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Opzoomercollege 2017
Op maandag 27 maart van 19.30 tot 21.30 uur 
wordt er weer een Opzoomercollege georgani-
seerd in samenwerking met Jurgen Groenenboom 
van Bureau Opzoomer Mee.

Het Opzoomeren in Pendrecht gaat heel goed: 
het afgelopen jaar zijn er in totaal 79 bonnen 
verzilverd en hebben nog meer straten zich aan-
gemeld.
Jurgen gaat weer iets vertellen over de komende 
campagnes en de “trekkers” van de straten kun-
nen als ze dat willen weer iets vertellen over de 
activiteiten die ze georganiseerd hebben en over 
hun nieuwe plannen in 2017.

Oproepje:
Wie wil de oversteekbrigade komen verster-
ken zodat de kinderen veilig over kunnen 
steken?
Er zit een opleidingsmogelijkheid aan die 
uiteindelijk kan leiden tot verkeersbrigadier.
De kosten van de EHBO cursus zijn uiteraard 
voor rekening van de Kinderfaculteit en wor-
den klassikaal gegeven bij Vitaal Pendrecht.

Opgeven kan bij Diana Leeuwangh op maan-
dag en dinsdag om 15.30 uur en woensdag 
om 13.00 uur  

'Allemaal taal'
Op de voorpagina staat een groep zeer 
enthousiaste deelnemers die geen les 
verzuimen om zo snel mogelijk de Neder-
landse taal onder de knie te krijgen.
Van inburgeren, alfabetiseren tot conversa-
tielessen het maakt niet uit er wordt bijna 
niet verzuimd.
Voor de één gaat het met kleine stapjes 
voor de ander is het einddoel al bijna in 
zicht.
De groep leeft met elkaar mee en leert 
om zelf het woord te kunnen doen bij de 
huisarts of hoe je met formulieren om moet 
gaan. Alles wat bij kan dragen om de taal te 
verbeteren wordt aangepakt, zo was ook de 
verkiezingen een onderwerp. Een reactie 
“Het is fijn om te komen want je leert met 
een groep en het is ook nog gezellig”



Voor u ligt het eerste nummer van 
In de Kijkerd, er is weer genoeg 
gebeurd de afgelopen maanden.
De theatervoorstellingen in decem-
ber waren weer een groot succes 
en er wordt alweer druk geoefend 
voor de Midzomervoorstelling van 
21 juni, hou de website goed in de 
gaten.

Ook de Clasien Kramer speld is 
uitgereikt tijdens het Nieuwjaarscol-
lege en aanmeldingen voor dit jaar 
kunnen vanaf nu worden ingeleverd.

Het voorjaar heeft zich alweer laten zien op de 
Slinge, het Vlissingenplein en diverse andere 
plekken in de wijk bloeien de bollen zo weelderig 
dat als je ernaar kijkt vanzelf blij wordt. 

De Zuiderkroon is weer open voor zowel de 
activiteiten als het restaurant. Er kan weer 
heerlijk gegeten worden en ook de lunches zien 
er goed uit. De openingstijden zijn te vinden op 
pagina 14.

Het jaarlijkse Opzoomercollege is op maandag 
27 maart van 19.30 tot 21.00 uur.
Tot slot kunnen we allemaal trots zijn op alle 
taaldeelnemers en mocht je in de winkel één 
van de deelnemers tegen komen, maak dan 
eens een praatje.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Supermarkt Oujda
ook verhuisd
Ook Oujda in de Krabbendijkestraat 
had een grotere ruimte nodig en is 
naar de overkant verhuisd, de winkel 
zit naast Albert Heijn op nummer 8. 
Het assortiment was zodanig uitge-
breid dat ook zij uit hun jasje groei-
den. Naast groenten en fruit zijn er 
nu ook warme gerechten die erg op 
prijs gesteld worden door de klanten.

Tandheelkundig Centrum Pendrecht

Lunchroom Plein 1953
ADVERTENTIE

Wij bezorgen uW brood, gebak,
belegde broodjes, soep en zelfs uW 

Warme maaltijd bij u aan huis.

Vandaag bestellen Voor 15.00 uur
en Wij brengen het morgen bij u

tussen 09.00 en 12.00 uur.

