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Nieuwsbrief aardgasvrij Pendrecht
Wilt u op de hoogte
blijven van alle nieuwe
ontwikkelingen rondom
het aardgasvrij worden
van Pendrecht? Geeft
u zich dan nu op voor
de digitale nieuwsbrief
via info.duurzaam@rotterdam.nl.
Meer informatie?
Kijkt u op www.energie010.nl, bel ons op
010 - 489 60 00 of mail
uw vragen naar info.
duurzaam@rotterdam.
nl. In het najaar gaan wij
weer nieuwe informatiebijeenkomsten organiseren.

Wat doet Vitaal Pendrecht?
Vitaal Pendrecht is al meer dan 15 jaar actief in de wijk
met vele activiteiten en projecten maar het is niet voor
iedereen even duidelijk wat wij allemaal doen. Op onze
website www.stichting-vitaalpendrecht.nl is dat terug
te vinden maar wij hebben er ook een papieren versie
van gemaakt in de vorm van een klein boekje waarin al
onze projecten staan beschreven. Dit boekje is gratis af
te halen op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur bij de
gastvrouw aan de balie op Plein 1953 nummer 192.

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

Oproepje
Beste Mensen.
Elke maandag wordt er van 14.00 tot 16.00 uur in
de recreatieruimte Flat Schouwen, Slinge 841,
vierkantjes
gehaakt/gebreid
voor een project
dat kroeldekentjes heet.
De wol is bijna
op maar het
enthousiasme niet.
Wol, haak en breipennen zijn dan ook van
harte welkom.
Wil je er meer van weten of lijkt het je wel leuk
om mee te doen, kom
dan gewoon langs. Een
kopje koffie/thee hoort
erbij.
Groetjes en misschien tot ziens,
Ans (bewoner flat Schouwen)
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colofon

Van de redactie

Dit is een uitgave van
Vitaal Pendrecht.

Beste lezer,
De schoolvakanties staan voor de deur en dat houdt in dat het nog even een
drukte van belang wordt.
Diploma's en certificaten zijn na een tijd van hard werken uitgereikt aan trotse
kinderen maar ook aan de deelnemers van de taalfaculteit.
Opzoomer Mee viert haar 25e verjaardag en hoopt dat iedereen
mee doet met de grote Opzoomerquiz en dat het gaat leiden tot
nog meer aanvragen voor de straatactiviteiten.
De Kinderfaculteit houdt weer haar traditionele zomerweek college van 26 t/m 30
augustus 2019.

Wijkmagazine In de
Kijkerd wordt huisaan-huis verspreid in
Pendrecht.
Juni 2019
Aan de inhoud van
dit magazine kunnen
geen rechten worden
ontleend.
Tel. 010-480 93 46
info@stichting-vitaal
pendrecht.nl

De Rekenfaculteit leert kinderen rekenen maar waar er gerekend wordt worden
fouten gemaakt. Dat is helemaal niet erg.

Redactie/teksten
Vitaal Pendrecht en
afdeling communicatie
(Woonstad Rotterdam).

Pendrecht is nog steeds een wijk waar muziek in zit, de taptoe was een enorm
succes en met de mini-concerten gaat het ook vast lukken.

Eindredactie
Vitaal Pendrecht

Pendrecht zonder gas vooruit blijft actueel en op zoek naar energiecoaches.

Fotografie
Woonstad Rotterdam,
Vitaal Pendrecht

Samen verbouwen en samen bepalen is het motto van Woonstad.
Voor een groot aantal bewoners van Pendrecht zal de fietsenbank interessant
zijn dus doe er u voordeel mee.

Vormgeving
Vitaal Pendrecht

De speeltuinen zijn volop in beweging met het opknappen van zowel de clubhuizen als de speeltoestellen. De kinderen zijn weer van harte welkom om veilig te
komen spelen.

Drukwerk
Drukkerij Tripiti
Oplage
5500 exemplaren

inhoud
En verder...
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Paul Nijgh-penning
Uitreiking van de Paul
Nijgh-penning door
burgemeester Aboutaleb op 12 maart in het
stadhuis in Rotterdam.

Kinderfaculteit
Het begon met een
interview voor de
Paul Nijgh penning.
Interview door
Sebastiaan Bonnema.

