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Op zaterdag 12 mei is er weer
het traditionele lentefeest
De dag erna is het moederdag dus kom naar het
Plein om een bloemstukje voor je moeder te maken of doe mee aan de andere leuke activiteiten.
Het wordt weer een enorme samenwerking van
allerlei organisaties die in de wijk werkzaam zijn.
Voor de huurders van Woonstad is er weer een
mooie plant die zij kunnen ophalen met de bon die
zij toegestuurd krijgen (dus let op de brievenbus).
Ook is er volop muziek en de Line Dance groep
maakt er een vrolijk spektakel van.
Op diverse momenten wordt er aandacht geschonken via de websites van Vitaal Pendrecht en
de winkeliersvereniging.
Tot ziens op 12 mei vanaf 11.00 uur.
ADVERTENTIE

Rechtswinkel
Maasstad
De Rechtswinkel Maasstad
is weer met het
inloopspreekuur begonnen.
Op maandag en donderdag
tussen 18.00 en 20.00 uur
kunnen bewoners uit
Rotterdam en omstreken
terecht met hun juridische
vragen op Plein 1953 nr. 192.

Spreekuur Pre-matching
Vitaal Pendrecht en Pre-matching Rotterdam
hebben afgesproken dat er een spreekuur
komt op Plein 1953 nr. 192 in Pendrecht.
Om laagdrempelig te kunnen zijn is een
spreekuur in het hart van de wijk noodzakelijk.
Mensen worden voor een afspraak uitgenodigd om lange wachttijden te voorkomen.
Bien Hofman

Onze service bestaat uit :
Kleine transporten !
Kleine verhuizingen !
Complete woningontruimingen !
Haal- en Brengservice van uw goederen !
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colofon

Van de redactie

Dit is een uitgave van
Vitaal Pendrecht.

Beste Lezer,
We beginnen met het grote nieuws dat de
Kinder- en Rekenfaculteit nog minimaal vijf jaar doorgaat. Anderen zijn
hier ook erg blij mee en stuurden een
bloemetje. De kleintjes van het KSH
brachten een mooi kleurig kunstwerk.
De details kunt u vinden op pagina 6.

Wijkmagazine In de
Kijkerd wordt huisaan-huis verspreid in
Pendrecht.
Maart 2018
Aan de inhoud van
dit magazine kunnen
geen rechten worden
ontleend.

Ook het Theater Pendrecht Ontmoetingen gaat weer door in 2018. De groep
is alweer begonnen met oefenen.

Tel. 010-480 93 46
info@stichting-vitaal
pendrecht.nl
Redactie/teksten
Vitaal Pendrecht en
afdeling communicatie
(Woonstad Rotterdam).

Aan het opzetten van de Taalfaculteit is met
man en macht gewerkt en gaat ook dat gaat
in 2018 door.

Eindredactie
Vitaal Pendrecht

Het Valckensteyn herinneringsboek is na te
bestellen en misschien komt er een vervolg.

Fotografie
Woonstad Rotterdam,
Vitaal Pendrecht

Buurt Bestuurt evalueert samen met de wijkagenten het spreekuur dus hou de website
van Vitaal Pendrecht in de gaten.

Vormgeving
Vitaal Pendrecht
Drukwerk
Drukkerij Tripiti

De Speeltuinen in Pendrecht organiseren weer
allerlei leuke activiteiten voor de kinderen.

Oplage
7000 exemplaren

inhoud
En verder...

5

Voortgang Taalfaculteit 2018
Kinderfaculteit Pendrecht
Pendrecht van toen
Valckensteyn in herinnering
Kinderfaculteit
Voorjaar op het Arboretum
Vergroening Plein
De faculteit gaat door. De afgelopen maan- Diploma-uitreiking Taalfaculteit
De Kinderfaculteit
De Verdwenen Walvis
den is er weer
van Vitaal Pendrecht gewerkt aan de
Belangrijke telefoonnummers
is niet meer weg te
vergroening van Plein Carnaval Speeltuin Neeltje Jans
Zoek de Boef
denken uit de wijk.
1953.
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Theater gaat door
Nieuwe plannen zijn
al gemaakt, met het
schrijven van de teksten is ook al weer
een start gemaakt.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