Wilt u meer Weten?
010 - 4 81 31 60

WWW.lunChroomplein1953.nl

bezoekadres: plein 1953 op nr. 52.
(2 deuren naast de kruidVat). Susanne van Leeuwen heeft op 12 januari de 

haarstudio overgenomen, ze werkte al voor Kim 
(de vorige eigenaar) en heeft haar droom waar 
kunnen maken door de overname. De kapsalon is 
te vinden op Plein 1953 nummer 3 op het rijtje van 
de vishandel, Astrid’s Home Decor en de bloemen-
winkel.
Ze heeft wat veranderingen aangebracht om het 
ook echt haar winkel te laten zijn en maakt gebruik 
van nieuwe kappersproducten, die ze ook te koop 
aanbiedt.
Tot ziens bij Jade Haarstudio.

Jade Haarstudio heeft
een andere eigenaar

Het Tandheelkundig Centrum 
Pendrecht is verhuisd van de Zijpe 
naar Plein 1953 nummer 57. Een 
aantal jaren was hier het Pendrecht 
Museum en de Rollatorwerkplaats 
gevestigd en daarna heeft het pand 
enkele jaren gewacht op de nieuwe 
eigenaar. Na een grondige renovatie 
ziet de ruimte er prachtig uit, een 
aanwinst voor het Plein.

Alles wat met mondzorg te maken 
heeft is nu mogelijk: elke woensdag 
is er een kindertandarts en voor 
iedereen die bang is een angst-
tandarts. Natuurlijk is iedereen van 
harte welkom, maak wel even een 
afspraak om de wachttijden zo kort 
mogelijk te kunnen houden.
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Na een wat wisselvallige winter, met veel regen en af 
en toe wat vorst, is eindelijk de lente in aantocht. De 
bloembollen zijn laat en er is, in tegenstelling tot vorige 
jaren, nu nog niet zo veel te zien. We gaan ervan uit dat 
dit ongetwijfeld goed gaat komen als het zonnetje wat 
vaker zal gaan schijnen.
Langzaam aan zie je al wel tuinders die een begin 
gemaakt hebben voor een nieuw seizoen moestuinieren. 
Hopelijk wordt het harde werk  beloond met veel groen-
ten en fruit uit eigen tuin.
In het najaar zijn de kruidentuinen omgespit en bemest 

en binnenkort zullen die worden voorzien van kruiden en 
plantjes. Ook de klimopplanten die tegen de hekken zijn 
geplaatst zijn goed aangeslagen en zullen vast en zeker 
dit jaar goed doorgroeien.
Wij hopen met elkaar een plezierig, maar vooral vrucht-
baar tuinjaar tegemoet te kunnen zien.
Er zijn nog kavels (7 x 5 m) beschikbaar. De kosten hier-
voor zijn € 42,50 per jaar per kavel en een éénmalige 
sleutelborg van € 10,00 
Heeft u belangstelling dan kunt u bellen met Gerda 
Matthijssen  om een afspraak te maken tel. 06-36522692.

Voorjaar op het Arboretum Pendrecht



IN DE KIJKERD

6

Binnen de Rekenfaculteit krijgen 
leerlingen op de vier basisscho-
len in Pendrecht uit groep 6, 7 en 
8 een schooljaar lang 4 uur per 
week rekenen van een persoon-
lijke tutor. Shay en Anuj (groep 
8, Over de Slinge Sommelsdijk) 
krijgen nu een halfjaar tutor-les 
van hun tutor Sjors. Zij delen hun 
ervaringen met elkaar. 

Shay: “Waarom bent u eigenlijk 
tutor geworden?”. Sjors: “Ik heb ge-
studeerd voor docent op de Kunst-
academie en wist nog niet zeker of 
ik voor een grote klas wilde staan. 
Ook wist ik niet of ik binnen of 
buitenschool als docent aan de slag 
wilde, dit leek me de ideale manier 
om daar achter te komen. Tot nu 
toe bevalt het heel goed.” Shay: 
“Rekent u nu ook meer dagelijks?”. 
Sjors: “Ja, ik merk dat ik echt veel 
meer op getallen let. Bijvoorbeeld 
als ik in de supermarkt loop. Sjors: 
“Wat vinden jullie tot nu toe van de 
tutorlessen?”. Shay: “Ik vind het 
tutor-rekenen heel erg leuk. Ik ben 
bijvoorbeeld veel beter geworden 
in keersommen en kan alle som-
men veel sneller oplossen. Ook ben 

Ervaringen van leerlingen en
ouders met de Rekenfaculteit

ik qua cijfers echt vooruitgegaan. 
We krijgen hier meer aandacht en 
kunnen hier meer vragen stellen 
dan in de klas. Ook krijgen we meer 
uitdaging, bijvoorbeeld met rekentij-
gers en de 24-game”. Anuj: “Het is 
soms wel zwaar want we kunnen bij 
de tutor natuurlijk niet even onderuit 
gaan zitten en niks doen, maar ik 
vind het vooral heel uitdagend. We 
leren bij tutor-rekenen bijvoorbeeld 

ook echt al dingen voor de middel-
bare school.”