Taptoe Pendrecht
De Jong Euroband
hoopt dat er een
traditie is ingezet
met de Taptoe in
Pendrecht.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl
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Lintje voor Harry Kock
Op vrijdag 26 april was het weer
tijd voor de jaarlijkse lintjesregen.
Ook onze Harry mocht een lintje in
ontvangst nemen. We delen graag
dit trotse moment met u!
Onder grote belangstelling van familie namen 39 Rotterdammers plaats
op de voor hen gereserveerde rij
in de prachtige burgerzaal van het
Stadhuis. Harry, voorzitter van Vitaal
Pendrecht, werd vergezeld door zijn
vrouw Elly, zijn (schoon)kinderen en
kleinkinderen en samen namen zij
plaats op rij 20. De burgemeester
hield een prachtige toespraak met
daarin Harry zijn achternaam ‘Kock’
met ‘CK’ en betrok het op zijn titel
van “nachtburgemeester van Pendrecht”. Eén van de vele rollen die
Harry nu alweer 15 jaar vervult.
Wat is een lintje?
Een lintje is een koninklijke onder-

scheiding voor mensen die iets
bijzonders hebben gedaan voor
de samenleving. De meeste lintjes
worden uitgereikt tijdens een bijeenkomst rond Koningsdag. Dit heet de
lintjesregen. Er zijn ook lintjes die bij
een bijzondere gelegenheid worden
uitgereikt, op een ander moment in
het jaar.
Burgemeester Aboutaleb decoreerde namens Koning Willem-Alexander tijdens de lintjesregen van 2019
38 mensen met een onderscheiding.
Een Rotterdammer werd benoemd
tot officier in de orde van OranjeNassau, 11 tot Ridder in de orde van
Oranje-Nassau en 26 tot Lid van de
Oranje-Nassau.
Waarom krijgt iemand een lintje?
Mensen die al minstens vijftien jaar
vele uren per week iets doen voor
de samenleving, vaak op vrijwillige

basis, kunnen een lintje verdienen.
Bijvoorbeeld de penningmeester
van de voetbalclub of een lid van de
vrijwillige brandweer. Soms gaat het
ook om mensen die vanuit hun betaalde baan iets bijzonders hebben
gepresteerd dat ten goede komt aan
de hele samenleving.

Uitreiking Paul Nijgh-penning 2019

Ik wil heel graag een reactie geven op de voor mij feestelijke dag van de uitreiking van de Paul Nijgh-penning door
burgemeester Aboutaleb op 12 maart in het stadhuis in
Rotterdam.
Er is al heel veel gezegd en de foto’s, gemaakt door Tom
Pilzecker, zijn prachtig. Björn Plooster heeft hiernaast een
prachtig filmpje gemaakt, waar ook de kinderen aan bod
komen. Björn is momenteel nog een filmpje aan het monteren van de uitreiking.
De opkomst van de genodigden bij de uitreiking was geweldig. Er waren niet alleen veel volwassenen, ook waren
er veel kinderen aanwezig. Dit was super, omdat het ook
voornamelijk draaide om de kinderen.
De verrassing was voor mij erg groot dat er aan mij gedacht werd om de penning aan toe te kennen. Samen met

Soufiane en Hakki voelde ik mij in goed gezelschap. Ook
zij zetten zich met hart en ziel in voor de kinderen van Zuid.
Ik ben hier erg blij mee, vooral omdat het fijn is om te weten dat er waardering is voor wat er allemaal in “onze wijk”
Pendrecht gebeurd. De persoonlijke begeleiding voor deze
dag is verzorgd door Sayida Goedhoop en Kees Vrijdag
was voorzitter verantwoordelijk voor het hele programma.
Ik ben ze allebei zeer dankbaar voor de goede zorgen en
het fijne voorgesprek voor deze dag.
De toespraak was hartverwarmend en vormde een mooi
overzicht van de jarenlange opbouw en de ontwikkeling
die nodig was in Pendrecht. Ik wil iedereen bedanken voor
de enorme belangstelling. Zowel de persoonlijke reacties,
maar ook de reacties op afstand hebben mij gelukkig
gemaakt.
Ik ben verwend met prachtige boeketten, heerlijke chocolade en een aan de stad gerelateerd cadeautje in de zin
van Maasstroompjes. Ik wil toch een bijzondere reactie met
iedereen delen. Sebastiaan kwam glunderend binnen met
een prachtige orchidee en een door zijn moeder gemaakt
kaartje. Hij zat nog vol van alles en mocht op school er
alles over vertellen. Ook voor mijn kleindochter was het
zeer bijzonder; ze weet nu wie de burgemeester is en wat
hij doet. Zo bouwen we met z’n allen herinneringen op met
onze kinderen. De penning heeft een mooi plaatsje in ons
huis gekregen en is een blijvende herinnering aan een
onvergetelijke tijd.
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Wat een tijd!!
Dat is de titel van de voorstelling van Pendrecht Theater
die in de herfst in première gaat.
Een voorstelling over de tijd waarin we leven. Het
moderne leven waarin we altijd bereikbaar moeten zijn
en de veranderingen soms niet bij kunnen benen. Want
wat is in hemelsnaam een Gender Reveal Party, als je
achterkleinkind geboren wordt? Waarom krijgen jonge
mensen, millenials, een burn out? Vroeger werd je niet
opgevoed als een Sneeuwvlokje…

Voor mensen die nieuw zijn in de wijk: Pendrecht Theater maakt al vanaf 2006 voorstellingen, die professioneel
worden geschreven en geregisseerd, en die worden
gespeeld door een toneelgezelschap van verschillende
generaties bewoners en vrienden van Pendrecht. De
repetities zijn al een paar maanden in volle gang en u
kunt de data van de voorstelling al in uw agenda zetten:
woensdagavond 30 oktober en 6 november. Zondagmiddag 3 en 10 november.

