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Het (deels nieuwe) bestuur stelt 
zich graag aan je voor. Voel je vrij 
om contact met ons op te nemen 
als je vragen of suggesties voor 
ons hebt.

Alle aankondigingen van Vitaal 
Pendrecht vind je op het nieuwe 
prikbord. We zoeken nog vrijwilligers; 
heb jij interesse?

9 12De bijeenkomsten van de Onwijze 
Moeders Pendrecht zijn weer volle-
dig opgestart na een lange periode 
van stilte door corona.

De prachtige muurschilderingen op 
de flats aan de Slinge zijn niemand 
ontgaan. De Taalfaculteit interviewde 
maker Ricardo van Zwol.

14
Nieuws van de Kinderfaculteit. 
Leuke feitjes over de activiteiten 
en de nieuwe Speel-o-theek
Leuk Leren 010.

20
Speeltuin Neeltje Jans organi-
seerde een Halloweenfeest en 
heeft meer activiteiten gepland.

11
Vorige maand werd een selectie 
gemaakt uit meer dan 170 ideeën 
die tijdens de brainstormsessie 
‘MaakJeWijk’ werden bedacht. 
LikeJeWijk schrijft er meer over.
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Van de redactie
Het is je vast al opgevallen: deze In de Kij-
kerd is in een nieuw jasje gestoken. Met het 
vertrek van een aantal trouwe bestuursleden 
en de komst van een (deels) nieuw bestuur, 
vonden we het ook tijd om het vertrouwde 
wijkblad te vernieuwen.

De bestuursleden van Vitaal Pendrecht stel-
len zich graag aan je voor. Voel je vrij om 
ons te benaderen als je vragen of ideeën 
hebt, bijvoorbeeld over de wijk, behoeften 
of wensen wilt bespreken of wanneer je een 
leuk idee/activiteit hebt die je graag meer 
aandacht wilt geven op de website of in In 
de Kijkerd.

Via deze weg willen wij Marcel van Hou-
ten bedanken, die na de zomer heeft afge-
zwaaid als bestuurslid. Hij heeft zich ruim 
17 jaar ingezet als bestuurslid voor Vitaal 
Pendrecht, maar met zijn verhuizing naar 
Barendrecht, werd het lastig om op en neer 
naar Pendrecht te blijven gaan. Marcel, be-
dankt voor je trouwe jaren van inzet. We 
hebben genoten van je aanwezigheid, des-
kundigheid, adviezen en humor!

In deze editie is er aandacht voor de (nieu-
we) activiteiten van Vitaal Pendrecht. De 
Taalfaculteit had een leuk uitstapje waarover 
ze graag meer vertellen op pagina 8. Ook de 
Onwijze Moeders Pendrecht zijn weer actief 
bezig met het organiseren van bijeenkom-
sten en vertellen hier graag meer over.

Heb je weleens gehoord van Stichting 
Oopoeh? Zij zoeken namelijk senioren en 
honden in Rotterdam. Misschien is dit iets 
voor jou? Je leest meer op pagina 10.

De Taalfaculteit interviewde de artiest ach-
ter de muurschilderingen op de flats aan de 
Slinge. Er kwam een leuk verhaal uit dat je 
leest op pagina 12. Vanaf pagina 14 lees je 
over leuke feitjes en (nieuwe) activiteiten 
van de Kinderfaculteit, College’53 en de 
speeltuin blikt terug op het geslaagde Hallo-
ween feest op pagina 20.

We sluiten deze editie af met nieuws over 
de energietoeslag en het ruilkastje van Ria 
Hakkesteeg op pagina 22.

We wensen je veel leesplezier en hopen dat 
je geniet van deze nieuwe In de Kijkerd!
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Voorstelrondje

ONZE BESTUURSLEDEN

Ik ben sinds 2010 een Pendrechtenaar. Ik woon hier echt 
met plezier en ga zelfs binnen de wijk verhuizen! Omdat 
ik het belangrijk vind dat het goed gaat met de (mensen 
in de) wijk zet ik mij graag in als vrijwilliger en coördineer 
hierom verschillende projecten bij Vitaal Pendrecht. Moch-
ten jullie vragen of ideeën willen aandragen, mail mij dan 
op j.koorndijk@stichting-vitaalpendrecht.nl.

Ik ben Amrith en woon al 22 jaar in Charlois. Ik geef met 
veel plezier alweer ruim 6 jaar computerles bij Vitaal Pen-
drecht. Ik heb veel mensen zien groeien van digibeet tot 
digitijger. Het is mooi om als bestuurslid mee te mogen 
denken over behoeften van wijkbewoners en de invulling 
hiervan. Heb je vragen of wil je meedoen met de compu-
terlessen? Dan mag je aanschuiven op de maandagavond 
of mij mailen op a.ramjiawan@stichting-vitaalpendrecht.nl.

Ik ben Marvin en ik ben programmamanager bij Stichting 
de Verre Bergen en sinds 2013 bestuurslid van Vitaal 
Pendrecht. Ik zet me graag in voor het welzijn van de be-
woners van Pendrecht en dan met name voor de kinderen. 
Ik vind het belangrijk dat Vitaal Pendrecht een stem geeft 
aan de bewoners van Pendrecht. Mocht je ideeën hebben 
of suggesties, laat het ons weten.
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Ik heb 17 jaar in Pendrecht gewoond; in 2016 ben ik naar 
Oud-Charlois verhuisd. In 2007 begon ik als stagiaire voor 
Vitaal Pendrecht bij de boekhouding en tot heden doe ik 
dit nog steeds voor de stichting. Ik zit al bijna 10 jaar in het 
bestuur van Vitaal Pendrecht en dat doe ik na al die jaren 
nog steeds met veel plezier. Het is fijn om je in te zetten 
voor een wijk die je een warm hart toedraagt.
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Ik ben Desiree en ik woon al bijna mijn hele leven in Pen-
drecht. Sinds een jaar ben ik bestuurslid bij Vitaal Pen-
drecht. Ook ben ik bestuurslid bij Speeltuin Neeltje Jans. 
Het liefst zou ik meer saamhorigheid zien in de wijk en 
meer gezelligheid op het plein. Het zou ook fijn zijn als er 
meer georganiseerd wordt voor ouderen. Ik voel me veilig 
en prettig in Pendrecht; het voelt als thuis!
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In 2016 ben ik naar Pendrecht verhuisd. Met mijn twee 
kinderen die hier zijn opgegroeid, heb ik inmiddels mijn 
wortels uitgeslagen in deze wijk. Ik werk al een aantal ja-
ren voor Vitaal Pendrecht en sinds een jaar ben ik ook be-
stuurslid. Ik ben o.a. verantwoordelijk voor de website en 
In de Kijkerd. Voor vragen of suggesties kan je mij mailen 
op redactie@stichting-vitaalpendrecht.nl. 
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Samen met mijn gezin ben ik een jaar geleden vanuit 
Spangen verhuisd naar de Tiengemetensingel. In Delfsha-
ven heb ik mezelf jaren ingezet voor de buurt. Ik ben ont-
zettend dankbaar dat ik nu aan de slag mag als bestuurs-
lid van Vitaal Pendrecht en ik hoop hier samen met het 
team te bouwen aan een verbindend, duurzaam en veilig 
Pendrecht. Op de maandagen ben ik aanwezig van 10.00 
uur tot 13.00 uur bij Vitaal Pendrecht.
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Denk en praat jij graag mee over de wijk? Ben je intia-
tiefrijk, daadkrachtig en assertief? Dan is een bestuurs-
functie binnen Vitaal Pendrecht misschien iets voor jou!
Elke maand komen we samen om de ontwikkelingen en 
activiteiten in de wijk te bespreken en kijken we naar mo-
gelijkheden om in te springen op behoeften en wensen 
van de wijkbewoners. Heb je interesse en wil je meer we-
ten? Mail dan naar info@stichting-vitaalpendrecht.nl.

