjaar op Katendrecht. Wat een feest!!
De draak van de Kinderfaculteit is afgelopen zomer ge-
maakt door alle kinderen die hebben meegedaan aan de 
Zomerfaculteit. Onder leiding van meester Martin gingen 
de kinderen aan het werk met lapjes stof, papier-maché, 
ijzerdraad, goud en glitter. Het werd een prachtige draak. 

Zo mooi, dat de draak werd uitgenodigd voor de viering 
van Chinees nieuwjaar op Katendrecht. Daar danste 
hij mee in de traditionele Leeuwen- en drakendans. De 
Pendrechtse kinderen kregen veel complimenten voor 
hun prachtige draak!

Tijdens de laatste week van de volgende zomervakantie, 
van 26-30 augustus, komt er weer een Zomerfaculteit.

De tuin lag er nog 
winters bij, bij de eerste 
tuinles. Dat deerde 
de kinderen niet, zij 
maakten alvast een 
fikse ronde over het 
tuincomplex.

Voordat de eerste 
plantjes naar buiten 
kunnen moet er nog 
heel wat gebeuren: 
zaadbolletjes voor de 
vogels maken; plantjes 
opkweken in bakjes; 
plantenbakken maken.

De leerlingen van de 
tuinles steken graag de 
handen uit de mouwen.
We kijken uit naar de 
eerste mooie lenteda-
gen.

De Draak van de Kinderfaculteit

Op weg in de metro naar Katendrecht. Ondanks de regen een prachtige nieuwjaarsdans.

Tuinles op het Arboretum
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Kleuteryoga en andere lessen

Elke zondag is er op de Kinderfa-
culteit het Zondagscollege, waar 
kinderen uit groep 6, 7 en 8 extra les 
krijgen in taal, rekenen en huiswerk-
begeleiding.
Eind januari is het 2e trimester van 
de Kinderfaculteit van start gegaan, 
met als bijzondere nieuwe les op 
zondag: Samen lezen - Ouder en 
Kind. Er is steeds meer aandacht 
voor lezen, kinderen presteren beter 

Nieuw op de Kinderfaculteit: Samen lezen op zondag

Voor alle kleuters organiseert de Kinderfaculteit een 
speciale les voor één uur per week. Het zijn series van 
negen weken waarin steeds een ander type les wordt 
gegeven door een vakdocent. In de les kleutertechniek 
leren de kleintjes al hameren, boren en torens bou-
wen, in de les dans bewegen zij vrij en beelden allerlei 
situaties uit en in de les crea maken ze drukwerkjes van 
verhalen en tekeningen die zij met elkaar maken. Nieuw 

in het programma in kleuteryoga. Met de yogajuf leren 
de kinderen hoe zij rust kunnen vinden in hun eigen 
lichaam en leren zij om op elkaar te vertrouwen. De kleu-
terlessen worden gegeven in kleine groepen, zodat de 
kinderen zoveel mogelijk kunnen leren. De juf of meester 
van de groep blijft dan met een halve groep in het eigen 
lokaal, zodat deze ook meer aandacht kan hebben voor 
de achterblijvende kinderen.

als ze veel lezen. Taalontwikkeling 
en woordenschat zijn belangrijke 
elementen die versterkt worden als 
er veel gelezen wordt, niet alleen op 
school, ook thuis.
Deze les is speciaal ontwikkeld om 
ouders en kinderen meer plezier 
in lezen te laten ervaren. Ouders 
krijgen tips en trucs om het (voor)
lezen nog leuker te maken. Kinderen 
leren dat samen lezen leuk is en 

krijgen na het lezen nog een leuke, 
creatieve opdracht om te zorgen dat 
bijvoorbeeld nieuwe woorden beter 
onthouden worden.

Kinderboeken welkom
Heeft u nog kinderboeken op zolder 
staan die u niet meer nodig heeft? 
We kunnen die altijd gebruiken in op 
de Kinderfaculteit, brengt u ze gerust 
even langs. Alvast bedankt!
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Zondagcollege

Wil je extra begeleiding in taal, 
rekenen, spelling, woordenschat en 
begrijpend lezen? Kom dan naar 
het  Zondagscollege. Iedere zondag 
van 10.00 tot 13.00, voor leerlingen 
van groep 6, 7 en 8. De kinderen 

mogen zelf kiezen uit taal, rekenen 
en/of huiswerkbegeleiding. Na de 
citotoets van groep 8 bereiden we 
de kinderen voor op het voortgezet 
onderwijs. Zij krijgen dan les in ver-
schillende vakken zoals wiskunde, 

Engels en Nederlands. Ook wordt 
er geleerd hoe je huiswerk kunt 
inplannen en hoe je je agenda kunt 
bijhouden. Vind je het leuk om extra 
lessen te volgen, schrijf je dan in via 
de website van de Kinderfaculteit.

