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Nu het lente is, worden de bomen weer groe-
ner en gaan de planten bloeien. Bent u nog 
op zoek naar leuke bloemen en planten om 
uw tuin of balkon op te fleuren?

Kom dan op zaterdag 30 april tussen 11.00 
uur en 16.00 uur naar de plantjesmarkt op 
Plein 1953.
Naast de plantjesmarkt worden er die dag 
op het plein nog tal van activiteiten georgani-
seerd voor jong en oud. Zo zijn er activiteiten 
als schminken en staan er een popcorn- en 
suikerspinkraam. Ook zijn er optreden van 
linedancers.

Er zal onder andere een grote vrachtwagen 
staan voor de plantenverkoop en ook worden 
er gratis plantjes weggegeven.

Aankondiging plantjesmarkt

Wij zijn blij om weer iets te kunnen organiseren voor de 
mensen uit de wijk! Daarom starten wij binnenkort op 
dinsdagochtend met ´kaarten maken´. We hopen een 
gezellig clubje op te bouwen met mensen die het leuk 
vinden om creatief bezig te zijn.

In ons pand op Plein 1953 staat voor u iedere dins-
dagochtend van 10 tot 12 uur de koffie met wat lekkers 
klaar. Vitaal Pendrecht verzorgt alle benodigde materia-
len. We vragen hiervoor een kleine bijdrage van 50 cent 

Kom langs op het gratis spreekuur 
van Stichting Je Goed Recht bij 
Vitaal Pendrecht.
 
Vanaf mei organiseert Stichting Je 
Goed Recht iedere week een gra-
tis spreekuur bij Vitaal Pendrecht.
Op dit spreekuur kan je terecht met 
vragen en problemen over jouw 
rechten. Het spreekuur is er voor 
alle bewoners van de wijk.
Heb je bijvoorbeeld een probleem 
met je woning of huurbaas? Of is 
er iets veranderd in je werk, uitke-
ring of pensioen? Heb je vragen 
over familie, een huwelijk, erfenis 
of omgangsregeling? Of heb je 

Heb je hulp nodig bij vragen over jouw rechten?
hulp nodig bij een probleem met een 
verzekering, telefoon- of energie-
contract?
Kom dan langs. We luisteren naar 
jouw vraag en bekijken hoe we het 
probleem het beste kunnen oplos-
sen. Voor deze hulp hoef je niets te 
betalen. 
 
Wil je eerst een afspraak ma-
ken? Stuur dan een appje naar
06-21663945 of een mailtje naar
hillevliet@stichtingjegoedrecht.nl. 
 
Meer informatie vind je ook op
onze website:
www.stichtingjegoedrecht.nl

Kaarten maken voor ouderen
per keer. Hier krijgt u heel veel mooie kaarten en gezel-
ligheid voor terug! 
Uiteraard hebben we leuke voorbeelden beschikbaar om 
inspiratie op te doen!
Indien u zich wilt opgeven, dan kunt u op werkdagen tus-
sen 9 uur en 12 uur binnenlopen bij Vitaal Pendrecht en 
vragen naar Joke of Nazia. U kunt ook een mail sturen 
naar j.koorndijk@stichtingvitaalpendrecht.nl.

Graag tot ziens bij Stichting Vitaal Pendrecht!
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Beste lezers, 

Grote waardering van de redactie van In de Kijkerd
Ook voor Kommer zit het erop. Na 15 jaar stopt Kommer de Heer met de vormge-
ving van In de Kijkerd. Een zeer gewaardeerd lid van het Vitaal Pendrecht team. 
Bescheiden en rustig ging hij jarenlang zijn gang om er weer een zo'n mooi moge-
lijk blad van te maken.
Nadat de uitgeverij waar hij werkte failliet ging, vroeg hij of hij zijn diensten voor
Vitaal Pendrecht mocht inzetten. Nou mocht…. de redactie was natuurlijk hartstik-
ke blij met hem!
Makkelijk was het niet altijd, want als er ineens actueel nieuws was, kwam het wel-
eens voor dat hij met een diepe zucht toch alles weer moest ‘omgooien’.
 “Laat mij maar gewoon mijn gang gaan,” zei hij altijd. “Ik kom het liefst heel vroeg 
in de ochtend, want dan is er nog niemand en ik houd van de rust.” Heel vaak keur-
de hij foto’s af; “Hoor eens, dat kan er echt zo niet in hoor, daar moet een nieuwe 
voor in de plaats komen”. En zo geschiedde.
Kommer wilde nooit met een foto in het blad of bij naam genoemd worden. Voor 
deze laatste door hem vormgegeven editie van In de Kijkerd maken we echter een 
uitzondering als blijk van grote waardering voor al zijn jaren van inzet.
Het is nu zover… de volgende generatie staat klaar om het over te nemen en zo 
hoort het ook.
Kommer, enorm bedankt namens alle bewoners, want het is nog steeds ‘ons 
wijkblad’ en dat is toch de verdienste van alle in het verleden betrokkenen bij het 
uitgeven van In de Kijkerd.
Wij wensen de nieuwe redactie heel veel succes met het voortzetten van ‘onze In 
de Kijkerd’.
Ik ben zelf per 1 januari 2022 gestopt als bestuurslid en vrijwilliger van Vitaal Pen–
drecht. Wel blijf ik actief als voorzitter van Speeltuin Neeltje Jans.
Vriendelijke groet, ook namens Cor (mijn man),