Be
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Met een nieuw bestuur en nieuwe touwtrekkers staan we aan de vooravond van de toekomst van Stichting Vitaal 
Pendrecht. In de afgelopen 2 jaar hebben veel activiteiten stil gelegen of deze werden beperkt aangeboden. Wij 
begrijpen dat er hierdoor onduidelijkheid kan zijn onstaan over wat (weer) doen en wanneer. Zoals je misschien 
al hebt gemerkt, zijn we (weer) druk bezig met het vernieuwen en uitbreiden van ons activiteitenaanbod. Ook is 

de website vernieuwd en geactualiseerd; nu de activiteiten weer helemaal zijn opgestart, kan de agenda continue 
gevuld blijven.

We willen weer meer saamhorigheid in de wijk creëren, het gevoel om ‘gehoord’ te worden en het gevoel van 
veiligheid onder wijkbewoners verhogen.

Groeien en bloeien is het nieuwe motto!
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ING-medewerkers knappen 
onze voortuin op!
Met dank aan onze oproep op Zorgzaam010 heeft zich op 27 
oktober een groepje vrijwilligers aangemeld om onze tuin onder 
handen te nemen! Het was hard nodig dat de tuin winterklaar 
gemaakt zou worden, dus Vitaal Pendrecht en de Kinderfacul-
teit zijn heel blij met dit initiatief!

De club vrijwilligers bestond uit medewerkers van de ING-bank 
en kwamen vanuit het hele land. Wij zijn enorm dankbaar dat 
er bedrijven zijn die het personeel een middag de tijd geven om 
zich elders nuttig te maken en natuurlijk een dikke pluim voor 
deze medewerkers!!

Heb je hulp nodig bij het 
invullen van formulieren?
Dan kan je vanaf heden elke maandagochtend terecht bij de 
Formulieren Brigade bij Vitaal Pendrecht. Op maandagen van 
10.00 uur tot 13.00 uur zit er minimaal één collega klaar om je 
te helpen bij het invullen van formulieren.

Waar kunnen we mee helpen?
Jaarlijks komen duizenden Rotterdamse huishoudens in een 
urgente financiële noodsituatie terecht. Bestaande wettelijke en 
gemeentelijke voorzieningen kunnen niet in alle gevallen of snel 
een oplossing bieden. Als mensen tussen wal en schip drei-
gen te vallen kan FBNR (Fonds Bijzondere Noden Rotterdam) 
bijspringen met een (eenmalige) gift. Hierbij kan je denken aan 
een kapotte of heel oude, energie slurpende koelkast of was-
machine. Als je zelf geen middelen hebt om een nieuwe aan te 
schaffen, kan je bij FBNR een aanvraag doen voor een nieuw 
energiezuinig apparaat. Deze aanvragen kan je niet zelf doen 
als particulier, dus wij helpen je hier graag bij.

Ook bij het invullen van andere formulieren kunnen wij helpen. 
Loop vooral eens binnen en informeer naar de mogelijkheden. 
Indien nodig verwijzen wij ook door naar andere instanties.

Ben jij onze nieuwe 
Handige Harry?
Om onze rollator werkplaats te heropenen en nieuw leven in 
te blazen, zijn wij op zoek naar een handige vrijwilliger die één 
ochtend per week bij Vitaal Pendrecht andere mensen wil hel-
pen met het uitvoeren van kleine reparaties. Dit kan gaan om 
kleine rollator- en fietsreparaties, bijvoorbeeld een remkabel die 
aangedraaid moet worden, een lampje dat gemaakt moet wor-
den, maar geen lekke banden.

Wellicht dat we deze werkplaats in de loop van 2023 gaan uit-
breiden met de hulp van studenten en dat er ook andere klei-
ne reparaties uitgevoerd gaan worden. Denk hierbij aan kleine 
handzame apparaten die een mankement vertonen en je wilt la-
ten nakijken. Hiermee willen we graag bijdragen aan een duur-
zamere wereld waarin we minder (elektronica) afval hebben.

Ben of ken je deze handige alleskunner en wil je tegen een 
vrijwilligersvergoeding ons leuke team komen versterken? Dan 
horen we graag van je! Stuur een e-mail met wat informatie over 
jezelf naar Joyce via j.koorndijk@stichting-vitaalpendrecht.nl.

PRIKBORD

Kom kaarten maken
Elke dinsdagochtend maken we met een gezellig clubje samen 
de mooiste kaarten. Iedereen is van harte welkom om aan te 
schuiven van 10 uur tot 12 uur.
 
Wij verzorgen alle benodigde materialen. We vragen hiervoor 
een kleine bijdrage van 50 cent per keer. Hier krijg je heel veel 
mooie kaarten en gezelligheid voor terug! Uiteraard hebben we 
leuke voorbeelden beschikbaar om inspiratie op te doen! 

Opgeven? 
Loop dan op werkdagen tussen 9 uur en 12 uur binnen bij Vitaal 
Pendrecht en vraag naar Joke of Joyce. Je kunt ook bellen naar 
010-4809346 of mailen naar Joyce Koorndijk via 
j.koorndijk@stichting-vitaalpendrecht.nl.
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Tuinman of -vrouw met 
groene vingers gezocht!
Heb jij groene vingers en vind je het heerlijk om te snoeien 
en te maaien? Ben je zo nu en dan een ochtend of middag 
beschikbaar om de handen uit de mouwen te steken? Dan 
zijn wij op zoek naar jou!

Stichting Vitaal Pendrecht heeft een gezellige en bescheiden 
tuin waar wij, vooral in de zomer, met jong en oud van ge-
nieten. De tuin moet natuurlijk wel onderhouden worden en 
daarom zijn wij op zoek naar een vrijwillige tuinman of -vrouw 
die onze tuin op regelmatige basis weer netjes kan maken.

We hebben een grote heg die bijgehouden moet worden en 
verder gaat het om klein onderhoud, zoals onkruid verwijde-
ren, vegen, planten water geven, klein snoeiwerk etc.

Je mag en bepaalt zelf welke dagen jij je wilt inzetten. In het 
voorseizoen worden vaak de struiken en beplanting gesnoeid. 
Wij bieden een vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur.

Ben jij enthousiast geworden?
Meld je dan aan als vrijwilliger groenonderhoud. Wil je nog 
meer weten of heb je nog andere vragen? Stuur dan een 
e-mail naar info@stichting-vitaalpendrecht.nl.

Gratis computerlessen:
van digibeet tot digitijger
Wil je zelfstandig het internet op, digitaal je administratie 
leren doen of een brief schrijven? Meld je dan aan voor 
onze gratis computerlessen!

Dit ga je leren:
• Basiskennis omgaan met de laptop/pc en apparatuur, 

zoals printers, muis en toetsenbord.
• Bestanden aanmaken, opslaan en aanpassen.
• Surfen op het internet.
• Brief schrijven met een tekstverwerker (Word).
• Verzenden, ontvangen en lezen van een email.

Is je interesse gewekt? 
Kom dan langs of mail naar Amrith Ramjiawan op 
a.ramjiawan@stichting-vitaalpendrecht.nl. 

