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Behoefte aan een inloopspreekuur van de wijkagent?
Vorig jaar is er zes keer een inloopspreekuur
gehouden met de wijkagent. Dit was een succes, maar door wisseling van de wacht is er geen
vervolg geweest. De politie wil graag weten of
er behoefte is aan een vervolg van deze inloopspreekuren.

Het kan vaak lastig zijn om de agent in de wijk aan te
spreken. Je bent bijvoorbeeld bang dat mensen je zien
en conclusies trekken. Regelmatig krijgen wij dan ook
de vraag wanneer er weer een spreekuur komt waar
bewoners van Pendrecht hun vragen aan de politie
kunnen stellen. Door de centrale ligging van Vitaal
Pendrecht aan het Plein 1953 nr. 192 is dit een handig
punt om even anoniem naar binnen te lopen.
Na een gesprek met Vitaal Pendrecht en de wijkagent
is nu afgesproken dat er een onderzoekje gestart
wordt. Vitaal Pendrecht en de politie willen graag
weten of het een incidentele vraag is of dat meerdere
bewoners hier behoefte aan hebben. Wij zouden
graag uw mening hierover willen horen.

Contact
Laat ons uw mening weten via 010-4809346 of loop
even binnen bij Vitaal Pendrecht en vertel het de gastvrouwen tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

Pendrecht aardgasvrij! Vragen? Kom langs!
De komende weken zijn we vaak in de wijk om u bij
te praten over het aardgasvrij worden van Pendrecht.
Mocht u ons missen, kom dan op de volgende dagen
even langs:
• Dinsdag 3 december, 10 tot 12 uur bij Vitaal Pendrecht
aan Plein 1953.
• Dinsdag 17 december, 10 tot 12 uur bij Vitaal Pen
drecht aan Plein 1953.

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

Wilt u direct energie besparen of energiecoach worden?
Iedere dinsdag is Julia Hevemeyer van 9 tot 11.30 uur
aanwezig bij het Huis van de Wijk Het Middelpunt aan
de Slinge.

Vakantieplanning Vitaal Pendrecht
Voorjaarsvakantie
Mei vakantie		
Zomervakantie
Herfstvakantie		
Kerstvakantie		

22 februari t/m 2 maart
25 april t/m 3 mei
18 juli t/m 30 augustus
19 oktober t/m 27 oktober
19 december t/m 3 januari

Tijdens de vakanties is Vitaal Pendrecht dicht en
ook de Rollatorwerkplaats en de Rechtswinkel
Maasstad zijn niet aanwezig.
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colofon

Van de redactie

Dit is een uitgave van
Vitaal Pendrecht.

Beste lezer,
Dit is alweer de laatste In de Kijkerd van dit jaar. Propvol met alle activiteiten van
de afgelopen drie maanden. Er was dit keer genoeg om nog een editie te vullen
want er gebeurt genoeg in Pendrecht.
Op pagina 4 kunt alles lezen over de gedenkplaat op het Plein.
De Halsterenstraat is heel erg blij met de tweede plaats als Opzoomerstraat.
Een uitgebreide fotoreportagen kunt u bekijken door naar de volgende link te
gaan https://www.opzoomermee.nl/25november/
Langs deze weg wil het bestuur alle vrijwilligers en medewerkers bedanken voor
haar/zijn inzet van het afgelopen jaar. In het bijzonder Mario Bosch die na 28 jaar
afscheid heeft genomen van de redactie van dit blad.
Op donderdag 23 januari wordt het jaarlijkse Nieuwjaarscollege gehouden en
bent u weer van harte welkom voor een gevarieerd programma. Hou de website
en de posters in de gaten en zet de datum alvast in uw agenda.
De kerstvakantie staat weer voor de deur en daarmee alle feestdagen. Vitaal
Pendrecht en alle activiteiten, zoals de Rechtswinkel en Rollatorwerkplaats zijn
gesloten van 20 december t/m 6 januari, dan beginnen we weer.
Op zaterdag 21 december aanstaande bent u van harte welkom tijdens het evenement
‘Dag van de Wijk’ op Plein 1953. Onder het genot van een bakje koffie of warme choco
melk kunt u in gesprek met het wijkcomité en diverse organisaties uit de wijk. Voor de
kinderen zijn er diverse speelactiviteiten beschikbaar zoals een ijsbaan.
Op deze dag staan uw vragen, opmerkingen en mening centraal.
Wij kijken ernaar uit en zien u graag tijdens ‘Dag van de Wijk’ op 21 december!

En verder...

