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Voedsel en Groen
Al bijna twee jaar komt op donderdagmorgen tussen 10.00-13.00 uur een groep mensen bijeen op
het Arboretum Pendrecht, die zich onder de naam
Voedsel en Groen bezighoudt met het bebouwen
van een stukje tuin.
Wie graag iets te doen wilt hebben, kan zich hierbij
aansluiten. Het gaat niet alleen om tuinieren of
koken, maar ook om bezig zijn, gezelligheid met
een kopje koffie erbij en het luisteren naar elkaars
verhalen.
Iedereen ongeacht leeftijd is van harte welkom. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden kan iedere werkdag tussen 10.0015.00 uur bij de gastvrouwen van Stichting Vitaal
Pendrecht, Plein 1953 nr. 192.

Bibliotheek keert
terug naar
Pendrecht/Zuidwijk

In het Huis van de Wijk aan de Slinge 250 wordt
een bibliotheek ingericht.
De voorbereidingen zijn reeds gestart net als
gesprekken over allerlei plannen om het maximale
eruit te halen. Daarnaast wordt de samenwerking
opgezocht met verschillende organisaties waaronder Stichting Vitaal Pendrecht en speeltuin Neeltje
Jans.
Het Huis van de Wijk zit aan de Slinge 250 in het
voormalig Arbeidsbureau tegenover metrostation
Slinge. Zodra de datum bekend is, volgt hier meer
informatie.

Pendrecht Universiteit heeft
nu ook een Taalfaculteit
De Pendrecht Universiteit heeft nu ook een Taalfaculteit.
De Taalfaculteit is een idee van meester Ton die op donderdagmorgen de conversatielessen voor zijn rekening
neemt. Het is een schot in de roos met vier ochtend- en
twee avondlessen. Dagelijks stromen nieuwe aanmeldingen binnen. Er wordt al over uitbreiding nagedacht.
In januari wordt gekeken naar niveaus en wat cursisten
nodig hebben om aan hun verplichtingen te kunnen
voldoen. De lessen op de maandag- en dinsdagmorgen zitten reeds vol, en dinsdagavond is gereserveerd
voor mensen die helemaal nog geen Nederlandse taal
kennen. Ook is er op dinsdagavond een aparte les voor
cursisten van niveau 3f.
Aanmelden kan iedere werkdag tussen 10.00-15.00 uur
bij de gastvrouwen van Stichting Vitaal Pendrecht, Plein
1953 nr. 192.
ADVERTENTIE
Als u de advertentie meebrengt krijgt u nog eens 10% korting.
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colofon

Van de redactie

Dit is een uitgave van
Vitaal Pendrecht.

Dit is In de Kijkerd

Wijkmagazine In de
Kijkerd wordt huisaan-huis verspreid in
Pendrecht.
December 2016
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

Schaken op het Plein
De schaakstukken zijn er! Nu de vraag hoe we dat gaan inzetten op het Plein. De stukken zijn geschonken aan de kinderen
van de Kinderfaculteit. Zij krijgen les van Het Schaakkasteel. Het
beheer ligt bij Vitaal Pendrecht en er ligt een schaakveld op het
Plein dat aangepast moet worden. De bedoeling is dat ook wijkbewoners er gebruik van
mogen maken, alleen moet dat goed geregeld worden. Bijvoorbeeld: hoe vervoeren we
het spel van Vitaal Pendrecht naar het veld.
Kortom houd de website in de gaten want de eerste wedstrijd wordt erop aangekondigd.

En verder...
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Herfst op Arboretum
De bomen worden
kaal, de blaadjes zijn
aan het vallen. De temperatuur wordt lager en
de wind heftiger.

Kinderfaculteit
Veertien jongens uit
Pendrecht waren
op 12 en 13 oktober
te gast op de Van
Ghent-Kazerne.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl
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Nieuw op Plein 1953:

Kapsalon New Hair Fashion
Op 1 januari werd de kapsalon geopend met nieuwe
jonge ambitieuze mensen in het pand Plein 1953 nr. 59
waar jaren geleden Van Doesburg, ook een kapsalon,
gevestigd was. Ook Theater Pendrecht en de Rollatorwerkplaats hebben er nog een aantal jaren hun activiteiten uitgevoerd maar gelukkig is het nu weer in de
verhuur. Een opknapbeurt was erg hard nodig maar nu
herken je het niet meer terug: mooie lichte kleuren en
prachtig meubilair, een aanwinst voor de wijk. Voor de
dames is er een aparte ruimte ingericht, heren en kinderen zijn natuurlijk ook welkom en kunnen hun wensen
kenbaar maken.
Pendrecht wordt aantrekkelijker want de reden dat ze
van Oud-Charlois naar Pendrecht zijn verhuisd is de
locatie en de ruimte. Bent u nieuwsgierig geworden, ga
dan even kijken want u bent van harte welkom. Het gaat

goed want ook zonder reclame worden er al heel wat
kapsels gefatsoeneerd. Zeven dagen per week staat de
deur open en zondag is het “mannendag”.
Joke Spijkers

