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Een berichtje van juf Sonja van Over de Slinge Sommelsdijkstraat
Juf Sonja is al een hele tijd ziek en mist de school
met de kinderen en collega’s.
Ze heeft laten weten dat ze het leuk zou vinden als
de redactie van In de Kijkerd alle kinderen, collega’s
en bekenden wil bedanken voor het meeleven in
een toch al zo moeilijke tijd.
Ze heeft er veel steun aan. Bovendien bedankt ze
iedereen voor de kaarten en de bloemen die ze
heeft ontvangen. Helaas heeft ze op 18 oktober
opnieuw een herseninfarct gehad.
Na twee weken Maasstad ziekenhuis ligt ze nu

in het Rijndam revalidatie en moet weer helemaal
opnieuw beginnen maar ze blijft optimistisch want
zegt ze “het komt ook nu weer goed maar het is flink
balen.
Ze zou erg blij zijn met een kaartje of ander berichtje
en stuurt iedereen een lieve groet.
Haar adres is;
Rijndam revalidatiecentrum
Westersingel 300
3015 LJ Rotterdam
Afd.neuro 2 kamer 2013
Juf Sonja Ollefer

Interview Mara Engels
Als stageopdracht heb ik mijzelf geïnterviewd.
Mijn naam is Mara Engels en ik ben 19 jaar oud. Samen
met mijn vader, moeder en twee broertjes van 13 en 16
jaar ben ik woonachtig in de Hoeksche Waard om precies te zijn in Maasdam. Als ik vroeger mocht kiezen wat
ik wilden worden zei ik altijd: “Ik wil mijn eigen kinderdagverblijf omdat ik kinderen altijd geweldig heb gevonden”.
Ik doe de opleiding office assistent op het Albeda College in Rotterdam aan de Haastrechtstraat. Ik zit nu in mijn
tweede leerjaar van niveau drie. Voor deze opleiding
moet ik twee dagen in de week stage lopen. De stage
loop ik bij Vitaal Pendrecht. Ik ben midden in het vorige
schooljaar begonnen en blijf ook nog een tijd, want na

OPZOOMERBONNEN
Vanaf 1 januari 2021 zal er een wijziging plaatsvinden in het uitbetalen van facturen en Opzoomerbonnen. Hierbij informeren we u graag over
onze nieuwe werkwijze.
De huidige betalingswijze was voor ons niet zo
overzichtelijk meer, dus daarom hebben we besloten om vanaf 2021 alleen nog wekelijks alle bonnen
en facturen te verwerken en uit te betalen. Dit geldt
voor iedereen die bonnen en facturen indient, dus
ook voor onze vrijwilligers en voor het indienen van
Opzoomerbonnen.
Betalingen worden vanaf 1 januari 2021 ook niet
meer contant gedaan. De reden hiervoor is dat dit
voor ons heel veel administratieve rompslomp geeft.
Wij hopen op uw begrip voor deze verandering.

dit schooljaar ga ik nog een
jaar niveau vier volgen. Ik wil
mijn stage hier volgend jaar
voortzetten en ben er erg
blij mee, want het valt niet
mee om een stageplaats te
vinden. Ik ben op deze plek
terecht gekomen door mijn
mentor van school. Zij heeft
mij in contact gebracht met
Vitaal Pendrecht en ik mocht
langs komen voor een kennismakingsgesprek met Bien
Hofman. Ik voelde mij gelijk welkom en op mijn gemak.
Er is altijd wel iemand waar je een praatje mee kan maken. Mijn taken bij Vitaal Pendrecht zijn als volgt: ik doe
opdrachten, zoals het maken van een medewerkerslijst
voor de gastvrouwen waarin duidelijk staat wie wat doet
en hoe te bereiken.
Ik notuleer tijdens de maandelijkse bestuursvergadering.
Ik neem de telefoon op en ontvang mensen en ik ben
ook aan het leren hoe de boekhouding in elkaar zit. Tijdens de coronacrisis werk ik vanuit huis en heb regelmatig telefonisch contact, lastig maar wel fijn dat er genoeg
opdrachten zijn die ik thuis kan doen.

Vakantieplanning Vitaal Pendrecht
Kerstvakantie		

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 lezers,
Het was, en is nog steeds, een moeilijke tijd voor velen. Er is al heel veel over gezegd en
geschreven, maar hierbij willen wij ook nog even een toelichting geven over de invloed
van Corona op onze wijk. Voor Pendrecht betekent de Coronacrisis dat er helaas veel
activiteiten voor jong en oud afgelast moesten worden.
Als gevolg van alle veiligheidsmaatregelen hebben we na de zomervakantie slechts een
korte doorstart van de taallessen gehad. Helaas moesten we na 5 weken alweer stoppen.
Ook zijn er dit jaar geen theatervoorstellingen en miniconcerten. De Rollatorwerkplaats
staat tevens op een zeer laag pitje. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van alle geannuleerde activiteiten.
Ondanks alle tegenslagen hebben toch een aantal bewoners en organisaties de schouders eronder gezet. Zo is er in de ouderencomplexen een hartverwarmende rozen uitdeelactie geweest om deze ouderen een hart onder de riem te steken. Ook zijn sommige
geplande Opzoomeractiviteiten gewoon doorgegaan. Hiernaast werd de muziek ‘voor
de deur’ van de zorgflats van Aafje op de Burghsluissingel en op het Plein 1953 van De
Seinpost/Open Hofkerk erg gewaardeerd.
De In memoriam van voormalig wethouder Henk van der Pols op pagina 11 is een eerbetoon aan alle bewoners die het afgelopen jaar zijn overleden. Henk was een bijzondere
man die alles over had voor ‘zijn’ wijk en Rita zong de sterren van de hemel op elke activiteit waar ze bij betrokken was.
Voor de speeltuinen was het ook een moeilijk jaar. “Mogen we open of …..” was en veel
gestelde vraag en gedachte. Gelukkig voor alle kinderen in de wijk is Neeltje Jans tijdens
de zomervakantie 6 weken lang open geweest, met ondersteuning van TOS. De speeltuin is nu ook elke werkdag tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken op 0617423300
Dit jaar komt In de Kijkerd helaas maar twee keer uit. Dit is in alle voorgaande jaren nog
nooit voorgekomen. Mocht u dus denken “Ik heb In de Kijkerd niet gehad”, dan klopt dat.
De redactie wenst allen fijne feestdagen en een gezond 2021.