Vakmanschap wordt georganiseerd voor leerlingen van 
de groepen 7 en 8. Met vakmanschap maak je kennis 
met verschillende beroepen. Je kunt hier ontdekken of 
een beroep echt bij je past. Daarbij krijg je meer ideeën 
voor het kiezen van een VO-school. Vakmanschap vindt 
plaats op woensdagmiddag. 

Verwacht: De komende maanden staan de volgende 
onderwerpen op het programma: Kind en gezin, Land-
bouw, Veiligheid, Handel, Dieren, Bouwen en wonen en 
Cultuur in de stad. Zit je op school in Pendrecht in groep 
7 of 8, schrijf je in via kinderfaculteitpendrecht.nl.
Wat hebben wij al gedaan:

Vakmanschap

Zuidplein TheaterArchitectDe Verre Bergen

Scheepvaart en Transport College Horeca Milieu
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Klimmen bij Adventure City

De Kinderfaculteit zoekt graag de samenwerking met 
enthousiaste partners in en rond de wijk. Dit najaar werd 
bekend werd dat op het oude tenniscomplex aan de 
Dorpslaan, een fonkelnieuw klimcentrum zou worden ge-

opend. Contact was snel gelegd en inmiddels maakten 
al 40 leerlingen uit de wijk via de Kinderfaculteit kennis 
met deze indoor-en outdoorlocatie. Pendrecht is met 
Adventure City een ware attractie rijker!

De jongens van Xtreme Sports op klimavontuur in hun nieuwe shirts!

Schaken
Op 10 februari was de 
jaarlijkse Rotterdamse 
denksportdag. Een aantal 
schaakleerlingen van de 
Kinderfaculteit deed die 
dag mee met de toernooi-
en voor basisschoolkinde-
ren. Tyler, een talentvolle 
schaker volgens meester 
Djin, koos deze dag voor 
het damtoernooi en won 
zowaar de eerste prijs! 
En Jayson, die nog maar 
kort op schaken zit, heeft 
er een schaakexamen 
afgelegd. Hij haalde het 
opstapdiploma met een 
tien!

Op de Kinderfaculteit is er elke 
zondag huiswerkbegeleiding 
voor leerlingen van het voorgezet 
onderwijs. Er zijn begeleiders die 
jou kunnen helpen met verschil-
lende vakken waar jij moeite mee 
hebt.
Wil jij extra begeleiding en vind jij 
het leuk om samen met andere 
kinderen uit de wijk te leren en el-
kaar te helpen wanneer dat nodig 
is, dan is dit iets voor jou.

Elke zondag van 10.00 tot 11.30 
uur ben je welkom op de
Kinderfaculteit. 

VO Huiswerkbegeleiding
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In december 2004 verscheen deze Pendrechtse variant 
van het Monopolybord op de hoek van de Slinge en de 
Ooltgensplaathof, dit stuk grond lag toen al meer dan 10 
jaar braak nadat hier de twee rijtjes bejaardenwoningen 
zijn afgebroken. Oorspronkelijk zou het door Rex Mun-
dio vervaardigde bord op 11 december 2004 feestelijk 
onthuld worden maar vanwege de uitvaart van prins 
Bernhard werd hier op het laatste moment van afgezien.

De officiële onthulling vond alsnog plaats op 18 juni 
2005 waarbij een nieuwe bewoonster van de Herkingen-
buurt vanuit een hoogwerker de eerste pion op het bord 
heeft gezet. Op het bord staan de vier buurtnamen van 
Pendrecht met daarbij enkele straten. Onder het bord is 
een perk waarin met buxusplanten de tekst WELKOM IN 
PENDRECHT is uitgebeeld.

Het bord is op 16 mei 2009 weggehaald om plaats te 
maken voor het grote billboard ten behoeve van de 
imagocampagne Pendrecht is Goed Bezig. Hier hingen 
de foto’s van de helden van de campagne en iedere 
maand werd de 5 bij 7 meter grote foto vervangen, in 
januari 2010 was mijn foto te zien.Als afsluiting van de 
campagne hing er de foto van burgemeester Aboutaleb.