12

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

4
7 t/m 10
11
11
13
13
14
15
16
16

4
IN DE KIJKERD

Voortgang Taalfaculteit 2018

De afgelopen vier maanden is met
man en macht gewerkt (en gezocht)
naar een antwoord op de vraag:
‘Hoe kan het onderwijs aan volwassen anderstaligen aan de Pendrecht
Universiteit vormgegeven worden?’
Hoe kunnen we samen zorgen dat
de cursisten weten dat als zij er alles
voor over hebben om de Nederlandse taal te leren, soms vanuit
analfabetisme of laaggeletterdheid
de projectleiding er ook alles aan
zal doen om het voor ze mogelijk te
maken.
Uit de resultaten is gebleken dat het
succesvol is op de manier waarop
we dat doen. Er wordt een intakeprocedure uitgevoerd. Het intakegesprek en de instaptoets verschaffen
de leerkracht veel informatie. Door
de intakegesprekken wordt informatie verkregen over de etnische en
culturele achtergrond, de thuissituatie, de vooropleiding/beroepservaringen, de schrijfvaardigheid en de
taalvaardigheid Nederlands van de
cursisten. Ook de instaptoets zorgt
voor veel informatie. De leerkracht

kan door de toets een beeld vormen
van het startniveau van de cursist.
Op basis van het intakegesprek en
de instaptoets wordt de cursist in
een niveau ingedeeld. Aan de hand
van de niveaus worden de klassen
opgesteld. De niveaus betreffen
het begin- en streefniveau van de
cursisten. Het thematisch werken
zorgt voor structuur. De cursisten
kregen per thema een woordenlijst
en zijn gedurende de periode bezig
geweest met die woordenlijst. Ook
wordt het thema onderverdeeld in
relevante sub onderwerpen. De
onderwerpen sluiten goed aan bij
de belevings- en leefwereld van de
cursisten. De cursisten zijn deels bekend met de onderwerpen en doen
daarom actiever mee met de les.
Voor maart en april is het onderwerp
budgetteren en internet bankieren.
De ING bank op de Slinge heeft om
onze medewerking gevraagd omdat
en groot aantal klanten moeite hebben met bankzaken. Afgesproken
is dat er een ochtend en een avond
les gegeven wordt door een mede-

werker van de bank. Het is de taak
van de leerkracht om inhoudelijk op
het onderwerp in te gaan, zodat de
kennis van de cursisten vergroot
wordt. Het opstellen van contracten
heeft ervoor gezorgd dat de cursisten goed op de hoogte zijn van de
regels. De cursisten weten precies
wat er van hen verwacht wordt en
gedragen zich hier ook naar. Ook
het bijhouden van de absentielijst
zorgt voor overzicht. De leerkracht
weet wanneer een cursist afwezig
is en kan hem/haar daar direct op
aanspreken.
Kortom ons is duidelijk geworden
dat structuur, thematisch werken,
de lesindeling, de intakegesprekken, de instaptoets en het contract
zorgen voor een goedlopend project.
De deelnemers voelen zich serieus genomen en de projectleiding,
supervisor, coördinator, docenten en
vrijwilligers zijn super gemotiveerd.
Op dit moment hebben 16 nieuwe
deelnemers zich ingeschreven en
staan op de wachtlijst.
Zie ook pagina 13.
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Theater Pendrecht gaat door in 2018
Decemberdagen
In 2016 werd de eerste voorstelling drie keer gespeeld
met toneel, liedjes en verhalen passeerden verschillende
dagen in december de revue. Men kon bijvoorbeeld
meneer Pardoes en mevrouw Pardon zien, die helemaal
niet op de feestdagen zaten te wachten, maar een alternatief bedachten. En Wies, die aanschoof bij haar zus
Jet op 1e Kerstdag, iets wat helemaal niet de bedoeling
was. Maar ook een meisje dat Sinterklaas háátte omdat
ze op zijn verjaardag jarig was. Een vrouw uit de wijk
die was verhuisd naar de Goudkust, maar of ze blij was
met haar zes kerstbomen? En die jonge mensen in dat
café, wat hadden die toch met elkaar? En waarom was
december voor hen zo beladen?
Midzomeravondliefde
Na een korte introductie door tekstschrijver en regisseur Pieta Bot kwamen de spelers: Joke Spijkers, Diana
Leeuwangh, Cynthia Krommenhoek, Sharon Kerkhoven,
Bep van Krimpen, Janet van den Spighel, Denzel van
den Spighel, Annie van der Velden, Stef Henderson,
Agnes van der Boom en Cor Hofman paarsgewijs op.
De laatste was Thea Abma, en zei: Tja, als de liefde niet
bestond… Welkom bij midzomerliefde. En vervolgde met
zichzelf en het publiek de vraag te stellen. Waar gaat het
over als we liefde zeggen: “Meestal denk je dan aan de
romantische liefde, toch?” Maar er zijn zoveel liefdes …..
Moederliefde, broederliefde, naastenliefde, eigenliefde,
vaderlandsliefde, kalverliefde, platonische liefde, verre
liefde, verboden liefde, onbeantwoorde liefde, liefde tussen twee mannen of vrouwen…. liefde voor de natuur,