En verder...
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Koken in Pendrecht
Het zal velen niet zijn
ontgaan: de huiskamer aardgasvrij
Pendrecht vult zich
met regelmaat met
heerlijke geuren.

7

Kinderfaculteit
Een jaar geleden kwam
ik kennismaken op de
Kinderfaculteit. Ik heb
vanaf januari de rol van
algemeen projectleider
overgenomen.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl
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Korpersteijnflat
Woonstad Rotterdam
en aannemer
Constructif zijn
begonnen aan de renovatie in de Korpersteijnflat.

Wijkmagazine In de
Kijkerd wordt huisaan-huis verspreid in
Pendrecht.
December 2020
Aan de inhoud van
dit magazine kunnen
geen rechten worden
ontleend.
Tel. 010-480 93 46
info@stichting-vitaal
pendrecht.nl
Redactie/teksten
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afdeling communicatie
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Koken voor en door Pendrechters

Het zal velen niet zijn ontgaan:
de huiskamer aardgasvrij Pen
drecht vult zich met regelmaat
met heerlijke geuren. Bewoners
van Pendrecht kunnen hun favoriete recept insturen en Naomi en
Monica maken deze samen met
de bewoner in de ‘Huiskamer’. Dit
wordt uitgezonden bij TV Zuid.

De lekkerste gerechten
uit de wijk
in Pendrecht Proeft
Pendrecht is een wijk met een grote
verscheidenheid aan fantastische
keukens. Of het nu gaat om een Syrische Makloube, een omgekeerde
aubergine gehaktschotel (geurend
naar kaneel); een Arubaanse Red
Snapper met creoolse saus of een
overheerlijke Hollandse stamppot
boerenkool overgoten met rode
uiensaus; Pendrechters zijn trots op
hun recepten. De maaltijden herinneren hen aan thuis, naar hoe je
moeder kookte, aan familie rond de
tafel, aan feest.
Mooie verhalen
Bij het kokkerellen komen de verhalen los. Van de Syrische Jalouba die
haar hele leven al op de vlucht is en
sinds 4 jaar een thuis heeft gevon-

den in Nederland en met blijdschap
vertelt dat ze de week ervoor haar
verblijfsvergunning heeft gekregen.
De Turkse Gül die een hele lieve
schoonmoeder had waarvan ze
veel heeft geleerd. Of van wijkagent
Thomas die met regelmaat in een
sushi restaurant is te vinden. Mooie
verhalen over de wijk ook.
Uitzending op TV Zuid
De Pendrecht Proeft afleveringen
worden coronaproof opgenomen in
de ‘Huiskamer’ door TV Zuid die ze
om de twee weken uitzendt. Er zijn
nu 10 afleveringen die ook te zien

zijn duurzaam 010.nl/wijk/pendrecht.
U kunt nog steeds recepten insturen
want ook in 2021 gaan we hiermee
verder.
Mail uw favoriete recept naar
koken@pendrecht010.nl.
U bent welkom in de
huiskamer aardgasvrij
Pendrecht aan Plein 1953.
Open op woensdag,
vrijdag en zaterdag
van 12.00 tot 17.00 uur.
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VERNIEUWDE SPEELTUIN KLAAR

Zoals iedereen heeft kunnen zien, is er de afgelopen
maanden keihard gewerkt in de speeltuin. We geven u
graag een update over alle werkzaamheden.
In overleg met het bestuur en Wilco de Bruijn, die namens de gemeente over de toestellen gaat en ze één
keer per jaar komt keuren, wordt daarmee de veiligheid
in het oog gehouden.
Vrolijk kunstgras
Onder de speeltoestellen lag jarenlang een ondergrond
van houtsnippers en dat was hoognodig aan vernieuwing toe. Er is nu gekozen voor een duurzame oplossing.
Dus geen houtsnippers meer. Waar het mogelijk was, is
er kunstgras met gekleurde stippen onder de toestellen
aangebracht. Dit was een heel karwei, want om het wederom voor jaren weerbestendig te maken, moest eerst
alle oude grond weggehaald worden. Daarna volgde
een laag voor de afwatering van regen. Ten slotte is het
afgemaakt met het mooie kunstgras met de gekleurde
stippen.
Frisse toestellen
De toestellen zien er ook weer fris uit. Ze zijn goed onder
handen genomen met een hogedrukspuit. Dit maakt het
hele aangezicht van de speeltuin ook een stuk netter.
Voorlopig nog gesloten
Om alles goed te laten inklinken, kan er voorlopig nog
niet gespeeld worden. Het is namelijk niet mogelijk om
de kinderen weg te houden van de nieuwe ondergronden, want kinderen willen natuurlijk kunnen spelen zonder allerlei beperkingen. Dit is ook belangrijk vanwege
het graszaad dat overal gestrooid is waar de maaier
het kort kan houden. Dit graszaad heeft tijd nodig om te
groeien.
Namens alle kinderen en het bestuur willen we de man-