Ook ouders worden betrokken bij 
het tutorproject, er is wekelijks con-
tact tussen de ouders en tutoren. De 
moeder van Shay, Rekha Baboeram 
Panday, deelt haar ervaringen: “Ik 
vind het tutor- rekenen. Heel goed, 
Shay heeft er baat bij. Voornamelijk 
het rekenen 1 op 2 waarbij er meer 
aandacht gegeven kan worden helpt 
hem erg vooruit. Goed programma! 
Naast verbeteringen in rekenen 
merk ik ook dat hij zelfverzekerder 
is geworden. Hij praat gemakkelijker 
en heeft meer doorzettingsvermo-
gen ontwikkeld. Ook vertelde hij 
dat het aan het begin dat als een 
verplichting voelde terwijl hij nu 
met meer plezier naar de tutoren 
gaat. De terugkoppeling elke week 
naar mij als ouder ervaar ik als zeer 
prettig. Alhoewel één keer in de 
twee weken ook zal volstaan. Het is 
voornamelijk dat ik graag help thuis 
en dat lukt beter als ik weet waar ze 
op school mee bezig zijn. Met de 
meester heb je natuurlijk veel minder 
contact. Goed programma!”.

Anne Kielman

Het schaakspel op Plein 1953
Met het schaakspel is al een 
keer geoefend maar op zater-
dag 20 mei, tijdens het jaarlijkse 
Lentefeest, wordt het officieel 
in gebruik genomen door de 
kinderen van de Kinderfaculteit. 
Ruben van der Meijden, wijk-
agent van Pendrecht Zuid, gaat 
het opnemen tegen de kinderen 
die hopen dat er veel publiek is 
om ze aan te moedigen.
Ook wijkbewoners mogen 
gebruik maken van het spel, 
alleen moet daar wel even een 
afspraak voor gemaakt worden.
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Techniek
groep 7 en 8
In de 2e lessenserie van de Kinderfaculteit is er speciale 
aandacht voor techniek in groep 7 en 8. Anders dan de 
gebruikelijke 15 weken les is er een divers workshop-
aanbod voor de boven-
bouw. Via school worden 
de leerlingen uitgenodigd 
voor workshops met 
verschillende thema’s. Zij 
kunnen zich dan via de 
website van de Kinder-
faculteit inschrijven voor 
de thema’s die ze leuk en 
interessant vinden.
Verschillende technie-
ken, gereedschappen 
en materialen komen 
aan bod. Hoe ga je om 
met elektriciteit, welke 
gereedschappen heb je 
nodig om je eigen sieraden te maken? Tandpasta koop 
je in de supermarkt, maar hier leren leerlingen hoe je dit 
zelf kunt maken. Ook zal er op school aan leerlingen zelf 
gevraagd worden welke techniekworkshop zij nog graag 
willen volgen.
Meer informatie of inschrijven? 
www.kinderfaculteitpendrecht.nl
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Werken aan de toekomst
met Vakmanschap
Voor leerlingen van de groepen 7 
en 8 heeft de Kinderfaculteit een 
speciaal programma: Vakman-
schap. Met Vakmanschap maken de 
leerlingen kennis met verschillende 
beroepenvelden om zich op hun 
eigen toekomst voor te bereiden. 
Door werkbezoeken aan bedrijven, 
door gesprekken met professio-
nals en door een kijkje te nemen 
bij vervolgopleidi  ngen doen zij 
ideeën op. Ook merken zij waar hun 
interesse ligt.  In februari en maart 
was het de beurt aan beroepen in de 
haven en in de zorg. Een groep van 
15 enthousiaste leerlingen bezocht 
Futureland op de Maasvlakte, het 
Scheepvaart en Transportcollege en 
het Educatief Centrum Mainport, het 
informatiecentrum van de Rotter-
damse haven. Deze drie bezoeken 
betekende voor hen een grondige 
kennismaking met werken in de ha-
ven. In een presentatie in Futureland 
werd verteld over het ontstaan van 
de Maasvlakte 2. Een enorm haven-
gebied waar zo’n 10 jaar geleden 
nog  volle zee was. In het college 
maakten zij kennis met de verschil-
lende opleidingen die het STC heeft 
en konden de leerlingen hun techni-
sche skills oefenen met het maken 
van een robotje. Ook hebben zij 
proefjes gedaan in een echt labo-
ratorium. Het werken in de haven 