Mini concerten 2019
Voor dit jaar is de bewonersaanvraag ook weer goedgekeurd om mini concertjes te organiseren.
Wat zijn nou mini concertjes? Dat zijn muzikanten uit
de wijk die graag muziek maken en bewoners mee
willen laten genieten.
In december van het vorig jaar is een optreden verzorgd door de Hindi-groep, Sonja da Silva, Rita Niks
de Lima en Armando met twee van zijn leerlingen.
De rode draad van die avond was Roma-muziek,
waar komt b.v. de fado vandaan.
Mixxed Up is een onderdeel van de Drumfanfare Excelsior en bracht een gevarieerd programma met o.a.
Summer Holliday naar Children of Sanchez, maar
ook liedjes van o.a. Claudia de Breij. Zij hebben een
mini concert op vrijdag 21 mei verzorgd.
Na de zomervakantie staan er nog twee op het pro

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

gramma dus hou de website www.stichting-vitaalpen
drecht.nl in de gaten.
De aula van Vitaal Pendrecht wordt omgetoverd tot
een gezellig mini theatertje.
En een kopje koffie of thee met wat lekkers hoort er
bij en de toegang is gratis.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Taalfaculteit
De Taalfaculteit is blij met de nieuwe docenten die zich
weer willen inspannen om de deelnemers verder te
helpen met het verbeteren van de Nederlandse taal.
Net als in het reguliere onderwijs is het soms lastig om
een docent te vinden die alle drie ochtenden les kan
geven aan dezelfde groep.

waarom het belangrijk is dat je dat doet. De deelnemers hingen aan zijn lippen: duidelijk, uitgebreid en
met veel geduld werden de vragen beantwoord. Matthijs heeft ook een onderwijsachtergrond en weet hoe
je met de vele culturen van Rotterdam/Pendrecht zorgt
voor een goed gesprek.

Op dit moment zijn er vier groepen op verschillend
niveau, de deelnemers wennen aan de manier van
lesgeven en hechten zich aan de docent.

De afgelopen periode is aandacht besteed aan hoe
het verder gaat met de Taalfaculteit en wat daarvoor
nodig is. Het Albeda College is gevraagd om op locatie
te komen en zoveel mogelijk te vertellen wat het ROC
allemaal te bieden heeft als het om een beroepskeuze
gaat. Ook hier zijn weer duidelijk en met geduld de
diverse mogelijkheden besproken en de afspraak
gemaakt dat wie een persoonlijke gesprek wil ook
meteen een afspraak daarvoor kan maken. Alles is
vrijblijvend en altijd wordt er aan het einde nagegaan
of wat er verteld is duidelijk is.

Er wordt regelmatig een gastcollege gegeven door organisaties zoals Youz met een uitgebreid college over
verdovende middelen, alcohol en verslaving. Een aantal deelnemers heeft jonge kinderen in de basschoolleeftijd en waren zéér geïnteresseerd in de preventieve
aanpak van deze problematiek.
De RET gaf een uitgebreide en duidelijke uitleg over
hoe je b.v. een OV-chipkaart aan kunt vragen of hoe
je een klacht kunt indienen. Maar het ging ook over
hoe je buschauffeur of metro- en trambestuurder kunt
worden. Na afloop kreeg iedereen een dagkaartje voor
het openbaar vervoer.
De dag voor de verkiezingen kwam Matthijs van
Muijen een gastcollege geven over het stemmen en

De belangstelling van andere wijken en organisaties is
groot: regelmatig komt de vraag om een ochtend mee
te mogen kijken, dat gebeurd altijd in overleg met de
docenten en de deelnemers.
We kunnen leren van elkaar; dat geldt voor de deelnemers maar zeker ook voor de docenten en de projectleiding, want aan de Pendrecht Universiteit word je
wijzer.

