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Wie zijn wij? Wij zijn van Pameijer.

U heeft ons vast al zien rondlopen, we prikken 
rondom het winkelcentrum en houden zo onze wijk 
prachtig schoon.

Wij hebben elke dinsdagmiddag en donderdagmid-
dag een inloop/ boeken ruil middag.

Bent u dol op lezen dan hebben wij vast een boek in 
de kast liggen die u zou willen lezen.

U kunt gebruik maken van de gelegenheid om even 
kennis te maken met ons en een kopje koffie te ko-
men drinken onder het genot van een koekje.

Waar: Plein1953 naast de wasserette nr 6.

Dag:   Dinsdag- en donderdagmiddag

Tijd:   13:00 – 14:30 uur

Rollatorwerkplaats komt 
handen te kort!

Op de Rollatorwerkplaats helpen we buurtbewoners met 
reparaties aan hun rollator of rolstoel. Zit er een schroef-
je los of moet er een kabeltje vervangen worden? Dan 
staan onze vrijwilligers voor u klaar. Momenteel komen 
we echter een paar handen te kort. We zijn dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Bent u handig en heeft u een paar uurtjes per week vrij 
om te komen helpen?
Neemt u dan contact met ons op of stap even bij ons 
binnen.

Loop bij ons binnen!!!

Computerlessen
voor senioren

Elke maandagavond en/of dinsdagavond worden er bij 
Vitaal Pendrecht computerlessen gegeven. Een goede 
opstap voor senioren om zo meerdere vaardigheden 
op de computer/laptop te krijgen. Tevens kunt u voor 
digitale zaken, zoals omgaan met apps (zowel op een 
mobiele telefoon als computer), bij de lessen terecht. De 
eigen bijdrage is €10,- voor een half jaar. 
Mocht u iemand kennen of zelf moeite ervaren met
betrekking tot mailen, websites bezoeken of andere
digitale zaken, dan kunt u zich aanmelden door een
e-mail te sturen naar: 
a.ramjiawan@stichting-vitaalpendrecht.nl
Ook kunt u op dinsdag- en woensdagochtend tussen 
10.00 en 11.30 langslopen bij Vitaal Pendrecht en zich 
aanmelden bij de gastvrouw.
Graag tot ziens!

Opzoomeren en bewoners
initiatieven in Pendrecht

Binnen Vitaal Pendrecht zijn er in de afgelopen twee jaar 
een aantal bestuurswijzigingen geweest. Jonge mensen 
nemen het stokje over van de 'oude' garde. Dit geldt ook 
voor de uitbetalingen van de Opzoomerbonnen en de 
Bewonersinitiatieven. Tot en met 31 december kunnen 
alle bonnen nog naar Bien Hofman worden gemaild 
om het jaar goed af te kunnen sluiten en de overdracht 
goed te kunnen laten verlopen. Vraag en stuur uw 
decemberbon(nen) bijtijds voor een snelle uitbetaling, 
zodat het nog in dit jaar in de boekhouding verwerkt kan 
worden. 
Vanaf 1 januari 2022 neemt Shanitsa Leuteria het
over en kunnen de bonnen (ook van de bewonersinitia-
tieven) worden gemaild naar
s.leuteria@stichtingvitaalpendrecht.nl.
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Beste lezers,

Op de valreep van 2021 ligt hij dan toch op uw deurmat; de tweede editie van In de Kij-
kerd. Juist omdat we in deze bizarre tijden wel een stukje verbinding kunnen gebruiken, 
hebben we hard gewerkt om deze editie voor de kerstdagen bij u bezorgd te krijgen.
In deze editie blikken we terug op een bewogen 2021. Niet alleen door externe invloeden, 
zoals corona uiteraard, maar ook door interne veranderingen binnen de stichting.

Gelukkig konden veel activiteiten, al dan niet aangepast, weer opgestart worden, zoals 
de taallessen, de computerlessen en ook werden er weer activiteiten georganiseerd in de 
speeltuin. Langzaam voelde het weer een beetje als ‘normaal’, totdat er eind november 
weer strengere maatregelen werden aangekondigd. Op het moment van schrijven heerst 
er nog veel onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren in de komende weken.
Voor de meest recente berichtgeving verwijzen wij u dan ook naar onze website
www.stichting-vitaalpendrecht.nl. 

Deze editie van In de Kijkerd dragen wij in het bijzonder op aan Bien Hofman. Na een 
veel bewogen jaar heeft zij besloten haar activiteiten bij Vitaal Pendrecht neer te leggen. 
Verderop leest u haar afscheidswoord en ook blikken (oud) bestuursleden terug op de tijd 
waarin zij zich altijd met hart en ziel inzette voor de wijk.

Ook staan we stil bij het overlijden van wijkbewoner Gerda Matthijssen. Gerda was een 
bijzondere dame die zich enorm heeft ingespannen voor Pendrecht, met name voor het 
Arboretum. Vorig jaar moest zij helaas vanwege gezondheidsredenen haar werk neerleg-
gen, maar de toon is door haar gezet en het profijt van haar werk zal nog lang zichtbaar 
zijn.