Aanmelden voor de les is niet nodig. Ook zijn er geen 
kosten aan verbonden. Je mag direct aanschuiven op 
maandagavonden van 19.00 tot 21.00 uur.
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Taalfaculteit op pad
De Nederlandse taallessen van de Taalfaculteit lopen als een speer! We blikken 
terug op een leerzame periode met meerdere educatieve uitstapjes in de buurt.

Kinderboerderij De Molenwei
Zo sloten we het thema ‘Seizoenen’ af met een bezoek aan kinderboerderij De 
Molenwei. Een stevige wandeling door het Zuiderpark bracht ons ook langs fit-
nesstoestellen in de buitenlucht. Docent Mireille liet ons zien hoe de crosstrainer 
werkt. Fijn dat er zo dicht bij huis beweegmogelijkheden zijn! Bij de Molenwei 
kregen de cursisten opdrachten mee. We sloten deze ochtend af met een lunch 
in de prachtige moestuin. Het was een heerlijke, leerzame en gezellige ochtend!

Wandel en Praatgroep
We werken graag samen met partners in de wijk. Zo kwam Mimount van MimFit 
een wandeling met ons organiseren. Tijdens het lopen werden cursisten van alle 
taalniveaus aan elkaar gekoppeld en interviewden zij elkaar. Met korte tussen-
stops was er ook aandacht voor Lichaam en Geest. We leerden hoe wandelen 
goed is om het hoofd leeg te maken. Het wandelen is zo goed bevallen dat men 
ter plekke besloot dat we dit vaker moesten doen! Er zijn al wandelmaatjes 
gevormd. Hoe mooi is dit; taal stimuleert beweging. Een geweldige combinatie!

Tiny Houses
In het kader van ons thema Duurzaamheid zijn we met cursisten naar de Tiny 
Houses in het Zuiderpark geweest. Wat een mooi en vooral duurzaam initiatief. 
De cursisten hebben vragen gesteld aan een aantal bewoners; hoe is het wo-
nen in het park? Hoe is het om niet afhankelijk te zijn van energiebedrijven en 
hoe doen ze hun was? Zo ontstond een mooie dialoog. We zijn uitgenodigd om 
ook eens binnen te kijken in de Tiny Houses tijdens één van de open dagen. 
Meer weten over de Tiny Houses? Bezoek dan eens hun website of ga ook een 
keer langs!

Meedoen?
De taalcursus van dit jaar is bijna afgelopen. In 2023 gaan we weer door!      
Meedoen? Mail dan naar taalfaculteit@stichting-vitaalpendrecht.nl of loop op 
werkdagen even binnen bij Vitaal Pendrecht en meld je aan bij de gastdames.

ZOMERSE
UITSTAPJES

IN DE KIJKERD
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In samenwerking met Pendrechtse moeders en de Wijkacademie Opvoeden 
starten wij weer met de Onwijze Moeders. Elke maand organiseren wij een 
bijeenkomst met verschillende maatschappelijke thema’s. Kom te weten wat er 
speelt in de wijk en maak kennis met de diverse hulpverleners die actief zijn in 
Pendrecht. Op een laagdrempelige manier informatie doorgeven, vragen stel-
len of advies krijgen. Alleen om de wijk veilig en mooi te maken.

Onwijze Moeders is drie jaar geleden gestart op de Beatrixschool in Pendrecht. 
Het project is geïntroduceerd door wijkagent Thomas Schippers. Onwijze Moe-
ders werkt samen met wijkagenten en geeft onder andere voorlichtingen op 
scholen. Wij willen ons doel bereiken door de interactie tussen de moeders en 
de wijkagenten te vergroten. Het is belangrijk dat er daarom een veilige omge-
ving wordt gecreëerd, waardoor iedereen weet dat als zij ergens mee zitten, zij 
terecht kunnen bij de moeders. Ook vinden wij het belangrijk dat de mensen 
zich ervan bewust worden dat er instanties klaarstaan voor de moeders die het 
nodig hebben.

Dit doen wij
Onwijze Moeders Pendrecht bestaat uit moeders woonachtig in 
de wijk Pendrecht die laagdrempelig actief zijn onder de me-
demoeders van deze wijk. OMP zijn moeders die andere 
moeders waar nodig helpen en ondersteunen. Wij streven 
ernaar om elkaars kennis te vergroten door het orga-
niseren van zowel grote (Onwijze Moeders XXL) als 
kleine (Onwijze Moeders Pendrecht) bijeenkomsten 
in samenwerking met de wijkagenten. De bijeen-
komsten zijn een inspiratiebron voor moeders.

Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten ge-
ven de wijkagenten onder het genot van een 
bakje koffie of thee informatie en voorlichting 
over zaken waar de politie tegenaan loopt, 
zoals sexting, nepvuurwapens en (jeugd)
criminaliteit. Er is altijd een gastspreker 
aanwezig. Doordat de Onwijze Moeders 
nauw contact hebben met de wijkagenten 
kunnen zij signalen snel met elkaar delen 
en ook verschillende projecten op korte 
termijn realiseren.

Wij richten ons op alle moeders en vrou-
wen uit Pendrecht die handvatten nodig 
hebben om zich veilig te voelen, zowel 
thuis als op straat en in de wijk.

Wil je meer informatie? Kijk dan eens op 
www.onwijzemoederspendrecht.nl of kijk op 
Instagram naar @onwijzemoederspendrecht. 
Voor een bijeenkomst hoef je je niet aan te 
melden; je mag gewoon binnenlopen.

Bijeenkomsten 2023
17 januari 9.00 – 12.00 uur
21 februari 9.00 – 12.00 uur
21 maart 9.00 – 12.00 uur
18 april 9.00 – 12.00 uur
6 mei 9.00 – 12.00 uur

20 juni 9.00 – 12.00 uur

Zien we jou in 2023?

ZOMERSE
UITSTAPJES

IN DE KIJKERD

Onwijze Moeders

WEER VAN START
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Baasjes zoeken vaak een vertrouw-
de oppas voor hun hond. Senioren 

willen graag de gezelligheid van 
een hond, maar niet de conti-

nue zorg. Koppel die twee 
aan elkaar en iedereen is 

blij! Stichting OOPOEH 
doet dat. OOPOEH staat 

voor “Opa’s en Oma’s 
Passen Op Een Huis-

dier”. Een prachtig 
initiatief dat al 10 
jaar zeer succes-
vol is. 

55-plussers die interesse hebben in een oppashond kunnen 
zich vrijblijvend aanmelden bij de stichting om samen op zoek 
te gaan naar een geschikte oppashond in de buurt. Een oppas-
hond is niet alleen gezellig, maar zorgt ook voor meer bewe-
ging, een frisse neus en meer sociale contacten in de buurt. Een 
(oppas)hond is bovendien een ideale stok achter de deur om er 
op uit te gaan en samen met een viervoeter van het mooie weer 
te genieten.

Stichting OOPOEH is 10 jaar geleden in het leven geroepen 
vanuit de wens om honden en ouderen meer van elkaars gezel-
schap te laten genieten. Het begon klein, maar al snel was er 
veel belangstelling. Directeur Ellen Groneman: “Senioren die ja-
renlang een hond hebben gehad, willen vaak niet meer aan een 
eigen dier beginnen, maar missen het gezelschap wel. Door 
een vaste oppashond kunnen zij toch genieten van een hond op 
de momenten waarop het hen uitkomt.”