ADVERTENTIE

Lunchroom Plein 1953

Bloemenwinkel “De Orchidee”

Lunchroom Plein 1953 heeft belegde broodjes,
warm broodje bal, rookworst, hotdog en
paninni's, heerlijk voor de koudere winterdagen!
Bij inlevering van deze advertentie krijgt u het
2e broodje voor de helft van de prijs!
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor al uw brood,
gebak, lunch, soep, koffie, thee, frisdrankje en in
december heerlijke oliebollen en appelbeignets van
onze meesterbakker Uljee.
(Bestellen is handig)
ZATERDAG haalt u 3 tompoucen
en krijgt u de 4e GRATIS.
WOENSDAG hebben we brooddag = 2 halen +1 GRATIS.
U kunt Lunchroom Plein 1953 vinden op nr. 52.
Twee deuren naast Kruidvat.

Op Plein 1953 nummer 4 is een nieuwe bloemenwinkel geopend. Klavertje 4 is een aantal jaren
op de Slinge actief geweest maar dat bleek niet
haalbaar te zijn. Zowel de naam als de locatie zijn
nu anders en “De Orchidee” wordt met veel inzet
en enthousiasme voortgezet.
De opening was op 1 september, de winkel is een
stuk kleiner en heel gezellig, er is veel aandacht
besteed aan de aankleding om de bloemen en
planten zo mooi mogelijk tot z’n recht te laten
komen. Er zijn mooie bloemstukken en thuisbezorgen is mogelijk. U kunt hier terecht voor bloemen,
planten en bloemstukken.
De winkel is geopend van dinsdag tot en met
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur, in de feestmaand
december ook op zondag 18 december).
De vraag van bewoners gaat langzaam maar zeker lukken want er is weer een mooi sfeerwinkeltje
op het Plein. Ga er eens binnen kijken.
Joke Spijkers
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Herfst op het Arboretum Pendrecht

De dakgoten liggen vol en moeten regelmatig geveegd
worden. De temperatuur wordt lager en de wind wat
heftiger. Daarentegen had de maand oktober nog wat
zonnige dagen voor ons en daardoor staan er nog veel
geraniums met volle knoppen. Dit alles geeft de tuin een
variabel aanzicht.
De tuinders hebben voor het grootste gedeelte hun
moestuintjes leeg gehaald. Er staan hier en daar nog
wat spruiten, boerenkolen en winterandijvie.
Sinds begin september hebben we een nieuwe vrijwilliger, Jan, die zich geweldig inzet om aan de zijkant

de hekken een groener aanzicht te geven door hydera
(klimop) er tegenaan te planten. De 8 grote vlakken
langs het looppad zijn omgespit, bemest en voorzien van
lavendelplantjes en ander laagblijvend groen. Ook hebben we hier en daar wat bloembollen geplant, zodat het
volgend voorjaar vrolijk kan beginnen.
Er zijn nog kavels (7 x 5 m) beschikbaar, dus is uw belangstelling gewekt en wilt u volgend jaar zelf tuinieren,
belt u dan even met Gerda om een afspraak te maken
tel. 06-36522692.

Halloween Halsterenstraat

Wie op vrijdag 28 oktober door de Halsterenstraat
in het donker liep, kon wel eens vreselijk geschrokken zijn van al die monsters, zombies en andere
engerds.
Alle kinderen hadden eerst lampionnen gemaakt en
daarna heerlijk pompoensoep met griezelstokbrood
gegeten.
Toen het donker begon te worden, gingen ze langs
de deuren met de strijdkreet "HALLOWEEN, IK
WIL EEN SNOEPJE ZIEN.
Vele bewoners van de Halsterenstraat,Tiengeme
tensingel en de Melissantstraat voldeden aan deze
oproep.
De kinderen kwamen met goed gevulde snoeptassen terug. Als bedankje kregen de bewoners een
echte Kanjer-koek. Want het was niet alleen Halloween maar ook de Lief en Leed Week.
Het was een geweldig feest tot ruim voorbij bedtijd.
Alle dank voor de organisatie door Sjannie Mooy
en haar superteam van vrijwilligers.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Pendrecht State of Mind
Op de song New York State of Mind,
maakte Pieta Both ooit voor de
Pendrecht Dialogen de tekst Pen
drecht State of Mind. Het lied van
het Pendrecht Theater komt meteen
bij je op bij het verhaal van Jeane
Lam over hun Lief & Leed-lunch.
De Tiengemetenflat kreeg in het
kader van de Lief & Leedweek een
aanbod van Albert Heijn. De Opzoomergroep van de flat met Jeane als
één van de gangmakers werd door
de manager van de Krabbendijke
straat benaderd. Jullie mogen bij ons
komen dineren met 12 personen.
Jeane hoefde geen moment na te
denken. Dat gaan we niet doen, zei
ze. Dan moeten we gaan kiezen wie
wel en wie niet en krijgen we scheve
ogen in de flat. We doen altijd alles
voor en met iedereen.