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

nen en Wilco bedanken voor al hun inspanningen om
onze speeltuin weer mooi en veilig te maken.
In 2021 gaat het één en ander veranderen, facebook
wordt afgesloten daarvoor in de plaats komt een heuse
website. www.speeltuinneeltjejans.nl .
Om bereikbaar te zijn voor vragen is een mobiele
telefoon aangeschaft het nummer is 06-17423300.
Website: www.speeltuinneeltjejans.nl
Het bestuur kan ook niet wachten op het sein dat de tuin
weer open kan voor de kinderen.
Er is juist van de gelegenheid gebruik gemaakt om een
positieve draai te geven aan deze lastige tijd. Niemand
heeft om corona gevraagd het heeft geen enkele zin om
boos te zijn. De speeltuin was toch aan een opknapbeurt
toe dus beter nu dicht dan in 2021 als hopelijk het virus
onder controle is.
Zodra het bestuur het sein krijgt dat er weer gespeeld
mag worden, dan laten we het u uiteraard weten.
Vriendelijke groet en blijf gezond,
Het bestuur Speeltuin Neeltje Jans

www.woonstadrotterdam.nl

www.kinderfaculteitpendrecht.nl
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Vakmanschap in de wijk!
Mijn naam is Mara Engels en ik loop stage bij Vitaal
Pendrecht. Samen met Joke Spijkers (gastvrouw bij
Vitaal Pendrecht), hebben wij een interview afgenomen
met een medewerker van de Kinderfaculteit.
Stel jezelf eens voor aan de wijk
Ik ben Monique Hemelaar, 33 jaar en woonachtig in
Capelle aan den IJssel.
Maar ik ben niet altijd een Capellenaar geweest, hoor.
Ik ben een rasechte Rotterdammer. Mijn familie woont
in Rotterdam-Oost en mijn grootouders hebben altijd in
Pendrecht gewoond. Eerst in de Stellendamstraat en
later in de Middelharnisstraat in de flat naast de parkeerplaats van de Tiengemetenhof. Dit was toen nieuwbouw.
Verder ben ik heel gelukkig samen met mijn dochter
Quinn (5) en mijn vriend Danny.
Welke opleiding heb je gevolgd?
Na de middelbare school heb ik de Pabo gedaan; pedagogische academie voor het basisonderwijs. Nadat ik
eenmaal leerkracht was, heb ik ook de opleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs gevolgd en met goed
gevolg afgesloten. Zo ben ik vervolgens 7 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs, als leerkracht voor
de bovenbouw en als gymdocent.
Als je het nu nog eens over mocht doen, wat had je
dan voor beroep gekozen?
Hoe ouder je wordt, hoe meer je ontdekt over wie je
bent, wat je wilt en waar je eigenlijk goed in bent. Je
ervaart waar je eigen kwaliteiten liggen en wat je bijvoorbeeld fijn vindt aan een bepaalde werkomgeving. Als ik
toen had geweten wat ik nu weet, had ik waarschijnlijk
voor een beroep gekozen waarbij projectmatig wordt
gewerkt en je goed het overzicht moet bewaken, zoals
archeoloog. Ook omdat ik daarvoor mijn interesse voor
geschiedenis had kunnen inzetten.
Hoe lang werk je al bij de Kinderfaculteit en hoe ben
je hier terecht gekomen?
Op 1 september 2020 ben ik bij de Kinderfaculteit
gestart. Tijdens de zomervakantie zag ik een mooie vacature voorbij komen die goed aansloot bij mijn kunnen.
Hierom heb ik meteen gesolliciteerd. Een paar weken en
gesprekken later was ik welkom bij de organisatie.
Vertel eens wat je precies doet bij de Kinderfaculteit
Als Projectmedewerker Bovenbouw ben ik er speciaal voor de kinderen uit groep 7 en 8 in de wijk. Veel
kinderen uit deze leeftijdscategorie zitten met belangrijke
vraagstukken in hun maag. Zij hebben hun talenten
nog niet bewust verkend en weten niet wat ze willen of
kunnen en welke kansen er liggen op de arbeidsmarkt.
Het is belangrijk dat ze dit ontdekken en bewust keuzes
kunnen, leren en durven maken. Wat ik hiermee doe is