Een oppashond voor senioren

GEZELLIG EN GEZOND

Stichting OOPOEH in Rotterdam e.o.
In Rotterdam is de stichting op zoek naar 55-plussers die af en toe gezelschap van een oppashond 

zouden willen. Nu baasjes weer vaker naar kantoor gaan, zijn er veel lieve honden beschikbaar om 
op te passen. Ook baasjes op zoek naar een oppas voor hun hond kunnen zich aanmelden. Aanmel-

den kan via www.oopoeh.nl of bellen naar 020-7853745. 

RIA ZOEKT 
DONATIES VOOR 
RUILKASTJE
Een prachtig initiatief van wijkbewoonster Ria Hakkesteeg. 
Sinds een aantal maanden heeft zij een ruilkastje voor haar 
deur staan. “Ik heb het ruilkastje neergezet, omdat steeds meer 
mensen moeilijk rond kunnen komen. Op deze manier kunnen 
we elkaar helpen,” aldus Ria. “Wat de één over heeft of wil do-
neren, dat kan een ander weer goed gebruiken.”

Eten en verzorgingsproducten
Het ruilkastje loopt nog niet zo goed als Ria zou willen: “Er wordt 
momenteel meer uitgehaald dan er gedoneerd/geruild wordt. 
Donaties zijn hierom erg welkom.” Ria is vooral op zoek naar 
eten en verzorgingsproducten, zoals bijvoorbeeld maandver-

band. Ook speelgoed en andere kleine spullen zijn van harte 
welkom. Het ruilkastje is niet bedoeld voor kleding en schoe-
nen. Als het kastje vol is, dan mogen de mensen ook bij Ria 
aanbellen en de spullen afgeven. Het kastje wordt dan aan-
gevuld zodra er weer plek vrij is. Ria heeft het kastje van de 
gemeente gekregen. “Ik heb het kastje via OpZoomeren aan-
gevraagd en hiermee dus gratis gekregen. Ik vond het heel erg 
fijn dat dit mogelijk was!”

Cadeaubonnen en kerstpakketten
“Met de feestdagen in zicht, wil ik graag 
organisaties en winkels verzoeken iets te 
doneren, zoals cadeaubonnen voor 
de supermarkt of kerstpakketten,” 
aldus Ria. 

Wil jij iets doneren? Of heb 
je juist iets nodig? Dan mag 
je langskomen aan de 
Dirkslandstraat 54. Voor 
vragen, informatie of 
grotere donaties kan je 
mailen naar 
rietjehakkesteeg@gmail.com.
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Op maandag 11 november werd bij Seinpost een selectie ge-
maakt uit de meer dan 170 ideeën die eerder op dinsdag 27 
oktober tijdens de brainstormsessie ‘MaakJeWijk’ werden be-
dacht. Er werden 10 acties geselecteerd door bewoners en be-
trokken wijkwerkers, later die avond werd de lijst teruggebracht 
naar vier ideeën verder uit te werken en te testen onder begelei-
ding van bureau Zeewaardig.

Achtergrond
In het voorjaar is men gestart met ‘MaakJeWijk’ in Pendrecht. 
Via 160 straatgesprekken met bewoners en diverse groepsge-
sprekken is op zoek gegaan naar de buikpijn en de kracht van 
Pendrecht. De resultaten zijn door InHolland verwerkt en er zijn 
5 thema’s en locaties benoemd die de veiligheidsbeleving posi-
tief of negatief beïnvloeden in Pendrecht.

De voorselectie van 10 acties / ideeën
1. Doorontwikkeling Zuiderkroon (toegankelijkheid, prakkie 

voor prikkie, belasting invullen, digitale hulp).
2. Flyers verspreiden met belangrijke telefoonnummers 

(meldpunt verwarde personen, wijkagent, BOA’s etc).
3. In metrostation Slinge gezellige zithoek en ‘koffie to stay’ 

realiseren.
4. Opvoeden’ van jongeren over gedrag en regels in openbare 

ruimte via projecten als onwijze moeders, wijkvaders, men-
torschap, basisscholen.

5. Meld R promoten.
6. Regelmatig ontmoeting organiseren jong & oud (koken en 

spelletjes).
7. Weerbaarheidstrainingen (a la Rots en Water).
8. Metrostation ‘s avonds beter verlichten.
9. Entree metrostation Slinge ruimer van opzet maken.
10. Meer planten, kleur en kunst in metrostation Slinge.

Maandagavond 7 november hebben de aanwezigen 10 ideeën 
gekozen uit de maar liefst 170 ideeën. Dit zijn ideeën die uit de 
brainstormronde op 25 oktober kwamen, maar ook ideeën die 
Bianca de Roodt, Seinpost en Vitaal Pendrecht ophaalden en 
op straat zijn opgehaald. Er is een keuze gemaakt op basis van 
de volgende criteria: goed idee, meeste WOW effect, meest re-
alistisch/haalbaar (kijkend naar inzet bewoners / organisaties en 
budget), draagt het meest bij aan het veiligheidsgevoel en sluit 
het meest aan bij een bestaand project.

De 4 gekozen acties / ideeën
1. Doorontwikkeling Zuiderkroon (toegankelijkheid, prakkie 
voor prikkie, belasting invullen, digitale hulp). De groep die dit 
idee gaat uitwerken komt samen op 6 december van 19 uur tot 
22 uur.

2. Flyers verspreiden met belangrijke telefoonnummers 
(meldpunt verwarde personen, wijkagent, BOA’s etc). De groep 
die dit idee gaat uitwerken tot komt samen op 6 december 19 
uur tot 22 uur of 28 nov 14 tot 17 uur.

3. In metrostation Slinge een gezellige zithoek en ‘koffie to 
stay’ realiseren. De groep die dit idee gaat uitwerken komt sa-
men op 28 november 14 uur – 17 uur.

4. ‘Opvoeden’ van jongeren over gedrag en regels in open-
bare ruimte via projecten als Onwijze Moeders, wijkvaders, 
mentorschap, basisscholen. De groep die dit idee gaat uitwer-
ken tot komt samen op 28 nov van 11.30 uur tot 14.30 uur

‘Ik kijk terug op een mooie avond. Leuk dat bijna alle organi-
saties en bewoners die vanaf de start betrokken zijn er ook 
daadwerkelijk waren! Bewoners en wijkorganisaties nodig ik 
van harte uit om aan te sluiten en mee te doen tijdens de door-
ontwikkeling van de ideeen,” aldus projectleider Berna Kouse-
maker. Spreekt een groep en datum je aan? Stuur dan een mail 
naar Berna Kousemaker via cb.kousemaker@rotterdam.nl.

MAAKJEWIJK 
PENDRECHT 
van 170 ideeën naar 
4 concrete acties!
Door LikeJeWijk

Meer lezen over MaakJeWijk? Ga dan naar https://likejewijk.nl/pendrecht/category/meer/maakjewijk/
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BIJZONDERE
MUURSCHILDERINGEN

Het is je vast niet ontgaan; de wijk is sinds de zomer weer een paar mooi 
levensgrote muurschilderingen rijker! Zodra je de wijk binnenrijdt vanaf 
de metro, trekken de eye cathers op de Slinge direct je aandacht. Het is 
het fantatische werk van Ricardo van Zwol van R75 Studio voor kunst-
werk. De cursisten van de Taalfaculteit trokken erop uit om hem een aantal 
vragen te stellen.