is veelzijdig en er is werk te vinden 
op veel verschillende niveau’s. Een 
aantal leerlingen is geïnteresseerd 
geraakt in het Scheepvaart en 
Transportcollege. Of dat door hun 
enthousiasme voor de haven of voor 
de 3-D printer van deze school komt, 
is nog wel een beetje de vraag.
Het Vakmanschap-thema van maart 
is Geneeskunde en Zorg. Bij het 
schrijven van deze In de Kijkerd is 
dit nog in volle gang. Bij een bezoek 
aan het zorghotel van Aafje keken 
de leerlingen hun ogen uit en bleven 

zij maar vragen stellen: ‘Waarom 
de naam Aafje?’ ‘Wat gebeurt er 
met mensen die beroerte hebben 
gehad?’ ‘Hebben mensen een eigen 
voordeur?’ Zij kijken uit naar het 
bezoek aan het Erasmus ziekenhuis 
en de Mini Medical school.
Binnenkort start de inschrijving voor 
de volgende series Vakmanschap. 
Met in april: Rechten en Handha-
ving, in mei: Techniek en in juni 
verschillende workshops waaronder 
een bezoek aan het Topsportcen-
trum Rotterdam!
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Kinderfaculteit Band on the road

'Als echte 
muzikanten 
ging de Kin-
derfaculteit 
op tournee 
langs de 
scholen. 
Muziek, 
spanning, 
sound 
check, 
toespraak 
van de di-
recteur, een 
echte rap, 
sjouwen en 
een slotop-
treden voor 
de trotse 
ouders.'
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Rots en Water

De Kinderfaculteit organiseert ruim 50 verschillende les-
sen en trainingen voor de leerlingen van de Pendrechtse 
scholen. Een bijzondere training is ‘Rots en Water’. De 
training is gericht op gedrag, houding, zelfvertrouwen, 
respect voor elkaar en omgaan met lastige situaties. 
In de training oefenen kinderen met situaties die zich 
overal kunnen voordoen: op straat, op het schoolplein, 
op het sportveld of in de klas. Wil je samen iets bereiken, 
bijvoorbeeld de overkant van het lokaal, wanneer je met 
je groepje maar een paar hoepels hebt waarin je mag 
staan, dan moet je wel samenwerken en overleggen. Wil 

je niet  omvallen als meester Bram je een duw geeft, dan 
moet je wel stevig in je schoenen staan. En wil je niet 
meteen boos of verdrietig worden als een klasgenoot 
vervelend tegen je doet, dan moet je wel rustig ‘stop’ 
kunnen zeggen. Rots en Water betekent werken aan 
een stevige kern bij jezelf en begrip en respect voor de 
ander. Dat oefenen de kinderen op een sportieve en 
plezierige manier in de training. Soms wordt de training 
georganiseerd op verzoek van ouders, er wordt dan een 
groep van individuele leerlingen gevormd. Daarnaast zijn 
er trainingen voor een hele klas.

‘Waarom is er in Pendrecht eigenlijk geen Avond4-
Daagse?’ De afgelopen periode stelden verschillende 
ouders en leerkrachten deze vraag. De Kinderfaculteit 
heeft daarom samen met Speeltuin Neeltje Jans en 
vrijwilligers van alle basisscholen de handen ineen 
geslagen, om dit jaar de eerste Avond4Daagse in 
Pendrecht  te organiseren. 
Van dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni wordt er vier avonden 
5 kilometer gelopen, waarbij de start en finish in Speel-
tuin Neeltje Jans zal plaatsvinden. Op de slotavond is 

Avond4Daagse in Pendrecht
er ook een feestelijke afsluiting, 
waarbij alle deelnemers en hun 
familie van harte welkom zijn. 
Inschrijven kan in mei op de vier scholen en natuurlijk 
kunnen alle deelnemers de prestigieuze medaille ver-
dienen! Kinderen uit groep 1 t/m 6 moeten tijdens het 
lopen begeleid worden door een volwassene.