Bien Hofman
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Vrijwilligerswerk doen in Rotterdam
Wil je graag anderen uit jouw buurt helpen maar 
weet je niet waar te beginnen? Of heb je hulp nodig 
maar weet je niet wie je kan vragen?

Kijk eens op www.zorgzaam010.nl! Op dit platform komt 
al het vrijwilligerswerk in Rotterdam samen. Structureel 
of incidenteel, klein of groot, samen of alleen. Zoek je bij-
voorbeeld iemand die regelmatig een kopje koffie met je 
wil drinken of kan helpen met je tuin in orde maken? Wil 
jij graag als vrijwilliger aan de slag bij een sportvereni-
ging of je talenten inzetten als vrijwilliger in jouw buurt? 
Momenteel staan er meer dan 850 hulpvragen online 
verspreid over heel Rotterdam. 

Ook in Pendrecht is genoeg te doen. Ga naar de website 
en zoek op ‘Pendrecht’ of ga direct naar www.zorg-
zaam010.nl/vrijwilligerswerk-rotterdam-pendrecht. Je 
kunt direct aan de slag. Aanmelden is gratis! 
Ben je niet zo handig met computers, maar wil je wel 
graag kijken naar de mogelijkheden? Bij het Huis van 
de Wijk Het Middelpunt zit een Zorgzaam010 steunpunt. 
Hier zitten elke dinsdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 
uur vrijwilligers klaar die kunnen helpen met het gebruik 
van het platform.
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Dinsdag 19 april wordt voor de tweede 
keer een bijzondere bijeenkomst georga-
niseerd bij Vitaal Pendrecht. De Face-
bookgroep ‘Moeders van kinderen met 
een onzichtbare beperking’ organiseert 
dan namelijk een samenkomen voor 
leden van haar Facebookgroep. Uiter-
aard zijn andere geïnteresseerden, van 
binnen én buiten Rotterdam, ook van 
harte welkom.
De Facebookgroep ‘Moeders van kinderen met een on-
zichtbare beperking’ is opgericht door wijkbewoner Pris-
cilla Overeem. Als moeder van drie kinderen, waarvan 
één met onzichtbare beperkingen, heeft zij een aantal 
jaren geleden het initiatief genomen om een Facebook 
groep op te richten waar lotgenoten steun bij elkaar kun-
nen vinden.
“Op jonge leeftijd had ik wel al door dat er iets was, maar 
ik kon mijn vinger er niet op leggen,” verteld Priscilla. “Na 
vele stappen genomen te hebben, zijn wij erachter ge-
komen dat mijn zoon meerdere onzichtbare beperkingen 
heeft. In de tijd dat wij in onderzoekstrajecten zaten, had 
ik niet de mensen om mij heen die hiermee ook te ma-
ken hebben. Mensen met wie ik mijn zorgen kon delen.”
Een aantal jaren later maakte Priscilla kennis met een 
groepje gelijkgestemde moeders en dit was voor haar 
een verademing. Ze vond er respect, herkenbare situa-

ties, steun en begrip. Dit was voor haar 
aanleiding om zelf ook iets dergelijks te 
initiëren: “Ik besloot een Facebookgroep 
te maken voor moeders van kinderen 
met een onzichtbare beperking, omdat ik 
weet hoe het voelt als je niet begrepen 
wordt, als je nog niet weet waar je hulp 
kan zoeken. Deze groep heeft inmiddels 
ruim 1000 leden. Het is zo fijn hoe wij er 
voor elkaar kunnen zijn!”