eigenlijk heel breed, van kinderen helpen bij de oriëntatie
op een Voortgezet Onderwijs school tot het organiseren
van werkbezoeken om de kinderen te laten snuffelen
aan verschillende beroepen.
Welke taken zou je er nog bij willen doen?
Wat mij erg leuk lijkt is om op de Kinderfaculteit stagiaires te begeleiden. Want ook studenten zijn bezig zichzelf
te ontdekken en hebben bedrijven nodig waar zij vast
mogen snuffelen aan werkvelden en beroepen. Het lijkt
mij een mooie aanvulling op mijn huidige werk.
Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik zou heel graag een oproep willen doen aan alle Pendrechtse scholieren uit groep 7 en 8: schrijf je in voor de
lessen Vakmanschap en ga mee op het beroepenavontuur! Wie weet kom je ineens iets interessants tegen
waarvan je eerst niet wist dat het er was.
Daarnaast ben ik natuurlijk ook altijd op zoek naar wijkbewoners met een interessant beroep of een uitgebreid
netwerk en met een hart voor de kinderen uit de wijk.
Mail mij op m.hemelaar@kinderfaculteitpendrecht.nl of
bel 010-2680004. Ik neem dan contact met u op!
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Voorwoord van de algemeen projectleider
December 2020
Wie had een jaar geleden kunnen
denken dat we zo’n vreemd jaar
tegemoet gingen? Precies een jaar
geleden kwam ik kennismaken op
de Kinderfaculteit in Pendrecht.
Ik heb vanaf januari de rol van
algemeen projectleider van Addie
overgenomen. Samen met het team
hebben we dit gekke jaar zo goed
mogelijk geprobeerd om de Kinderfaculteit draaiende te houden, met fysieke lessen en
met lessen op afstand. Maar we missen de ouders en de
gezelligheid van alle volwassen-activiteiten in het pand.
Het team is dit jaar ook flink veranderd. In augustus nam
Mirjam van Wanum afscheid, ze ging met pensioen. U
ziet verderop een verslagje en een foto van hoe we dit
afscheid –op 1,5 meter– vormgaven. Ook Jaap Vroegop
gaat met pensioen, namelijk in december van dit jaar.
Wat zullen we hen allebei missen, zoveel jaren aan kennis en ervaring. Maar we gunnen hen het allerbeste in de
pensioenperiode die nu is aangebroken.
Gelukkig kwam er ook nieuwe versterking! In Susanne
van de Rijt vonden we een kundige nieuwe collega
die veel ervaring meebrengt. Zij werkt fulltime en is als
Hoofd Communicatie & Beheer verantwoordelijk voor
alle bureauzaken, alle communicatie en het facilitaire
beheer van de panden. Verderop leest u meer over wie
Susanne is. Ook Monique Hemelaar kwam in ons team,
na een sollicitatieprocedure waarbij ook de Kinderraad
een rol had! Zij komt het programma voor de bovenbouwleerlingen versterken en ze gaat activiteiten starten
rondom loopbaanleren. Over Monique kunt u meer lezen
elders In De Kijkerd, zij is geïnterviewd door Mara Engels van Vitaal Pendrecht.
PS: ik heb in dit eerste jaar al heel wat wijkbewoners
ontmoet, maar door corona helaas nog niet zo veel als ik
zou willen. Wilt u iets met mij bespreken of delen? Heeft
u goede ideeën voor de Kinderfaculteit of voor kinderen
in Pendrecht? U kunt mij altijd een mailtje sturen op
m.dekruijf@kinderfaculteitpendrecht.nl of bellen naar de
Kinderfaculteit op 010-2680004.
Na de kerstvakantie start de nieuwe inschrijfronde
voor de lessen van Trimester 2. De lessen starten eind
januari en lopen door tot half april. Wees er snel bij!
Start inschrijving Kinderfaculteit:
woensdag 6 januari 2021 vanaf 13:00 uur
tot en met zondag 17 januari 2021
Via de website www.kinderfaculteitpendrecht.nl
Hulp nodig bij het inschrijven? Vanaf 6 januari zitten
we elke dag in de middag weer voor je klaar op de
Kinderfaculteit om te helpen bij het inschrijven.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Even voorstellen
Graag wil ik me even voorstellen,
mijn naam is Susanne van de Rijt
en sinds september ben ik Hoofd
Communicatie & Beheer binnen
de Kinderfaculteit. Het is bijzonder
om terug te zijn in Pendrecht, ik
ben hier namelijk opgegroeid. Zelf
heb ik mijn hele basisschoolperiode op de Beatrixschool gezeten.
En wat is Pendrecht veranderd in
de tussentijd zeg! Waar ik opgroeide in veel geweld op straat, zie ik nu een prachtig
mooie wijk die er alles aan doet voor haar inwoners om
er een fijne plek van te maken. Alle wijkorganisaties die
de afgelopen jaren zijn ontstaan, alle rijke culturen die
met elkaar samenleven, dat is toch mooi!
Vanaf mijn werkplek kijk ik op het huis waar mijn oma
en opa jarenlang hebben gewoond, in het Sliedrechtflat.
Helaas zijn ze er allebei al een tijdje niet meer, maar
het brengt iedere dag zoveel mooie herinneringen naar
boven. Het is dus goed om terug te zijn en ik voel me
vereerd dat ik mijn werkervaring mag toepassen in zo’n
mooie organisatie als de Kinderfaculteit.