De manager moest even nadenken.
En zei later te zullen terug bellen. Hij
kwam met het voorstel, dat de groep
zou inventariseren om hoeveel

mensen het ging. In plaats van een
diner werd een lunch afgesproken in
het filiaal aan de Krabbendijkestraat.
Er werden 32 flatbewoners verwacht. Nog weer later, paniek. Het
lukte de manager niet om het in het
filiaal te doen. Geen nood, besloten
werd de recreatieruimte in de flat te
gebruiken. Als jullie nou voor koffie
en thee zorgen, doen wij de ingre
diënten voor de lunch.
Zaterdagmiddag 29 oktober vond
die lunch plaats. 32 bewoners uit
de flat genoten ervan. Het Opzoomerteam in de flat en de medewerkers van Opzoomer Mee raakten
helemaal in een Pendrecht State of
Mind. Niemand uitsluiten.

Boeken en tijdschriften gezocht voor openbare boekenkast
Stichting Vitaal Pendrecht is op zoek
naar boeken en tijdschriften voor de
openbare boekenkast.
Sinds de opening van het gebouw
van de Kinderfaculteit op Plein 1953
nr. 192 staan er twee boekenkasten
en een leeskast. Dit werd opgezet
mede dankzij de voormalige deelgemeente Charlois en Opzoomer
Mee. Er zijn ook gedenkplaatjes op
aangebracht als eerbetoon aan de
overleden echtgenoot van Ella ter
Kuile. Zij is al jarenlang lid van de
Raad van Advies van Stichting Vitaal

boek uitkiezen en dit lenen maar ook
houden. Een groot succes, want er
wordt zoveel gebruik van gemaakt
dat de kasten regelmatig bijna leeg
zijn.

Pendrecht en schonk destijds een
groot deel van zijn boekencollectie
aan de stichting.
Iedereen die graag leest, kan een

Oproep
Wie nog boeken en tijdschriften
heeft liggen en er niets meer mee
doet, kan deze in de kasten neerleggen. Alles is welkom: ouderen uit de
wijk bijvoorbeeld waarderen vooral
de streekromans.
Sara Klaverdijk
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Succesvolle ouderbijeenkomsten
op de Rekenfaculteit
Binnen het tutorproject De Rekenfaculteit spelen ouders
een belangrijke rol. De Rekenfaculteit gelooft namelijk
dat een goede samenwerking met de ouders het mogelijk
maakt om het allerbeste uit ieder kind te halen. Om deze
reden hebben de tutoren elke week contact met de ouders
van hun tutorleerlingen. Daarnaast organiseert de Rekenfaculteit voor de ouders onder andere inlooplessen en ouderbijeenkomsten. Op deze manier kan de driehoeksrelatie
ouder-kind-tutor worden versterkt.
Op dinsdagavond 11 en 25 oktober vonden de eerste
ouderbijeenkomsten van de Rekenfaculteit plaats op de Kinderfaculteit. Het waren twee succesvolle avonden waarop
vele ouders en tutorleerlingen aanwezig waren om meer te
weten te komen over het project, een echte tutorles mee
te maken en vooral om elkaar beter te leren kennen. Er
werd natuurlijk ook gerekend. Leerlingen en ouders konden
rekenspelletjes doen en sommigen kregen de opdracht om
door samen te meten de exacte oppervlakte en omtrek van
het lokaal te berekenen. Tevens konden ouders om de motivatie en het zelfvertrouwen van hun kind te stimuleren een
complimentbriefje schrijven voor in de complimentenboom
die in elk Rekenfaculteit-lokaal hangt. De Rekenfaculteit
bedankt alle ouders en leerlingen voor hun komst en inzet!
Anne Kielman

Zondagcolleges

“Waarom vind je het zo leuk bij de Colleges op
Zondag?” “Omdat u zoveel persoonlijke aandacht
voor mij heeft, Juf!”
Voor het derde jaar op rij kunnen kinderen uit groep 6,
7 en 8 van de basisscholen in Pendrecht deelnemen
aan de Colleges op Zondag. Elke zondag, met uitzondering van de schoolvakanties, wordt er van 10:0013:00 aandacht besteed aan taal, rekenen, studievaardigheden en huiswerk.
Tijdens een informatie ochtend voor de ouders kregen
we een terechte vraag, namelijk: “Wat is jullie achtergrond in het onderwijs?” Wij willen ons daarom graag
aan u voorstellen!
Van links naar rechts: Amira Abdalla , Sara Alzubaidi,
Mimount Hammouche, Zoë Vermeeren, Betül Sahin
en Andor Herrewijnen. Vier van ons zijn studenten
aan de Pabo, Hogeschool Rotterdam. Dit houdt in dat
wij doordeweeks ook ervaring op doen in het basisonderwijs tijdens stages in de groepen 1 t/m 8. Amira
studeert Civiele techniek waarbij zij studenten coachte
en Mimount is assistent projectleider.
Wij kijken er naar uit om dit jaar nóg meer kinderen te
verwelkomen tijdens de Colleges op Zondag!