Wijkmagazine In de
Kijkerd wordt huisaan-huis verspreid in
Pendrecht.
Oktober 2019
Aan de inhoud van
dit magazine kunnen
geen rechten worden
ontleend.
Tel. 010-480 93 46
info@stichting-vitaal
pendrecht.nl
Redactie/teksten
Vitaal Pendrecht en
afdeling communicatie
(Woonstad Rotterdam).
Eindredactie
Vitaal Pendrecht
Fotografie
Woonstad Rotterdam,
Vitaal Pendrecht
Vormgeving
Vitaal Pendrecht
Drukwerk
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5500 exemplaren
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Pendrecht ietsje mooier geworden
Pendrecht is weer ietsjes mooier geworden. Het is
de oplettende wijkbewoner vast niet ontgaan dat
er een mooie gedenkplaat is opgehangen aan de
zijgevel van Dirk. Deze gedenkplaat herinnert aan de
Watersnoodramp van 1953 en is opgehangen door
de winkeliersvereniging van Plein 1953. We nemen
u graag mee terug in de geschiedenis achter deze
gedenkplaats.
De Watersnoodramp van 1953 is de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw. Een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij zorgde ervoor
dat grote delen van ons land overstroomden. 1.836
mensen overleefden de ramp niet, tienduizenden dieren
lieten het leven en ook huizen werden vernield.
Watersnoodramp 1953: wat gebeurde er precies?
Er ontwikkelde zich een noordwesterstorm op 29 januari
1953 ten zuiden van IJsland. Via Schotland koerste de
storm verder zuidwaarts. Op de noordelijke Noordzee
draaide de wind naar noordnoordwest. Het gevolg: een
stormveld van 1000 km lang dat recht op onze kust
afkwam.
De storm met windkracht 10 bereikte zaterdagavond
31 januari 1953 de Nederlandse kust. In Zeeland lag
het hoogtepunt van de storm om 22.00 uur, in IJmuiden
om 01.00 uur en in Den Helder om 04.00 uur. De zware
noordwesterstorm zorgde samen met springtij voor een
springvloed. Zeewater stuwde op tot uitzonderlijke hoogtes. Bij Hoek van Holland bereikte het water de hoogte
van 3.85 m boven Normaal Amsterdams Peil (NAP).
(Een NAP-hoogte van 0 m is nu ongeveer gelijk aan het
gemiddeld zeeniveau van de Noordzee). Een gevaarlijk
hoge waterstand voor het dichtbevolkte achterland van
Zuid-Holland. De hoogste waterstand in Zeeland werd
om 03.24 uur gemeten in Vlissingen: 4.55 m +NAP. Veel
dijken zijn niet berekend op deze hoogte en braken.
Dijken braken: rampzalige gevolgen
Op meer dan 150 plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en
Noord-Brabant braken de dijken, omdat ze de hoeveelheid water niet aan konden. De gevolgen waren rampzalig. Zondagmiddag werd de bevolking opgeschrikt
door een tweede vloedgolf die nog meer slachtoffers
maakte dan de eerste. De watersnoodramp kostte aan

1.836 mensen het leven. Ruim 72.000 mensen werden geëvacueerd. 47.000 stuks vee en 140.000 stuks
pluimvee verdronken. Schade aan de infrastructuur en
landbouwgrond waren groot. Ruim 150.000 ha grond
overstroomde. Het natuurgeweld vernielde 4.300 huizen
en gebouwen en 43.000 raakten beschadigd. De totale
schade was 1,5 miljard gulden (dat nu gelijk zou staan
aan 5,4 miljard euro).
Hoe kon de ramp gebeuren?
Dat een zware storm een ramp van zo’n grote omvang
kon veroorzaken, kwam onder andere door de slechte
staat van de dijken. In Zuid-West Nederland waren veel
dijken te laag en te zwak. De waterschappen hadden in
de jaren daarvoor weinig onderhoud gepleegd en bovendien was er te weinig geïnvesteerd in de dijken. Het Rijk
had wel wat aan waterveiligheid uitgegeven, maar na
1945 kreeg dit onderwerp minder prioriteit vanwege het
herstellen van de oorlogsschade.
Mede door de extreme waterstanden en de duur van de
storm, meer dan een etmaal, gaat de ramp de geschiedenisboeken in als een zeldzame gebeurtenis.
Maatregelen om nieuwe watersnoodramp
te voorkomen
Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau, ook
wel de zeespiegel genoemd. Na de watersnoodramp
van 1953 werd nog duidelijker hoe belangrijk het is ons
goed te beschermen tegen overstromingen. Er werden
strengere veiligheidsnormen opgesteld voor primaire
waterkeringen. De keringen werden op de minimaal
vereiste hoogte gebracht, de zogenaamde Deltahoogte
(volgens de Deltawet), om Nederland tegen stormvloeden te beschermen. En nog wordt er jaarlijks geld
geïnvesteerd in nog sterkere waterkeringen.
Bron informatie: Rijkswaterstaat
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Terugblik theatervoorstelling
‘Wat een tijd’
Dit jaar waren er vier theatervoorstellingen van ‘Wat een
tijd’ van Theater Pendrecht Ontmoetingen. Alle vier de
voorstellingen zaten tjokvol publiek. Zo tegen het einde
van het jaar blikken we graag samen met u terug op een
succesvol theaterjaar.
Na een jaar van voorbereidingen, wordt er voor de
woensdag voorstellingen altijd nog even een doorloop
gedaan, zoals dat in theatertermen heet. De zenuwen
gieren dan alweer door de spelers heen. “Zal het allemaal goed gaan?” “Vinden mensen het leuk?” Maar
ook: “Is het herkenbaar?” Theatervoorstelling ‘Wat een
tijd’ gaat namelijk over het typische gebruik van mobiele
telefoons in deze tijd. Het gebruik van postduiven ligt
inmiddels ver achter ons. Ping en je hebt contact met de
andere kant van de wereld. Bijzonder en bijna voor niets!
Van heinde en verre
Het is ook altijd weer even spannend of er genoeg mensen uit de wijk gaan komen, want daar doet de groep het
uiteindelijk natuurlijk voor. Gelukig komen er al jarenlang
veel mensen naar de theatervoorstellingen kijken. En
niet alleen uit de wijk; mensen komen van ver. Van de
Bergschenhoek en van de West Zeedijk, Zevenhuizen,
maar ook uit Rozenburg, Spijkenisse en zelfs Huis ter