Een nieuw gezicht op
de Kinderfaculteit!
Per 1 september ben ik, Monique
Hemelaar, als Projectmedewerker
Bovenbouw gestart op de Kinderfaculteit. Voor de kinderen uit
groep 7 en 8 in de wijk, geef ik het
programma Vakmanschap vorm.
Met elkaar gaan we op werkbezoek bij bedrijven of we nodigen
mensen met een interessant
beroep uit op de Kinderfaculteit.
Zo geven wij de kinderen de kans
om vast te snuffelen aan beroepen en te ontdekken
waar hun interesses en talenten liggen. En ik vind dit
een prachtige functie. Maar ook thuis heb ik druk genoeg
met mijn kleuter en mijn vriend. Lekker spelen, knutselen, lezen, schelpen zoeken op het strand, niets is ons te
gek. Dat is puur genieten!
Wil je meer te weten komen over mij en mijn werk op de
Kinderfaculteit? Lees dan het interview op pagina 6.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.kinderfaculteitpendrecht.nl
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De Open Dag was een groot succes!
Ondanks de coronaperiode kunnen we
spreken van een goede start. Er was
veel animo voor de Open Dag waar de
kinderen konden kennismaken met verschillende lessen binnen het aanbod.
Ouders kregen in de tuin hulp bij het
inschrijven, hier is veelvuldig gebruik
van gemaakt. In totaal hebben we 694
unieke inschrijvingen ontvangen voor
het eerste trimester van seizoen 20202021. Zie onderstaande foto's voor een
impressie.

Afscheid Mirjam van Wanum

Basiscursus 'vier inzichten' voor KF docenten
Eén van onze speerpunten voor komend jaar is de
kwaliteit van de lessen. Bij een goede les of training
lopen de kinderen met een glimlach naar buiten en
hebben ze iets nieuws geleerd.
Alle docenten en trainers van de Kinderfaculteit
volgen dit jaar de basiscursus 'vier inzichten voor
docenten'. Met de vier inzichten kunnen ze zowel
zichzelf als de leerlingen nog beter ontwikkelen.
Centraal staan de volgende inzichten: structureren,
stimuleren, individuele aandacht geven en regie
overdragen. Tijdens de cursus worden de docenten
nog bewuster van het eigen handelen en kunnen
vervolgens gericht kijken hoe ze nog beter hun
eigen les of sport kunnen uitdragen. In oktober zijn
drie trainingen geweest, met daarin een mooie mix
van educatieve, culturele en sportieve docenten.
De cursussen wordt gegeven door Jiska en Bart, in
samenwerking met Rotterdam Sportsupport.

Op woensdag 26 augustus nam
Mirjam van Wanum afscheid. Na
een lange periode bij de Kinderfaculteit was het tijd voor haar
pensioen. Mirjam is van grote
waarde geweest voor de Kinderfaculteit: voor kinderen een
vertrouwd gezicht en voor ouders een vertrouwde stem. Elke
dag werden er ouders gebeld
en Mirjam maakte voor iedereen
tijd om een praatje te maken. Geheel volgens haar wens
en in ‘Mirjam-stijl’ nam ze afscheid ‘in het harnas’. Gekleed
in Kinderfaculteit-shirt en actief als vrijwilliger ging ze mee
op excursie naar het Eiland van Brienenoord tijdens de
Zomerfaculteit. Daar was er taart, er waren speeches en
natuurlijk ontbrak de muziek van Armando Monsanto niet.
Op 1,5 meter en in de buitenlucht kon er zelfs nog een
klein dansje worden gedaan. Er mochten vanwege corona
helaas maar weinig volwassenen bij zijn. Op de foto ziet u
Mirjam met onze eigen volkszanger Nesa. Tijdens het afscheidsfeestje heeft Nesa live opgetreden met zijn vriend
Joey. Samen zongen ze het ontroerende duet ‘Bloed,
zweet en tranen’. Mirjam is voor de Kinderfaculteit gelukkig aan de slag gegaan als vrijwilliger, op dit moment is zij
lesassistent bij de kleuterlessen op de Beatrixschool. We
hopen dat ze nog lang onderdeel is van ons netwerk! Mirjam, het was mij (Maria) een genoegen om met jou samen
te werken, ik heb ervan genoten en er veel van geleerd!!
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Bezoek wethouder Grauss aan de Kinderfaculteit Pendrecht
Op 5 oktober kregen we bezoek van
wethouder Michiel Grauss die verantwoordelijk is voor de portefeuille
armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg.
Na een presentatie over de Kinderfaculteit, heeft de wethouder een
aantal lessen van de Kinderfaculteit
in de wijk bezocht, waaronder enkele sportlessen en een kookles op
het Arboretum.

De Sportklas op kamp!
De Kinderfaculteit heeft een aantal
speciale sportprogramma’s, waarbij
sport wordt ingezet als middel om
aan specifieke doelen te werken.
De Sportklas is een programma
voor kinderen met bovengemiddeld

Windsurfen op het
Oostvoornse Meer!

talent en motivatie voor sport. De
kandidaten worden in eerste instantie uitgenodigd door de gymdocent
van de eigen school. Na een heuse
toelatingstest mogen er 16 talenten
meedoen aan het programma.
Onderdeel van het programma zijn
ook bijzondere activiteiten, waarbij
de leerlingen letterlijk de gymzaal
verlaten om nieuwe ervaringen te
beleven en grenzen leren verleggen.
Vlak voor de herfstvakantie is de
Sportklas bijvoorbeeld op kamp naar
Oostvoorne geweest. Een greep uit
de activiteiten: windsurfen, mountainbiken, kampvuur, groentesoep
koken en avondspelen in het bos.
Al met al was het een geweldige
ervaring, ook voor de begeleidende
sportdocenten. De positieve reacties
van kinderen en ouders waren dan
ook een goede graadmeter voor een
succesvol sportkamp!