Het einde van 2021 is in zicht en ondanks de roerige tijden, steken we samen de schou-
ders eronder. De redactie wenst u allen fijne feestdagen en samen kijken we uit naar een 
gezond, gelukkig en voorspoedig 2022. 
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Beste wijkbewoners
Beste wijkbewoners,
 
Voor mij is nu de tijd gekomen om afscheid 
te nemen van mijn vrijwilligerswerk bij Vitaal 
Pendrecht.
Ik heb de tijd genomen om erover na te den-
ken. Corona en drie ernstige epileptische aan-
vallen van Cor (mijn man) hebben de doorslag 
gegeven. Uit een gesprek met de specialist is 
mij duidelijk geworden dat hij niet meer alleen 
gelaten kan worden.
De herinneringen aan de afgelopen twintig jaar brengen 
mij terug bij de vele colleges die we gegeven hebben. 
Vele onderwerpen met de nodige problemen zijn ‘zicht-
baar’ gemaakt door de professoren van de wijk aan de 
studenten. De studenten waren in dit geval de professio-
nals die graag met kleine opmerkingen gemaakt door de 
professoren weer op ideeën kwamen en ermee verder 
konden.
Het begon met het Opzoomeren: dat ligt mij nog steeds 
aan het hart. De ‘kleine’ budgetten die bewoners kunnen 
aanvragen en mogen besteden voor hun straat. De crea-
tiviteit die daaruit voorkomt is bewonderenswaardig.
Het Theater Pendrecht met de prachtige op het leven 
gebaseerde stukken die door de vele wijkbewoners 
op de planken zijn gebracht. We zijn er de wijken mee 
doorgegaan en de stukken zijn zelfs in Birmingham - 
Engeland opgevoerd. Ik vond het altijd knap zoals Cees 
Bavius en Pieta Bot de neuzen dezelfde kant op kregen. 
Cees door de regie en Pieta door de prachtige stukken 
die zij schreef en door goed naar de actrices/acteurs te 
luisteren.
Het ‘gevecht’ met de professionals van Pendrecht Zet 
Door van Mario Bosch om ‘het oog’ op de kop van de 
voorpagina van In de Kijkerd te houden; voor de wijkbe-
woners van ‘toen’ de rechtvaardiging van de naam van 
ons wijkblad.
Het jaarlijkse Nieuwjaarscollege met ook de uitreiking 
van de Clasien Kramer Speld aan een bewoner, voorge-
dragen door de bewoners van de wijk.
De voorbereidingen na één van de colleges in de Bavo-
kerk met als doel wat er op dat moment het meest nodig 
was voor Pendrecht. En het daaropvolgende college met 
de curieuze naam ‘Wat zou je doen met een miljoen’.
Het nam anderhalf jaar tijd in beslag om de Kinderfacul
teit vorm te geven en op te starten.
Daaraan gekoppeld de Rekenfaculteit, die niet voor de 
dommertjes werd opgezet, maar voor alle kinderen van 
de basisscholen in Pendrecht met als doel om samen 
met de schooldirecties en de docenten de leerlingen op 
een hoger niveau te brengen.
Het Arboretum waar kinderen kunnen tuinieren en 
koken.
De miniconcertjes waar heel veel ouderen met veel 
plezier naartoe kwamen, maar ook om te genieten van 

de optredens van talenten in de wijk.
De Rollatorwerkplaats waar de rollatorbezit-
ters bijna 15 jaar lang naartoe konden komen. 
Niet alleen voor een mankement aan de 
rollator, maar ook voor een kopje koffie, een 
vriendelijk woord en de nieuwtjes van de wijk. 
Hiermee vormden zij de oren en ogen voor 
Vitaal Pendrecht.
De talloze stagiaires met hun opdrachten die 
zowel hen als Vitaal Pendrecht verder brach-

ten. De vraag was weleens wie nou eigenlijk wie bege-
leidde. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan.
Trotse rondleidingen door de wijk als er weer iets 
moois gebouwd was wat ik heel bijzonder vond. Nog 
elke avond kijk ik even naar de raamschilderingen in de 
Tiengemetenbuurt.
De Rechtswinkel Maasstad die op vraag van de voor-
zitter van de Kinderraad van jaren geleden kwam vragen 
wat ze terug kon doen voor de wijk. Het heeft vele bewo-
ners naar oplossingen geholpen.
De Taalfaculteit met op het hoogtepunt 83 deelnemers. 
Het was een enorm succes en ook grotendeels door 
vrijwilligers gedragen. Verschillende deelnemers hebben 
hun weg gevonden naar een betaalde baan. Het motto 
was ‘streng met begrip’.
De samenwerking met het team Pendrecht Aardgasvrij 
was fijn. De start ging als een trein en velen kwamen 
naar de informatiemiddagen op zaterdagen om hun 
vragen te stellen. Nu is er de Huiskamer, maar de sa-
menwerking stopt niet bij de voordeur en het programma 
loopt goed. Het team doet haar best om zoveel mogelijk 
ongeruste bewoners te helpen goede deals (toch weer 
Engels) te maken bij de overheid en de gemeente.