We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers 
tijdens deze eerste editie. Loop jij ook mee???
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Op 19 september 1957 werd door een jongetje van 9 
jaar een tableau onthuld in de zijgevel van de flat op de 
hoek van de Slinge en de Ooltgensplaatweg. Het ta-
bleau toont motieven uit de wederopbouw en is ontwor-

Pendrecht van toen

De Kledingbank Rotterdam is er voor iedereen, die voor 
weinig geld of zelfs gratis mooie kleding wil hebben.
En... dat kan voor jezelf, maar ook voor je partner en je 
kinderen.
De Kledingbank werkt net zoals de Voedselbank: men 
krijgt  (mooie) kleding van bedrijven, winkels en hotels 
en geeft die kleding dóór aan mensen met weinig geld. 
Dat kost je dan niks. 

Hoe werkt het? Je hebt een brief nodig van bijvoorbeeld 
“Vitaal Pendrecht”. Die ondertekent de brief, waardoor 
blijkt, dat je weinig geld te besteden hebt. Dat gaat op 
vertrouwen. Met die brief ga je naar de Kledingbank – je 
hebt verteld voor wie de kleding bestemd is. Je hebt een 
afspraak gemaakt en je neemt je identiteitsbewijs mee. 
Je gaat naar de afspraak toe en je gaat – na het kiezen 
en passen – gelukkig de winkel uit. Fantastisch toch!? 
En zoiets kan twee keer per jaar: voor de zomer en de 
winter!
En mensen met wat meer geld, kunnen hun allerleukste 
kleren daar gewoon kopen. 

Kijk voor meer informatie op de site www.kledingbank-
rotterdam.nl 
De Kledingbank is gevestigd aan de Oostkousdijk 21a, 
Delfshaven (tramlijn 8 – richting Spangen, halte Oost-
kousdijk).

Mooie kleren voor weinig of geen geld!

pen door Adri Blok (1919-1990) als eerbetoon voor de 
heer A. Bos, voorzitter van de Bouwvereniging Patrimo-
nium die deze huizen heeft laten bouwen. Het jongetje 
dat de onthulling verrichte was Arie Bos, kleinzoon van 
de voorzitter.
Onderaan op de twee meter langs steen staat de 
volgende tekst: DEZE STEEN IS GELEGD 19 9 1957 
DOOR ARIE BOS GEB. 27 11 1947.

Bouwvereniging Patrimonium beheerde destijds Pen–
drecht 4, dat is het deel van de wijk tussen de Slinge en 
de Tiengemetensingel (nu het noordelijke deel van de 
Tiengemetenbuurt). Dit stukje wijk is nooit van OWG of 
haar opvolgers geweest, de woningen zijn van Vestia 
Rotterdam.
Oorspronkelijk zat het tableau ingeklemd tussen vier 
muurankers. Tijdens de renovatie van de flat in 1991 
was de steen weg maar is daarna teruggezet, de steen 
is nu gedeeltelijk ingemetseld in de gevel en is ook iets 
hoger geplaatst.

Mario Bosch

Verwijzende organisaties zijn bijvoorbeeld de Voedsel-
bank, Arosa, de Sociale Dienst, Kerkgenootschappen, 
huisartsen. En nog ruim 100 andere organisaties in Rot-
terdam en in de regio.
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Eerste Clasien Kramer-prijs uitgereikt 
aan Maja den Hollander

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 25 januari 
j.l. reikte Clasien Kramer zelf de naar haar vernoemde 
prijs uit. De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen pen-
ning, een oorkonde en een geldbedrag van 250 euro. De 
prijs werd in het leven geroepen bij haar afscheid van 
het bestuur van Stichting Vitaal Pendrecht in maart vorig 
jaar.

Maja den Hollander
Maja zet zich al vele jaren onbaatzuchtig en vol over-
gave in voor de wijk. Ze brengt In de Kijkerd in haar 
buurt rond, is elke vrijdagmorgen aanwezig in de Open 
Hofkerk om voedselpakketten uit te delen namens de 
Voedselbank en biedt er ook een luisterend oor voor 
wie dat nodig heeft, zat in de jury van de Olympische 
Spelen Pendrecht in 2008 (samen met Clasien), zit in 
het Opzoomerteam van de Zuiderkroon en organiseert 
hier tevens allerlei activiteiten zoals bingo, kaarten en 
buurtreisjes. Maja doet dit samen met haar man Frans.