Het billboard heeft er gestaan tot 1 september 2011 en 

Pendrecht van toen

kort daarna begon op deze plek de bouw van het nieuwe 
regiokantoor van Woonstad Rotterdam dat in december 
2012 in gebruik werd genomen.

Mario Bosch

ADVERTENTIE
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Sint Bavokerk is Rijksmonument
Op vrijdag 18 januari j.l. is de Sint Bavokerk door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) officieel aangewezen als Rijksmonument.
 
Het voorstel om het Pendrechtse godshuis op de mo-
numentenlijst te zetten dateert uit 2013. Op 18 maart 
van dat jaar heeft toenmalig OCW-minister Bussemaker 
89 nieuwe rijksmonumenten voorgedragen. De bouw-
werken staan door het hele land en zijn allemaal uit 
de periode 1959-1965, de tijd van de wederopbouw. 
De potentiële monumenten zijn wat de minister betreft 
"voorbeelden van de veelzijdige geschiedenis, cultuur, 
architectuur en kunst van vroeg-naoorlogs Nederland". 
In Rotterdam zijn zes gebouwen voorgedragen en één 
daarvan staat dus in Pendrecht.
De Sint Bavokerk is ontworpen door Harry Nefkens en is 
op 26 juni 1960 officieel in gebruik genomen. Het strakke 
rechtlijnige gebouw oogt na bijna 60 jaar nog steeds heel 
modern, de vrijstaande kerktoren is met zijn vier uurwer-
ken een markant herkenningspunt in de wijk.
De Sint Bavokerk kwam als nummer 532247 op de 
monumentenlijst van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed te staan en kreeg de status voorbeschermd, in 
afwachting van een definitieve beslissing. Daarna was 
het lange tijd stil en in mei 2016 heeft de Raad voor 
Cultuur een positief advies aan de minister uitgebracht 
om de Sint Bavokerk als rijksmonument aan te wijzen. 
Enkele citaten uit dit advies: "De kerk werd gebouwd als 
parochiekerk en is nauw verbonden met de planning en 
ontwikkeling van de Rotterdamse wijk Pendrecht. (...) 
De kerk is van belang door de moderne opzet. Bijzonder 

is de construc-
tiewijze met 
zeven gewapend 
betonnen portaal-
spanten waar-
aan het dak is 
opgehangen. Het 
ritme, de maat-
voering en de 
iets toelopende vorm van de spanten maken het ge-
bouw een opvallende verschijning. De zuidwand van de 
kerk is gevuld met veelkleurig glas-in-beton. (...) Zowel 
het exterieur als het interieur van de Sint Bavokerk is 
grotendeels gaaf bewaard gebleven. De kerk is nog als 
zodanig in gebruik, zeldzaam is de kerk vanwege de toe-
gepaste constructie. (...) De raad acht de Sint Bavokerk 
van nationale betekenis en stemt in met het voorstel tot 
aanwijzing als rijksmonument."
Het nieuws werd in de kerk bekend gemaakt aan het 
einde van de viering op zondag 20 januari. Er geldt nog 
wel een termijn van zes weken waarin bezwaar gemaakt 
kan worden maar de kans daarop is verwaarloosbaar 
klein. De Lourdesparochie gaat aan het heugelijke feit 
zeker aandacht besteden maar men wacht voor de ze-
kerheid eerst de bezwaarperiode af, op het moment van 
schrijven van dit artikel is deze termijn nog niet verstre-
ken. Begin maart zal duidelijk zijn of de Sint Bavokerk 
definitief een rijksmonument is geworden en ik kijk al uit 
naar de dag dat het witte monumentbordje aan de gevel 
wordt bevestigd.

Mario Bosch
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Ondanks de feestdagen en de spanning of de aan-
vraag goedgekeurd zou worden, is het optreden van 
Marjolein Meijers bij Vitaal Pendrecht in een zeer 
geslaagde avond geëindigd! 

De aula van Vitaal Pendrecht werd in een snel tempo 
omgetoverd tot een mini theatertje met echte perzen op 
de grond als podium.
Het programma was een aaneenschakeling van mooie, 
droevige en vrolijke liedjes en pasten in een  hilarisch 
herkenbare verhaallijn. Schaterlachen en dolle pret toen 
een liedje met als inhoud plastische chirurgie aan de 
orde kwam.
Naar het idee van de bezoekers was het veel te snel 
afgelopen en werd er om een herhaling gevraagd.
Er werd afgesloten met een prachtig muziekstuk op de 
Schotse doedelzak.