Maar..... Vitaal Pendrecht stopt niet hoor! Het gaat er ein-
delijk naar uitzien dat er weer activiteiten georganiseerd 
mogen/kunnen worden.
Er komt een bericht op de website waarin u kunt lezen 
bij wie u terecht kunt voor uw vragen.
Er was woensdag 22 september een informatieochtend 
van de Taalfaculteit. De start van een nieuw programma 
want het team wil is inmiddels weer begonnen. Aanmel-
den kan weer.
Ik bedank de gemeente en alle organisaties waarmee 
ik heb samengewerkt en het door iedereen gestelde 
vertrouwen in mij.
Tot slot onze speciale dank aan alle vrijwilligers en wijk-
bewoners waarmee ik heb samengewerkt. Met elkaar 
hebben we jarenlang gezorgd dat we iets unieks voor 
elkaar hebben gekregen.
 
Het gaat u allen goed!

Hartelijke groet van, 
Cor en Bien Hofman  
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Bien en Cor zijn bewoners van Pendrecht. Bien is 20 
jaar geleden als vrijwilliger gestart met de vraag hoe zij 
zich kon inzetten voor de bewoners van Pendrecht. Zij 
startte met het halen van de grootste kerstboom vanuit 
Oslo naar onze wijk en liet de verlichting ontsteken door 
toenmalig burgemeester Opstelten.
Na deze geslaagde actie ging ze kijken naar de proble-
men in de wijk. Hieruit ontstond de Pendrecht Univer-
siteit. Dit was tevens het startsein voor de ontwikkeling 
van een scala aan nieuwe activiteiten. Pendrecht Zet 
Door, Het Theater, Colleges met bewoners, Plein activi-
teiten, Nieuwjaarscollege, Het Pendrecht Museum en de 
Kranslegging op 4 mei zijn slechts enkele voorbeelden 
hiervan. Dit deed ze allemaal in samenwerking met de 
Deelgemeente, Gemeentewerken, Woonstad en vele 
anderen. Hiernaast hebben we ook vele prominenten 
in Pendrecht mogen ontvangen, zoals ministers, burge-
meesters, wethouders, delegaties uit binnen- en buiten-
land, maar ook vooral de bewoners van onze wijk.
Als vrijwilliger zette Bien zich meer dan 40 uur per week 
met veel passie, trots en volharding in voor Pendrecht. 
Ik ben er trots op dat ik dit samen met haar heb mogen 

Lieve Bien,
Ik ken je nog niet zo heel lang (sinds 2018), maar het lijkt 
alsof ik je al heeeeeeel lang ken! We hebben zeker het 
afgelopen jaar heel intensief contact gehad om verschil-
lende taken over te dragen. En oh oh oh wat kwam ik 
erachter dat jij veel deed zeg! Wat was Vitaal Pendrecht 
geweest als jij er niet was?! Niet hetgeen wat het tegen-
woordig is in elk geval! Wat heb jij veel op poten gezet 
en wat een inzet voor een vrijwilliger! Ik bewonder dat 
enorm en wenste dat we meer Biens of Bienen (?) in de 
wijk hadden! Ik heb een aantal dingen van je overgeno-
men en ben je dankbaar voor alle tijd en aandacht die 
je daarin hebt gestopt! Ik wens je voor de toekomst veel 
mooie tijden toe met je man, kinderen en kleinkinderen! 

Joyce Koorndijk

Het bestuur van Vitaal Pendrecht was bezig een 
groot afscheid te organiseren voor Bien en Cor Hof-
man, omdat beide zijn gestopt met hun taken bij en 
voor Vitaal Pendrecht. Bien is uit het bestuur getre-
den en heeft alle functies die zij vervulde stopgezet. 
Ook Cor heeft al zijn functies moeten stoppen in 
verband met privézaken.
Beide hebben aangeven geen publiekelijk afscheid te 

willen nemen en als bestuur respecteren wij dat.
Wij bedanken Bien en Cor voor hun tomeloze inzet 
en alles wat zij in 20 jaar hebben opgericht voor 
Pendrecht.
Wij wensen beide veel geluk en vele gezonde jaren 
voor de toekomst.