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Heide bij Zeist.
De sfeer is altijd buitengewoon gezellig. Er is koffie en
thee en dit jaar kreeg iedereen er een heerlijke koek en
een flesje water bij, welke gesponsord werden door Dirk
en Araun. Dit wordt allemaal tot stand gebracht door
geweldige vrijwilligers. De theaterstukken worden afgewisseld met serieuze verhalen, maar humor speelt hier
ook een hele belangrijke rol. Je kan namelijk spreken in
problemen, maar problemen kan je ook oplossen met
humor.
Volle bak
Opvallend is dat er dit jaar wel heel veel belangstelling
was voor alle vier de voorstellingen. Om te beginnen
was de try-out al helemaal volgeboekt. Dat was al een
heel goed teken van de aanwezige interesse bij het
publiek. Ook bij de première zat de zaal vol. Hierom
hebben we de aanwezigen moeten vragen om bij de volgende voorstellingen een plekje te reserveren. De zaal
was zo vol, dat er gewoonweg niemand meer bij kon.
Heeft u dit jaar de voorstelling gemist? Houd de data
dan volgend jaar goed in de gaten, want het Theater
Pendrecht Ontmoetingen gaat ook in 2020 weer hard
aan de slag.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Taalfaculteit Pendrecht op
bezoek bij de Rotterdamse Raad!
Op 17 oktober bezochten de cursisten van de Taalfaculteit de gemeenteraad van Rotterdam. Onder leiding
van de docenten gingen zij met de metro vanaf Slinge
naar Stadhuis en werden daar ontvangen door de
bodes. De bodes zijn de gastvrouwen en -heren van
het stadhuis. Natuurlijk moesten er eerst foto’s worden
gemaakt in de prachtige binnentuin van het stadhuis
en ook binnen was veel pracht te zien.
De cursisten werden vervolgens naar één van de
vergaderzalen gebracht en werden verwelkomd door
twee gemeenteraadsleden; Jimmy Smet van GroenLinks en René Seegers-Hoogendoorn van het CDA.
Onze cursisten hadden tijdens de lessen vragen voorbereid en deze werden dan ook gesteld aan de raadsleden, gebruik makend van de sprekersmicrofoon. De
gemeenteraadsleden hadden niet op alle vragen een
antwoord, maar hebben wel toegezegd dat de Stadswinkel een bezoek zal brengen aan de Taalfaculteit
en dat de gemeenteraad ook graag een kijkje komt
nemen bij ons. Ze zijn zeer welkom!
Op de Taalfaculteit hebben we sinds twee weken ook
een raad, de Taalraad er zijn enkele cursisten gekozen middels een echte verkiezing tot raadsleden.

Elke woensdag hebben zij een fractievergadering in
de eigen groep en een raadsvergadering met elkaar,
bijgestaan door een docent die de griffier is en alles
notuleert en bijhoudt.
Er zijn leuke ideeën geopperd voor het cursusaanbod
zoals; fit en vitaallessen, naailes, computercursus en
meer dagen taalles. De ideeën zullen we verzamelen
en gaan naar de grote raadsvergadering op 11 december tijdens de afsluiting van het succesvolle cursusjaar!

De Passage
Pameijer in de wijk. De meeste
mensen in de buurt weten wel dat
we inmiddels 25 jaar in de Passage
zitten in de Sliedrechtstraat 71.
Het laatste jaar is er veel veranderd
binnen de Passage en we gunnen u
graag een klein ‘ Kijkerdje’ achter de
schermen.
Voorheen hadden we 35 cliënten
met een verstandelijke beperking.
Velen zaten lang in de taxi ’s morgens en ’s middags weer naar huis.
Er is daarom een 2e locatie geopend
vlakbij metrostation Rijnhaven. Op
de Passage zijn 18 cliënten overgebleven in de leeftijd van 18 tot 65
jaar. Nu hoeft iedereen wat minder
lang in de taxi of komt lopend.
Met onze cliënten doen we diverse
activiteiten zoals boodschappen ,
koken, knutselen, sporten, verzor-

ging, muziek maken en dansen.
We zetten ons ook in voor de wijk;
zo halen we al jaren oud papier op
bij de flat aan de Burgsluissingel
voor de bewoners van Aafje.
Ook verzamelen we zwerfvuil bij een
aantal woningen van Woonstad en
de Vereniging van Eigenaren.
Voor diverse mensen brengen we
oud papier weg of lege flessen. Zo
hebben we ook gelijk wat beweging.
Voorheen hadden we de Pameijer
Print shop die inmiddels al een poos
naar geleden naar Hoogvliet is
verhuisd.
In de ruimte van de printshop is een
groep jongeren van 12 tot 18 jaar
gekomen.
Boven is nu ook een groep kinderen
vanaf 6 jaar die komen voor Naschoolse Dagbehandeling.