Na meerdere verzoeken vanuit de Facebookgroep, vond 
Priscilla het tijd om eens persoonlijk kennis te maken, 
persoonlijk verhalen en ervaringen uit te wisselen. Vorige 
maand plande zij haar eerste bijeenkomst bij Vitaal 
Pendrecht. Gezien de animo hiervoor, is direct besloten 
hieraan een vervolg te geven. “Ik wil moeders tijdens 
deze avond graag de gelegenheid geven hun ervaringen 
te delen, de gelegenheid geven om even hun ei kwijt te 
kunnen en wellicht nieuwe vriendschappen te sluiten,” 
aldus Priscilla.
Interesse om aan te sluiten? Stuur dan even een mailtje 
naar Priscilla via povereem1@outlook.com. Omdat ze 
de groep klein en intiem willen houden, is aanmelden 
zeer gewenst.
Wanneer: Dinsdag 19 april 
Tijd: 18.45 tot 20.15 uur 
Inloop: 18.30 uur

Moeder bijeenkomsten Priscilla

Zaterdag 2 april j.l. hebben we in opdracht van het 
Wijkcomité Pendrecht een supermooi wijkfeest op Plein 
1953 mogen organiseren. In samenwerking met diverse 
partijen uit Pendrecht en Rotterdam-Zuid hebben we er 
samen een mooie dag van gemaakt voor met name de 
kinderen uit de wijk.
De kinderen konden zich aanmelden voor de kinderrom-
melmarkt om hun spulletjes te verkopen. Ook konden 
ze bij de jeugdbrandweer een kijkje nemen in de brand-
weerauto en met de brandslang spuiten. Mr. Valentino 
was ook aanwezig met een spectaculaire circusvoorstel-
ling. Hiernaast waren er ook nog vele andere activiteiten 
op het plein, zoals een circusspeelplaats, luchtwerk, 
schminken, ballonnenvouwen, cheerleaders, panna 
knock out, aardgasvrij quiz en diverse (creatieve) optre-
dens voor jong en oud, zoals line dance, het blaaskapel 
de Dwarsliggers, spoken word van Hakan Terli, Theater 
Irene en Co en Elly Bezemer op de accordeon. En niet 
te vergeten; het ‘Hartje van Rotterdam-Zuid’ kwam ook 
op bezoek. We hopen volgend jaar weer het wijkfeest 
te mogen organiseren, samen met nóg meer partijen en 
nóg meer leuke activiteiten.

Lion Bal, namens Lori Events 

Wijkfeest Pendrecht
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In februari vond in het Arboretum Pendrecht de 
kick-off plaats van “worms@work”, wormen aan het 
werk. 

Mobiele, circulaire meelwormkwekerij
De kick-off was het startsein voor de bouw van een 
mobiele meelwormkwekerij die vanaf mei tot begin no-
vember in de tuin staat. Het bijzondere aan de geplande 
kwekerij is dat deze volledig circulair zal zijn. De meel-
wormen die hier gekweekt gaan worden, zullen onder 
meer worden gevoerd met het afval uit de tuin. Dit bevat 
namelijk veel voedingstoffen waar de diertjes goed op 
kunnen gedijen. In ruil daarvoor helpen ze mee met het 
maken van compost. De restanten van de kweek kunnen 
namelijk weer door de tuinders worden gebruikt om hun 
tomaatjes te mesten. Ook zal de plek worden gebruikt 
om onderzoek te doen naar de compostering van biolo-
gisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal d.m.v. insecten.

Een initiatief van Project SoylentBlue
Worms@work is een initiatief van Project SoylentBlue, 
een onderzoeksproject dat zich verdiept in de toepas-
sing van insecten en andere organismen binnen de 
circulaire economie. Ook wil Project SoylentBlue aan-
dacht generen voor de stedelijke afvalproblematiek en 
(bio)circulaire oplossingen daarvoor onder de aandacht 
brengen.

Van reststroom naar proteïnes
Concreet willen de organisatoren in Arboretum Pen-
drecht met een duidelijke show-case laten zien hoe we 
met de natuur kunnen samenwerken binnen een circu-
laire economie. Meelwormen en andere insecten kun-
nen ons namelijk helpen om restromen om te zetten in 
waardevolle proteïne. Zo kun je afval dus gebruiken als 
een grondstof voor de productie van vleesvervangers (al 
zijn insecten natuurlijk ook vlees). Omdat er grenzen zit-
ten aan de normale vleesproductie maar de vraag naar 
proteïnes wel stijgt, is het goed om na te denken over 
alternatieven. Insecten vormen een efficiënter en voed-
zamer alternatief dan veel plantaardige vleesvervangers. 

De wormen die in de pop-up kwekerij worden gekweekt, 
zullen worden verkocht als b.v. kippenvoer - of voor 
mensen om ze zelf te eten! Dat kan namelijk gewoon - 
en is daarbij goedkoop en gezond. 