Penning
De penning is ontworpen door Rien van Keulen. Onder 
andere Valckensteyn en de OWG (Onze Woongemeen-
schap) staan erop afgebeeld, net als een hand met 
daarin een baby, allen verwijzend naar Clasiens werk 

destijds als verloskundige en in de directie van Valcken-
steyn en OWG.

Jaarlijkse prijs
De Clasien Kramer-prijs wordt voortaan ieder jaar uitge-
reikt aan een bewoner of bewoonster die zich verdien-
stelijk heeft ingezet voor de wijk. Volgend jaar zal Maja 
de tweede prijs uitreiken. Iedereen kan iemand voordra-
gen, dit kan via Stichting Vitaal Pendrecht.

Iemand voordragen?
Bewoners uit Pendrecht kunnen iemand voordragen 
voor de Clasien Kramer-prijs. Voordrachten, voorzien 
van een toelichting waarom je vindt dat iemand de prijs 
verdient, kunnen elke werkdag tussen 10.00-15.00 uur 
worden ingeleverd bij Stichting Vitaal Pendrecht, Plein 
1953 nr. 192. Heeft u hulp nodig bij het schrijven, neem 
dan even contact op of kom langs.

De speld wordt uitgereikt aan een Pendrechtenaar. 
Naast de speld is er ook een vrij te besteden bedrag van 
250 euro.
De voordrachten worden aan de commissie overgedra-
gen die een keuze zal maken. Deze commissie bestaat 
uit drie leden die niet uit Pendrecht komen.

Maja den Hollander 
ontvangt de prijs van 
Clasien Kramer.
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De naam werd op woensdag 15 
februari onthuld tijdens de officiële 
opening van zowel het Huis van de 
Wijk als de bibliotheek. De opening 
werd drukbezocht en er waren enke-
le toespraken van diverse betrokke-
nen, waaronder Ronald Tol, voorzit-
ter van gebiedscommissie Charlois, 
en Theo Kemperman, directeur van 
Bibliotheek Rotterdam.
Via een prijsvraag konden buurtbe-
woners meedenken over een naam 

voor het Huis van de Wijk. Anneke 
van Kessel kwam als winnares uit 

de bus met de naam ‘Het Middel-
punt’. In dit gebouw zijn vijf partijen 
gevestigd: Thuis op Straat (TOS), 
ASVZ, Stichting DOCK, de biblio-
theek en de ouderenhuiskamer.

Dit past volgens Theo perfect in de 
visie om de bibliotheek weer terug 
in de wijk te brengen en ook de 
samenwerking met de partijen is 
belangrijk, en dat is hier mogelijk.

Sara Klaverdijk

Extra ogen en oren in de wijk

Woningen aangewezen voor subsidie

Pendrecht heeft sinds kort een wijkconciërge: Aat van 
der Steen. Zijn aandachtspunten zijn heel, schoon en 
veilig. Door contacten met bewoners, woningcorpora-
ties, politie, handhavers en gebiedsnetwerkers weet 
hij wat er speelt. ‘Ik fiets dagelijks door de wijk en als 
ik wat zie of hoor onderneem ik 
actie.’
Van der Steen werkt voor de 
gemeente en is het aanspreekpunt 
voor bewoners en organisaties 
uit de wijk. ‘Ik heb al wat zaken 
opgepakt, zoals een klacht over 
jeugdoverlast en extra fietsnietjes 
bij een appartementencomplex. 
De mensen vinden het prettig dat 

ik in wijk ben om alles in de gaten te houden. Soms 
als ik iets heb opgelost of geregeld, gebeurt het dat de 
bewoners de volgende keer zelf aan de bel trekken bij 
de gemeente. Dat is fijn om te zien, als ze eenmaal 
de weg weten gaat het makkelijker. Ik heb al met veel 

partijen contact gehad, zoals Buurt 
bestuurt en de buurtpreventie-
teams.’

Contact met de wijkconciërge? 
Ga langs tijdens het inloop-
spreekuur op woensdag van 
14:00 uur tot 15:00 uur in de 
Zuiderkroon. Mailen kan ook naar 
aw.vandersteen@rotterdam.nl.