De groepen die erbij zijn gekomen
zorgen zo af en toe wel voor wat
reuring; spelen op de binnenplaats
gaat vaak met veel gejoel gepaard.
Ons belang is dat iedereen het zoveel mogelijk naar zijn zin heeft.
We hopen dat u zo een beetje een
beeld hebt gekregen van ons centrum.
Groet
Marjan ten Napel,
Namens het team Passage
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Kinderen werken aan
een schone toekomst

Huis van de toekomst.

Tuinieren

De kinderen van Pendrecht zijn op
allerlei manieren bezig om mee te
werken aan een schoner en gezonder milieu. Dat doen zijn niet alleen
thuis en op school, maar ook op de
Kinderfaculteit. In januari starten er
verschillende lessenseries over natuur en milieu. In de lessen leren de
kinderen hoe zij kunnen bijdragen
aan een beter milieu in de toekomst.
Saai? Helemaal niet!
In de lessen ‘Oerr!!!’ gaan de leerlingen op onderzoek in de natuur: hoe
zwaar is een mug, hoe sterk is een
mier, waarom eten dieren plastic,
hoe ontstaan wolken. Ook gaan zij
proefjes doen, water zuiveren, een

insectenhotels bouwen en een windmolens ontwerpen.
In de lessen van stichting ‘Milieu
dichterbij’ denken de kinderen met
elkaar na over hoe zij kunnen bijdragen aan een betere wereld in hun
eigen omgeving. Zij leren over afvalscheiding en hoe je van waardeloos
materiaal nog iets kan maken. Ze
leren over verschillende vormen
van energie, zij gaan onderzoeken
hoe een gebouw energiezuiniger en
gezonder kan worden.
En natuurlijk zijn er de lessen
tuinieren waarin de kinderen leren
over planten, zaaien en groeien. Zij
gaan vogelhuisjes en plantenbakken

Vuurtje stoken.

Insectenhotel.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

maken en een hut van wilgentenen.
En als het koud is stoken ze een
lekker vuurtje. Het Arboretum is een
prachtige plek voor deze natuurlessen in Pendrecht.
In november heeft een aantal groe
pen leerlingen op de Kinderfaculteit al
‘Huizen van de Toekomst’ gebouwd.
In het ontwerp van de huizen hebben
zij ideeën verwerkt over hoe je zelf
energie kunt opwekken, over hoe je
zuinig kunt zijn met energie, hoe je
omgaat met afvalscheiding, etc.
Zo dragen we met elkaar, kinderen
en volwassenen, bij aan een gezonde en milieuvriendelijke toekomst
van de wijk.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Schaaksimultaan
Dinsdagmiddag 17 december organiseren
de schaakmeesters van
de Kinderfaculteit
Djin Djarap en Adri
Helfrich een schaaksimultaan voor al hun leerlingen
en andere geïnteresseerden.
Adri Helfrich is niet zomaar een schaakleraar.
Nee, hij staat in het Guinness Book of records
als kampioen simultaan
schaken.
Adri neemt het op tegen
zijn leerlingen. Maar ook
anderen (ouders, schaakliefhebber, vriendjes en
vriendinnetjes) kunnen
aanschuiven aan de grote
schaaktafel.
17 december 15.30-17.30.

Schaaksimultaan.

Vakmanschap
Tijdens dit blok zijn de kinderen weer op bezoek
gegaan bij verschillende beroepen en organisaties.
Voor het thema Auteur zijn de kinderen bij het kantoor van Pressure Line op bezoek geweest waar ze
een eigen getekende strip mochten maken en deze
mochten inzenden voor een stripverhalen wedstrijd.
Voor het thema toerisme zijn de kinderen met een
tourgids door Kop van Zuid gelopen en hebben we
tijdens de tweede week van het thema de kinderen
verteld over de verschillende reisverhalen die collega’s bij de Kinderfaculteit hebben meegemaakt.
Tijdens het thema milieu zijn we met de kinderen hij
de gemeente geweest en hebben de werknemers
ons meegenomen in een tour over hoe Rotterdam
zich bezig houdt met recycling. Tenslotte zijn we
afgelopen week bij een advocatenbureau op bezoek
gegaan en mochten de kinderen zelf ervaren hoe het
is om als een advocaat, rechter en officier van justitie
in een rechtbank te werken.
Al met al is ook zoals in de afgelopen jaren dit blok
van Vakmanschap als een succes ervaren en kijken
we uit naar het volgende blok!