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

een mooi schilderij, een voetbalclub.” Laat je alleen
de zoete kant zien, dan wordt het sááááái… “Dus nee,
geen suikerspin. Naast boterhart ook bitterkoekjes.“
Midwintervriendschap
Pieta Bot lichtte de voorstelling twee keer toe. De derde
kon ze er helaas niet bij zijn en moesten de spelers
het helemaal zelf klaren. Dat ging dankzij het grondige
voorbereidingswerk van repetities en regieaanwijzingen
fantastisch. Aansluitend op Midzomerliefde gaat het
dit keer om de voorstelling Vriendschap. In een aantal
sketches werd in beeld gebracht wat goed en wat niet
goed gaat in de vriendschappen. En vooral ook wanneer
‘t spannend wordt.
In 2018 gaat de groep door, met Pieta Bot is afgesproken dat zij de teksten gaat schrijven met daarin aanwijzingen voor de regie. De regie is overgedragen met
goed vinden van de overige spelers aan Janet van den
Spighel met ondersteuning van Cyntia Krommenhoek
en Pieta Bot die heel af en toe komt kijken. Een enorm
compliment voor Pieta Bot is dat de groep unaniem met
elkaar wil doorgaan.
Nieuwe plannen zijn al gemaakt, met het schrijven van
de teksten is ook al weer een start gemaakt en elke
woensdagavond komt de groep bij elkaar. Uit de evaluatie kwamen woorden als ontroerend, herkenbaar,
humor, mooi, zielig, super leuk en het is uit het leven gegrepen. Voor dit jaar staat een zeer actueel onderwerp
op het programma “Zorg”… nieuwsgierig geworden?
Kom dan naar de voorstellingen, de data worden bijtijds
bekend gemaakt.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Kinderfaculteit gaat door!

Met toeters, bellen en taart vierde Pendrecht de verlenging van de Kinderfaculteit.
De Kinderfaculteit van Vitaal Pen
drecht is niet meer weg te denken uit
de wijk. Zo merkte een van de kinderen laatst op dat ze haar kinderen
later ook naar de Kinderfaculteit laat
gaan! Maar zo vanzelfsprekend is
het niet. Al die lessen en activiteiten,
het tutorprogramma, de kleuterlessen… voor de ouders en kinderen
is het gratis maar het kost natuurlijk
wel wat. Onlangs heeft het bestuur
van stichting de Verre Bergen, de
belangrijkste financier, besloten dat
het de Kinderfaculteit, inclusief de
Rekenfaculteit, nog zeker 5 jaar gaat
ondersteunen. De Stichting vindt het
belangrijk wat Vitaal Pendrecht de
afgelopen jaren met de Kinderfaculteit heeft opgebouwd in Pendrecht.
Uit onderzoek dat de Universiteit van
Amsterdam doet naar de resultaten
van de Kinderfaculteit, blijkt dat er
positieve effecten zijn. En zeker zo
belangrijk: ouders, kinderen en de
scholen zijn er blij mee. Samen kunnen we de komende jaren bouwen
aan een nog betere Kinderfaculteit
in Pendrecht, met een programma
waar de kinderen op een goeie manier, ook buiten schooltijd, aan hun
toekomst werken.
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Nog nooit
zo hoog
De Kinderfaculteit organiseert, naast
allerlei andere programma’s, twee
lessenseries per schooljaar. Door
een programmaboekje dat op de
scholen wordt uitgedeeld en een
Open Dag, wordt duidelijk gemaakt
voor welke lessen en trainingen de
leerlingen zich kunnen inschrijven.
Het aantal inschrijvingen was nog
nooit zo hoog! 450 kinderen schreven zich in voor een of meer lessen. Zo krijgt deze lessenserie 899
deelnemers. Meteen na het eerste
weekend ontstonden er al wachtlijsten voor de populaire lessen.
Het team van de Kinderfaculteit
heeft er alles aan gedaan om zoveel
mogelijk kinderen een plekje te geven door bijvoorbeeld extra lessen
te organiseren. Toch moest een klein
aantal kinderen worden teleurgesteld. Advies de inschrijving van september volgend schooljaar: schrijf je
zo snel mogelijk in.
Op 12 maart is de lessenserie van
start gegaan.