Plantjesdag
Op 8 mei jl. heeft complex Schouwen-Duiveland een plantjesdag georganiseerd die werd gesponsord
door Woonstad Rotterdam.
Bewoners konden tegen inlevering
van een bon, plantjes komen halen
voor hun balkon of tuintje, tegelij-

kertijd gezellig iets drinken met een
puntje vlaai er bij.
De vlaai werd ons aangeboden
door Opzoomer Mee die dit jaar
25 jaar bestaan.
Het was een gezellige middag en
zeker weer voor herhaling vatbaar.
Rineke de Graaf
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Interview in het stadhuis
Het begon met een interview voor
de Paul Nijgh penning voor Bien
Hofman.
Toen ik hoorde dat ze uitgekozen
was, vond ik dat heel knap. Toen ik
daarna ook hoorde dat ik bij deze
uitreiking mocht zijn, werd ik helemaal blij. Ik mocht voor de eerste
keer naar het stadhuis yoepppiii. Ik
was er nooit binnen geweest, vond
het heel spannend om dat een keer
mee te mogen maken.
We kwamen aan bij het stadhuis
een mooi oud gebouw. Mijn mama
en ik waren naar de hoofdingang gelopen, maar konden daar niet naar
binnen. We liepen naar de zijkant en
daar zag ik een poort, liep daar naar
binnen en zag daar een hele mooie
tuin ik vroeg gelijk of mijn mama een
foto kon maken. Uiteindelijk toen we
naar binnen gingen, stonden daar
veel beveiligers. Toen werd ons
gezegd dat we onze jassen konden
ophangen en dat we konden doorlopen naar de burgerzaal.
WOW wat is dat een mooie grote
zaal, hoge deuren en mooie ramen.
Ik keek een beetje in de rondte
en zag toen ineens burgemeester
Aboutaleb binnen komen en de
deuren gingen dicht.
Daarna begon iemand te praten en
werden de filmpjes van het interview
afgespeeld. Hierna werden de penningen uitgereikt aan Bien Hofman
en 2 andere personen, door de
burgemeester. Daarna ging de burgemeester gelijk weg en de beveiliging rende er achteraan. Vervolgens
gingen wij de zaal uit en konden we
Bien Hofman feliciteren. Als laatste
hadden we nog iets gegeten en
gedronken en gingen toen naar huis.
Toen we naar huis gingen liep ik
over een mooie goude brug naar de
uitgang.
Ik vond het leuk dat ik een keer naar
het stadhuis ben geweest.
Sebastiaan Bonnema

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Ga naar www.kinderfaculteitpendrecht.nl voor meer informatie
over de zomerfaculteit.
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Zomerfaculteit Pendrecht

26 t/m 30 augustus 2019
Zomer Herfst Winter Lente
Inschrijven vóór maandag 15 juli via
www.kinderfaculteitpendrecht.nl
Wanneer
In de laatste week van de zomervakantie is de jaarlijkse Zomerfaculteit
van Kinderfaculteit Pendrecht. Van maandag 26 t/m
vrijdag 30 augustus, iedere dag van 10.30-14.30.
Voor wie
De Zomerfaculteit is er voor alle leerlingen van de
groepen 2 t/m 8. Voor de kleuters van groep 1 is er een
mini Zomerfaculteit op dinsdag en donderdag, ook van
10.30-14.30.
Het thema van de Zomerfaculteit is: De vier seizoenen:
Zomer Herfst Winter Lente.
Wat
In alle seizoenen valt er van alles te beleven. Carnaval in
de zomer, kastanjes zoeken in de herfst, Winterwonderland in de winter, nieuwe bloemen in de lente.
Tijdens de Zomerfaculteit maken we dat in een week
allemaal mee. We gaan op expeditie naar het Eiland van
Brienenoord, we gaan vliegers maken, varen, muziek
maken, een carnavalsoptocht verzorgen, een 4 seizoenen spel spelen, picknicken en nog veel meer.
Tijdens de Zomerfaculteit is er ook veel aandacht voor
het klimaat en leren we hoe we mee kunnen werken aan
een schoon milieu.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Op vrijdagmiddag is er een feestelijke afsluiting met alle
kinderen en ouders!
Inschrijven
Inschrijven kan tot maandag 15 juli. Ga naar de website
kinderfaculteitpendrecht.nl. Lukt het niet om je via de website in te schrijven, kom dan langs bij de Kinderfaculteit.
Vrijwilliger?
Vindt u het leuk om één of meerdere dagen mee te
helpen met de Zomerfaculteit of heeft u nog vragen of
opmerkingen, dan kunt u bellen of mailen met de projectleiding.
Projectleiding Kinderfaculteit: Addie Bergwerff
(06-49896797) of Mimount Hammouche (06-33366485);
kinderfaculteit@stichting-vitaalpendrecht.nl.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Vakmanschap
De Kinderfaculteit organiseert Vakmanschap voor leerlingen van de
groepen 7 en 8. Met vakmanschap
maken de leerlingen kennis met
verschillende beroepen. Zij kunnen
ontdekken of een beroep misschien
wel goed bij hen past. Zo krijgen ze
ook een beter beeld voor het kiezen
van een VO-school. Vakmanschap
vindt plaats op woensdagmiddag.
Programma Vakmanschap les:
19 juni bezoeken we MBO school
Hout Meubel College.
26 juni gaan we een kunstenaar
bezoeken in Charlois.
3 juli bezoeken wij de Stichting
Kunstzinnige Vorming Rotterdam
en krijgen er les over werken in de
muziek.
We hebben dit schooljaar met de
kinderen verschillende Vakmanschap lessen gevolgd. We zijn
naar kinderopvang KSH, het wijkteam, bureau Halt, Young Business
School, Woonstad Rotterdam,
de paardenmanege en Plukhoek