VO-scholenmarkt
Op maandag 16 december organiseert de Kinderfaculteit een VO-scholenmarkt voor alle leerlingen van de
bovenbouw en hun ouders. Tijdens de scholenmarkt zijn
ongeveer 15 middelbare scholen uit de omgeving vertegenwoordigd. Er is volop de gelegenheid om in gesprek
te gaan en een beeld te vormen van de scholen. Onder
schooltijd komen de klassen van de verschillende scholen naar de markt. Na 15.00 is er de gelegenheid voor
ouders en voor geïnteresseerden die naar een basisschool buiten Pendrecht gaan.
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Het Beweeg-ABC

Leerlingen van groep ½ op
Obs Over De Slinge hebben het Beweegdiploma B
behaald!
Samen met Play Fit, een organisatie
die gespecialiseerd is in sportlessen voor peuters en kleuters, heeft
de Kinderfaculteit een nieuw beweegprogramma ontwikkeld. Het
Beweeg-ABC is bedoeld om alle
kinderen in Pendrecht een goede
motorische basis mee te geven,
zodat ze met meer zelfvertrouwen
en plezier kunnen deelnemen aan
sportieve activiteiten.
Het beweegdiploma bestaat net
als het nationale zwemdiploma uit
drie delen; Beweegdiploma A kan
behaald worden op de peuterspeelzalen. Beweegdiploma B wordt
onder schooltijd aangeboden als
onderdeel het kleuterprogramma
en voor Beweegdiploma C kunnen
ouders hun kind inschrijven voor
een naschoolse lessenserie. Het
gehele programma is gratis en geeft
alle peuters en kleuters in de wijk de
mogelijkheid om mee te doen.
Het Beweeg-ABC richt zich vooral
op breed-motorische ontwikkeling,
waarbij er met behulp van een gevarieerd sportaanbod, wordt toege-

werkt naar een individueel sportadvies. Na Beweegdiploma C is een
kleuter klaar om de stap te maken

naar een passende sportclub, waarbij de ouders geholpen worden bij
het maken van deze keuze.
Het team van de Kinderfaculteit wordt
geholpen door een team van leerkrachten de scholen. Juf Monique, meester
Ivo, juf Ansjel en meester Albert gaan
de kinderen en ouders van de school
helpen om goede lessen en trainingen
op de Kinderfaculteit uit te kiezen. Ook
helpen zij de Kinderfaculteit om het
programma van de Kinderfaculteit nog
beter te maken.

Huiswerkbegeleiding op de Kinderfaculteit
Op de Kinderfaculteit is er elke zondag huiswerkbegeleiding voor de
leerlingen van het voorgezet onderwijs. Er zijn begeleiders die jou kunnen helpen met verschillende vakken waar jij moeite mee hebt.
Wil jij extra begeleiding en vind jij het leuk om samen met andere kinderen uit de wijk te leren en elkaar te helpen wanneer dat nodig is, dan is
dit iets voor jou.
Elke zondag van 10.00 tot 11.30. ben je welkom op de Kinderfaculteit.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Mario en In de Kijkerd
Na ruim 28 jaar
heeft Mario aangegeven te willen stoppen met
zijn bijdrage aan
In de Kijkerd.
Op bijgaande
foto’s van de
notulen waarin
voor het eerst
de naam van
Mario genoemd
wordt door de toenmalige opbouwwerker Ben van Zanten is te lezen hoe het
allemaal begon.
Door de jaren heen zijn er veranderingen
doorgevoerd waar Mario zich niet altijd in
kon vinden, “de romantiek is er af”. Geen
Wim Scheepers meer waar Mario mee samenwerkte en ontzettend veel plezier heeft
beleefd aan het letterlijk plakken en knippen
van teksten om er een echte krant van te
maken. Van stencil naar het professionele
magazine van nu is in zeer korte tijd een
grote stap geweest.
Tijdens de campagne “Pendrecht is Goed
Bezig” werd een maand lang elk project van
Pendrecht uitgelicht met de trekker ervan,
de held. Voor In de Kijkerd was dat Mario.
De projectleiding vond het nodig om het
blad te professionaliseren en stelde voor het
oog van het blad eraf te halen. Dat stuitte
op zeer grote weerstand en kritiek want dat
is nou juist de eigenheid van In de Kijkerd.
Mario heeft voet bij stuk gehouden en het
oog is tot op de dag van vandaag gebleven.
Mario heeft al die jaren Pendrecht van Toen
verzorgd en heel bijzonder is wel dat waar
het mee begonnen is nog altijd bij hem is
gearchiveerd.
Mario blijft wel “zijn wijkje” bezorgen. Mario
dank je wel voor al die jaren, we nemen
geen afscheid want andere activiteiten blijf
je wel doen.
Citaat Mario: Bijgaand de twee scans van
de notulen waarin mijn naam (weliswaar
fout geschreven) voor het eerst voorkomt.
De zinsnede waarin ik word genoemd is op
de bovenste helft van het eerste blad, daar
staat ook de datum bij (17 juni 1991). De
notulen zijn handgeschreven door Ben van
Zanten.
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Pendrecht van toen
Dit is één van de vele oude ansichtkaarten die uit de
begintijd van Pendrecht dateren, de foto van deze
kaart is genomen op de Ossenisseweg. Maar wie nu
ter plekke gaat kijken zal niets van de winkelblokken
en de flats terug kunnen vinden, deze hebben plaats
gemaakt voor de nieuwe eengezinswoningen van de
Tuin op het Zuiden.
De winkelblokken staan ter weerszijden van de
Stavenissestraat, een bijzonderheid zijn de galerijen
met de zwarte ronde pilaren. In het achterste blok
op de foto was een supermarkt die er nog tot het
einde van de vorige eeuw heeft gezeten (versmarkt
Noomen), na een verbouwing zat hier van 2000 tot
2007 de Bewonersorganisatie Pendrecht (BOP) waar in
die periode ook In de Kijkerd werd gemaakt. De winkels
en de flats zijn ontworpen door Ernest Groosman maar
zijn allemaal afgebroken in het kader van de herstructurering, alleen de naam Ovezandepad herinnert indirect
aan deze bekende wederopbouwarchitect: Ovezande is
de geboorteplaats van Ernest Groosman.
Het straatbeeld is kenmerkend voor de beginjaren van
Pendrecht: nieuwe huizen, de nog jonge boompjes,
lantaarnpalen met gloeilampen, de vele antennes op de
daken, spelende kinderen en de lege straten met slechts
een enkele geparkeerde auto. Wie goed kijkt ziet rechts
een bus staan bij het eindpunt van de toenmalige lijn 47.