Namens het Bestuur Vitaal Pendrecht,

Wie zijn Bien en Cor?
doen als voorzitter van Vitaal Pendrecht en ik hoop dat 
ze nu de tijd neemt voor de dingen die ze nog wil doen, 
zoals lezen, reizen, etc.
Dan Cor, de rots in de branding voor Bien. Ook hij heeft 
zich vele uren ingezet voor Pendrecht en hielp Bien met 
allerhande klussen die in het gebouw gedaan moesten 
worden, het rijden naar afspraken en het helpen van 
bewoners met hun rollators of rolstoelen in de rollator-
werkplaats. Tevens was hij één van de acteurs die jaren 
meespeelde in het Pendrecht Theater. Hij was altijd 
bereid ons te helpen en ons bij te staan.
Als voorzitter wil ik beide hierbij bedanken voor al hun 
inzet, de geweldige samenwerking en alles wat zij sa-
men voor Vitaal Pendrecht hebben gedaan. Ik hoop dat 
de gezondheid van Cor zich alleen maar positief verder 
ontwikkelt en dat jullie samen nog heel veel mogen gaan 
genieten met een ieder die jullie lief is. Ik blijf jullie zeker 
zien.
Bedankt en heel veel gezondheid toegewenst in de 
toekomst.

Harry Kock

Meer Biens of Bienen
Afscheidswoord

Bien is een warme, vrolijke, behulpzame, posi-
tieve dame in de wijk. Ze gelooft in het bieden van 
kansen aan alle mensen en neemt echt de tijd om 
iemand te leren kennen en luistert altijd geboeid. 
Ze is geïnteresseerd in een ieders verhaal, van 
collega tot cursist en vergeet nooit iemand. Ze is 
in staat iedereen te motiveren het beste uit zich-
zelf te halen. Als ze in je gelooft, dan geeft ze je 
het gevoel dat je het ook echt kan en het vertrou-
wen om het uit te mogen voeren.
Dankzij haar heb ik veel zaken mogen leren door 
betrokken te zijn bij een aantal van haar projecten.

Amrith Ramjiawan

Beste bewoners van Pendrecht en contacten
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De getallen liegen er niet om. 1 op de 4 Rotterdamse 
kinderen groeit op in armoede (het landelijk gemid
delde is 1 op 12). 23,7 procent van alle minderjarige 
kinderen in Rotterdam leeft in een huishouden met 
een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal mini
mum. 63% van de huishoudens in Pendrecht heeft 
een laag inkomen. Dit zijn zomaar wat zorgwekkende 
feiten over armoede in Rotterdam. Met het nieuwe 
initiatief ‘Samen Vooruit op Zuid’ hoopt wijkbewo
ner Berdien Muller een positieve bijdrage te kunnen 
leveren aan de gevolgen van deze feiten.

Het verbindingsplatform Samen Vooruit op Zuid wil 
wijkbewoners in Pendrecht het gevoel van saamhorig-
heid en veiligheid (terug)geven. Zij staan er níet alleen 
voor. Ze kunnen terugvallen op elkaar en op de organi-
saties en aanbieders in de wijk. Het platform is er in het 
bijzonder voor ouders die leven en kinderen opvoeden in 
armoede.
“Wij willen wijkbewoners en organisaties op diverse vlak-
ken onderling en kruislings met elkaar verbinden. Dit kan 
gaan om praktische zaken, zoals kleding, speelgoed, 
hulp bij financiële zaken en het invullen van papieren, 
maar ook om zaken die de psychische gesteldheid van 
de groep verbeteren, zoals het zoeken naar maatjes, 
contacten en het uitwisselen van praktische ervaringen,” 
aldus Berdien.

Waarom dit platform?
“Sommige kinderen moeten in hartje winter met kapotte 
schoenen naar school komen, ze hebben gescheurde 
en/of te kleine winterjassen en kleding die duidelijk te 
klein/strak zit. Dit is enorm verdrietig om te zien en moet 
vooral de ouders van deze kinderen enorm veel pijn 

doen. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat dit niet 
zou mogen gebeuren. Hetzelfde geldt voor kinderen die 
zich ziekmelden op 6 december, omdat ze zich schamen 
om te zeggen dat Sinterklaas wéér niet langs is geweest 
dit jaar. Kinderen die tijdens het schoolreisje geen geld 
meekrijgen van hun ouders, ondanks de maximale limiet 
van ‘maar’ 5 euro, omdat ‘papa en mama het even niet 
hebben’,” aldus Berdien.
Het is onmogelijk om alle problemen aan te pakken, 
maar ergens kan er een begin gemaakt worden. Berdien 
wil dit graag doen met de opzet van dit verbindingsplat-
form.

Waarbij kunnen wij u helpen?
Het platform wil ondersteuning bieden op diverse vlak-
ken. Eén onderdeel daarvan is het koppelen van gezin-
nen aan een gezinscoach. Een gezinscoach helpt u 
(beter) op weg met uw financiën. Hierbij kunt u denken 
aan meer financiële zelfstandigheid, (beter) inzicht in fi-
nanciën, budgetvaardigheden en praktische tips om met 
weinig budget te leven en op te voeden, maar hij/zij helpt 
u ook met doorverwijzingennaar instanties.
“Een gezinscoach fungeert als uw vertrouwenspersoon, 
uw maatje. Deze heeft géén controlerende rol, maar 
biedt u een vriendelijke helpende hand waar het voor u 
nodig is,” aldus Berdien. “Als deelnemend gezin krijgt 
u voorrang op goederen die via ons netwerk binnen-
komen, zoals kleding, speelgoed, fietsen en eventuele 
andere materialen.”
Wilt u extra ondersteuning als gezin? Of wilt u als vrijwil-
liger/coach ons netwerk ondersteunen? Neemt u dan 
contact op met Berdien Muller via 06-51995807 of via 
b.muller@meandsociety.com. Meer informatie vindt u 
ook op www.samenvooruitopzuid.nl.