In de rij om in te schrijven.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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De leerlingen aan het woord
over de Rekenfaculteit
Bij de Rekenfaculteit vinden we het belangrijk dat de
sfeer in de klas altijd positief is. Dat proberen we voor
elkaar te krijgen door het rekenen leuk te maken en leerlingen uit te dagen, maar ook door een aantal ‘afspraken’
te maken met de leerlingen. Vandaag zijn de leerlingen
aan het woord; wat zijn die afspraken? Waarom is dat
belangrijk? en hoe merk je dat tijdens de rekenlessen?

Helin en Ishara uit groep 7 van basisschool Over de
Slinge vertellen over hoe zij leren van hun fouten. Zo
vertelt Helin: “Eigenlijk is het niet erg om fouten te
maken, dat mag van de tutor en daar leer je van. En als
je fouten maakt dan kun je ze verbeteren. We moeten
dan zelf van onze tutor ontdekken wat we fout hebben
gedaan en dat verbeteren op onze whiteboards”. Ishara
is het daarmee eens en vertelt dat het antwoord niet zo
belangrijk is, maar dat het vooral belangrijk is dat je kunt
laten zien hoe je hebt gerekend. “Ja” zegt Helin, “het is
belangrijker dat je het snapt”. En ze voegt daar nog aan
toe: “Iedereen kan fouten maken, zelfs de tutor!”.
“Bij de Rekenfaculteit zijn we een team” vertelt Yassine
uit groep 8 van basisschool de Hoeksteen. Samen met

Ouders in Actie
Op woensdag 18 april organiseert Ouders in Actie
weer een gesprek over opvoeding. Onder het motto
‘Hoe doe jij dat nou?’ is er een open gesprek waarin
ouders met elkaar van gedachten kunnen wisselen
over opvoeding van en omgang met je kinderen.
Op 14 maart stond het thema ‘Omgaan met geld’ op
het programma en op 18 april ‘Belonen en straffen’.
De bijeenkomst is van 9.00-10.00 in de Kinderfaculteit.

zijn tutor Sam rekent hij 4 uur per week. In tegenstelling
tot de meeste leerlingen krijgt Yassine 1-op-1 les, door
een oneven aantal leerlingen. Hij is dus echt een team
met zijn tutor. Hij merkt dat vooral doordat Sam hem
veel leert, altijd aardig is en soms ook een beetje als
een vriend voelt. “En we maken samen alle sommen”
vertelt zijn tutor Sam. “Ik bereid mijn lessen natuurlijk
voor, maar ik zorg altijd dat ik de sommen nog niet heb
ingevuld. Dan kunnen we dat echt samen tijdens de les
doen”. “Sam helpt me dan als het moeilijk is” vult Yassine aan “en heel soms kan ik ook Sam helpen!”. Tutor
en leerling helpen elkaar, dat is pas echt een team.

Rekenen is meer dan alleen sommetjes maken. Het is
ook heel belangrijk dat je genoeg zelfvertrouwen hebt en
oplossingen uit durft te proberen. De tutoren moedigen de
leerlingen aan om het beste uit hunzelf te halen en daarbij hoeft niet altijd alles meteen goed te gaan. Het enige
wat fout is bij de Rekenfaculteit, is het niet proberen.
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Debatwedstrijd Kinderfaculteit

De Kinderraad van de Kinderfaculteit kwam op het idee
dat het voor Pendrecht leuk en goed zou zijn om een
keer een debatwedstrijd te organiseren. Het voeren van
discussies, het luisteren naar elkaar en het goed formuleren van je mening zijn belangrijke technieken, ook voor
later!
Stichting LOKAAL Rotterdam is een organisatie die dit
o.a. ook voor jongeren in de stad organiseert en dit nu
voor de basisschool leerlingen van Pendrecht wilde doen.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Beatrixschool,
de Hoeksteen en Over de Slinge hebben in een Politiek
Spel in de klas op een speelse manier geleerd hoe de
politiek werkt. Stel je voor jij bent de baas van Pendrecht
en je mag bepalen waar het geld naar toe gaat, waar
zou je dit aan besteden? Middels discussiëren, argumenteren en luisteren naar elkaar werden er partijen
opgericht en werd het geld verdeeld over verschillende