“Het voelt niet als werk, omdat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. 
Ik vind het erg leuk om te doen en ga met plezier naar mijn werk,” vertelt Ricardo. 

Oorspronkelijk komt hij uit IJsselmonde, maar tegenwoordig is hij woonachtig in 
Barendrecht. “Maar ik ben dus wél Rotterdammer,” benadrukt hij voor de zekerheid 

nog een keer extra.

Jong geleerd, is oud gedaan
Ricardo is een ervaren artiest. Hij schildert al van jongs af aan en heeft een grafische opleiding 

gevolgd. In 2006 startte hij zijn eigen bedrijf waarbij hij onder andere muurschilderingen maakt. 
Dit proces begint altijd bij het maken van een fotoreportage. “Daarna ga ik aan de slag met het uitte-

kenen van het ontwerp. Het is mooi om met iets kleins te starten en dit later enorm groot terug te zien. Dat 
is ook het mooie van mijn werk; ik maak echt mijn eigen creaties,” aldus Ricardo.

Bewonersinitiatief
In totaal staat Ricardo zo’n 12 dagen op de hoogwerker. Twee dagen langer dan eigenlijk gepland. 
Hij reinigt hiervoor eerst de muur, tekent daarna het ontwerp op de muur en gaat dan aan de slag 
met de verf, kwasten en spuitbussen. In totaal gebruikt hij zo’n 30 liter verf per muurschildering. 
Ricardo vertelt: “Het is een kostbaar project, zo rond de 13.000 euro. Het is betaald vanuit de 
gemeente als bewonersinitiatief. Twee jaar geleden heb ik de eerste muur gedaan en hierop 
volgden veel vragen vanuit de wijk of de andere flats ook gedaan konden worden. Hierop 
heb ik zelf actie ondernomen; ik ben bij bewoners langsgegaan en heb gevraagd of ze het 
leuk zouden vinden om hun kinderen in de muurschilderingen terug te zien. Hierop werd 
enthousiast gereageerd. De twee meisjes op de eerste flat zijn dan ook bewoners van de 
eerste en tweede flat.”

Lotte Stam-Beese
Op de vraag waarom hij kinderen schildert antwoord hij dat dit zijn oorsprong heeft in ste-
denbouwkundig architect en de ontwerpster van de wijk Pendrecht, Lotte Stam-Beese. 
Zij hechte veel waarde aan een wijk waar groen en natuur in terugkwamen en wilde 
de wijk leefbaar maken voor verschillende gezinnen. “Dit heb ik terug laten 
komen middels de abstracte bloemen die staan voor de openheid in de wijk 
en middels de kinderen die voor vernieuwing en frisheid staan. Mensen 
worden daarnaast ook vrolijk bij het zien van kinderen. Zelf vind ik het 
ook leuk om kinderportretten te schilderen.”

Als tips om zelf goed te worden in schilderen, geeft Ricardo aan dat 
je vooral veel moet oefenen en dat het belangrijk is dat je er plezier 
in hebt. “Ik ga zelf bijvoorbeeld ook vaak kijken bij andere artiesten 
die bezig zijn met muurschilderingen en leer hier nog steeds heel 
veel van.”

Wil je meer lezen over Ricardo en zijn werk?
Neem dan een kijkje op https://r-75.nl

Taalfaculteit ging op pad
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WARM(TE)
MAALTIJD
De tijd waarin we leven is ingewikkeld en voor sommige mensen 
zwaar. De ene crisis is net begonnen (of loopt op z’n einde) en 
de volgende dient zich aan. Is het niet in de wereld om mensen 
heen, dan is het wel in het persoonlijk leven van mensen zelf. 
Seinpost Slinge wil graag naast mensen staan, luisteren en met 
elkaar zoeken naar een (mogelijke) oplossing. Het idee is ont-
staan om warm(t)e maaltijden aan te bieden aan een ieder die 
hieraan behoefte heeft.
 
Warm(t)e maaltijd
In de stookmaanden (december t/m maart) willen zij 1x per 2 
weken op woensdag een maaltijd aanbieden. Dit doen zij in 

combinatie met een laagdrempelig avondprogramma. De maal-
tijden worden vers bereid door vrijwilligers/kookhelden en zijn 
bedoeld voor iedereen uit de wijk Pendrecht (evt. Zuidwijk) die 
het moeilijk heeft. Zo hoeven zij een avondje niet te stoken en 
krijgen zij een goede, gezellige avond met bijvoorbeeld bingo, 
spelletjes en muziek. Bijkomend voordeel is dat zij kennis met 
elkaar kunnen maken en samen kunnen kijken wat zij voor el-
kaar kunnen betekenen.

De avonden worden vooralsnog eens in de twee weken geor-
ganiseerd op woensdagen van ca. 17 tot 21 uur in de zaal van
Seinpost Slinge, Middelharnisstraat 153.

Vrijwilligers gezocht
Voor het organiseren van deze 
avonden heeft Seinpost Slinge 
vrijwilligers nodig. Ben je en-
thousiast geworden bij het lezen 
over deze activiteit en bereid 
mee te helpen dit tot een succes 
te maken? Neem dan contact op 
via richard@seinpostslinge.nl.

Eén jaar geleden ben ik begonnen met het opzetten van een ei-
gen onderneming. Of het spannend was? Zeker! Het begon al-
lemaal met een droom die nu werkelijkheid is geworden. Ik had 
al jaren ervaring met het begeleiden van kinderen en ouders. 
Ook was ik actief in de sportwereld. Ik wilde heel graag anderen 
activeren en motiveren het beste uit zichzelf te halen. Ik heb 
vervolgens mijn motivatie, ervaring en kwaliteiten gebundeld en 
ben beide activiteiten gaan samenvoegen. En zo ontstond Mim-
fit. Een onderneming voor jong en oud. 

Mijn streven is om door middel van bewegen je vrij te voelen 
en plezier te hebben in een veilige en vertrouwde omgeving. 
Met als doel de toekomstige samenleving gezonder maken door 
samen te werken aan een duurzame, gezonde en fitte leefstijl. 
Ook wil ik bijdragen aan een inclusieve samenleving, zodat ver-
schillende culturen bij elkaar komen en van elkaar kunnen leren.

Mimfit biedt diverse sport- en welzijnsactiviteiten aan, zoals 
wandelen, hardlopen en ouder-kind beweeglessen. Naast deze 
activiteiten organiseren wij ook informatieve voorlichtingen en 
bieden wij werving en advies aan. 

Ouder-kind beweeglessen
Voor ouder en kind biedt Mimfit beweeglessen aan voor peu-
ters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De beweeglessen worden 
spelenderwijs aangeboden met als doel het kind met plezier te 
laten bewegen en te zorgen voor meer zelfvertrouwen. Hier-
door zal het kind zich optimaal kunnen ontwikkelen op zijn/haar 
eigen tempo en is er meer verbinding met elkaar in de groep. 
Het kind wordt voorbereidt op de toekomst. Denk bijvoorbeeld 
aan op de beurt wachten, samen delen en meer sociale con-
tacten met leeftijdsgenoten. Deze lessen zijn samen met de ou-
der/ verzorger. De Ouder-kind beweeglessen zijn elke zondag 
van 10.00 uur tot 10.45 uur. 