Mookhoek geweest. De kinderen
hebben deze lessen met veel plezier
bezocht.
Beroepenmarkt
Vindt u het leuk om een keer iets
te vertellen of te laten zien over uw
eigen beroep? Volgend jaar organi-

seert Vakmanschap, samen met de
scholen een beroepenmarkt waarin
leerlingen kennis kunnen maken met
verschillende bedrijven en beroepen.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt
u contact opnemen met Mimount
Hammouche, m.hammouche@
stichting-vitaalpendrecht.nl.

Van fouten maken kun je leren
Bij de Rekenfaculteit wordt er elke dag gerekend. En
waar er gerekend wordt, worden er fouten gemaakt.
Leerlingen maken fouten en rekentutoren maken fouten.
Is dat erg? Helemaal niet!
Vaak schamen wij mensen ons als we een fout maken.
Het geeft ons een vervelend gevoel. We voelen ons bijvoorbeeld minder dan anderen. Of we zijn bang dat het
nooit gaat lukken. Maar dat is nergens voor nodig.
Wat u ook aan het leren bent,
fouten maken hoort erbij. U leert
wat in ieder geval niet werkt of
hoe u iets liever niet moet aanpakken. Als u blijft proberen kunt
u uiteindelijk ontdekken hoe het
wel moet. En u mag daarbij ook
om hulp vragen. Zo blijft u leren
en groeien.
Als u nooit iets nieuws probeert,
dan geeft u zichzelf niet de kans
om iets nieuws te leren. Ga dus
lekker aan de slag om nieuwe
dingen uit te proberen.

Bij de Rekenfaculteit creëren wij graag een omgeving
waarin leerlingen zich op hun gemak voelen. Een omgeving waarin zij hun berekeningen durven op te schrijven
en te vertellen. Als een som niet goed is uitgerekend,
kan de rekentutor samen met de leerling de fout opsporen. Ook nodigen wij leerlingen uit om dezelfde som op
verschillende manieren uit te rekenen. Leerlingen kunnen dan van elkaar leren en de rekentutor leert ook van
de leerlingen.
Een aantal vragen om over na te
denken:
Wat heeft u laatst nog geoefend of
geprobeerd?
Wat zou u nog willen doen wat u niet
eerder heeft gedurfd?
Welke fout heeft u vandaag gemaakt? Wat heeft u ervan geleerd?
Wat kunt u nu doen wat u eerder
nog niet kon?
Hiernaast een rekenraadsel!
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Pendrecht van toen
Deze foto heb ik als kind gemaakt op 8 maart
1977 en is waarschijnlijk mijn allereerste foto
van de wijk. De opname is gemaakt vanuit
mijn slaapkamer in ons ouderlijke huis aan de
Wagenbergstraat, dat was in de oneven flat
in het achterste deel van de straat. De eengezinswoningen staan aan de Melissantstraat en
verderop is één van de flats aan de Geertruidenbergstraat te zien.
De grote flat op de achtergrond is het zes jaar
eerder geopende bejaardencentrum Valckensteyn, verder naar rechts de PTT-toren bij de
Waalhaven. Links van Valckensteyn liep de
havenspoorlijn waar dag en nacht goederentreinen reden, getrokken door één of meer
brullende diesellocomotieven.
Deze maand is de renovatie van de flat begonnen en kort daarvoor was ik in de gelegenheid
om nog één keer mijn ouderlijke huis te bezoeken, het huis stond toen leeg. Het was een vreemde
gewaarwording om voor het eerst na meer dan 20 jaar
in het kamertje te staan waar ik in mijn kindertijd heb geslapen. De stilte was onwezenlijk, in gedachten hoorde
ik weer de treinen over de havenspoorlijn rijden... Net

als in 1977 heb ik vanuit het raam een foto gemaakt en
na 42 jaar is het uitzicht nog bijna hetzelfde, de grootste
verandering is dat Valckensteyn er niet meer staat.