posten zoals milieu/dieren, onderwijs, veiligheid en
buitenruimte. Een goede eerste oefening voor de debatwedstrijd.
Vanuit dit politieke spel zijn er 23 leerlingen gekozen om
twee trainingen te volgen en uiteindelijk deel te nemen
aan de finale van de debatwedstrijd!
Twee zondagen zijn de kinderen getraind door debatexpert Victor Vlam.
Tijdens deze trainingen gingen de kinderen oefenen met
de debat skills; discussiëren, argumenteren en luisteren.
Hoe is het om je te verplaatsen in de mening van een
ander? Hoe speel je alsof je het eens bent met een stelling waar je het eigenlijk niet mee eens bent?
Op woensdag 31 januari was het dan zo ver! De debatwedstrijd, op een bijzondere locatie!
Met 23 kinderen en supporters ging de Kinderfaculteit
op stap naar het Stadhuis aan de Coolsingel waar in
de Raadzaal de wedstrijd plaatsvond. Na eerst een
mooie rondleiding gehad te hebben door het Stadhuis
mochten de kinderen plaatsnemen in de Raadzaal en
kon de wedstrijd beginnen. Er waren 4 rondes waarin
de kinderen het tegen elkaar opnamen. En dat deden zij
fantastisch!
De juryleden, Addie Bergwerff (Kinderfaculteit), Fatima
Talbi (Raadslid PvdA) en Ronald Tol (voorzitter gebiedscommissie Charlois) beoordeelde de kinderen op
presentatie en argumentatie.
Aimane Bouajala (De Hoeksteen) kwam als winnaar uit
de bus. Imane er-Raoui (De Hoeksteen) en Abdelhanin
Achahbar (Over de Slinge Sommelsdijkstraat) kregen
een mooie 2e en 3e prijs. Selin-Su Gür (Beatrixschool)
kreeg een verdiende eervolle vermelding.
Het was een bijzondere en leerzame ervaring om op
deze plek te mogen zijn en met elkaar in debat te gaan!

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

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

Links: Team Soares gaf op de Open Dag van de Kinderfaculteit een echte kickboks-demonstratie. Bijna 50
leerlingen schreven zich in voor deze sport. Rechts: En 21 kleuters beginnen met voetbal.
Op verzoek van de Ouderraad
gaat de Kinderfaculteit starten met
nieuwe leerzame lessen voor de
kinderen van de onderbouw, de
groepen 3 en 4.
Zo kunnen zij een ‘early start’ maken

in de les Engels voor kleine beginners en wordt rekenen wat makkelijker met Rekenspel.
Ook in het sportprogramma komen
er nieuwe en uitdagende trainingen.

Kleutervoetbal, Kickboksen en Freerunning. Mocht je binnenkort een
groepje kinderen tegen een gevel
zien springen, bedenk dan dat het
geen vandalen zijn maar sportertjes
van de Kinderfaculteit.

Na een succesvolle editie van
vorig jaar organiseert de Kinderfaculteit, samen met ouders,
scholen en de speeltuin, weer
de Avond4daagse.
Zet het alvast in je agenda,
van dinsdag 19 tot en met
vrijdag 22 juni.
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Pendrecht van toen
Deze prachtige foto van vroeger
kreeg ik een paar jaar geleden van
een trouwe webloglezer doorgestuurd. De foto is genomen vanuit
de Karel de Stouteflat in zuidelijke
richting en toont een stukje Pendrecht dat nogal veranderd is, wie
echter goed kijkt zal nog wel enkele
herkenningspunten zien. Aan de nog
jonge bomen te zien schat ik dat
de foto in het begin van de zestiger
jaren is gemaakt.
De in 1960 gebouwde school is de
Bestevaer’tschool aan de Sliedrechtstraat waar menig Pendrechts kind
zijn of haar lager onderwijs heeft
genoten, rechts op de foto de bijbehorende gymzaal. Na de opheffing
van de school in de tachtiger jaren
heeft het gebouw nog verschillende
bestemmingen gehad en in 1998
is het afgebroken, hier staat nu de
Zuiderkroon. De gymzaal herbergde
later sportschool Life Style en ging in
2000 tegen de vlakte. Het pad op de
voorgrond is het pad dat nu achter
de Zuiderkroon langs loopt (let op
de twee steppende kinderen!) en net
als vroeger in de Tiengemetenhof
eindigt. Helemaal links op de foto is
nog een stukje van de houten kleuterschool De Regenboog te zien,
later zat hier de bibliotheek in.
De straat op de achtergrond is de
Dinteloordstraat, de beide flats zijn
gesloopt in 2006 en nu staan hier