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Technieklessen Kinderfaculteit
Techniek en technologie zijn niet
meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het is overal om ons
heen en we maken er veel gebruik
van. Maar wat weten we eigenlijk
over de techniek van vandaag
de dag? Waar en hoe is techniek eigenlijk begonnen? Welke
techniek juichen we toe en welke
willen we graag veranderen?
Allemaal grote vragen die belangrijk zijn voor de toekomst en ons
leven op deze planeet.
Techniek als vak voor basisschoolleerlingen mag daarom niet ontbreken in Pendrecht. Als vakdocent
kunst en techniek heb ik het kleutertechniek lesprogramma ontwikkeld
in opdracht van de Kinderfaculteit.
Vorig schooljaar zijn we van start
gegaan met kleutertechniek voor de
groepen
1 en 2. De gereedschapskist met
haar inhoud staat aan de basis van
het programma. Op speelse wijze
komen de kinderen in aanraking met
divers gereedschap en materiaal.

De techniekgroep 5-6 bouwt een podium met alles erop wat je nodig
hebt om beroemd te worden.
Door het werken met elektrische
gereedschappen, zoals de accuschroefboormachine, krijgen de
leerlingen op jonge leeftijd al inzicht
en ervaring in de wereld van de
‘werktuigen’.
Tijdens de lessen is goed te merken
dat ook de jongste leerlingen serieus

te werk gaan. Ze weten wat ze willen
bouwen en leren hoe ze het moeten
gebruiken. De creativiteit komt tot
uitdrukking in het creëren van het
eigen bouwwerk. Het is mooi om te
zien hoe de ouders elke keer weer
positief verrast zijn over het eigen
kunnen van hun kind.
Dit schooljaar geef ik ook techniek
aan leerlingen uit groep 3 en 4.
Deze technieklessen vinden plaats
op De Koppeling, in het techniek
lokaal, waar de leerlingen spelenderwijs leren over o.a. elektriciteit, hout
en luchtdruk.
De pas geleerde taal- en rekenvaardigheden uit de klas worden actief
ingezet tijdens de techniekles. Ook
breiden leerlingen hun woordenschat uit door het benoemen van
verschillende technieken en gereedschappen. Ze gaan op ontdekkingstocht met hun hoofd en handen en
bouwen aan werkstukken.

Kleuters kunnen
goed boren.

De techniekles laat leerlingen
ervaren dat iedereen plezier kan
hebben in het creëren en zo meer
vertrouwen ontwikkelt in de eigen
creativiteit. En wie weet ligt hier de
start voor een toekomstige carrière
als technicus, vakman of vakvrouw.
Marcel de Jong, docent Techniek
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C olumn

Chantalle bereidt de streetdancers voor op hun voorstelling.

Mama’s Fitclub
De kinderen van Pendrecht kennen
juf Chantalle van de streetdancelessen, ouder en kinddans en van de
voorstellingen op het grote podium
op Plein 1953. Sinds kort geeft
Chantalle ook les aan de moeders
van Pendrecht.
Chantalle: “Mama’s, niet Mama’s,
bijna Mama’s of wanna be Mama’s:
we gaan lekker dansen en sporten.

Ik zal jullie motiveren om, ondanks je
drukke schema, toch even 45 minuten voor jezelf te nemen en heerlijk
te bewegen. Geen oppas is geen
probleem, je kunt je kind gewoon
meenemen.”
Locatie: Gymzaal Herkingenstraat,
Herkingenstraat 84.
Tijd: Dinsdag 18:45-19:30.
Prijs: € 3.50 per keer, gratis proefles.

Begrijpend lezen
Elke woensdag kunt u tussen 12:00
en 15:00 buiten steeds groepjes
kinderen zien lopen die onder begeleiding van onze vrijwilligers naar
de verschillende lessen begrijpend
lezen, sport of handvaardigheid
worden gebracht. De Kinderfaculteit
is sinds september gestart met een
lessenserie begrijpend lezen in combinatie met sport of handvaardigheid.
De leerlingen van groep 5 kunnen
hieraan meedoen, vanaf februari
start eenzelfde lessenserie voor alle
leerlingen uit groep 6. De samenwerking met de scholen wordt hierin
weer versterkt. Leerkrachten denken
mee over de vorm en uitvoering
van de lessen. De lessen worden
gegeven op de scholen, door docenten van de Kinderfaculteit. Er zijn
2 lessen Taaltalent, waar kinderen
naast begrijpend lezen ook leren te
discussiëren en presenteren. Er zijn
4 lessen begrijpend lezen, waarin
kinderen alles leren over Rotterdam

in de Middeleeuwen, wie woonden
hier toen, wat voor kleding droegen
zij en welke dieren leefden toen?
Na 15 weken zullen zij alles dat zij
geleerd hebben laten zien aan de
ouders, we zijn benieuwd en kijken
uit naar het eindresultaat!