ADVERTENTIE

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

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

Mario Bosch
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Taptoe Pendrecht 2019
De Jong Euroband hoopt dat er een traditie is ingezet
met de Taptoe in Pendrecht. Maar liefst acht muziekkorpsen marcheerden vanaf de Schalmei, de thuisbasis
van de organisator, via de Krabbendijkestraat/Sliedrechtstraat en langs de Passage naar Plein 1953. Binnen de
kortste keren stond het Plein vol met vrolijke mensen,
zij hebben genoten van de bands die voornamelijk uit
kinderen bestond. Het weer was geweldig: niet te warm
en niet te koud. Ook de majorettepelotons, want zo heet
dat in de korpswereld lieten zich niet onbetuigd. Prachtig
uitgedost in mooie pakjes gooiden ze hun majorettestokjes hoog in de lucht.
Vitaal Pendrecht is gevraagd dit evenement te faciliteren
en heeft dat met heel veel plezier gedaan. Het gebouw

was één groot muziekcentrum met per band een lokaal.
Ook voor de vrijwilligers is goed gezorgd, de drankjes
en de lunchpakketjes zijn gesponsord door de ondernemingsvereniging Plein 1953.
Vaak wordt voorbij gegaan aan hoeveel energie, tact en
organisatietalent er nodig is om een dergelijk concours
te organiseren dat zat allemaal goed. Complimenten
voor de organisatie want alles ging zoals gepland.
De Jong Euroband hoopt op deze manier de aandacht
te vestigen op het plezier wat kinderen beleven aan het
in een groep muziek maken. Nieuwe jongens en meisjes
zijn dan ook van harte welkom.
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Pendrecht wordt aardgasvrij
Pendrecht wordt aardgasvrij. Dat is een grote opgave maar gelukkig kunnen de bewoners ook al zelf
aan de slag met energie besparen. Eind mei 2019 is
het project gestart met het opleiden van energiecoaches.
Bewoners van Pendrecht worden in drie bijeenkomsten
door een ervaren trainersduo opgeleid tot energiecoach.
Na de cursus zijn ze in staat andere bewoners te adviseren in energiebesparing door middel van kleine aanpassingen en gedragsveranderingen, zoals radiatorfolie
plaatsen en het goed instellen van apparatuur in huis.
Voor deze adviezen ontvangen de energiecoaches een
certificaat en een kleine vergoeding. De energiecoaches
helpen op deze manier de bewoners van Pendrecht
energie en geld te besparen, betalingsproblemen te
voorkomen en geld over te houden voor ander leuke
dingen.
Als wijkpartner kent u de wijk, de bewoners, hun problemen en zorgen. Daarom vormt u een belangrijke
schakel in de wijk om de informatie over het project en
de energiecoaches bij de bewoners bekend te maken.
Op deze manier hopen wij samen iedereen in Pendrecht
te kunnen helpen met het besparen van energie. Maar

moet je aan voldoen om in aanmerking te komen als
energiecoach?
De cursisten zijn:
• Sociaal vaardig of bereid zijn deze vaardigheden te
leren.
• Willen graag mensen helpen.
• Geïnteresseerd in energiebesparing.
Wat kunnen de cursisten verwachten?
• Een certificaat na afronding van de cursus.
• Een kleine vergoeding voor de advieswerkzaamheden.
• Contact met een leuke groep mensen.
• Er is voor de mensen altijd een aanspreekpunt bij
vragen.
Kent u een geschikte kandidaat? Of wilt uzelf meedoen,
bijvoorbeeld door personeel of ander vrijwilligers te
laten bijscholen over het onderwerp energiebesparing in
Pendrecht?
Aanmelden kan via energiecoach@pendrecht010.nl.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen
met Julia. Julia Hevemeyer is bereikbaar via 06 - 48 73
15 19 of mail naar energiecoach@pendrecht010.nl.

Doe mee met de Grote Opzoomerquiz
Opzoomer Mee bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd. De
allereerste Opzoomerdag in Rotterdam was op 28 mei
1994, in Pendrecht deden meer dan 30 straten mee! De
organisatie van het Opzoomeren is in de loop der jaren
wel wat veranderd maar de doelstelling is altijd hetzelfde
gebleven: samen de handen uit de mouwen steken voor
een schone en veilige straat.
Vanwege het 25-jarig jubileum organiseert Opzoomer
Mee de Grote Opzoomerquiz. De (digitale) quiz bevat 25
vragen over het heden, verleden en de kunde van het
Opzoomeren. Weet jij alle antwoorden? Vul de quiz in
en wellicht sleep je een mooie prijs in de wacht voor je
straat! En zoals het hoort bij het Opzoomeren: iedereen
mag meedoen!
Dus nodig al je buren uit om de quiz ook in te vullen. De
quiz staat op de website van Opzoomer Mee, via de link
https://opzoomermee.typeform.com/to/E9Zjqs kom je
meteen op de juiste pagina.
Dit zijn de prijzen:
1e prijs: waardebon van 500 euro,
2e prijs: waardebon van 400 euro,
3e prijs: waardebon van 300 euro,
4e t/m 25e prijs: waardebon van 200 euro.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Onder alle winnaars verloot Opzoomer Mee een gratis
uitje met de Pannenkoekenboot voor 25 buren.
En dit zijn de spelregels:
Vul de quiz in vóór 1 november 2019, de prijsuitreiking is
op 25 november 2019.
De prijzen komen het Opzoomeren in de straat ten
goede, het zijn dus geen persoonlijke prijzen. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Per straat
wordt slechts één prijs toegekend; hoe meer bewoners
per straat meedoen, hoe groter de kans op een prijs.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Kinderfaculteit ontmoet Woonstad Rotterdam
De leerlingen van de kinderfaculteit
bij Bouwbedrijf Slokker.