Dames wandel- en hardlooptrainingen
Samen wandelen en hardlopen, maar toch op jouw eigen ni-
veau? Dat kan bij de wandel -en hardloop trainingen van Mimfit. 
Deze trainingen zijn speciaal voor meiden en vrouwen vanaf 
16 jaar, in omgeving Rotterdam. De trainingen zijn gericht op 
beginners, gemiddelden of gevorderden met daarbij o.a. de 
focus op uithoudingsvermogen, conditie verbeteren, krachttrai-
ning, snelheid en loophouding. De hardlooptrainingen zijn elke 
maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur. En de wandeltrainingen 
zijn elke woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Ook enthousiast geworden? Kom dan in actie en start met spor-
tief leven. Je bent van harte welkom om met ons kennis te ma-
ken tijdens een gratis proefles. Ga naar www.mimfit.nl of stuur 
een WhatsApp bericht naar 0633276371.

MIMFIT IN 
PENDRECHT 
VOOR JONG 
EN OUD

Data van maaltijden
7 & 21 december
4 & 18 januari
1 & 15 februari
1 & 15 & 29 maart

Taalfaculteit ging op pad
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De Kinderfaculteit organiseert leuke én leerzame lessen voor kinderen. Alle kinderen die in Pendrecht wonen of in Pendrecht naar 
de basisschool gaan, kunnen na schooltijd naar de Kinderfaculteit. De lessen zijn gratis. 

Drie keer per jaar starten er heel veel naschoolse lessen om uit te kiezen. Een (nieuw) instrument leren spelen, de lekkerste 
dingen koken of ontspannen met yoga: het kan bij de Kinderfaculteit. Kinderen die graag iets maken kunnen bijvoorbeeld terecht bij 
techniek, ICT & media of in het kunstlab. Er zijn ook ‘schoolse’ lessen voor kinderen zoals Engels, rekenen of taal. Tot slot kunnen 
kinderen via de Kinderfaculteit ook kennismaken met allerlei sporten, zoals ballet, judo of basketbal.

42
vakdocenten

en
trainers

601
deelnemers aan losse 

activiteiten (bijv: Hutten-
dorp, Vakantie-uitstapjes, 

VO-spreekuur)

230
kleuters kregen wekelijks 
op school les van ons.

Populaire lessen
Diplomazwemmen 

Kookles

ICT en media basis

Mode & Textiel

Schaken

462
leerlingen deden mee aan

77
verschillende naschoolse

lessenseries

ENKELE CIJFERS EN WEETJES OVER ONS 1E TRIMESTER 
VAN DIT SCHOOLJAAR:

45
vrijwilligers

Inschrijven voor 
nieuwe lessen
Half januari starten de nieuwe lessen voor het 2e trimester. De 
inschrijfperiode voor deze lessen is al gestart. Kijk snel op onze 
website www.kinderfaculteitpendrecht.nl/lesaanbod om te zien 
welke lessen er zijn. Sommige lessen zitten snel vol, dus wacht 
niet te lang met inschrijven.

Let op: de inschrijfperiode duurt tot en met 9 januari. Na deze 
datum is inschrijven niet meer mogelijk.

Contact
Kinderfaculteit Pendrecht

Plein 1953 nr. 192 
3086 EM Rotterdam

010 2680004
WhatsApp: 06-33366485 

info@kinderfaculteitpendrecht.nl

IN DE KIJKERD
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VAKANTIE
ACTIVITEITEN

In de schoolvakanties zijn er geen lessen op de Kinder-
faculteit, maar worden er wel andere leuke activiteiten 
georganiseerd.

In de herfstvakantie is een groep van 50 kinderen en 
begeleiders naar Het Eiland van Brienenoord ge-

weest. Daar hebben de kinderen buiten gespeurd 
naar takjes, bladeren en andere materialen uit 
de natuur, waarmee mooie herfstkunstwerken 
gemaakt werden. Natuurlijk hebben de kinderen 

buiten ook veel gespeeld en is er zelfs een kamp-
vuur gemaakt waarop ieder z’n eigen broodje mocht 

bakken.

In de kerstvakantie organiseert de Kinderfaculteit op-
nieuw een leuk uitstapje voor de kinderen. We bezoeken 

dan een voorstelling in Jeugdtheater Hofplein. Kijk op onze 
website om te zien of er nog plek vrij is.

SPEEL-O-THEEK 
LEUK LEREN 
010 
In de herfstvakantie vond ook de opening plaats 
van de nieuwe locatie van Speel-o-theek Leuk 
Leren 010 in het gebouw van de Kinderfaculteit op 
Plein 1953. Het was een drukbezochte ochtend met 
tientallen gezinnen uit de wijk die een kijkje kwamen 
nemen en direct verschillende spelletjes uit konden pro-
beren. 

Een speel-o-theek werkt net als een bibliotheek: voor een 
vast bedrag van €1,- per maand kunnen ouders/verzorgers lid 
worden en spelletjes of kinderboeken lenen. 

Openingstijden Speel-o-theek Leuk Leren 010 in
de Kinderfaculteit:
Maandag: 13.00 - 16.00 uur
Donderdag: 13.00 - 16.00 uur (vanaf 16 januari)

In samenwerking met 
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EEN FOTO ZEGT MEER DAN 1000 WOORDEN
Daarom laten we graag met foto’s zien welke bijzondere, onvergetelijke, gezellige en leerzame 
momenten we de afgelopen maanden bij de Kinderfaculteit beleefd hebben.

IN DE KIJKERD
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Een oude traditie in een nieuw jasje. Samen met de Kinderfa-
culteit Pendrecht zetten wij ons in om kinderen uit de groepen 
7-8 voor te bereiden op de stap naar het VO. Dit doen we 
onder andere door ons jaarlijkse event ‘VO-spreekuur’. Dit jaar 
viel deze op 19 oktober 2022. 

Samen met 63 jongeren, heel veel ouders en 11 scholen 
hebben we een hele goede middag gehad.

Een van de jongeren zei bij vertrek; “Dit is toch 
minder eng dan ik dacht. De docenten op het VO 
zijn ook best ok.” Super tof dat we in ieder geval 
voor deze jongen de drempel naar het VO een klein 
beetje hebben kunnen verlagen.

Mocht je er nou nog niet uit zijn naar welke school je 
straks gaat; we willen met jou heel graag dit gesprek 
eens aangaan. Ook zijn er van verschillende scholen 
leerlingen bij ons die graag eens willen vertellen hoe hun 
start op het VO is geweest en hoe zij de school ervaren. Loop 
vooral een keer binnen om kennis te maken. 

Terugblik VO 
Spreekuur

Bij College’53 komen er wekelijks zo’n 40 á 60 tieners. Tieners 
die bij ons hun huiswerk komen maken, komen leren of in een 
andere vorm investeren in zichzelf. We hebben een tof pand 
waar we heel trots op zijn.

We zijn op zoek naar een gastvrouw/-heer die ons 3 á 4 
dagdelen per week wil ondersteunen in kleine facultaire taken, 
zodat ons pand mooi en schoon blijft. 

Denk hierbij aan;
• Diverse huishoudelijke taken
• Dagelijks lunch voorbereiden
• Boodschappen doen
• Tieners en partners welkom heten

Voor ons is het belangrijk dat onze gastvrouw/-heer zelfstandig 
kan werken, een connectie heeft met tieners, structuur kan 
aanbrengen in de rol van gastvrouw/-heer en die het fijn vindt 
om samen met ons te bouwen aan een educatief jongerencen-
trum in Pendrecht.

Mail naar info@college53.nl en vertel ons wie je bent. De werk-
dagen zij maan-, dins-, donder- en vrijdag; tijden in overleg.