“Juffrouw, als u een worm doormidden snijdt, dan leven er twee
wormen verder. Dan is de worm
gesplitst in een jongens- en een
meisjeskant. De jongenskant is
natuurlijk wel sterker dan de meisjeskant.” Berk
Elke woensdag ga ik met veel
plezier naar de kinderfaculteit,
waar mijn vooroordelen ontkracht
worden en waar karakters werken,
die niet in hokjes te plaatsen zijn.
Mirjam kent elk kind bij naam en
omarmt hen met de mantel der
liefde. Addie maakt tijd om naar
iedereen te luisteren. Jiska kijkt het
liefst bij elke les of de les aansluit
bij de kinderen. Joke, die stiekem
uit Brabant komt, wil nooit meer
weg uit Pendrecht. Diana die vol
enthousiasme leuke anekdotes
vertelt over de kinderen. Suzan,
voor wie elk kind respect heeft...
En dan is dit maar een kleine
greep uit de mooie mensen die de
Kinderfaculteit tot het leerzame
instituut maken, wat het is.
Of Piet dit jaar nou geel, zwart, wit
of rood is, op de Kinderfaculteit
maakt het niet uit, want iedereen
wordt daar honderd procent geaccepteerd als mens, ongeacht zijn
of haar uiterlijk vertoon.
Karen Verdonk,
Vrijwilligster op de Kinderfaculteit

Vrijwilligers van de Kinderfaculteit op bezoek in Madurodam.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Bootcamp bij Korps Mariniers
Veertien jongens uit Pendrecht waren op 12 en 13 oktober te gast op de van Ghent-Kazerne in Rotterdam-De
Esch. Zij doen mee aan het programma Xtreme Sports
van de Kinderfaculteit, waarvoor ze speciaal zijn uitgekozen door hun eigen gymleraar. In 15 lessen leren ze
natuurlijk extreem goed sporten, maar werken ze ook
aan hun doorzettingsvermogen, samenwerking en het
omgaan met tegenslag.
Het ‘bootcamp’ werd voor een groot deel verzorgd door
instructeurs van het Korps Mariniers. Tenten opbouwen,
de klimtoren, het survivalparcours, zorgen voor elkaar,
slapen in de buitenlucht, wachtlopen, zelfverdediging;
eigenlijk alles wat een marinier moet kunnen, hebben ze
geoefend.
Docent Ruud Vogel: “Hoewel het voor de deelnemers
best pittig was, hebben ze het allemaal volgehouden en
zijn ze een unieke ervaring rijker.” Na afloop ontvingen
ze van commandant Briggen een certificaat en werden
ze met een militair voertuig weer terug gebracht naar

Bootcamp, instructie over samenwerking.
Pendrecht. Op Plein 1953 werden ze door hun ouders
(en een aantal leerkrachten) warm onthaald en vertelden
vol enthousiasme over hun belevenissen.

Belevenissen op bootcamp
Een van de programma’s van de Kinderfaculteit is
Xtreme sports. Naast sporten, richten de lessen zich
op doorzettingsvermogen, samenwerking en omgaan
met tegenslag. Voor Xtreme sports zijn 14 jongens uit
Pendrecht uitgekozen door hun gymleraar. Op 12 en 13
oktober mochten zij bij het Korps Mariniers op een echte
bootkamp, waar ze in praktijk konden brengen wat ze
tijdens de lessen hebben geleerd. De broers Haley en
Hancey beschreven hun belevenissen van het kamp:
Ik vond het een heel leuk kamp. We hebben wachtgelopen. We zijn 20 meter hoog geklommen en weer naar
beneden. We hadden een tent om in te slapen gemaakt.
Er was ook heel veel eten en je mocht bijna alles pakken, als je het maar op at. Er gingen 14 of 15 kinderen
mee. Het duurde twee dagen en toen kwamen we al
weer terug. Soms werd ik moe en soms weer niet. Heel
veel mensen denken dat bootcamp een kamp is met
boten, maar dat is het niet! De begeleiders waren Ruud,