de flats Dintel en Volkerak. Verderop zijn de nog steeds bestaande
woningen aan het Fijnaartpad en
daarachter de in 1996 gesloopte
bejaardengalerijwoningen waar nu
eengezinswoningen staan. De drivein woningen aan de Abbenbroekweg
zijn pas later gebouwd, tegelijk met
Valckensteyn.
Linksboven op de foto de vierhoog
flats aan de Middelharnisstraat die
zijn gerenoveerd en omgebouwd tot
maisonnettes. Helemaal links op de
foto is de laatste winkel van de vier
winkelblokken aan de Sliedrechtstraat te zien. Dat laatste pand is
nooit een echte winkel geweest: in
het begin was dit het kantoor van
de Wijkraad Pendrecht, later was
hier de Polikliniek Pendrecht en

als laatste heeft hier vele jaren een
talenpracticum gezeten.
Heel interessant is het gebied
rechtsboven op de foto. Hier liep de
oude Dorpslaan en er staan zelfs
nog enkele oude huizen. Dit stukje
moest verdwijnen voor de bouw van
Zwembad Pendrecht dat na amper
20 jaar dienst al weer is gesloopt,
op de zwembadlocatie staan nu
eengezinswoningen en de geschakelde bungalows. Verderop is een
laag langgerekt gebouw zichtbaar
en het kan haast niet anders dat dit
een deel is van het militaire kamp
dat daar ooit geweest is. Hier verrees Valckensteyn dat ook al weer
geschiedenis is.

Valckensteyn Magazine
Op 1 september 2016 was er in het gebouw van Vitaal Pendrecht een
reünie van Valckensteyn. Na deze bijeenkomst is er een speciaal
Valckensteyn magazine gemaakt dat naar alle bezoekers is opgestuurd,
het is een 44 pagina’s tellende uitgave waarin veel te lezen is over het in
2012 afgebroken bejaardencentrum.
Het magazine is voor belangstellenden te koop bij Vitaal Pendrecht, het
kost € 6,50 en dat is de kostprijs voor het drukken (eventuele verzendkosten komen er wel bij).
Het is te bestellen via b.hofman@stichting-vitaalpendrecht.nl of telefonisch
op nummer (010) 480 93 46, elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Vergroening Plein 1953
De afgelopen maanden is er weer
gewerkt aan de vergroening van
Plein 1953. Begin 2016 was de
eerste fase wat resulteerde in
beukenhagen langs de stadsvilla's,
een grasstrook met bomen langs de
vijver, bomen aan de zijkant van Dirk
en een verhoogd plantenperk met
drie naaldbomen. Precies twee jaar
later was het vervolg en als deze In
de Kijkerd verschijnt zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.
De meest opvallende verandering
zijn de nieuw aangelegde plantvakken op vier plaatsen: langs de zijkant
van Dirk (aan de kant van Kruidvat),
langs de zijkant van de Aldi, aan de
voorkant van café Rotterdamsche en
aan de zijkant van de stadsvilla aan
de kant van de Krabbendijkestraat,
De vakken zijn beplant met haagbeuken, dezelfde planten die al langs
de stadsvilla’s staan. In de lange
vakken staan ook krentenbomen in
de vorm van heesters.
Naast het nieuwe groen wordt ook
het straatmeubilair aangepakt. De
fraai gevormde maar onhandige
fietsenrekken worden vervangen en
dat geldt eveneens voor een deel
van de zitbanken, de nieuwe banken
hebben een zitting van houten latten

en zijn lager dan de oude zitelementen. De metalen boombakken en de
prullenbakken worden verplaatst en
komen in dezelfde lijn met de banken
en de fietsrekken te staan.
De blauwe walvis is verwijderd, het
betonnen plateau gesloopt en het
vierkante vak weer voorzien van gele
klinkers. Alleen de metalen kubus
met de dierenfiguren staat er nog, dit
is de enige herinnering aan de walvis
die in de zomermaanden iedere

minuut water spoot. Niet ver van de
plek waar de walvis stond zijn drie
witte sierkeien neergelegd.
Op het moment van schrijven zijn
nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd. Op een paar plaatsen moeten
nog bomen worden geplant en op
het middengedeelte van het Plein
komen twee speelelementen.
Mario Bosch