Na de opening van de metro in 1968 werd dat lijn 66, het
eindpunt is tot 1996 in gebruik gebleven en is daarna verplaatst naar de Krabbendijkestraat. Het voormalige eindpunt was nog heel lang als zodanig te herkennen, enkele
jaren geleden is de Ossenisseweg opnieuw bestraat en
pas toen verdwenen de laatste sporen van de halte.
De kaart is in 1961 verzonden door Frans, Mies, Ad,
Marijke, Annelies en Fransje. Op de foto is met pen een
pijltje getekend dat naar de even Groosmanflat in de
Hontenissestraat wijst, mogelijk woonde de afzender
daar. Leuk detail: op de kaart zit een postzegel van 7
cent, dat is omgerekend 3 eurocent!
Mario Bosch

ADVERTENTIE

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Halsterenstraat heeft tweede prijs gewonnen

De Halsterenstraat heeft de tweede prijs gewonnen daar
zijn we hartstikke trots op.
De Tidemanstraat was de winnaar en de Desdemonastraat in Hoogvliet heeft de derde prijs gewonnen.
Het feest was geweldig zoals altijd als er iets te vieren
valt bij Opzoomer Mee. Connie de mevrouw in het rode
pak weet de zaal altijd enthousiast te krijgen.
Johan Janssens, directeur Opzoomer Mee heeft uit
handen van de burgemeester “De Rotterdammert”
gekregen.
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Mini concerten in 2019
In 2019 organiseert Vitaal Pendrecht in totaal drie mini
concerten. Het eerste is reeds geweest, het tweede
concert staat voor volgende week op de agenda en het
derde, en tevens laatste, mini concert was op donderdag 28 november. Het eerste concert is gegeven door
Mixxed Up op vrijdag 21 juni. Mixxed Up is een onderdeel van Drumfanfare Excelsior Rotterdam. Van meezingen tot rock en door naar ballad; dat is wat de naam
van Mixxed Up eer aan doet en hoe de avond er in een
notendop uit zag. Het was een succes en werd door de
bezoekers als heel gezellig ervaren.
Het tweede mini concert was op 10 oktober Armando
Monsanto heeft ons meegenomen op ‘Een muzikale wereldreis’. Met het thema ‘Wereldmuziek’ is kennis gemaakt
met muziek uit de hele wereld aan de hand van een
privéverzameling hoofddeksels van over heel de wereld.
Het derde en laatste concert was op donderdag 28
november van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voor deze avond
is het thema ‘Pendrecht, een wijk waar muziek in zit’. Allerlei muzikanten uit Pendrecht hebben aan deze avond
meegedaan. Armando en Shay hebben laten horen wat
het afgelopen jaar geleerd is tijdens de donderdagavond
les. Shay zit inmiddels op het middelbaar onderwijs en is
op de Kinderfaculteit begonnen. Voor Rita Niks- de Lima
is het zingen van fado’s haar grote passie en uitlaatklep,
voor haar vriendin, van Spaanse afkomst is dat Flamengo dansen. De Gitarist houdt van rustige luisterliedjes, die gaan over het Plein. Hindigroep zag er prachtig
uit met kleding uit verschillende provincies in India en

bracht een Bollywood dans met het thema “werken op
het land” een mooi thema met daarin de uitleg waar
uiteindelijk ons voedsel vandaan komt. Zeer actueel op
dit moment. Elvin Philipsen stal de avond met prachtige
stukken van Domenico Scarlatti, Franz Liszt, Béla Bartók
en Beethoven. Wat een talent de dag ervoor is hij 12
jaar geworden, hij is nog maar anderhalf jaar bezig en
het beloofd heel veel voor de toekomst. Het publiek heeft
hem uit volle borst toegezongen. Het was een gevarieerde, verrassende avond met Armando die het altijd voor
elkaar krijgt om de bezoekers ook actief mee te krijgen.
'Er wordt volop gedanst maar ben 90 jaar dat kan ik niet
meer, maar kijken kan ik wel en heb genoten. Ik was blij
dat ik er bij was. Zolang ik kan kom ik hoor,' zei Corrie Le
Comte.
In Pendrecht zit meer muziek dan u denkt!