Bart en Wouter. Ik zou nog wel een keer willen gaan!
Groet, Haley
We hebben in een tent geslapen. We zijn met hindernissen over het water gegaan en we moesten over een
sloot. Eerst moesten we in een rij staan en het kind dat
vooraan stond moest het laatst over het water komen.
We moesten ook onze eigen tent bouwen. Ook moesten
we in een klimtoren naar boven klimmen en weer eraf
en die klimtoren was 20 meter hoog! We hadden twee
tenten en in één tent paste 8 personen. We gingen 3
keer per dag eten: ontbijt, lunch en diner. We moesten
ook nachtwacht houden. Dat is dat je midden in de nacht
moet kijken, met een zaklamp, of er geen dieven of mensen binnen komen. Er waren ook in de nacht konijnen. Ik
vond het heel erg leuk!
Groet, Hancey
Anne Kielman
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Pendrecht van toen
waarbij aan de noordkant enkele
woningen zijn samengevoegd. Tijdens de renovatie zijn de voorste
trappenhuizen afgebroken en vervangen door nieuwe waarin ook een
lift is. Verder zijn de gevels schoongemaakt waardoor de flats er weer
als nieuw leken.

Deze ansichtkaart kocht ik een
maand geleden op een internetveiling. De foto laat de Schuddebeursstraat zien, kijkend richting Zijpe.
De kaart is afgestempeld in 1958 en

toont de in 1955 opgeleverde galerijflats, opvallend zijn de nog kleine
kastanjes en het geringe aantal
auto's.
De flats zijn in 1995 gerenoveerd

Al met al zien de woningen er meer
dan 60 jaar na de bouw nog bijna
hetzelfde uit. Het straatbeeld is wel
flink veranderd: de boompjes zijn uitgegroeid tot forse exemplaren en de
brede stoepen zijn vervangen door
parkeerplaatsen. Ook de openbare
verlichting is met zijn tijd meegegaan, in de beginperiode werden de
Pendrechtse straten nog verlicht met
gloeilampen.
Mario Bosch

Zierikzeestraat in de bloemetjes gezet

In het kader van de Lief en Leedweken van Opzoomeren
hebben de buren van de Zierikzeestraat elkaar in de
bloemetjes gezet.
Verschillende buurtkinderen gingen aan de slag om
de geveltuintjes te voorzien van nieuwe winterharde
plantjes. Eventuele oude planten werden eruit gehaald.
Uiteraard deden een aantal vaders en moeders ook
goed hun best.
Het was echter zo koud dat het planten van de bloembollen in de gezamenlijke groenstrook even is uitgesteld
tot een volgende weekend.
Inmiddels zijn er ook al plannen om met elkaar iets in
december te gaan doen, maar wat precies is nog een
verrassing.
Clement Hoek

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Festival op het Zuiden
Terwijl aan de zomer langzaam maar zeker een einde
is gekomen, scheen in het Zuiden nog volop de zon. De
laatste fase van de nieuwbouw in de ‘Tuin op het Zuiden’
in Pendrecht is afgerond. Reden genoeg om nieuwe
bewoners, maar ook Pendrechtenaren van het eerste
uur tijdens het ‘Festival op het Zuiden’ eens letterlijk in
het zonnetje te zetten.
Kanoënde mensen en kinderen in grote ballen die op
en neer sprongen op het water naast Plein 1953 vormden deze middag het decor. Het zal toch even wennen
geweest zijn voor de mensen die al vanaf het begin in
Pendrecht wonen en waarvan sommigen de watersnoodramp - waar het plein en de straten hun namen aan
ontlenen - nog hebben meegemaakt. De verhalen van
toen passeren nog regelmatig de revu. Waar Pendrecht
na de bouw in de jaren vijftig een wijk voor de ‘gegoede’
Rotterdammer, maar ook van ver daarbuiten was, kwam
vanaf de jaren negentig de klad erin. Woonstad Rotterdam heeft het afgelopen decennium flink geïnvesteerd
in Pendrecht, daarin bijgestaan door een grote groep
hechte buurtbewoners.
Hoog tijd vond Woonstad, om weer eens iets voor de
bewoners terug te doen. De hele dag vonden er activiteiten voor jong en oud plaats en werden belangstellenden
rondgeleid door de wijk. Er was zelfs de mogelijkheid
eens bij bewoners achter de voordeur te gluren en te
kijken hoe de verschillende Pendrechtenaren wonen.