Opzoomeren en bewonersinitiatieven
In Pendrecht zijn de Opzoomerbonnen populair want een goed
contact met je buren is belangrijk.
De straat wordt er gezelliger op
en als het echt nodig is kun je een
beroep op elkaar doen.
Daarom heet de campagne voor
2018 “Ontdek je buren” en kan er
voor maximaal 200 euro een leuke
activiteit bedacht worden zoals b.v.
een straatontbijt, een hobby middag, schoonmaakdag, straatfeest,
voorleesmiddag kortom genoeg te
bedenken om het gezellig te hebben met elkaar. Ook elkaar helpen

met taal is populair in Pendrecht en
oefenen met elkaar als straat zou
nog beter zijn.
Word daarom lid van de voorleesclub en om te helpen krijg je
“praatplaten” en een bijdrage in de
onkosten voor b.v. een kopje koffie/
thee met wat lekkers erbij.
Ook zijn er diverse keetjes: Speelkeet, Terraskeet, Kluskeet, Waterkeet en Dinerkeet, als je er vroeg
bij bent kun je de keet bestellen die
bij je activiteit past.

Meer informatie is te vinden op
www.opzoomermee.nl/keetje.
Ondersteuning nodig? Bel Opzoomer Mee 010 - 2131055 of kom
even langs bij Vitaal Pendrecht
elke werkdag tussen 10.00 en
15.00 uur.
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Voorjaar op het Arboretum
Door de toch wat wisselvallige winter is het voorjaar nog
niet echt begonnen.
Storm en onverwacht late vorst hebben de bomen en
plantjes niet echt goedgedaan.
Hier en daar probeert een tulp of krokus zijn kopje boven
de grond uit te steken, maar verder valt er nog niet veel
te zien. We hopen dat de vroege Pasen ons beter weer
zal brengen, zodat alles er binnenkort weer fleurig uit
gaat zien.
Ondanks de kou en regen is onze vrijwilliger Jan, in samenwerking met de mensen van de Reclassering, bezig
geweest de tuin voor de kinderen te frezen, zodat zij
weer vrolijk aan de slag kunnen gaan voor een leerzaam
seizoen.
Verder zijn er voor bewoners nog tuinen beschikbaar,
waarvoor u zich kunt aanmelden.
De kavels zijn 5 bij 7 m groot en de kosten hiervoor be
dragen € 42,50 per jaar en een éénmalige sleutelborg

van € 10,00. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt
u voor bezichtiging een afspraak maken op maandag,
dinsdag of woensdag op telefoonnummer
06 - 36 52 26 92.
Gerda Matthijssen

Diploma-uitreikingTaalfaculteit

Een foto-impressie van trotse cursisten.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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De Verdwenen Walvis

In het jaar 2009 is i.s.m. Woonstad en de gemeente
Rotterdam de campagne “Pendrecht is goed bezig“
begonnen. Elke maand stond een bewoner als held voor
haar of zijn project, in totaal 25 projecten en daarmee
ook 25 helden. Burgemeester Aboutaleb was de laatste
in de reeks, zoals iedereen heeft kunnen zien hingen er
metershoge portretten bij de metro .
Het veilig oversteken was in juni 2009 een project met
Joke als held. In de wijk is een kindveilige route gemaakt
(in de tijd dat de Kindercampus nog actief was in de wijk)
met als eindpunt de walvis op het Plein 1953. De wiebertjes werden later het “Blokkiespad” genoemd door de
inzending van Stacey Comijs, destijds een leerling van
Over De Slinge aan de Krabbendijkestraat waarmee ze
de prijsvraag won die uitgeschreven was voor de kinderen. De blauwe walvis op Plein 1953 werd het eindpunt
van de dolfijn-, orka-, zeester- en krokodillenroute.
De walvis bleek voor een aantal mensen een doorn
in het oog te zijn, het waterstraaltje maar vooral ook
de overlast van duiven maakten dat bewoners er zich
steeds meer aan gingen ergeren. In de zomer was het
een feest voor de vogels, dan werd er gebadderd. Wat
schetst ieders verbazing: sinds de gemeente het Plein
aan het vergroenen is kan de walvis zwemmen, alleen
weet niemand waar naar toe. Joke heeft gevraagd of de
walvis naar het Arboretum gebracht kon worden om het
plat neer te leggen en er een fleurig geheel met bloemen
van te maken maar…
Joke Spijkers
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Biljartvereniging Zuiderkroon

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
De in 2008 opgerichte biljartvereniging Zuiderkroon
speelt wekelijks in het gelijknamige ontmoetingscentrum
en is op zoek naar nieuwe leden.
Wekelijks rollen de ballen over het groene laken en dat
in hartje Pendrecht. Er wordt gespeeld in competitieverband waarbij rekening wordt gehouden met ieders
vaardigheid, winnen is leuk maar het gaat vooral om
het spel. De vaste speeldag is dinsdagavond van 19.00
tot 22.00 uur en in principe wordt er het hele jaar door
gespeeld. De kosten zijn laag: inschrijven kost eenmalig
€ 5,- en daarna betaalt u 3 euro per maand. Wie lid wil
worden of eerst wat meer wil weten is van harte welkom
op dinsdagavond in de Zuiderkroon.