Wethouder Bas Kurvers bezoekt Pendrecht
Wethouder Bas Kurvers (Wonen, Bouwen, Energietransitie Gebouwde Omgeving) heeft woensdag 6 november
een werkbezoek gebracht aan Pendrecht. Pendrecht is
een van de vijf wijken in Rotterdam waar we begonnen
zijn met aardgasvrij wonen. Aan het Fijnaartpad bezochten we woningen van Woonstad. De aannemer is op
dit moment druk bezig met het plaatsen van de nieuwe
kozijnen, gevelisolatie met nieuwe buitengevel, nieuwe
keuken (met inductiekoken) en aanpassingen als een
toilet in de badkamer. Desgewenst kunnen bewoners
ook kiezen voor een nieuwe plattegrond in het huis. In
2020 worden de woningen ook aangesloten op stadsverwarming en zijn ze aardgasvrij. Woonstad gaat de
komende jaren zo’n 600 woningen in de Tiengemeentebuurt aardgasvrij maken. Tijdens ons bezoek spraken
we verschillende bewoners over de verbouwing zelf en
de verbeteringen die dit oplevert. Natuurlijk is er overlast,
maar al met al is iedereen die wij spraken blij met het
resultaat.
Daarna bezochten we de Ossenissebuurt. Hier is
VVE010 namens Bouw- en Woningtoezicht bezig
om ruim 500 huiseigenaren te begeleiden structureel

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

onderhoud op de VvE-agenda te houden. Ook de VvEbeheerders worden hierbij betrokken. Het is financieel
aantrekkelijker om tijdens groot onderhoud te isoleren.
Daarom wordt er ingezet op groene (dus met isolatie)
MeerJarigOnderhoudsPlannen (MJOP). Ook het aardgasvrij maken van de woningen wordt meegenomen.
Wethouder Bas Kurvers vond het een zeer interessant
werkbezoek en wil weer snel terugkomen voor een
nieuw bezoek aan Pendrecht.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Woonstad renoveert
We zijn begonnen!
Aan het Fijnaartpad is Woonstad
begonnen met de renovatie van 102
eengezinswoningen in verschillende
straten. Dit is goed voorbereid en
wordt zorgvuldig uitgevoerdDit gebeurt in bewoonde staat. Bij Woonstad begrijpen we dat dit heel intensief is voor de bewoners. Daarom
proberen we het zo zorgvuldig en zo
snel mogelijk af te ronden.

Wagenbergstraat (Pendrecht) in februari klaar

Woonstad Rotterdam levert met
trots de eerste 32 woningen op
na een groot renovatieproject
in de Wagenbergstraat. Dit is
een goed begin voor de 600
huurwoningen die energiezuinig
gemaakt worden en van het
gas gehaald worden. De woningen aan de Wagenbergstraat
zijn begin februari klaar om te
verhuren via Woonnet Rijnmond.
Ondertussen zijn de voorbereidingen al in volle gang voor de volgende twee projecten: Fijnaartpad en
Korpersteijn.

Pendrecht staat goed op de kaart op
het Rotterdamse stadhuis. Wethouder Kurvers van Bouwen en Wonen
bezocht de projecten in de wijk. Hij
wilde zelf een kijkje komen nemen
hoe de renovaties verlopen. Woonstad gaat de buitenkant van de woning beter isoleren, de
binnenkant van de woningen aanpakken (badkamer en
keuken, inclusief elektrisch koken).
Ook worden de woningen aangesloten op het warmtenet
en komen er zonnepanelen. Zo zijn de woningen straks
weer zo goed als nieuw, energiezuinig en veiliger.

Net als bij onze andere projecten zorgt Woonstad ervoor
dat er altijd een contactpersoon is.
Voor Korpersteijn Fijnaartpad is dat Jeanette Hofman. Zij
is te bereiken op telefoonnummer 010-4408800 of e-mail
Tiengemetenbuurt@woonstadrotterdam.nl

Start renovatie Korpersteijn
In het nieuwe jaar van 2020 start Woonstad met het
renoveren van 100 woningen in Korpersteijn. Net als
bij de andere projecten in Pendrecht gaat Woonstad de
binnen- en buitenkant van het gebouw opknappen. Na
de renovatie is het gebouw en de woningen weer zo
goed als nieuw en, energiezuiniger. Daarnaast wordt het
gebouw ook van meer en van meer gemakken voorzien,
zoals bijvoorbeeld het ophogen van de galerijvloeren.
Zo worden de woningen ook beter toegankelijk. Als alles
volgens planning verloopt, start de renovatie in april. Bij
dit project is ook een vast contactpersoon. Hier is dat
Joop Stobbe. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0104408800 of e-mail Korpersteijn@woonstadrotterdam.nl