Workshops
Tijdens de duur van het pop-up project worden in het 
voorjaar en in de zomer 4 workshops georganiseerd. 
Ook zullen er 4 workshops worden georganiseerd waar 
je kunt leren hoe je lege verpakkingen etc. kunt herge-
bruiken op een creatieve, kostenbesparende manier.

Samenwerking Kinderfaculteit
Het educatieve karakter van het project sluit goed aan bij 
de ambities van de Kinderfaculteit. In ruil voor de staplek 
in de tuin zal Project SoylentBlue het komende jaar een 
actieve bijdrage leveren aan het jeugdeducatieprogram-
ma van Stichting Pendrecht Vooruit en Vitaal Pendrecht.

Worms@work
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Kinderfaculteit Pendrecht is er voor alle kinderen in de 
wijk Pendrecht.
De Kinderfaculteit organiseert een extra-schools pro-
gramma aan leerzame, creatieve en sportieve lessen en 
trainingen.
Leerlingen ontdekken er hun talenten: wat is interes-
sant en hoe kun je ergens beter in worden. Leerlingen 
werken zo aan hun vaardigheden en verbreden hun blik 
op de wereld.

Let op: 11 april 2022 gaat het 3e trimester open voor
inschrijving. Houd onze website in de gaten. 

De Kinderfaculteit stelt drie concepten centraal: wereld-
verbreding, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen. 
De Kinderfaculteit is ontstaan in een goede samenwer-
king tussen de vier basisscholen: 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.
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Met begrijpend lezen voor groep 5 en 6 op de Kinderfa-
culteit zijn we bezig met het thema wonen. Verschillende 
onderwerpen zijn al voorbij gekomen, zoals de wooncri-
sis en de vluchtelingen uit Oekraïne. Elke week lezen we 
uit Pluk van de Petteflet, die ook dakloos was en op zoek 
moest naar een nieuw huis. Vervolgens lezen de leerlin-
gen alleen of in tweetallen een tekst uit bijvoorbeeld een 
krant die te maken heeft met het thema. Afgelopen week 
was dit een interview met twee kinderen in Nederland 

Een kijkje in onze keuken - wat gebeurt er op de Kinderfaculteit?
die thuis vluchtelingen uit Oekraïne opvin-
gen. De leerlingen omcirkelen de woorden 
die ze niet kennen. Die bespreken we 
daarna klassikaal. De leerlingen zijn ook 
zelf aan de slag gegaan met het thema 
door een protestbord te maken tegen de 
wooncrisis. 
Hierdoor hopen we samen beter te worden in begrijpend 
lezen.

In de lessenserie Schat aan Woorden van de Kinderfa-
culteit bouwt juf Siham op een speelse manier met de 
kinderen een schatkist aan woorden. Woorden gaan 
leven en krijgen betekenis, zo worden nieuwe woorden 
toegevoegd aan de woordenschat van kinderen.
De les starten we altijd met een warm welkom, waarbij 
elk kind even kort iets kan vertellen over hoe zijn of haar 
dag is. Zo leren we naar elkaar te luisteren, maar ook is 
het even een kort moment van individuele aandacht.
Voorlezen uit een spannend en leuk boek is de leidraad. 
Zo ervaren kinderen het plezier van het lezen uit een 
boek en zien ze soms ook de plaatjes die erin staan. 
Maar nog belangrijker is dat het verhaal gaat leven in 
hun hoofd, het voor je zien wat er verteld wordt. Dit is ook 

In de lessenserie Natuur en Milieu van de Kinderfaculteit 
leren de kinderen van alles over duurzaamheid en de 
natuur om ons heen.
De les starten we altijd met een warm welkom, waarbij 
elk kind even kort iets kan vertellen over hoe zijn of haar 
dag is. We wisselen de lessen af met thema’s rondom 
energie besparen en duurzaamheid en over het klimaat 
dat veranderd. Ook maken we in de winter vogelhuis-
jes met voer voor de vogels die hier overwinteren. We 
planten een moestuin in het Arboretum en we gaan op 

Natuur en Milieu - op een duurzame manier hart voor de natuur!
bezoek bij de Huiskamer van Aardgasvrij Pendrecht.
Elke les is er een creatief moment. We tekenen onze 
ideale stad of duurzame straat en we maken een echte 
duurzaamheidswand. We timmeren een windmolen van 
hout en we hebben mini zonnepanelen die je telefoon 
kunnen opladen via een usb stick.

De laatste les sluiten we altijd feestelijk af met een di-
ploma en een echt feestje. Zien we jou ook snel? Schrijf 
je in en werk mee aan een duurzame toekomst!