Foto: Marcel IJzerman
Tijdens de laatste rondleiding, waar ook bestuursvoorzitter Maria Molenaar en wethouder Schneider bij aanwezig waren, vertelden de betrokken stedenbouwkundige
en architecten over het ontstaan en de bouw van de
nieuwe buurt. Om hen echt te kunnen laten ‘aarden’ in
de wijk was er vervolgens zelfs een heuse yogasessie
in een gemeenschappelijke tuin georganiseerd. Geheel
zen werd vervolgens met bewoners het glas geheven
en teruggekeken op een geslaagde middag en op de
jarenlange inspanningen.
Met resultaat. Want Pendrecht was al goed bezig, maar
met de gezamenlijke inspanningen van bewoners, de
gemeente en de corporatie blijven we dat ook!
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Spiritijnen in de wijk
Onder de titel: ‘Wie zijn die mannen achter de deur van
Slinge 775’ vond er zondagmiddag 13 november een
bijzondere filmvoorstelling met informatie en gesprek
plaats in de Sint Bavokerk. De film ‘Testament van de
Spiritijnen’ werd met een beamer vertoond voor zo’n 60
bezoekers.
Frans Timmermans, nee …. niet die politicus, maar wel
zijn neef, opende de bijeenkomst. Frans was rond 2003
7 jaar pastor bij de parochie van de Sint Bavokerk. En
was toen één van de mannen achter die bewuste deur.
Hij stond ook op het podium op Plein 1953 toen er een
feest was rond de grootste kerstboom van Rotterdam en
er meer aandacht kwam voor Pendrecht. Vitaal Pen
drecht werd toen geboren.
De film gaat over de Congregatie van de Paters van de
Heilige Geest, die in 1703 werd opgericht. De congregatie werkt in 60 landen en dus ook in Pendrecht. De 5
parochies op Rotterdam Zuid worden geleid door Spiritijnen en die paters wonen op Slinge 775. Het bijzondere
aan de film en de paters is dat zij naast de verdrukten op
deze wereld staan. Wat je gelooft of wie je bent maakt
niet uit. Zij helpen de mensen en maken hen bewust van
hun positie. Op dit moment is Chima Anyaeze, een Igbo
afkomstig uit Nigeria, de Spiritijn, die de parochie in de
Sint Bavokerk leidt. Hij leerde het werk van één van de
Paters Spiritijnen in zijn geboorteland.
De parochie in Pendrecht heet: Onze Lieve Vrouwe van
Lourdes. Bij die parochie op Slinge 775 is de film te koop
voor € 15,-.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Festival op het Zuiden
Zaterdag 17 september j.l. was op Plein 1953 het
Festival op het Zuiden om te vieren dat de Tuin op
het Zuiden (bijna) klaar is. Er was een gevarieerd
programma waaraan veel mensen hun steentje hebben bijgedragen en door het mooie weer was het
gezellig druk.
Zonder officiële opening begonnen om 11.00 uur de activiteiten, het programma omvatte onder andere tuinworkshops, rondleidingen en activiteiten voor kinderen zoals
schilderen, aquaballen op de vijver en een speurtocht
door de wijk. Op Plein 1953 stonden twee gekleurde
pagodetenten, de ene tent was het informatiepunt en bij
de andere tent werden de drankjes uitgegeven.
Enkele leuke details waren de tafelkleden met daarop
de plattegrond van Pendrecht en een grote tafel waarop
schematisch de plattegrond van de Tuin op het Zuiden
was getekend met bloembakken op de huizenblokken.
Een feestelijke sfeer gaven verder de rode met helium
gevulde ballonnen, later kwam er nog een schaapsherder met een kudde schapen.
Verder stond er een grote luchtfoto van de wijk met een
gat er in waar je je hoofd doorheen kon steken voor
een foto, het bord met de foto is na het festival blijven
staan.
Er waren drie rondleidingen door de wijk onder leiding
van gids Coen en interviewster Martine, iedere rondleiding had een iets andere route en duurde anderhalf uur
met als begin- en eindpunt Plein 1953. Tijdens de rondleidingen waren er korte onderbrekingen met speciale
gasten op locatie; zo werd er in de Middelharnisstraat
uitleg gegeven over de kunstramen en dat gebeurde
door Milou van Ham, één van de kunstenaars. Ook het
Ovezandepad lag op de route en daar vertelde dagburgemeester Mario Bosch hoe het pad aan zijn naam is
gekomen.
Om 15.00 uur was er een officieel moment. Maria Molenaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad
Rotterdam, hield een korte toespraak, gevolgd door wethouder Ronald Schneider van Stedelijke Ontwikkeling en
Integratie. Daarna knipten zij een koord door waardoor
twee rode ballonnen het luchtruim kozen, vervolgens
zongen twee muzikanten op het muziekpodium het speciaal voor deze gelegenheid geschreven Pendrechtlied.
De tekst van het lied, bestaande uit vijf coupletten en
geschreven door Arthur Moret en Sebastiaan Goedhart,
stond op een A4-tje dat was geïllustreerd door tekeningen die zijn gemaakt door kinderen van de Beatrixschool.
Mario Bosch
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UIT IN PENDRECHT