Verbindingsplatform Pendrecht:
Gezinnen gezocht
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Kinderfaculteit Pendrecht is er voor alle kinderen in de 
wijk Pendrecht. De Kinderfaculteit organiseert een extra-
schools programma aan leerzame, creatieve en spor-
tieve lessen en trainingen. Leerlingen ontdekken er hun 
talenten: wat is interessant en hoe kun je ergens beter in 
worden. Leerlingen werken zo aan hun vaardigheden en 
verbreden hun blik op de wereld. De Kinderfaculteit stelt 
drie concepten centraal: wereldverbreding, nieuwsgierig-
heid en doorzettingsvermogen. De Kinderfaculteit is ont-
staan in een goede samenwerking tussen de vier basis-
scholen: De Koppeling, De Hoeksteen, Over de Slinge en 
de Beatrixschool en de wijkorganisatie Vitaal Pendrecht. 
Het programma is gratis voor kinderen; belangrijke finan-
cier van het programma is Stichting de Verre Bergen.

Let op: 13 december 2021 gaat het 2e trimester open
voor inschrijving. Houd onze website in de gaten.

Na de kerstvakantie starten we onze promotie op school.
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Helaas heeft Mimount Ham-
mouche ons team verlaten 
per eind oktober! 

Ruim 10 jaar geleden startte 
de betrokkenheid van Mi-
mount.

Als bestuurslid bij Vitaal 
Pen drecht, vrijwilliger, me-
dewerker Vakmanschap en 
(vrijwilligers)coördinator ver-
vulde zij vele rollen en hielp 
ze mee om de Kinderfaculteit 
op te bouwen.

Samen maken we de Kinderfaculteit. Met een kernteam 
en vele betrokken bewoners en professionals uit de wijk 
maken we het mogelijk dat er ieder jaar een mooi en 
gratis programma staat voor de kinderen. Hieronder ziet 
u alle namen van het team en in het kort wat hun rol is.  

Wie doet wat en waar komt u ons tegen in de wijk?
 Maria - algemeen projectleider, onderhoudt het con-
tact met bestuur en de schooldirecties.
 Jiska - projectleider voor alle educatieve en culturele 
lessen, onderhoudt het contact met vakdocenten, kleu-
tercoördinatoren en KF-coördinatoren.
 Monique - projectmedewerker voor alles wat met de 
bovenbouw te maken heeft, houdt het contact met Col-
lege ’53 en met de leerkrachten van groep 7 en 8.
 Gloria - projectmedewerker taal voor de midden-
bouw - loopt dagelijks rond in de groepen 3 en 4 van alle 
scholen.
 Bart - projectleider voor alle sportactiviteiten, werkt sa-
men met het Lekker-Fit team en met de SSV-coördinator.
 Lahcen - ondersteunt de sportactiviteiten van de Kin-

Afscheid Mimount...

 Hoe ziet het team er nu uit?

Het is nu tijd voor iets 
nieuws. Mimount volgt haar 
hart en gaat aan de slag bij 
de Wijkacademie Opvoeden.

Een baan die heel goed bij 
haar past en waarmee ze in 
het netwerk van
de Kinderfaculteit actief 
blijft.

We gaan haar zorgzaamheid, 
betrokkenheid en praktisch 
inzicht missen in het team!

derfaculteit, wekelijks te vinden bij SC de Koppeling.
 Richard - boekhouder die zorgt dat alle facturen be-
taald worden en alle HR-processen op orde zijn.
 Diana - coördinator op de vloer, dagelijks contactper-
soon voor kinderen, ouders en vakdocenten en zorgt dat 
alle lessen soepel lopen.
 Jeannette - ondersteunt het project, met focus op 
administratie, oudercontact, inkoop en onderhoud.
 Michelle - ondersteunt het project, met focus op admi-
nistratie, veiligheid en communicatie.
 Claudette - zorgt al jarenlang dat de Kinderfaculteit 
elke dag wordt schoongemaakt. 
 Ward - Ward - gaat als data-analist aan de slag voor 
meer inzicht in de cijfers en kwaliteit. 
 Luca - is als werkstudent betrokken bij veel van onze 
werkprocessen. 
Het team werkt intensief samen met partners in de wijk: 
 Ruud als coördinator van de schoolsportverenigingen, 
de enthousiaste KF-coördinatoren binnen de wijkscholen 
en vele vakdocenten, trainers, vrijwilligers en betrokken 
ouders.