Schat aan Woorden - bouwen aan woordenschat
op een speelse en creatieve manier!

heel belangrijk bij begrijpend lezen. Kinderen leren de 
tekst begrijpen, doordat ze het verhaal gaan visualiseren.
In elke les is er het bouwmoment, we schrijven de 
nieuwe woorden op en zoeken naar hun betekenis. 
Kunnen we de betekenis uit het boek halen, of zoeken 
we het liever even op? Je mag een woord ook tekenen. 
Deze woorden gaan in de woordenschatkistjes die we 
eerst zelf hebben geknutseld.
Elke les is er een creatief moment. Door te tekenen, 
woordweb te maken beelden we ook de woorden uit. Zo 
ontstaan er om een woord, nog meer woorden!
De laatste les sluiten we altijd feestelijk af met een di-
ploma en een echt feestje. Zien we jou ook snel? Schrijf 
je in en vergroot je woordenschat!
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The Bridge
Voor alle groep 8 leerlingen, uiteraard ook voor de kinde-
ren in Pendrecht, is er een spannende periode aange-
broken. De citotoetsen zijn afgerond en de keuze voor 
de volgende school is gemaakt.  
Het komende half jaar staan er grote en spannende 
veranderingen op de agenda van deze kinderen.  
De puberteit die er met al haar fysieke en mentale veran-
deringen en uitdagingen ergens in zal knallen of er juist 
stiekem insluipt. De verhouding met ouders welke zal 
veranderen; het zelfbeeld en het beeld dat hij/zij heeft 
van de wereld. Ook zullen de verwachtingen en verant-
woordelijkheden toenemen de komende maanden. 

De kinderen worden steeds minder kind en meer tiener-
jongere.

En alsof dit nog niet spannend genoeg is, is dit ook de 
periode waar zij zullen veranderen van school. Van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs. Van de oud-
ste en misschien wel langste van de school, naar een 
nieuwe omgeving waar zij de jongsten en de kleinsten 
zullen zijn. De vertrouwde omgeving van de basisschool 
valt weg en ruilt zich in voor een nieuwe omgeving op 
het VO, met een geheel nieuw leersysteem, extra vak-
ken, een onregelmatig rooster, meer docenten, meer 
lokalen op een dag en heel veel meer huiswerk.

De komende maanden zullen maanden van verandering 
en vernieuwing zijn voor deze huidige groep 8 leerlin-
gen. En dit gegeven maakt dat wij als Kinderfaculteit en 
College'53 de Bridge zijn gestart. Met de Bridge starten 
wij in de groepen 8 met een klassikaal programma waar-
bij leerlingen worden voorbereid op de volgende stap; de 
stap naar het VO. 

Het idee is dat door dit samen te doen, we een extra 
vertrouwde factor kunnen creëren in het leven van deze 
tieners. De brug van PO naar VO wordt daarmee tevens 
de brug van de Kinderfaculteit naar College'53. 

Wij willen in deze spannende periode niet voor extra 
onrust zorgen, maar juist ons contact intensiveren. Wij 

Vervolg op pagina 10
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COLLEGE'53
Waarom moeilijk doen?! Als het samen kan?! Het 
studieprogramma voor alle leerlingen uit Pendrecht 
op het VO. Het vervolg op de Kinderfaculteit.
Wij willen samen met elkaar een plek zijn in de wijk 
waar tieners leren te leren, elkaar kunnen ontmoe-
ten en er ruimte is voor eigen initiatieven.

Leren gaat niet altijd vanzelf. Het kan dan heel fijn 
zijn om professionals om je heen te hebben die 
met jongeren meekijken. Samen ontdekken wij hoe 
jongeren leren, hoe zij kunnen plannen en welke 
leiderschapsstijl hij/zij bezit.
 
College'53 is de plek voor huiswerkbegeleiding, 
studieplekken en workshops.
Uiteraard is er ook ruimte voor een theetje of spel-
letje.
 
Contact:
Plein1953, 63
Tegenover de Aldi en te herkennen aan de gele
stippen op het raam.
06 1953 24 03
Instagram: Plein1953

willen met elkaar laten zien dat wij de kinderen in de ont-
wikkeling naar jongeren niet zullen loslaten, maar juist 
met hen zullen meewandelen.

WAT WE DOEN
Alle groepen 8 zijn in de loop van het schooljaar bena-
derd om deel te nemen aan dit programmaonderdeel. 
Leerkrachten konden hun groep opgeven voor 3-6 
workshops. Op deze manier maken we gebruik van de 
kennis en relatie die de leerkrachten hebben met hun 
klassen; zij kennen hun klassen immers het beste en 
weten dus wat zij nodig hebben aan extra vaardigheden 
en/of kennis.  
In de basis krijgen alle klassen de workshops groeps-
druk, leren leren en leren plannen mee. In de praktijk 
zien wij namelijk dat deze thema's voor de grootste 
uitdagingen zorgen in het VO. Andere thema's welke zijn 
verwerkt in de workshops zijn bijvoorbeeld reizen, ICT-
basisvaardigheden en mediawijsheid.
 