Start en toelichting
Beweeg ABC
Het Beweeg ABC is een nieuw programma, speciaal voor alle peuters
en kleuters in Pendrecht. Het heeft
als doel alle kinderen gelijke kansen
te bieden in hun motorische ontwikkeling. Het programma bestaat uit
drie lessenseries van acht lessen.
Beweegdiploma A is bedoeld voor
alle peuters en vindt plaats op alle
peuterspeelzalen van Peuter en Co
in de wijk. Beweegdiploma B is voor
alle kleuters en is onderdeel van het
KF-kleuterprogramma op de scholen.
Beweegdiploma C vindt plaats na
schooltijd en is op basis van inschrijving via de KF. Het gehele programma wordt uitgevoerd door partner
PlayFit, een specialist op het gebied
van sporten en bewegen voor deze
doelgroep. Inmiddels zijn de eerste
lessenseries gestart van Beweegdiploma A en B!

Sportclub De Koppeling
Leerlingen van SBO De Koppeling hebben regelmatig
moeite met het vinden van een passende sportclub. Behoefte en het bestaande aanbod sluiten regelmatig niet
op elkaar aan. Bovendien wonen lang niet alle kinderen
in Pendrecht. Daarom heeft de school nu met SC De
Koppeling een eigen sportclub! Wekelijks verzorgt sportdocente Laura van Woerkom (Lekker Fit/Beatrixschool),
direct na schooltijd, deze lessen in gymzaal Herkingenstraat. Centraal staat het opdoen van positieve bewegingservaring in een veilige omgeving, en van daaruit

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

het opbouwen van zelfvertrouwen en onderdeel zijn van
een club. Er worden verschillende sporten aangeboden,
zodat kinderen worden geholpen bij de zoektocht naar
een passende sport. Voor sommige kinderen zal doorstromen naar een reguliere sportclub in de eigen buurt
ook een haalbaar doel zijn. De kersverse leden krijgen
zelfs een eigen clubtenue!
Na de instroomperiode zijn 12 deelnemers actief (en
betalend) lid geworden van deze nieuwe sportclub. Een
vliegende start dus; een mooi compliment voor juf Laura.

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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De Rekenfaculteit is er weer!

Bij de Rekenfaculteit hebben we een paar
belangrijke kernwaarden.
Hallo allemaal! De Rekenfaculteit is in 2015 gestart en
we zijn dit schooljaar begonnen aan ons zesde jaar!
Bijna alle kinderen in Pendrecht zien de tutoren lopen
van school naar school en weten dat over een paar jaar
ook zij Rekenfaculteit krijgen!
Veel ouders van leerlingen in groep zeven zitten te
wachten op het eerst telefoontje van de rekentutor van
hun kind: EINDELIJK REKENFACULTEIT!
Maar er zijn vast wel ouders en verzorgers die nog niet
zo veel weten over de Rekenfaculteit… Daarom willen
wij kort de geschiedenis van de Rekenfaculteit en de
kernwaarden van deze bijzondere organisatie verder
toelichten!
De Rekenfaculteit is gestart in 2015 in Pendrecht. Het
doel is om de leerprestaties van kinderen te vergroten
en daarmee de kansenongelijkheid te verkleinen.
Onze focus ligt op rekenen. Gedurende 1 jaar lang krijgen de leerlingen, ongeacht hun niveau, extra begeleiding bij rekenen in een groepje van twee leerlingen met
een vaste tutor. De lessen vinden plaats op school en
onder schooltijd.
Vanuit een startsituatie met 7 tutoren in 2015 heeft de
Rekenfaculteit zich verder ontwikkeld naar een situatie
met 28 tutoren, verdeeld over twee locaties op Rotterdam Zuid. Na Pendrecht is sinds 2020 de Rekenfaculteit
ook gestart in de Afrikaanderwijk.
De rekenles van de tutor is anders dan de rekenles die
de leerlingen in de klas krijgen. Onze lessen zijn gevarieerd en op maat gemaakt voor de leerlingen. We
proberen het enthousiasme voor rekenen aan te wakkeren door gebruik te maken van verschillende werkvormen en materialen. We werken in principe met 1 tutor en
2 leerlingen, maar soms worden er ook lessen gegeven
waarbij er met meerdere groepjes wordt samengewerkt.