Algemeen projectleider KF
Maria

Medewerker Financien & HR Richard

Coordinator op de vloer Diana

Projectondersteuners Jeannette en Michelle

Huishoudelijk medewerker Claudette

Data-analist Ward

Werkstudent Luca

Projectleider Educatie en Cultuur
Jiska

KF-coordinatoren op de basisscholen
Albert - Hilly - Ivo - Janice - Monique - Ozlem

Vakdocenten, trainers, Lekker Fit-
docenten, vrijwilligers, ouders

Projectleider Sport
Bart

Projectmedewerker Bovenbouw
Monique

Projectmedewerker Taal
Gloria

Coordinator SSV
Ruud

Projectmedewerker Sport
Lahcen
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Dit is het motto dat ons programma 
draagt. Enkele jaren geleden werd 
de vraag gesteld in Pendrecht "Wat 
is er nog nodig in Pendrecht?". 
Vanuit diverse kanten werd er toen 
aangegeven dat een plek voor tie-
ners; een plek waar zij konden leren 
en studeren echt een gemis was in 
de wijk. 

Begin 2021 is daarom geboren: 
College '53. Hét studieprogramma 
voor alle leerlingen uit Pendrecht op 
het VO: het vervolg op de Kinderfa-
culteit. 

Met een nieuwe inrichting en en-
thousiast team staan wij 4 dagen per 
week klaar om tieners in Pendrecht 
te begeleiden in een volgende fase 
van hun ontwikkeling. 

College '53 is de plek voor huiswerk-
begeleiding, studieplekken en work-
shops. Uiteraard is er ook ruimte 
voor een theetje of spelletje. 

Wij willen samen met elkaar een 
plek zijn in de wijk waar tieners leren 
te leren, elkaar kunnen ontmoeten 
en waar er ruimte is voor eigen 
initiatieven. 

Leren gaat niet altijd vanzelf. Het 

Waarom moeilijk doen?!
Als het samen kan?!

kan dan heel fijn zijn om profes-
sionals om je heen te hebben die 
met jongeren mee kijken. Samen 
ontdekken wij hoe jongeren leren, 
hoe zij kunnen plannen en welke 
leiderschapsstijl zij bezitten. 

Kosten
Dit alles is net zoals het hele aanbod 
van de Kinderfaculteit Pendrecht 
geheel GRATIS. Voor alle tieners die 
hier wonen, op school zitten, werken 
of gewoon chillen: ben jij regelmatig 
in Pendrecht, dan ben jij welkom! 

Openingstijden 
Iedere maandag, dinsdag, woens-
dag en donderdag van 15.00 tot 
18.00 uur.

Contact
Wandel gerust een keer binnen 

om kennis te maken.
Plein 1953, 63.

Te herkennen aan de gele
stippen op het raam en

tegenover de Aldi.

Voor meer informatie kunt u
bellen of appen: 06 1953 2403.

Voor actuele activiteiten en 
eigenwijze leertips:

volg ons op Insta via plein1953!
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Op 22 september 2021 was er een bijeenkomst bij 
Vitaal Pendrecht. Wat waren we allemaal weer blij 
om elkaar te kunnen zien!

De cursisten kregen het goede nieuws te horen dat 
de taallessen weer doorgaan. We zagen veel blije 
gezichten en veel nieuwe aanmeldingen. Wij als 
docenten zijn daar dan ook super blij mee.                                                                                           
De taallessen zijn op 6 oktober gestart en worden 

twee keer 
per week 
gegeven, 
te weten 
op dins-
dagoch-
tend en 
woensdag-
ochtend 
van 10.00 
uur tot 
11.30 uur.

Aanmelden kan nog steeds. Dit kan elke werkdag bij 
Vitaal Pendrecht, Plein 1953.

Taalfaculteit is weer begonnen

ADVERTENTIE
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Opknapbeurt voortuinen Slinge

In mei begon ons voortuin/Opzoomer pro
ject! Herinnert u zich nog de struiken aan 
de huizenkant van de Slinge? Alles werd 
erin gegooid qua afval, een broedplaats 
voor ratten en muizen en de gemeente die 
helaas nog maar 1 à 2 keer per jaar kwam 
snoeien. Daar wilden we iets aan doen!
Eerst met de graafmachine alles eruit en toen 
beginnen met de opbouw van iets nieuws. 
Het heeft even geduurd… maar dan heb je 
ook wat! De plantenbak was het lastigste 
deel, maar kijk het nu stralen met de mooie 
siergrassen erin!
Het gras werd op een vrijdagmiddag bezorgd 
en wilden we er op ons gemak op zaterdag in 
gaan leggen, maar door een toevallig tele-
foontje werd ons meegedeeld dat het direct 
moest, omdat anders de graszoden konden 
stikken en er niets van het gras over zou 
blijven. Prompt dus op vrijdagavond gelijk de 
grasmatten gelegd! De hele zomer hebben 
we alles flink bewaterd, waardoor alles ging 
groeien en bloeien. Zelfs het gras werd in rap 
tempo hoog, dus dat werd maaien!
Wij zijn als buurtjes erg blij met deze nieuwe 
‘voortuinen’ en hebben ook het rijtje naast 
ons aangestoken. We zijn benieuwd hoe 
het er straks uitziet als de andere kant ook 
gedaan is! Ook de vele complimentjes die we 
kregen waren ontzettend leuk! We willen Op-
zoomer Mee bedanken voor de bijdrage om 
dit mogelijk te maken en kijken uit naar nog 
meer leuke tuintjes in Pendrecht om langs te 
wandelen!
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In memoriam
Gerda Matthijssen 2171955 * 1982021