Theater Ontmoeting

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

Turks Huis in Pendrecht
Pendrecht Theater speelt “DECEMBERDAGEN”
Na Scrooge en Kersssstmis in Pendrecht speelt Pen
drecht Theater nu de voorstelling ‘Decemberdagen’.
Kijkt u al uit naar de feestdagen of denkt u ‘ik ben blij als
ze achter de rug zijn?’
In een voorstelling met toneel, liedjes en verhalen laten
we verschillende dagen in december de revue passeren. U ziet bijvoorbeeld meneer Pardoes en mevrouw
Pardon, die er helemaal niet op zitten te wachten,
maar misschien een alternatief bedenken? Of Wies,
die aanschuift bij haar zus Jet op 1e kerstdag, iets
wat helemaal niet de bedoeling was… Een meisje dat
sinterklaas háát omdat ze op zijn verjaardag jarig is.
Een vrouw uit de wijk die is verhuisd naar de Goudkust,
maar of ze blij is met haar 6 kerstbomen? En die jonge
mensen in dat café, wat hebben die toch met elkaar?
En waarom is december voor hen zo beladen?
Met medewerking van de spelers van het Pendrecht
Theater en muzikant Armando Monsanto.
Waar? Wanneer? Hoe laat?
De voorstelling is te zien op in de aula van
Vitaal Pendrecht, Plein 1953 nummer 63-B
Woensdag 14 en 21 december. Aanvang 19.30 uur.
Zaal open en koffie/thee 19.00 uur
Zondag 18 december. Aanvang 15.00 uur.
Zaal open en koffie/ thee 14.30.
Om zeker te zijn van een plaats moet u reserveren: per
mail: b.hofman@stichting-vitaalpendrecht.nl of telefonisch: 010 - 480 93 46.
We hopen dat u weer komt kijken!
De spelers van het Pendrecht Theater

Kerstsluiting
Vitaal Pendrecht en daarmee ook de
Rechtswinkel Maasstad zijn
gesloten van 22 december t/m 6 januari.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen.

Sommelsdijkstraat 35
3086 BK Rotterdam

(010) 410 03 16

Dagelijks geopend van 10:00 tot 22:00 uur.

Woonstad Rotterdam

Ooltgensplaathof 1
Postbus 8183
3009 AD Rotterdam
www.woonstadrotterdam.nl

(010) 440 88 00

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

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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Halloween op speeltuin Neeltje Jans
Zaterdag 29 oktober om zes uur was het eindelijk zover. Een lang lint van monstertjes,zombies en andere
griezeltjes liepen in optocht en gewapend met een
lampion en een leeg tasje achter de Jong Euroband
drumband aan de wijk door.
Onderweg kregen de kinderen op diverse plekken wat
lekkers maar ook soms ook de schrik van hun leven.
Dan sprong er ineens een griezel uit de bosjes.
Rond zeven uur waren ze weer veilig op de speeltuin.
Om half acht begon het echte werk voor de grote kinderen. DE SPOOKTOCHT.
In twee grote groepen met begeleiding van onze super
wijk-agent Ruben, verschillende leden van de preventie
groepen, Zuid en Noord en 11 jongeren van Jong Burger
Blauw geregeld door de jongerenwerkers van JOZ.
Ondanks dat moest je toch een durfal zijn om de tocht
te maken want op iedere hoek kan een griezel of monster de bosjes uit springen. Om een beetje in de sfeer
te raken was een heuse operatietafel ingericht met een
heuse patiënt erop met enge wonden. Om het leed een
beetje te verzachten kregen de kinderen op diversen

plekken wel wat lekkers en drinken. Uitgeput en nog een
beetje na griezelen dans je eraf met een horror disco.
Het was een geweldige avond en een enorme opkomst.
Kinderen en ouders, vrijwilligers en alle anderen bedankt
dat jullie er waren en het allemaal veilig kon verlopen
want "griezels" in de wijk kun je alleen met z'n allen aan.
Diana Leeuwangh

Sinterklaas bezoekt Plein 1953

Sinterklaas bezocht dit jaar ook Plein 1953 tijdens de intocht in Charlois op zaterdag 19 november. Yvonne van
Jaarsveld, lid van de gebiedscommissie Charlois, vroeg
zich af of de Sint dit jaar ook Pendrecht wilde bezoeken.
Dit werd verder geregeld door Arjan van Es, van Van
Es Events, en de ruimte van de Kinderfaculteit/Stichting
Vitaal Pendrecht werd versierd en ingericht met een
podium. De Sint werd hier verwelkomd door Marja Rutteman, ook van de gebiedscommissie, en toen begon het

podiumprogramma. DJ Hansie verzorgde de muziek en
er was een ballonartiest die dierencreaties maakte. Het
zat stampvol met 400 kinderen en de Sint reikte ook de
prijzen uit aan de winnaars van de kleurwedstrijd. Eén
van hen, Sara, is op de foto hierboven te zien. Het feest
werd georganiseerd met medewerking van het bestuur
van Stichting IAPP53 (Integrale Aanpak en Promotie
Plein 1953), JOZ, Jong Burger Blauw, De Beweging,
Kinder Service Hotel en de wijkagent.