De gemeente Rotterdam heeft een aantal woningen in de 
Ossenissebuurt aangewezen voor subsidie. Daardoor heb-
ben de eigenaren van deze woning recht op subsidie voor 
het opheffen van noodzakelijk onderhoud. Maar van vinden 
de mensen er nu zelf van? Om dat te horen organiseren we 
een college: Mijn (t)huis in Pendrecht. Vitaal Pendrecht gaat 
samen met SPIN stadsontwikkelaars onderzoeken hoe de 
bewoners van deze woningen tegen het onderhoud aankij-
ken. Hebben zij ook het idee dat er wat aan de woning moet 
worden gedaan en zo ja, wat dan? Hoe willen de mensen 
ondersteund worden bij het aanpakken van het onderhoud 
en wat willen ze bereiken? SPIN stadsontwikkelaars maakt 
een rapportage op basis van de college’s en stuurt dat 
aan de gemeente. Op basis van die rapportage maakt de 
gemeente een plan voor de aanpak van het noodzakelijk 
onderhoud. Bien Hofman, Arno van der Laan

Huis van de Wijk
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Officiële opening Zuiderkroon
De officiële opening van de Zuiderkroon was op donder-
dag 23 maart om 17.00 uur.

Op donderdag 23 maart om 17.00 uur vond de officiële 
opening van de Zuiderkroon plaats. Vorige week open-
den de deuren al en is bijna alles weer als vanouds: 
buurtbewoners kunnen weer genieten van een warme 
maaltijd (nog steeds tussen 17.00-19.00 uur) en een kop 
koffie of thee, de biljarters komen iedere dinsdag- én nu 
ook donderdagavond weer bij elkaar. Ook het sjoelen, 
klaverjassen en de bingo vinden weer plaats. Er hangt 
een mededelingenbord met daarop de activiteiten.

De Zuiderkroon heeft ook een tweede naam gekregen: 
Ontmoetingscentrum Pendrecht.

Website en Facebook-pagina
De website www.zuiderkroonpendrecht.nl is nog in de 
maak, maar de Facebook-pagina is al klaar waar allerlei 
nieuwtjes en acties worden vermeld.
Bron foto's: Facebook-pagina Zuiderkroon

Openingstijden
Maandag t/m 
zaterdag 10.00-
22.00 uur
Zondag 12.00-
22.00 uur

Voorjaar in de
Speeltuin Neeltje Jans
Het is duidelijk voorjaar in de Neeltje 
Jans, de kinderen weten de tuin dan 
ook massaal te vinden en spelen 
weer volop met elkaar.
Het gaat goed met de speeltuin de 
keuken is vervangen en nu zijn de 
toiletten aan de beurt.
Ook de activiteiten gaan gewoon 
door, voor dit jaar staat in elk geval 
de avondvierdaagse, Halloween en 
Sint Nicolaas weer op het program-
ma. Ook melden zich regelmatig 
nieuwe vrijwilligers.
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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

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

Rectificatie
Ín de vorige In de Kijkerd stond een stukje over de Cla-
sien Kramer Speld.
De ontwerper van de speld is Rien van Keulen maar 
van de mozaïekbank op de hoek Kerkwervesingel/
Slinge hieronder de juiste gang van zaken. 

De toenmalige werkgroep kwam op het idee om iets 
voor de wijk te doen en mijn idee was toen de bank 
dat vond iedereen een geweldig idee en er werd gelijk 
gezegd, Rineke ga jij het dan maar regelen. Dat heb ik 
dus wel geweten. Niemand van de werkgroep heeft zich 
daar mee bemoeid. Het was heel veel werk. De aan-
vraag bij de Deelgemeente liep ook niet van een leien 
dakje, dus veel mailen en afwachten, ook het zoeken 
naar een ruimte was lastig, de locaties die ik kreeg aan-
geboden waren niet geschikt, te ver weg of geen licht in 
de avond, uiteindelijk veel gemaild met Ahold Vastgoed 
en dat had resultaat.