Deze waarden brengen wij met passie en
overtuiging over op onze leerlingen in de hoop dat
zij ze net zo belangrijk vinden als wij.
1. Leerlingen eerst! Zij zijn waar het om draait.
2. Leren van fouten: Fouten maken is belangrijk
om meer te kunnen leren.
3. Passie voor groei: Leren is leuk! We
stimuleren de groei van de leerlingen, maar ook
de groei van ons team!
4. Hoge Verwachtingen: Iedereen kan
rekenen, wij geloven daarom in elke leerling!
5. Diversiteit: Ieder kind is uniek en iedereen
moet zichzelf kunnen zijn!
6. Team Spirit! Samen zijn we sterker.
Met samenwerken kom je verder binnen en
buiten de les.
Wij kijken uit naar een leuk en leerzaam jaar met
de kinderen in Pendrecht…
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In memoriam Henk van der Pols
Henk was een zeer gewaardeerde en markante man in onze wijk. Breekbaar, maar onverwoestbaar stond hij jaarlijks op het Zuidplein tijdens de 4
mei herdenking. Het ontroerde iedereen mateloos.
Henk heeft zich jarenlang, tot hij niet meer kon, ingezet voor het bestuur
van de organisatie. Hij ontving persoonlijk de deelnemers en had voor
iedereen een hartelijk woord.
In de moeilijke jaren van Pendrecht, toen erover nagedacht werd hoe
de wijk weer terug op de kaart te krijgen, waren zijn adviezen van grote
waarde en hij volgde het op de voet. De Pendrecht Universiteit vond hij
een mooi concept om de problemen waar Pendrecht mee kampte voor het
voetlicht te brengen.
Tot slot brengen we onze condoleances over aan zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen.
Het bestuur hoopt dat er later dit jaar een waardige herdenking kan plaatsvinden in de aula van Vitaal Pendrecht in Henks ‘eigen’ Pendrecht.
Namens het bestuur van Vitaal Pendrecht,
Bien Hofman

In memoriam Rita Niks-de Lima
Verdrietig, maar ook dankbaar.. Dit zijn de juiste woorden van haar familie, maar ook voor veel wijkbewoners naar aanleiding van het overlijden van Rita.
Voor veel wijkbewoners was Rita een begrip en deed
ze, bescheiden als ze was, zeer waardevol werk. Zo
heeft ze jarenlang de mantelzorg voor haar buurman
Antonio op zich genomen.
Jarenlang ging Rita regelmatig naar restaurant de Zuiderkroon om het personeel van Aafje bij te staan met
het vouwen van servetjes en andere werkzaamheden.
Op Rita kon je rekenen en zingen was haar grote
passie. Op maandag en donderdag ging ze naar haar
‘werk’, de rollatorwerkplaats, ze is daar jarenlang de
gastvrouw geweest.
Op verzoek zong ze graag een van haar lievelingsliedjes Quanta na mera. Er zijn vele versies van dit
liedje, maar de manier waarop Rita dit nummer zong,
trof je recht in je hart. Het maakte je vrolijk. Tijdens de
certificatenuitreiking van de Taalfaculteit kreeg ze alle
deelnemers uit de stoelen.
Het Pendrecht Theater met mooie onderwerpen uit het
leven. Ook daarin heeft Rita haar aandeel geleverd als
haar gevraagd werd een mooi lied te zingen, passend
bij de mooie theaterstukken.
Ziekbed
Rita werd heel erg ziek en iedereen leefde met haar
mee. Ze vertelde eind vorig jaar dat haar kleindochter
ging trouwen en dat ze erg naar de bruiloft uitkeek.

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Ook een hoogtepunt
was de komst van
Armando, haar zoon
die ze lang niet gezien had. Samen met
haar twee dochters,
Luziana en Alexsandra, en hun gezinnen
beleefde ze een paar
fijne weken.
Ondanks alle pijn die
ze had, bleef ze toch
naar Vitaal Pendrecht
komen tot het moment dat we moesten
sluiten wegens het Coronavirus. Hierna werd het
contact telefonisch voortgezet.
Dit is alweer een afscheid van een icoon van de wijk.
Vorig jaar vierde ze haar 75e verjaardag met alle
mensen van wie ze hield om haar heen. Nu vond de
crematie plaats in besloten kring.
Gerard Smulders, die haar al sinds de jaren ’70 kent,
zegt: ‘Triest, zo’n markant mens. We hebben wel van
haar genoten. Prachtige momenten.’
Lieve Rita, hierbij een eerbetoon aan jou. Hierbij leggen we je voor altijd vast in de Pendrechtse geschiedenis.
Namens het bestuur van Vitaal Pendrecht,
Bien Hofman

I www.woonstadrotterdam.nl I www.stichting-kinderfaculteit.nl
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Hoe gaat het in de Halsterenstraat
en Papendrechtstraat?
• Een nieuw en groter toilet plaatsen.
• Badkamer vernieuwen en vergroten met een tweede toilet.
• Nieuwe berging en groene hagen
voor de tuin.
• Groot onderhoud in en rondom de
woning.

Een voorbeeld van de verbouwde en verbeterde woningen.
In de Tiengemetenbuurt wordt
hard gewerkt. Woonstad Rotterdam verbouwt en verbetert hier 48
eengezinswoningen. De woningen worden veiliger, prettiger en
gemakkelijker gemaakt. Het werk
is in september gestart.
“Voordat we starten met een grote
verbouwing, vragen we eerst toestemming bij alle bewoners. Als meer

dan 70% van de bewoners akkoord
is, gaan we door met de voorbereiding en start het werk als de voorbereiding klaar is”, vertelt Theo Noordermeer, projectleider bij Woonstad
Rotterdam. Bijna 80% van de bewoners stemden in met het verbeterplan.
Dit voorstel is naar alle bewoners
gestuurd. Wat gaan we doen:
• Een nieuwe en grotere keuken
maken.