Dit is een vrijwilligersfunctie met de mogelijkheid tot een maxi-
male vrijwilligersvergoeding. 

Gastvrouw of 
-heer gezocht
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Lieve T.

Je kwam binnenwandelen samen met één van jouw nieuwe maten, nog geen idee wat het leven
op zuid jou zou brengen; ervan overtuigd dat het beter zou zijn dan waar je vandaan komt.

13 jaar en al zo veel dat je mee moet dragen in jouw rugzakje... De scheiding van je ouders, huiselijk 
geweld, 5 verschillende scholen en je geeft aan dat je je eigenlijk bij niemand echt veilig voelt...

Je kwam bij ons binnen en maakt een stabiele indruk, je hebt een sportief voorkomen, maar de glans in 
je ogen ontbreekt. Niet heel gek wanneer we horen wat je hebt meegemaakt de afgelopen jaren. 

En zoals we bij elke jongere die binnenkomt doen, maken we van jou onze prioriteit. We willen je leren 
kennen, zorgen dat je je huiswerk kan leren, dat je kan ontspannen en weer durft te dromen over de 

toekomst. 

Je komt wekelijks langs, maakt je huiswerk en maakt nieuwe vrienden. We zien dat jullie buiten College 
elkaar ook op zoeken, heel fijn!

Weken en maanden gaan voorbij waarin we jou zien landen op Zuid, in Pendrecht en binnen College. 

Deze week kwam je met glunderende oogjes binnen. Je kwam de resultaten van jouw eerste toetsweek 
delen. Samen met ons team huiswerkbegeleiders heb je heel wat uurtjes aan voorbereiding gehad om 
alle nieuwe theorie erin te stampen. Het was soms een aardige uitdaging om jouw motivatie en focus 
erbij te houden, maar ook daar zijn we voor. Je laat ons een lijst zien met allemaal zevens en achten!

Man, wat zijn wij trots op jou! En wat wij nog toffer vinden om te zien, is dat jij trots bent op jezelf!

Beste T., hou dit vol; wij geloven in jou. Blijf welkom bij College. We zien je graag. 

Met positieve groetjes,
Milka, team College’53 

Elke eerste dinsdag 
van de maand organi-
seren wij samen met 
diverse (wijk)partners 
het Wijkcollege Pend-
recht.

We starten met een maaltijd waarbij we de tijd en ruimte 
nemen om even contact met elkaar te maken. Na het eten is 
er elke maand een gastspreker die ons verrast met kennis, 
inspiratie en ons uitdaagt om in actie te komen. Zo hebben we 
nu 4 Wijkcolleges gehad.

Als College’53 werken wij voor en met tieners. En in het con-
tact met hen zien we dat zij geregeld moeite hebben om een 
stageplek te vinden, weinig nieuwe mensen leren kennen en 
soms vastlopen in talenten-dromen-visie. Voor ons als Colle-

ge’53 is het dan ook belangrijk om elke maand onze tieners te 
voeden met nieuwe kennis, positief netwerk en inspirerende 
rolmodellen aan wie zij zich kunnen spiegelen. Die rolmodellen 
zijn naar ons idee niet alleen de grote voetballers, bankdi-
recteuren of managers, maar juist ook de lokale helden. En 
misschien kunt u wel die lokale held zijn voor één van onze tie-
ners. OF is één van onze tieners uw inspiratie op een random 
dinsdagavond.

Eerste dinsdag van de maand
Wij nodigen u van harte uit om u aan te melden, zo weet u 
zeker dat er een bordje met lekker eten gereserveerd is voor u; 
of om spontaan aan te komen waaien op die eerste dinsdag-
avond van de maand.

Plein1953, nr 63 (tegenover de Aldi en te herkennen aan de 
gele stippen op het raam)

Uitnodiging 
Wijkcollege
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Wat was het een geweldige avond! Vrijdag 28 oktober was het dan eindelijk weer zover; 
Speeltuin Neeltje Jans mocht een Halloween feest organiseren! Wegens corona mocht 

dit helaas twee jaar lang niet georganiseerd worden. En blijkbaar hadden velen het 
gemist, want de opkomst was geweldig. Wat heeft iedereen plezier gehad en 

genoten.

De avond startte met een bingo. Erg spannend! Want wie zou als eerste 
de volle kaart hebben?? Het enthousiasme was aanstekelijk. Daarna 

volgde een leuke disco. Zowel jong als oud heeft genoten van deze 
bijzondere avond. Na afloop kwamen de ouders de vrijwilligers be-
danken voor de geslaagde avond. Ze waren enorm blij dat dit (weer) 
voor de kinderen werd georganiseerd. Op naar meer leuke activi-
teiten! Houd de website www.speeltuinneeltjejans.nl hiervoor in de 
gaten.

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 28 december is het tijd voor de algemene leden-
vergadering. We willen deze gelegenheid ook gebruiken voor een 

gezellige afsluiting van het jaar. Van 13.00 uur tot 15.00 uur ben je 
welkom in het Clubgebouw aan de Kerkwervesingel 10 te Pendrecht 

Rotterdam.

Door alle beperkingen van de afgelopen jaren houden we dit jaar een le-
denvergadering voor de jaren 2020 en 2021. Het bestuur heeft z’n uiterste 

best gedaan om de speeltuin open en draaiende te houden en de kinde-
ren een veilige en schone speeltuin te bieden.

Aanmelden
Er zijn heel veel leden en daarom vinden we het fijn als je vooraf 
even aan ons laat weten dat je komt. Meld je aan per e-mail via 
info@speeltuinneeltjejans.nl of kom op maandag, woensdag of vrij-
dag tussen 13.30 en 16.00 uur in het clubhuis langs.

Halloween feest

Nieuws uit 
Speeltuin Neeltje Jans

Bestuursleden gezocht
We zouden het erg fijn vinden om ons bestuur verder uit te breiden en 
hierom zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers en mensen die graag af 
en toe, op oproepbasis, hand- en spandiensten willen doen voor onze 
kinderen.

Voor de kascommissie zoeken we drie vaders of moeders die een een-
voudige kas/boekhouding willen controleren. Interesse? Mail dan naar 
info@speeltuinneeltjejans.nl.
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HANDIGE LINKS
Extraatje-010
Heb je een laag inkomen en maak je je 
zorgen over geld? Op deze pagina vind 
je een overzicht van de regelingen van de 
gemeente. 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/
extraatje-010/

Individuele inkomenstoeslag
Heeft u al lang een laag inkomen? En 
kunt u dit inkomen niet verhogen? Dan 
heeft u mogelijk recht op toeslag van 
maximaal € 120.
https://www.rotterdam.nl/loket/individue-
le-inkomenstoeslag/

Stichting Meedoen in Rotterdam
Vergoeding voor schoolkosten, zoals een 
laptop, sportlessen, toneel of muziekles 
kan je aanvragen via
https://meedoeninrotterdam.nl/

Koud?
Op deze horecaplekken staat de
verwarming toch aan. Dus pak je
breiwerk, boek of je laptop, en
kom lekker bij ons zitten. Voel je
niet verplicht iets te bestellen
https://heatandeat.nl/

Gratis OV voor kinderen tot 12 jaar
Met het abonnement Gratis OV mogen 
je kinderen gratis met je meereizen. Dan 
zijn zij gelijk vertrouwd met duurzaam 
vervoer. Voor meer info kijk je op:
https://www.rotterdam.nl/loket/gratis-
ov-voor-kinderen