HOE ZIET EEN WORKSHOP ER UIT?
Leren moet gewoon leuk zijn! En daarom beginnen en 
eindigen we een les altijd met iets gezelligs, zoals een 
spel of quiz die aansluit bij het thema van de workshop. 
Hierdoor krijgt het thema altijd een speelse introductie en 
evaluatie met de hele groep.
Voor de workshops zetten we verschillende middelen in. 
We maken bijvoorbeeld gebruik van slaginstrumenten, 
laptops, wisbordjes en planners. Dat houdt de lessen 
interessant en het geeft de kinderen vooral zelf heel 
veel te doen. Daarnaast werken we indirect ook aan de 
groepsdynamiek en doen we een beroep op de zelfstan-
digheid van de kinderen.

Vervolg van pagina 9 RESULTAAT 
Dit schooljaar doen er maar liefst 7 bovenbouwgroepen 
mee aan de Bridge. Hierdoor maken ruim 120 leerlingen 
in Pendrecht kennis met het tienerprogramma Colle-
ge'53 en bereiden zij zich voor op de volgende stap. Met 
elkaar verzorgen wij maar liefst 33 workshops en maken 
we heel veel lol.
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De rekenfaculteit is de laatste twee jaren flink gegroeid. 
In Pendrecht is deze groei vooral terug te zien in het feit 
dat niet alleen leerlingen van groep 7, maar ook leerlin-
gen van groep 5 nu tijdens schooltijd extra rekenlessen 
krijgen.

De verdeling is nu als volgt: 
Op de Beatrix krijgt groep 7 Rekenfaculteit 

Op de Krab krijgen groep 5 en 7 Rekenfaculteit 

Op de Sommels krijgen groep 5 en 7 Rekenfaculteit 

Op de Hoeksteen krijgt groep 7 Rekenfaculteit 
 
Op deze manier weten we nog meer kinderen in de wijk 
te bereiken. Maar ook buiten Pendrecht is de Rekenfa-
culteit nu op meerdere scholen actief. Ons doel is niet 
alleen om leerlingen te helpen met rekenen, maar ook 
om de leerlingen meer plezier in het rekenen te geven.
Dit kan door rekenen op een speelse wijze aan te bie-
den, of door uitdagende opdrachten aan de leerlingen te 
geven.

Hieronder zie je twee vragen zoals deze tijdens de les-
sen van de Rekenfaculteit langs komen. Lukt het jou ze 
op te lossen?

REKENRAADSEL
Ries, Mirella en Floor zijn samen 50 jaar oud. 

Floor is de half zo oud als Mirella en
Ries is 6 jaar ouder dan Floor.

Kun jij uitrekenen welke leeftijd iedereen heeft?

R e k e n o p d r a c h t
 Als je met een gewone dobbelsteen gooit, kun je 1 
tot en met 6 gooien. Als je met twee dobbelstenen 
gooit en de ogen bij elkaar optelt, kun je de getallen 
2 tot en met 12 gooien. Sommige getallen zijn dan 
zelfs op meerdere manieren te gooien. Zou jij per 
getal kunnen uitvinden op hoeveel manieren die te 
gooien is? En lukt het je dan ook uit te rekenen hoe 
groot de kans in procenten is dat je een bepaald 
getal gooit (tip, alle mogelijkheden van alle getallen 
bij elkaar is 100%).
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Van basisschool tot middelbare school
Hallo, mijn naam is Sebastiaan 
Bonnema en ik ben 13 jaar oud. 
Graag wil ik wat vertellen over 
de tijd van de basisschool tot de 
middelbare school.  

Vanaf 2013 tot 2021 heb ik op de 
basisschool o.b.s. Over De Slinge 
Sommelsdijkstraat gezeten. Op 
deze school heb ik veel geleerd en 
ik ging altijd met veel plezier naar 
school. Wat het mooie van deze 
school is, is dat ik ook deel kon ne-
men aan de kinderfaculteit, dit heb 
ik dan ook vanaf groep 3 tot en met 
groep 8 gedaan. 

Bij de kinderfaculteit heb ik veel aan 
activiteiten gedaan, soms deed ik 
mee aan 3 á 4 verschillende les-
sen per blok. Ik heb onder ander de 
lessen van Techniek, ICT media, 
computerles, Engels, gitaarles, schat 
aan woorden en nog veel meer 
lessen gevolgd. Ook heb ik in het 
laatste jaar meegedaan aan vak-
manschap, dat was ook heel leuk en 
leerzaam.   