“Tijdens het werk verblijven mensen
ongeveer 5 weken in een logeerwoning”, vertelt Theo Noordermeer,
projectleider bij Woonstad Rotterdam. “Zo hebben ze geen last van
het werk.”
Stadsverwarming
Ook worden de woningen van het
gas gehaald en aangesloten op
stadsverwarming. “We maken de
woningen ook milieuvriendelijker.
Zodat ze geen energie meer verspillen. Dit doen we door betere isolatie,
een nieuwe gevel, nieuwe ramen
en kozijnen. Ook plaatsen we zon
nepanelen, zodat je huis zelf energie
opwekt”, aldus Theo.

Ruimte voor gezinnen
Op de plek waar oude woningen
zijn gesloopt aan de Papendrechtstraat en Tiengemetensingel en
de Middelharnisstraat, komen
43 nieuwe woningen. Dit worden
eengezinswoningen met een tuin.
Woonstad Rotterdam maakt ruimte
voor gezinnen in Pendrecht. Zo
kunnen gezinnen uit de buurt of uit
een andere wijk verhuizen naar een
woning die ruimte biedt voor het
hele gezin.
Dit doen we zodat gezinnen in Rotterdam betaalbaar kunnen huren.
De woningen die er komen verschillen in huurprijs. Als deze eerste 43
woningen klaar zijn, worden er nog
43 eengezinswoningen woningen
gebouwd aan de Halsterenstraat,
Tiengemetensingel en Melissant-

Dit worden de nieuwe woningen.

straat. Zo bieden we in totaal 86
woningen, waarvan 58 sociaal plus
huurwoningen en 26 woningen in de
vrije sector.
Start bouw
In december start het inrichten van
de bouwplaats. In het nieuwe jaar

start de bouw van de eerste 43 eengezinswoningen. Die zijn na ongeveer één jaar tot 1,5 jaar klaar. Begin
december krijgen omwonenden
meer nieuws over de inrichting van
de bouwplaats, de start van de bouw
en hoe we de mogelijke overlast zo
klein mogelijk houden.
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De huidige en de verbouwde Korpersteijnflat. Foto: AI Korpersteijn & foto Korpersteijnflat.

Aan de slag in de Korpersteijnflat
Woonstad Rotterdam en aannemer Constructif zijn
begonnen aan de renovatie in de Korpersteijnflat. De
flat wordt opgeknapt en krijgt veel verbeteringen aan
de buiten en binnenkant. Zo kunnen de bewoners
veilig, toegankelijk en milieuvriendelijk wonen.
Veilig werken
Het werk wordt opgedeeld in drie delen. In het eerste
deel van de verbouwing wordt er gewerkt aan warme en
milieuvriendelijke woningen. Dit betekent dat de woningen overgaan van de collectieve Cv-installatie naar
stadsverwarming per woning.
In het tweede en derde deel van de verbouwing wordt er
gewerkt aan meer gemak, veiligheid en prettiger wonen.
Denk bijvoorbeeld aan bijna drempelloos de woning en

www.stichting-vitaalpendrecht.nl

uit kunnen of goed je spullen kunnen opslaan in een
nieuwe berging.
Dubbel vertrouwen
Eind 2019 stemden de bewoners met 74% in, zodat
Woonstad kon starten met het werk. Door de coronamaatregelen werd het werk uitgesteld en in overleg met
de bewoners en familie verplaatst naar begin november.
Voorbeeldwoning
Begin dit jaar, voor de coronamaatregelen, hebben de
bewoners de mogelijkheid gehad om een voorbeeldwoning te bekijken. Zo hebben ze een rondleiding gehad op
het Middelharnishof om met eigen ogen te bekijken hoe
de woning er na de verbouwing uit gaat zien.

www.woonstadrotterdam.nl

www.kinderfaculteitpendrecht.nl
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Binnenkort stadsverwarming in
de Tiengemetenflat

De Tiengemetenflat.
In Pendrecht wordt gewerkt aan een aardgasvrije wijk.
Veel woningen in de wijk worden van het gas afgehaald
en aangesloten op stadsverwarming. Begin volgend jaar
gaat Woonstad Rotterdam samen met Vattenfall ook aan
de slag in de Tiengemetenflat.
Het werk kost in iedere woning maar één dag. Tijdens
het werk kunnen de bewoners gebruik maken van een
rustwoning in het woongebouw. Het is een woning ingericht met alle meubels. Je kunt internetten, tv-kijken of
rustig een krantje lezen.
Net als bij de andere projecten in Pendrecht, moeten de

bewoners eerst toestemming geven voor het werk in de
woning. Vijfenzeventigprocent van de bewoners stemden in.
Binnenkort krijgen de bewoners meer nieuws over hoe
het werk uitgevoerd wordt.
Een kijkje in de voorbeeldwoning.
In september zijn de bewoners persoonlijk uitgenodigd
voor een rondleiding in een voorbeeldwoning. Ondanks
corona hebben bewoners op een veilige manier de
verbeterde woning kunnen zien. Zo konden ze ook alle
vragen stellen tijdens hun privérondleiding.
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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
Zuidplein
ma. do. en vrij. 10:00-15:00; di 13:00-15:00
3085 BW Rotterdam
Speeltuin Neeltje Jans

Kerkwervesingel 10, 3086 HH Rotterdam
Postbus 54271, 3008 JG Rotterdam
Website: www.speeltuinneeltjejans.nl

06 - 17423300

ALARMNUMMERS

Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie

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

112

(0180) 64 33 00
(088) 877 9000
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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