Voortgang spreekuur wijkagent
In de laatste Buurt Bestuurt
bijeenkomst is de afspraak gemaakt om een proef van twee
maanden te houden. Ondanks
de korte voorbereidingstijd en
de “gebrekkige” communicatie
over dit belangrijke onderwerp
wist toch een aantal bewoners
de weg al te vinden.
In de maand maart wordt
de evaluatie gehouden en
waarschijnlijk nieuwe data
afgesproken dus bel even
naar 010 - 480 93 46 om op de hoogte te zijn als
u van het spreekuur gebruik wilt maken. Zodra bekend
is wat er gaat gebeuren wordt dit op de website van
Vitaal Pendrecht www.stichting vitaalpendrecht.nl en op
de weblog van Mario Bosch gepubliceerd.
Heeft u meteen een wijkagent nodig neem dan contact
op met politie Rotterdam Rijnmond 0900 8844, u krijgt
dan de meldkamer en u vraagt naar de wijkagent Noord
of de wijkagent Zuid van de wijk Pendrecht. De Slinge
wordt als de scheiding van Noord en Zuid gezien.

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
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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Carnaval Speeltuin 'Neeltje Jans'
Op vrijdag 9 februari is het carnaval gevierd in de
speeltuin, van 18.00 tot 19.30 uur was het flink raak.
De kinderen maar ook de ouders hadden zich flink uitgedost in de meest vreemde creaties.
Voor zover bekend is de speeltuin de enige die er aandacht aan geschonken heeft in Pendrecht. ‘s Middags
is van het clubhuis een feestruimte gemaakt met heel
veel slingers, confetti, maskers en andere sfeermakers.
Ondanks het slechte weer werd het toch een drukke
boel, er waren ongeveer 30 kinderen en ook een aantal
ouders.
Er is naar hartenlust gehost en met de polonaise is het
heerlijk om uit je dak te gaan en dat mag natuurlijk op
zo’n avond. De kinderen kregen wat lekkers te knabbelen maar ook de hartigheden werden erg op prijs
gesteld. De twee pinjata’s, gevuld met allerlei lekkers
en gemaakt voor de kleintjes en één voor de grotere
kinderen werden met passie stukgeslagen. Op de foto
als piraat, prinses of iets anders geks bracht iedereen
aan het lachen (zie de Facebookpagina van de speeltuin
voor alle foto’s). Lof van de ouders voor iedereen die
het georganiseerd heeft was op zijn plaats, het was een
reuze gezellige avond en goed georganiseerd. Charlois
TV is een kijkje komen en heeft het de maandag erna
uitgezonden.
Volgend jaar zou het leuk zijn om de speeltuin een Carnavalsnaam te geven. Wie heeft er een idee?
Joke Spijkers

Zoek de Boef
Om half zes was er nog niemand, kort daarna kwam er gelukkig een vader
met twee kinderen aanlopen en was het eerste “schaap over de dan”
Een half uur daarna stond de wijkagent aan ongeveer vijftig kinderen en hun
ouders uit te leggen hoe je een boef kunt vangen. Reuze interessant allemaal.
De hele kleintjes zaten met grote ogen af te wachten tot hun buggy in beweging werd gezet. De speurders in opleiding. Met de wijkagent geassisteerd
door twee agenten te paard zoals dat zo mooi heet op zoek. Boef 1 zat in de
Sint Maartensdijkstraat en stond al snel tegen de muur. Boef 2 werd gevonden in de Geertruidenbergstraat en Boef 3 was de laatste is gelukkig ook
in de boeien geslagen. Drie prijzen voor wie het eerst de boef heeft gevangen. Zes goodybags voor zes hulpen. Voor de andere kinderen was er een
drankje en een banaan of een lekkere appel. Gesponsord door Albert Heijn,
verzorgd door Joke.
De start bij Vitaal Pendrecht de evaluatie in de Speeltuin Neeltje Jans in
samenwerking met Burger Blauw, Preventie groepen Noord en Zuid, handhaving JOZ. Met speciale dank aan Senka, toezichthouder van de BSW voor
het faciliteren van de evaluatie.
Glunderende gezichten tevreden ouders en met alle ervaring van vanavond
gaat de groep vast nog een keer op herhaling.