Nieuw project Korpersteijn start in 2020.
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Voorstellen voor de
Clasien Kramer Speld
Clasien Kramer Speld en de achtergrond ervan.
Tijdens het afscheid in jaar 2011 van Dominic Schrijer,
destijds wethouder van Rotterdam heeft hij een bedrag
geschonken aan Vitaal Pendrecht. Daarmee mochten
we doen wat we wilden maar uiteraard wel voor de wijk.
Het idee is geopperd om de Clasien Kramer speld +
prijs in het leven te roepen.
Wie is Clasien Kramer.
* Clasien is begonnen als verloskundige toen zij in
Rotterdam kwam wonen was ze één van de eerste
bewoners in de Zierikzeebuurt.
* Na haar loopbaan als verloskundige is zij in dienst
gekomen als maatschappelijk werkster bij Onze Woon
Gemeenschap.
* Clasien was lid van de raad van bestuur van Valckensteyn.
* Ook is ze medeoprichter van het Willemse fonds
geweest, een fonds van gelden die door een fusie met
de Nieuwe Unie tot stand is gekomen.
* Mensen konden een aanvraag doen voor een klusje
in huis zoals een schilderijtje ophangen of iets dergelijks. Dit was een vrijwilligers bezigheid die veel tijd in
beslag nam.
* Clasien is een fervente aanhangster van de PVDA
daar heeft ze alles voor over.
* Ook heeft ze zich ingezet voor het Vrouwenhuis om
daar vrouwen te helpen met de Nederlandse taal dat
deed ze overigens ook thuis met individuele bewoners.
* Ze is jarenlang bestuurslid geweest van VP tot
31 december van het afgelopen jaar.
* Stel je vraag aan Clasien en ze was bereid om hand
en spandiensten te verrichten zoals jurylid tijdens de
Pendrecht Olympische spelen van 2008.
De Clasien Kramer speld is na het afscheid van Clasien
door het bestuur van de stichting VP ingesteld en wordt
vanaf vandaag jaarlijks toegekend aan een Pendrechtenaar, die zich net als Clasien onbaatzuchtig en vol overgave heeft ingezet voor onze heerlijke en eerlijke wijk.
Het bestuur is er trots op dit te mogen doen en zal dat
elk jaar enthousiast doen tijdens het Nieuwjaarcollege.
Voor de vierde keer dit jaar kunnen voorstellen in
een gesloten envelop ingestuurd worden. Dat kan
anoniem in de brievenbus van Vitaal Pendrecht t.a.v.
de onafhankelijke jury van de Clasien Kramer speld.
Het ontwerp van de speld is van Rien van Keulen, de
uitvoering van juwelier Dirk Oskam.
Het ontwerp is een speld met als vorm de wijk Pen
drecht
Op de speld is afgebeeld;
De initialen van Clasien
kinderhandjes (verloskundige)
Valckensteyn OWG (raad van bestuur)

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

Rechtswinkel Maasstad 

(010) 480 93 46

Woonstad Rotterdam

(010) 440 88 00

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

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

Vraagwijzer Charlois Zuid
14010
Zuiderplein
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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Halloween in de Speeltuin Neeltje Jans
Afgelopen zaterdag 2 november was het weer zover;
Halloween in speeltuin Neeltje Jans. Het motto voor dit
jaar was: ‘Weer even kind zijn, is toch wel erg leuk!”. We
blikken graag even met u terug op deze zeer geslaagde
avond!
In totaal hadden 94 kinderen zich ingeschreven en met
de ouders erbij werd het een flinke stoet. Wijkagent Theo
had toegezegd mee te zullen lopen en bracht tot onze
grote verrassing nog drie collega’s mee. Samen met de
jongeren van JOZ, de verkeersbrigadiers en een vrijwilliger uit de wijk, die spontaan zijn hulp aan kwam bieden,
is alles heel veilig verlopen. Gelukkig waren alle vaders
en moeders, net als in voorgaande jaren, ook dit jaar
weer een helpende hand.
De algehele leiding van dit evenement lag bij Ilona en
Ben. “Volgend jaar mag de route wel wat langer,” was
een veel gehoorde opmerking. Het inschrijven bij zowel
de speeltuin als bij Vitaal Pendrecht bleek erg succesvol.

Planning 2020 Speeltuin Neeltje Jans
De planning voor 2020 is als volgt:
Moederdag bloemstukjes
Circusdag			
Vaderdag			
Halloween			
Sint Nicolaas			
Kerstfeest/Kerststukjes maken

6 mei
7 juni
17 juni
31 oktober
25 november
16 december

Voor alles geldt dat ingeschreven kan worden in de
speeltuin, bij Senka en elke werkdag tussen 10.00
en 16.00 uur en bij Vitaal Pendrecht elke werkdag

tussen 10.00 en 15.00 uur bij de gastvrouwen.
Om een overzicht te hebben moet voor sommige activiteiten een kleine eigen bijdrage worden betaald. Dat
staat duidelijk op de posters aangegeven.
Posters worden bij de scholen, rond het Plein 1953, in
de speeltuin en in de gang van het KSH en Vitaal Pen
drecht opgehangen.
Zet de data alvast in uw agenda.
Het bestuur en de vrijwilligers wenst iedereen
hele fijne feestdagen en een prettig jaarwisseling.
Graag tot ziens in 2020.