Woonstad Rotterdam is volop aan de gang in Pen
drecht. De 128 woningen aan de Geertruidenbergstraat
en de Wagenbergstraat worden uitgebreid opgeknapt in
samenwerking met de aannemer Bouwbedrijf Slokker.
Hoe kijken zeven talentvolle en creatieve leerlingen uit
groep zeven en acht van de kinderfaculteit Pendrecht
hiernaar?
Op stap met Woonstad
De leerlingen van de kinderfaculteit zijn een dag op stap
om te kijken waar hun talenten liggen en wat er precies
gebeurt in hun eigen wijk, Pendrecht. De dag is van start
gegaan met een korte introductie van Woonstad Rotterdam. Na de introductie en de kennismaking met Bouw-

Renovatiewoning in Pendrecht.

bedrijf Slokker zijn de leerlingen de wijk ingegaan om
de ontwikkelingen van dichtbij te bekijken. Het enthousiasme spatte er vanaf.
De renovatie
Met de helm op en bestuderende gezichten inspecteren
de leerlingen de renovatiewoningen. Er worden verschillende vragen gesteld over het verbeteren en vernieuwen
van een woning, maar ook waar de bewoners naar toe
gaan als het wordt gerenoveerd.
Uiteraard helpt en ondersteunt Woonstad Rotterdam
deze bewoners om een nieuwe woning te vinden. De
kinderfaculteit kijkt terug naar een geslaagde en creatieve middag met een leuke goodiebag als herinnering.

Samen verbouwen, samen bepalen
In de vorige editie van In de kijkerd
hebben we de lezers laten zien wat
we allemaal gaan doen de komende
jaren. Daar doen we nog een schepje
bovenop!

zal ook gelijk kleine reparaties uitvoeren
als het nodig is. Naast het bekijken van
de kwaliteit van de huizen zal er ook
een uitgebreid gesprek met de bewoners zijn. In dat gesprek zullen we de
bewoners uitleggen wat we allemaal
Papendrecht- en Halsterenstraat
moeten gaan doen om de huizen op te
Eengezinswoningen in
In de Papendrecht en Halsterenstraat
knappen. Daarnaast kunnen bewoners
Papendrechtstraat.
staan 48 eengezinswoningen. De woons vertellen wat er nog meer aangeningen krijgen een uitgebreide opknapbeurt. Het is verpakt zou moeten worden en of we met speciale wensen
gelijkbaar met het plan voor de 102 eengezinswoningen
of situaties rekening moeten houden.
aan het Fijnaartpad, Sliedrechtstraat,
Melissantstraat, Middelharnisstraat en
Tiengemetenflat
de Abbenbroekweg. Dat betekent in ieIn de Tiengemetenflat gaan we volgend
der geval dat de woningen “van het gas
jaar ook aan de slag. In deze flat worden alle 71 driekamerwoningen aangeaf gaan” en aangesloten worden op het
sloten op het warmtenet. Dat betekent
warmtenet van Nuon. De voorbereidindat de warmte die in de haven door de
gen voor de renovatiewerkzaamheden
industrie gemaakt wordt via buizen naar
zijn in volle gang. Het bouwbedrijf Huiwoningen gaat om ze te verwarmen.
zerbouw gaat voor de zomervakantie
bij de bewoners thuis langs. Tijdens het
Vanaf mei 2020 zullen we daarmee
bezoek wordt er gekeken wat de staat
beginnen en ruim voor die tijd gaan we
van de woning is. Als dat bekend is, kan
bij de bewoners langs om met hun te
bespreken wat de beste manier is om
er eerst een begin worden gemaakt met
dit werk te doen.
het verbouwingsplan. Het bouwbedrijf
Tiengemetenflat.
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Fietsenbank

belangrijke

telefoonnummers:
Vitaal Pendrecht

p.a. Plein 1953 nr 192
3086 EM Rotterdam

(010) 480 93 46

Rollatorwerkplaats (open maandag en donderdag 10:00-13:00 uur)
Plein 1953 nr 192
www.stichting-vitaalpendrecht.nl