Naar het idee van de 32 bezoekers was het een ge-
weldige avond met de vraag wanneer we weer zoiets 
organiseren.

Mini concerten 2019

In 2019 is het de bedoeling om hier mee door te gaan en 
staan er nog 4 mini concerten op het programma.
Dus… hou de website in de gaten!

Taalfaculteit

Na vier maanden hard werken kwam op 13 december 
wethouder Judith van Bokhoven de certificaten aan de 
trotse deelnemers uitreiken. Ze was erg onder de indruk 
van de presentaties die gegeven werden per groep. 
Hiermee is duidelijk dat ook vanuit het college wordt 
meegeleefd met bewoners in de stad die hun taal willen 
verbeteren en spreken hun waardering uit.
Er wordt gewerkt in 2 trajecten, het eerste tot aan de 

zomervakantie en het tweede van september tot en met 
december. Het gaat om theorie en praktijklessen die 
allemaal te maken hebben met het thema gezondheid 
en welzijn. Elk traject wordt op een bijzondere manier 
afgesloten en altijd met een muzikaal tintje.

Aanmelden kan elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur 
bij de gastdames van Vitaal Pendrecht, Plein 1953.
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Woonstad investeert in woningen
en bewoners Pendrecht

De woningcorporatie Woonstad Rotterdam inves-
teert de komende jaren stevig in Pendrecht. In totaal 
worden er 600 woningen verbeterd en duurzamer 
gemaakt. De werkzaamheden duren tot en met 2025, 
zo is nu de planning. Er wordt ook in de bewoners 
en hun kennis geïnvesteerd. Wat gaat de grootste 
Rotterdamse corporatie doen in de wijk?

Betere woningen, beter wonen
Niet alleen de woningen staan in de aandacht van 
Woonstad Rotterdam. Wanneer de bewoners straks 
een gerenoveerd huis hebben, is er onder andere geen 
gasfornuis meer. Voor de bewoners heeft Woonstad Rot-
terdam straks tips, adviezen en instructies over hoe de 
verbeterde woningen het beste kunnen worden gebruikt. 
Daarvoor worden onder andere bewoners die hier inte-
resse in hebben opgeleid tot energiecoaches. Zij geven 
hun buren straks hulp bij het bedienen van de ventila-
tiesystemen en het gebruik van een inductiekookplaat. 
In eerdere projecten die Woonstad Rotterdam heeft 
verduurzaamd, zoals in Prins-Alexander, bleek dit goed 
aan te slaan. De bewoners konden zo samen de stap 
naar een duurzamer leven maken en meer grip krijgen 
op hun energierekening. De kennis blijft ook in de buurt 
en is niet vertrokken nadat het werk is afgerond.

Project GeerWag
In de Geertruidenbergstraat en Wagenbergstraat worden 
128 woningen grondig gerenoveerd en op de stadsver-
warming aangesloten. Op de daken komen zonnepane-
len te liggen voor de eigen energievoorziening. De hui-
zen zijn nog ingedeeld voor gezinssituaties die tientallen 
jaren geleden normaal waren. Bij de renovatie wordt dat 
aangepast aan de eisen van deze tijd.  

De werkzaamheden hier zijn in januari vorig jaar al ge-
start en het werk dient begin 2021 te worden afgerond. 
Het gaat om sociale huurwoningen die straks allemaal 
comfortabeler en energiezuiniger zijn.

Project EGW 102
Vanaf mei 2019 starten de werkzaamheden van Woon-
stad in de straten Fijnaartpad, Sliedrechtstraat, Melis-
santstraat, Middelharnisstraat, Abbenbroekweg. Ze 
zullen niet allemaal tegelijk in bouwplaatsen veranderen, 
want elk woningblok wordt steeds apart aangepakt. Mid-
den 2020 moeten de bouwhekken hier uit het straat-
beeld zijn verdwenen. 
De bewoners van de 102 eengezinswoningen hier, allen 
sociale huurwoningen, zijn dan allemaal aangesloten op 
de stadsverwarming en voorzien van zonnepanelen. De 
huizen zijn van top tot teen geïsoleerd en waar nodig zijn 
badkamers, keukens en toiletten vernieuwd. Daarmee is 
dan ook wonen in dit deel van Pendrecht comfortabeler 
en aantrekkelijker door de lagere energierekening.