Energiebesparing
Van led-lampen tot het dicht maken van 
kieren en van slim omgaan met appara-
tuur tot het plaatsen van radiatorfolie. Met 
een of meerdere maatregelen bespaar je 
al snel tientallen euro’s per jaar!
https://duurzaam010.nl/wat-kan-ik-doen/
energiebesparing/

Jeugdtegoed
275 tot 500 euro voor schoolspullen, 
sportartikelen of reizen. Voor kinderen 
tussen 4 t/m 17 jaar. Aanvragen kan via
https://www.rotterdam.nl/loket/jeugdtegoed/

De Kledingbank Rotterdam
De Rotterdamse Kledingbank verstrekt 
2x per jaar een gratis kledingpakket (win-
ter- en zomerpakket. Aanvragen gaat
via de Vraagwijzer of een Activeringscoach.
https://www.kledingbank-rotterdam.nl/voor-
wie-is-het/

HEB JIJ DE ENERGIETOESLAG 
AL AANGEVRAAGD?
Tienduizenden huishoudens hebben de energietoeslag van 
€1300 nog niet aangevraagd. De Gemeente Rotterdam ziet dat 
met name ouderen nog geen gebruikmaken van de energietoe-
slag. Dus heb je een laag inkomen? Of ken je iemand met een 
laag inkomen die de toeslag nog niet heeft aangevraagd? Ga 
dan naar https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietoeslag/ 
om de inkomenscheck te doen.

Extra energietoeslag
De regering geeft de energietoeslagen van € 800 en € 500 aan 
huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal 
minimum. De gemeente Rotterdam heeft dit verruimd en geeft 
de energietoeslagen aan huishoudens die 140% van het sociaal 
minimum aan inkomen hebben.

Heb je de energietoeslag van € 800 al ontvangen? Dan hoef je 
niets te doen. Je krijgt de € 500 automatisch. De meeste huis-
houdens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal 

minimum hebben de extra € 500 voor 
1 november al ontvangen. De huishou-
dens met een inkomen tussen 120-140% 
van het sociaal minimum ontvangen de extra 
€ 500 op een later moment. Vraag je voor het eerst de energie-
toeslag aan? Dan krijg je het bedrag van € 1.300 in één keer.

Zelf de toeslag aanvragen
Heb je dit jaar nog geen energietoeslag aangevraagd? En was 
je inkomen in januari 2022 niet hoger dan 140% van het soci-
aal minimum? Dan kun je de energietoeslag zelf aanvragen. Dit 
kan tot het einde van het jaar. Heb je hierbij hulp nodig? Dan 
kan je binnenstappen bij Vitaal Pendrecht op maandagochtend 
tussen 10 uur en 13 uur. Onze dames van de Formulieren Bri-
gade helpen je graag verder op weg.

Voor meer informatie en het aanvragen van de toeslag ga je 
naar https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietoeslag/ 
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Belangrijke
te lefoonnummers
Vitaal Pendrecht (010) 480 93 46 
Plein 1953 nr 192
3086 EM Rotterdam
www.stichting-vitaalpendrecht.nl

Kinderfaculteit  (010) 268 00 04 
Plein 1953 nr 192
3086 EM Rotterdam
www.kinderfaculteitpendrecht.nl

Stichting Je Goed Recht  06 216 63 945
www.stichtingjegoedrecht.nl
Inloopspreekuur di. 17.00 - 20.00 uur

Woonstad Rotterdam (010) 440 88 00
Ooltgensplaathof 1
Postbus 8183
3009 AD Rotterdam
www.woonstadrotterdam.nl

Vraagwijzer Charlois Zuid 14010
Annie M.G. Schmidtplein 16
3083 NZ Rotterdam ma. - vrij. 9:00 u - 12:00 u

Speeltuin Neeltje Jans 06 174 23 300
Kerkwervesingel 10
3086 HH Rotterdam
Website: www.speeltuinneeltjejans.nl 

ALARMNUMMERS
Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112
Zelfmoord preventielijn  0800 – 0113 of 113
Dieren in acute nood of gewonde dieren  144

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

OVERIGE BELANGRIJKE NUMMERS
Alg. nummer Gemeente Rotterdam 14010
GGD Rotterdam-Rijnmond   010 433 9966
M. (Meld misdaad anoniem) (gratis) 0800 - 7000 
DCMR Milieudienst Rijnmond 010 246 8000
RET (€ 0,10 p. min.) (0900) 500 60 10
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (gratis) 0800 2000

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

Begin september, inmiddels uitgerust van haar Nij-
meegse Vierdaagse, bezocht ‘Bijzondere Loper’ Mar-
jan van Maurik Hospice de Liefde in Rotterdam Zuid-
wijk. Hier overhandigde zij, als dank voor de goede 
zorgen voor haar broer Jan van Maurik, een cheque 
met het prachtige bedrag van €3.125,- aan coördinator 
Patricia de Groot. Het resultaat van haar aan de Nij-
meegse Vierdaagse verbonden sponsorloop.

De Nijmeegse Vierdaagse kon dit jaar weer gelopen 
worden. Van 19 tot en met 22 juli liepen duizenden 
wandelaars weer de 40 kilometer. Eén van deze wan-
delaars was Marjan van Maurik. Herkenbaar aan een 
felrood T-shirt met de tekst ‘Steun Hospice de Liefde’, 
liep zij dit jaar speciaal voor haar pas overleden broer 
én om geld in te zamelen voor het hospice in Rotter-
dam-Zuid, waar hij de laatste dagen liefdevol werd 
verzorgd.

In naam van Jan, voor 
Hospice de Liefde

Ervaring had Marjan ge-
noeg: de Rotterdamse 
had de 4Daagse al 25 
keer gelopen. Zelfs in 
coronatijd toen wan-
delaars voor zichzelf 
een alternatieve vier-

daagse liepen. Marjan 
is een ‘diehard’ die niet 

snel opgeeft. Vijfentwintig 
vond ze een mooi getal, daar 

zou het bij blijven. Tot in februari 
2022 haar broer Jan in Hospice de Liefde terechtkwam. 
Deze gebeurtenis inspireerde Marjan om tóch nog een 
keer de Vierdaagse te lopen; in naam van Jan, voor 
Hospice de Liefde. Marjan was enorm dankbaar voor 
wat het hospice voor Jan, zijn partner en de familie 
heeft betekend en wilde daarom iets terugdoen. En het 
resultaat was overweldigend: 160 sponsoren die een 
fantastisch eindbedrag mogelijk maakten!

Afhankelijk van gulle gevers
Marjan hoopt dat zij anderen geïnspireerd heeft om 
Hospice de Liefde te steunen. Want het hospice is 
naast subsidies afhankelijk van gulle gevers die do-
naties doen. Dankzij deze donaties zijn zij in staat 
om bijvoorbeeld gasten te ontvangen die geen eigen 
bijdrage kunnen betalen, vrijwilligers te trainen en het 
pand en de hospicetuin te onderhouden.

Heeft u interesse om de hospice te steunen? Op         
https://hospicedeliefde.nl/word-donateur/ leest u op 
welke manieren dit mogelijk is.

Cheque bijzondere
loper Nijmeegse 
Vierdaagse voor 
Hospice de Liefde
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Kerstmis draait minder om het openen van 
cadeautjes dan het openen van onze harten.

Onze warmste gedachten en onze beste wensen voor 
een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Save the date
 Winters wijkfeest

Maandag 19 december

Een gezellige middag vol met leuke activiteiten 
waaronder een ijsbaan voor de kinderen!