In het Gemaal op Zuid is de eerste Fietsenbank van
Rotterdam geopend. Daar kan iedereen met een laag
inkomen een fiets lenen of met korting kopen.
Wilt u ook een fiets lenen of kopen voor een goede
prijs? Dan heeft u een doorverwijzing van bijvoorbeeld
het wijkteam of de VraagWijzer nodig. Neem contact
op met een VraagWijzer bij u in de buurt of bel 14 010.
Bij de Fietsenbank kunnen wijkbewoners elkaar ook
ontmoeten, fietsles krijgen en werkervaring opdoen door
fietsen op te knappen.
Wilt u meer informatie?
Gaat u dan naar Verkeersonderneming.nl/fietsenbank/.
Foto: RTV Rijnmond

Nieuwe leden gezocht
De leden van de biljartclub zijn op zoek naar
nieuwe leden. Wij spelen in competitieverband
maar meedoen is het
belangrijkste. Wij spelen
elke dinsdagavond van
19.00 tot 21.00 uur. De
contributie bedraagt
3 euro per maand.
Het adres is Vlissingenplein 108, Pendrecht/Rotterdam.

Buurt Bestuurt

De nieuwe data voor 2019:

Kom mee praten over actuele zaken in de wijk op:
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

Rechtswinkel Maasstad 

(010) 480 93 46

Woonstad Rotterdam

(010) 440 88 00

p/a Vitaal Pendrecht
Plein 1953 nr. 192
3086 EM Rotterdam
Inloopspreekuur ma. en dond. 18.00-20.00 uur

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

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance
Brandweer
Politie (lokaal tarief)
Dierenambulance Rotterdam

112

(0180) 64 33 00
(010) 446 84 28
0900 - 8844
(010) 415 56 66

INFORMATIE GEMEENTE ROTTERDAM
Alg. nummer gemeente Rotterdam

14010

(lokaal tarief, 7 dagen per week, 24 uur per etmaal)

Voor alle informatie over producten en diensten van de
gemeente Rotterdam en voor klachten m.b.t. de buitenruimte

OVERIGE BELANGRIJKE NUMMERS

M. (Meld misdaad anoniem) (gratis)
Meldpunt woonoverlast Charlois
Milieudienst Rijnmond
RET (€ 0,10 p. min.)

STORINGSNUMMERS

0800 - 7000
(010) 481 47 91
(010) 473 33 33
(0900) 500 60 10

Nationaal storingsnummer gas en stroom (gratis)
Evides (gratis)

0800 - 9009
0900 - 0787
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Circusdag in speeltuin Neeltje Jans

Zondag 9 juni was het weer zover: voor de tweede keer
circusdag in de Neeltje Jans.
Het weer was uitzonderlijk mooi na een storm en regenachtige week en dat was te merken aan de opkomst.
Een heel rustig begin om 13.00 uur maar toen de muziek
begon, stroomden de kinderen met hun ouders binnen.
Circus Rotjeknor kon er dit jaar ook bij zijn en nog wel
met een heuse circustent en ring waar de hele middag
werd geoefend om aan het eind van de middag o.l.v. de
circusdirecteur een voorstelling te geven.
Ook al is er deskundige begeleiding, dan nog valt
jongleren met een bordje op een stokje en balanceren
op een balk of bal niet mee dat is best moeilijk. Maar
talentjes zitten erbij en zijn ook van harte welkom om het
nog beter te leren op de circusschool van Rotjeknor op
Katendrecht (zie www.rotjeknor.nl).
Het springkussen en de ballenbak waren de hele middag
bezet met opgetogen kinderen die zich lekker konden
uitleven. Het was een hele kunst om de capriolen van

de rodeostier te kunnen weerstaan. Het kleurige treintje
tufte door de wijk met ouders en kinderen kortom er was
genoeg te doen.
Bij circus hoort natuurlijk een suikerspin en popcorn en
als je van dit alles trek kreeg was er een frietje of een
broodje. Dankzij de vrijwilligers en de jongeren van
JOZ is het een enorm succes geworden met tussen de
500/600 bezoekers gedurende de dag. De bedoeling is
om er een traditie van te maken. Aan circus Rotjeknor
zal het niet liggen zij hebben genoten van de kleine
artiesten in spé.

Speeltuin 7 is weer open
na een grote verbouwing

Activiteiten 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.

Op 2 juni is het groots gevierd!
Met o.a. een springkussen, suikerspinnen, popcorn,
waterpret, glittertattoos, schminken, muziek, grabbelen,
loterijen en nog heel veel meer.
Na een grondige opknapbeurt zijn de kinderen weer
welkom om te komen spelen.
Het adres: Sliedrechtstraat 250, 3086JR, Rotterdam