De organisatie van de bank vroeg wat er op moest ko-
men en met de toenmalige werkgroep zijn we overeen 
gekomen dat het iets moest uitbeelden hoe Pendrecht 
is ontstaan, wij konden geen van allen tekenen en zo 
kwam via via de naam van Rien naar boven, mede 
omdat ze onderwijzeres was geweest en redelijk kon 
tekenen, op mijn aanwijzingen heeft zij het ontwerp op 
papier gezet. Ik ben twee keer bij haar thuis geweest en 
het ontwerp was echt het verzinsel van de werkgroep, 
het is toen opgestuurd naar de organisatie van de bank 
en die heeft het erop gezet zodat wij op het patroon 
konden mozaïeken en dat hebben we met z'n allen 
gedaan, de een een beetje meer dan de ander en ook 
in de avonduren, maar het was een leuk project en met 
heel veel plezier gedaan.
Dit is dan mijn verhaal.

Rineke de Graaf

VITAAL PENDRECHT IS GESLOTEN OP:
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
Maandag 5 juni 2e Pinksterdag
en de mei-vakantie

Ook is er dan geen spreekuur van de Rechtswinkel 
Maasstad.
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Carnaval speeltuin Neeltje Jans

Das is sinds afgelopen winter woon-
achtig in zijn Dassenburcht in het Zui-
derpark. Toen hij was verhuisd, heeft 
hij zijn burcht geschilderd. De muren 
in de woonkamer geel en oranje, de 
muur in de keuken wit. Das is per 
ongeluk in de verf gaan staan, maar 
kwam hier pas achter nadat hij al 
veel verfafdrukken per ongeluk in 

In het weekend van 11 en 12 februari 
was er een echt winterfeest. Om het 
plaatje clompleet te maken viel er 
zelfs een mooie laag sneeuw.
De kinderen konden diverse winter-
spelletjes doen met een "doekaart". 
Als deze vol was kregen ze een heer-
lijk portie poffertjes.
Zondag was de topdag,meer dan 150 
kinderen en ouders bezochten het 
winterfeest.
Het was een geweldig weekend.

Winterfeest bij Pendrecht 7

Vrijdag 24 februari was het weer 
feest op speeltuin Neeltje Jans. 
Iedereen kwam verkleed want het is 
carnaval. Van soldaten,prinsessen,
indianen,disco-meiden,ninja turtles 
en vele andere verklede kinderen en 
ouders. Het was een super gezel-
lige avond. Met lekkere hapjes en 
drankjes dansten we de avond 
door,tussen de polonaise werden er 
ook nog 2 pinatas tot moes gemept.
een regen van snoep,speelgoed en 
confettie viel naar beneden.
Aan het eind van de avond was 
er een heuse show,zodat we de 

Iedereen bedankt voor het bezoeken 
van onze speeltuin.
Tot de volgende keer.

kinderen in hun verkleedkleding 
eens goed konden bekijken. En wat 
waren ze allemaal mooi maar helaas 
konden er maar 2 winnen.
Maar iedereen kreeg een kleinig-
heidje bij het naar huis gaan.
We gingen knallend de avond uit 
want alle ballonnen mochten kapot, 
dat hebben we geweten. Wat een 
herrie. Nog even samen opgeruimd 
en ook onze vrijwillgers konden naar 
huis.
Iedereen bedankt voor weer een 
geweldige avond en tot de volgende 
keer.

de wijk had achtergelaten. Toen hij 
buiten aan het wandelen was, zag 
hij dat zijn pootafdruk door de hele 
wijk stond en hij ging snel naar huis. 
Eenmaal thuis aangekomen, bleek 
de wijkagent van Pendrecht, Ruben 
van der Meijde, in zijn burcht aan de 
keukentafel te zitten. Ruben gaf aan 
dat hij binnen was gekomen omdat 

Das zijn deur niet goed op slot had 
gedaan. De pootafdrukken van verf 
leidde hem naar de burcht. 
Ruben wil het voorbeeld van Das 
gebruiken om de kinderen in Pen-
drecht bewust te maken hoe be-
langrijk het is om de deur op slot te 
doen. Daarom heeft hij Das voorge-
steld op de basisscholen in Pen-
drecht. Das zal voortaan samen met 
politie in Pendrecht voor een veilige 
wijk gaan zorgen. Ook kijkt Das naar 
een oplossing om de wijk veiliger te 
maken. De kinderen kunnen hun tips 
melden via de Facebookpagina ‘Like 
Je Wijk Pendrecht’ of Politie Char-
lois.Met vriendelijke groet,
Ruben van der Meijde, Wijkagent 
Operationeel Expert 

Das in het Zuiderpark