Aan sport doe ik momenteel nog 
steeds. Ik doe aan taekwondo. Dit 
komt ook omdat ik via de kinderfa-
culteit 4 proeflesjes had meegedaan 
en het zo leuk vond dat ik gelijk lid 
ben geworden van deze sport.

Via de basisschool heb ik ook nog 
een andere leuke, leerzame bele-

venis meegemaakt en dat is dat ik 
uitgeloot was om met de politiekids 
mee te doen. Dit was ook echt super 
en ik kijk met leuke leerzame herin-
neringen terug naar deze tijd. 

Na de zomervakantie was voor mij 
de tijd aangebroken om de basis-
school te verlaten. Ik zit nu op de 
middelbare school, het Zuiderpark 
college. Op het Zuiderpark college 
heb ik het op dit moment ook erg 
naar mijn zin. In de weken vanaf de 
zomervakantie merk ik nu dan ook 
al dat ik heel veel profijt heb van wat 
ik in de lessen van de kinderfaculteit 

en basisschool allemaal geleerd 
heb.
De meeste lessen die ik had ge-
volgd, waren voor techniek en ICT 
media. Door deze lessen merk ik dat 
dit nu op school heel goed gaat en 
dat ik al mooie cijfers voor deze vak-
ken heb gehaald. Ik hoop dan ook 
zeker dat ik in de jaren die nog gaan 
komen, terug kan kijken op alles wat 
ik de afgelopen jaren geleerd heb.
Bij deze wil ik dan ook graag o.b.s. 
Over De Slinge en de kinderfaculteit 
enorm bedanken voor de mooie 
leerzame jaren.

Sebastiaan Bonnema
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het stadhuis als Gast van de Raad en bij Pendrecht 
Aardgasvrij. Daar leren we alles over hoe van het gas af 
werkt en waarom dat nodig is.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend is er 
taalles van 09:00 tot 11:30. We hebben nog ruimte voor 
nieuwe cursisten. Ben je of ken je iemand die graag de 
Nederlandse taal wil leren? Wees welkom! Aanmelden 
en informatie vragen kan op maandag t/m vrijdag van 
9:00 tot 12:00 uur aan de bali bij de gastvrouwen van 
Vitaal Pendrecht.

Dankbaar en blij zijn 
we om te kunnen 
vertellen dat de Taal-
faculteit een doorstart 
maakt! Na de Corona-
stop van bijna ander-
half jaar, hebben de 
docenten de schou-
ders eronder gezet om 
door te kunnen gaan 
met de taallessen in 
Pendrecht.
Projectleiders en 
docenten Mireille en 
Siham gaan samen 

met Joyce van Vitaal Pendrecht de Taalfaculteit nieuw 
leven inblazen en hebben daarvoor groen licht gekregen 
van de gemeente Rotterdam. Reden voor een feestje; 
namens Stichting Vitaal Pendrecht werd dan ook een 
feesttaart bezorgd en genoten de deelnemers van dit 
lekkers!
De Taalfaculteit is onmisbaar voor de wijk en heeft een 
grote groep trouwe deelnemers. Men komt graag taalles 
volgen dichtbij in de wijk. In onze taallessen is er aan-
dacht voor belangrijke thema’s zoals gezondheid, tijd en 
geld maar ook duurzaamheid en energie besparen. We 
doen uitstapjes zodat we ook leren over wat er allemaal 
te doen is in onze omgeving. Ook zijn we welkom op 

Taalfaculteit Pendrecht
Duurzaam Vooruit!

Bij de Taalfaculteit zijn we begon-
nen met een lessenserie over 
duurzaamheid en energie bespa-
ren. De kick-off vond plaats in de 
Huiskamer van Pendrecht Aard-
gasvrij onder leiding van Ener-
giespecialist Julia Hevemeyer. Zij 
werkt voor de gemeente Rotter-
dam om bewoners te betrekken bij 
de energietransitie.
De cursisten maakten een lekker 
ontbijt, waarbij er werd gekookt 
en gebakken op inductie ipv gas. 
Dit was voor velen wat onwennig, 
maar er werd toch een heerlijk 
mediterraan ontbijt geserveerd. 
Ondertussen werden er volop 
nieuwe woorden geleerd; energie 
besparen, inductie, van het gas 

Samenwerking met de Huiskamer Pendrecht

af, zuinig, maandlasten, koekepan, 
beslag en vegetarisch bijvoorbeeld.
Drie weken lang is er een lesaanbod 
gericht op duurzaamheid. Ook de 

actualiteiten rondom de oorlog in 
Oekraïne en het mogelijke gevol-
gen worden besproken en uitge-
legd.
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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 niet-levensbedreigende 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

Design je wijk in Pendrecht!
Hoe beleef je Pendrecht? Hoe veilig, fijn of juist onveilig 
voel jij je in de straat, buurt of op andere plekken? We 
gaan samen op zoek naar welke zaken het woon, werk 
en leefplezier in Pendrecht positief en negatief beïnvloe-
den… en bedenken en testen we manieren om het te 
vervolgens te kunnen verbeteren.
Om de (veiligheids)beleving te verbeteren moeten we 
eerst begrijpen waar de buikpijn en de kracht van Pen-
drecht zit, daar kan je bij helpen!