Project Galerijwoningen 96
De 96 galerijwoningen aan de Tiengemetensingel, 
Papendrechtstraat, Halsterenstraat, Melissantstraat 
en Middelharnisstraat worden allemaal gesloopt. Deze 
huizen zijn niet meer van deze tijd. Daarvoor komen 
86 eengezinswoningen terug, waarvan 58 in de sociale 
huur en 28 in de vrije huur. Met de bewoners van deze 
woningen worden nu de gesprekken over herhuisvesting 
gevoerd. Zij worden persoonlijk door Woonstad Rotter-
dam begeleid naar een andere woning.
In het begin van 2020 dienen alle huizen van fase 1 leeg 
te zijn en start de sloop. Midden 2021 staan hier dan de 
eerste nieuwe eengezinswoningen. De herhuisvesting 
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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

Buurt Bestuurt
De nieuwe data voor 2019:
 
Kom mee praten over actuele zaken in de wijk op:
19 maart
18 juni
17 september
19 november

Ergert u zich ook zo aan al het vuil op straat?
Laten we er samen voor zorgen dat het beter wordt.

Kom naar Vitaal Pendrecht, we beginnen om 19.30 
uur en iedereen is welkom

in fase 2 start oktober 2019. Deze woningen moeten 
midden 2021 leeg zijn. Midden 2022 zijn hier dan ook 
de nieuwe eengezinswoningen klaar. Met het bouwen 
van eengezinswoningen biedt Woonstad Rotterdam ook 
woningen aan die beter aansluiten op de vraag naar ge-
zinswoningen in Pendrecht. Zo komen er meer verschil-
lende soorten woningen in de wijk, wat goed is voor de 
leefbaarheid.
Met deze drie projecten die nu lopen komt het totaal op 
316 nieuwe en verbeterde woningen. Voor de overige 
woningen van Woonstad worden de plannen nu nog 
uitgewerkt.

Zondagmiddagmuziek Open Hofkerk
Requiem W.A. Mozart, Golden Circle Ensemble
o.l.v. John Bakker, organist André de Jager.
Het 1e concert is zondag 10 maart aanvang 15.00 
uur.
Zaal open 14.30 uur. Kaartverkoop aan de zaal of 
reserveren via openhofconcerten@gmail.com
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Er is niet alleen een circusdag maar zet onder-
staande data in uw agenda want er zit vast wel 
een activiteit bij waar uw kind aan mee wil doen.

Op 7 april is de speeltuin ook weer op zondag 
open van 13.30 tot 16.00 uur.

17 april Paasactiviteit met Paasstukjes maken

8 mei Moederdag, bloemstukjes 

12 juni Vaderdag, iets moois maken voor de
vaders

9 juni Opening zomerseizoen met Circus Rotje-
knor, attracties en een heuse voorstelling aan het 
eind van de dag

Na jarenlang gebruik was het nodig 
eens kritisch te kijken of het gebouw 
nog wel veilig en van deze tijd was.
En veilig is het want de elektrische 
bedrading is in zijn geheel ver-
nieuwd en de stoppenkast aange-
past op wat er nodig is zonder dat 
letterlijk de stoppen doorslaan.

De buitenkant van het gebouw wordt 
ook nog geverfd en dan kunnen we 
er weer jaren tegen.

Nagedacht is over hoe we dit alles 
onder de aandacht kunnen brengen 
en doen dat officieel op zondag
9 juni met een circusdag.

Circus Rotjeknor komt workshops 
houden en sluiten de dag af met een 
heuse voorstelling met de acts die 
de kinderen die dag geleerd hebben.

Er is aan grote en kleine kinderen 
gedacht met o.a. springkussens, 
kinderrodeo, een ballenbad en het 
treintje rijdt natuurlijk ook weer door 
de wijk. De suikerspin en popcorn 
hoort bij een circus en de catering 
wordt niet vergeten.

Het opknappen van het clubhuis is 
bijna voltooid.
Het nieuwe energie zuinige en 
geluiddempende plafond ziet er 
mooi uit en de gang is ook meteen 
meegenomen.

De muren zijn geverfd en een mo-
dern verfje op de schoorsteen.
Het geheel wordt in sfeer gebracht 
met discolampen en grote lijsten 
waar de foto’s van de activiteiten op 
kunnen worden bekeken. 

Speeltuin Neeltje Jans

De juiste datum voor Halloween is nog niet bekend 

27 november, St. Nicolaas, knutselen

18 december, kerststukjes maken voor kinderen en 
volwassenen.

Activiteiten Speeltuin Neeltje Jans