Via Marion van Zeeland, haar vrouw, kwam het verdrietige bericht 
dat Gerda is overleden.

Gerda heeft zich enorm ingespannen voor de wijk, met name voor 
het Arboretum. Samen met Marion heeft ze 7 jaar het Arboretum 
op orde gebracht en dat was bepaald geen kleinigheid. Vooral in 
de aanloopperiode was het allemaal niet eenvoudig, met heel veel 
geduld en gesprekken is het haar gelukt de talloze gebruikers met 
hun neuzen in grote lijnen dezelfde kant op te krijgen. Met de vele 
talen die er gesproken worden, gebeurde dat vaak met handen en 
voeten. Ook de totale binnenkant van het gebouw is door haar en 
Marion schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet.

Niets was haar teveel.

Stagiaires begeleiden en zorgen dat ze een eindpresentatie konden 
geven. Vrijwilligers aansturen, een luisterend oor bieden en omgaan 
met de soms moeilijke beperkingen. 

De contacten onderhouden, zelfs in het weekeind wisten mensen haar nog te bereiken en zelden kregen ze 
‘nee’ te horen. Als het licht was blijven branden, een inbraakmelding kwam of er een meningsverschil was 
tussen de tuinders onderling, dan ging ze er toch weer “even” naar toe, want ja… 
Vaak zei ze “streng moet je zijn, anders wordt het een zooitje”. 

Bij de jaarlijkse afsluiting nam ze de leiding en stond ze erop dat het weer keurig en schoon achtergelaten 
werd. De laatste twee jaren waren erg moeilijk voor haar. Ze was ernstig ziek, maar bleef betrokken en 
deed wat ze kon want “ja, de tuin is mijn kindje, ik heb er afleiding door en doe wat ik kan”.

Het was toch door Gerda dat, toen ze eind vorig jaar vanwege haar gezondheid moest stoppen, de toon 
gezet is en nog steeds het profijt ervan zichtbaar is.

In 2019 kreeg Gerda de Clasien Kramer Speld en zij was er erg blij mee. Ze zag het als blijk van waarde-
ring. 

Jarenlang heeft ze de In de Kijkerd in haar straat bezorgd en nam ze de gelegenheid te baat om daarna 
even bij te komen en te praten met een kopje koffie erbij.

Theater Pendrecht droeg ze een warm hart toe net als de miniconcertjes van de afgelopen jaren. Ook bij de 
verschillende colleges had ze vaak een mening die er toe deed.
 
Gerda, we zullen je missen en bedanken je voor alles wat je gedaan hebt.

Namens het bestuur,

Bien Hofman
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belangrijke
telefoonnummers:
Vitaal Pendrecht (010) 480 93 46 
p.a. Plein 1953 nr 192
3086 EM Rotterdam
Rollatorwerkplaats (open maandag en donderdag 10:00-13:00 uur) 
Plein 1953 nr 192
www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Rechtswinkel Maasstad  (010) 480 93 46
p/a Vitaal Pendrecht
Plein 1953 nr. 192
3086 EM Rotterdam
Inloopspreekuur ma. en dond. 18.00-20.00 uur

Woonstad Rotterdam (010) 440 88 00
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 06 - 17423300
Kerkwervesingel 10, 3086 HH Rotterdam
Postbus 54271, 3008 JG Rotterdam
Website: www.speeltuinneeltjejans.nl 

ALARMNUMMERS
Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112

In nietlevensbedreigende situaties
Ambulance (0180) 64 33 00
Brandweer (088) 877 9000
Politie (lokaal tarief) 0900 - 8844
Dierenambulance Rotterdam (010) 415 56 66

INFORMATIE GEMEENTE ROTTERDAM
Alg. nummer gemeente Rotterdam 14010
(lokaal tarief, 7 dagen per week, 24 uur per etmaal) 
Voor alle informatie over producten en diensten van de
gemeente Rotterdam en voor klachten m.b.t. de buitenruimte

OVERIGE BELANGRIJKE NUMMERS
M. (Meld misdaad anoniem) (gratis) 0800 - 7000
Meldpunt woonoverlast Charlois (010) 481 47 91
Milieudienst Rijnmond (010) 473 33 33
RET (€ 0,10 p. min.) (0900) 500 60 10