Doe je mee met Design je Wijk Pendrecht?
In Pendrecht vormen bewoners, ondernemers, gemeen-
te, woningcorporaties en wijkorganisaties een diverse 
club van Rotterdammers die aan de slag gaan met 
“Design je Wijk”. Een project waar iedereen die bereidt 
is om regelmatig een bijdrage te leveren welkom is.

Wil je meedenken en doen voor je eigen straat, buurt of 
heel Pendrecht sluit dan aan door je interesse kenbaar 
te maken per mail naar projectleider Berna Kousemaker 
via cb.kousemaker@rotterdam.nl

Nieuwe abonnementen 
speeltuin vanaf mei
Vanaf de meivakantie gaan de nieuwe abonnementen 
in bij Speeltuin Neeltje Jans. U kunt dan niet meer met 
het oude pasje naar binnen. U kunt bij de speeltuin 
een nieuw lidmaatschap aanvragen voor 2022/2023. 
De kosten hiervan bedragen € 5,- voor het hele gezin. 
De losse entree is 0,50 cent per persoon. Wij hebben 
voor komend jaar weer leuke activiteiten op de planning 
staan en hopen iedereen dit voorjaar weer te verwelko-
men! Via onze website www.speeltuinneeltjejans.nl kunt 
u de activiteiten in de gaten houden.
Wij wensen iedereen alvast veel zonnige dagen toe met 
veel speelplezier bij Neeltje Jans!
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NIEUWE WIJKRAAD GEKOZEN
Het zal u vast niet ontgaan zijn. 
Op 16 maart waren de gemeen-
teraadsverkiezingen. Ook kon er 
voor het eerst gestemd worden 
voor een wijkraad. In totaal waren 
er verkiezingen voor 39 wijkraden 
in heel Rotterdam, waarvoor maar 
liefst 620 Rotterdammers zich 
kandidaat hadden gesteld. Voor 
de wijkraad Pendrecht – Zuidwijk 
hadden 18 enthousiaste wijkbe-
woners zich kandidaat gesteld.

De opkomst tijdens de verkiezingen 
was helaas niet zo hoog als ge-
hoopt; slechts 24,7% van de bewo-
ners heeft gestemd. De lage op-
komst ontmoedigd de uiteindelijk 7 
nieuw gekozen wijkraadleden echter 
niet. Zij hebben heel veel zin om aan 
de slag te gaan en zich, waar moge-
lijk, in te zetten voor de wijken.

Op 20 april a.s. worden de zeven 
leden officieel door burgemeester 
Aboutaleb beëdigd op het Stadhuis.

Wat is en doet de wijkraad?
De nieuwe wijkraad komt in de 
plaats van de Gebiedscommissie 
Charlois en wijkcomité Pendrecht. 
De wijkraad komt op voor de wijk. 
Via de wijkraad kunnen bewoners, 
organisaties en ondernemers straks 
bij de gemeente aandacht vragen 
voor dingen zij belangrijk vinden. 
Zoals meer groen, welzijn, bereik-
baarheid van de wijk of veiligheid op 
straat.
De leden van de wijkraad halen op 
wat er leeft in de buurt. Op straat, 
tijdens bijeenkomsten of online. Ze 
zorgen ervoor dat iedereen die dat 
wil kan meedenken. De wijkraad 
verzamelt de ideeën en maakt 
plannen, samen met bewoners, 
wijkorganisaties en de gemeente. Al 
deze plannen schrijven ze op in het 
wijkakkoord. Dit wijkakkoord wordt 
onder andere door de gemeente 
uitgevoerd. De wijkraad kijkt mee 
of dit ook echt gebeurt en adviseert 
de gemeente over alles wat voor de 
wijk van belang is.

Op de foto ziet u de zeven gekozen leden van de Wijkraad Pendrecht – 
Zuidwijk. Zeer binnenkort zullen zij vanuit de gemeente worden voor-
zien van e-mailadressen. Deze zijn tegen die tijd te lezen op de website 
van Vitaal Pendrecht.