STORINGSNUMMERS
Nationaal storingsnummer gas en stroom (gratis) 0800 - 9009
Evides (gratis) 0900 - 0787

Het vinden en binden van buurt-
bewoners die zich als vrijwilliger 
of bestuurder willen inzetten 
voor de speeltuinvereniging is een continu proces. 
Dat betekent zowel het activeren van het netwerk van 
maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen en 
bewoners op bestuurlijk niveau, als het betrekken van 
bewoners bij het bedenken en organiseren van activitei-
ten. Deze inzet leidt tot een zichzelf versterkend effect 
waarbij nieuwe bezoekers zorgen voor een levendige 
sfeer, met meer activiteiten en meer vrijwilligers.
Hierom worden er in Speeltuin Neeltje Jans diverse 
activiteiten voor wijk- en buurtbewoners georganiseerd. 
Van bloemstukjes tot cupcakes maken, van Halloween, 
Sinterklaas en Kerst tot bijzondere themadagen. Zo 
willen wij de saamhorigheid in Pendrecht vergroten en 
houden we onze buurt leefbaar.
Speeltuinvereniging Neeltje Jans bestaat al tientallen 
jaren en is voor vele generaties een begrip voor de wijk 
Pendrecht. Onze speeltuin draait op vrijwilligers. Wij zijn 
doorlopend op zoek naar mensen die ons mee willen 
helpen. Er is altijd wel wat te doen, zoals bijvoorbeeld 
klussen, schoonmaken en onderhoud. Daarnaast or-
ganiseren wij diverse activiteiten voor jong en oud. Ook 
daar zijn mensen voor nodig. Voorwaarden om vrijwil-
liger bij ons te worden zijn er niet. Betrouwbaarheid 
wordt uiteraard op prijs gesteld. Hulp is welkom want: 
zonder vrijwilligers, geen speeltuinvereniging.
Interesse om vrijwilliger te worden? Neem dan contact 
op via info@speeltuinneeltjejans.nl of stap op doorde-
weekse dagen even bij ons binnen.

Vrijwilligers gezocht 
voor de speeltuin
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Na een lange tijd van stilte vanwege alle corona
regels, konden de nieuwe bestuursleden eindelijk 
weer beginnen met het organiseren van activiteiten. 
Het valt niet mee om alles weer op te starten, want 
wat kan nu wel en wat kan er niet? Het aantal posi
tieve coronabesmettingen loopt weer op en als deze 
editie bij u op de mat ligt, is het nog maar de vraag 
in welke situatie we dan weer zitten.

Maar we houden de moed erin toch?

Lidmaatschap 
In mei zijn we begonnen met het invoeren van het 
lidmaatschap in samenspraak met de gemeente. Het 
lidmaatschap is nu een voorwaarde en tot onze grote 
vreugde kunnen we melden dat alle scholen, kinderop-
vangen en 195 gezinnen lid zijn geworden.

Spelletjes en Halloween 
De bestuursleden hebben voor het eerst sinds tijden 
weer een leuke spelletjesmiddag kunnen organiseren. 
Het was niet druk, maar het was wel gezellig en het 
vormde een eerste aanzet voor vervolgactiviteiten.

En toen kwam Halloween… Zaterdag 30 oktober begon 
met regen, regen en nog eens regen. Gelukkig is er 
niet gekozen voor een optocht door de wijk, maar voor 
het alternatief; de Halloweendisco! Het was een groot 
succes bij de kinderen en ook de ouders hebben ervan 

Nieuws uit Speeltuin Neeltje Jans

genoten. Om 17.00 uur begon het schminken en was het 
aanbod van klantjes zo groot dat er drie mensen nodig 
waren om door de rij wachtenden te komen. Het resul-
taat was grrrrr en brrrr bizar, een heleboel engerds zowel 
groot als klein.

En, er waren ook prijzen te verdelen voor de meest bi-
zarre engerds en natuurlijk lekkers verpakt in pompoen-
tjes en een suikerspin, drinken en popcorn. De muziek 
werd weer verzorgd door Peet, hij weet wat de kinderen 
leuk vinden. Kortom; het was een zeer geslaagd feest!

Agenda 
In november gaan we weer speculaaspoppen versieren. 
Ook komen waarschijnlijk twee helpers van Sint Nico-
laas een bezoekje brengen.

Op woensdag 22 december van 13.30 tot 15.30 uur 
wordt in twee groepen voor vier tafels kerststukjes 
gemaakt. Drie tafels zijn voor de kinderen en één tafel 
is voor de volwassenen. Voor de kinderen is de eigen 
bijdrage €1,50 en voor de volwassenen is dat €3,50 p.p.

De workshop wordt gegeven door een professional en 
aanmelden hiervoor is verplicht. Aanmelden kan in de 
speeltuin bij Senka, elke werkdag tussen 10.00 en 16.00 
uur tot vrijdag 26 november of via info@speeltuinneel-
tjejans.nl of via speeltuintelefoon 06-174223300. Meld 
bijtijds aan, want vol = vol.


