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ADVERTENTIE

SPREEKUUR PRE-MATCHING
Vitaal Pendrecht en Pre-matching Rotterdam 
hebben afgesproken dat er een spreekuur 
komt op Plein 1953 nr. 192 in Pendrecht.
Om laagdrempelig te kunnen zijn is een 
spreekuur in het hart van de wijk noodzake-
lijk.  
Mensen worden voor een afspraak uitgeno-
digd om lange wachttijden te voorkomen.

Bien Hofman

Rechtswinkel
Maasstad

De Rechtswinkel Maasstad
is weer met het

inloopspreekuur begonnen.

Op maandag en donderdag
tussen 18.00 en 20.00 uur

kunnen bewoners uit
Rotterdam en omstreken
terecht met hun juridische

vragen op Plein 1953 nr. 192.

De Clasien Kramer-prijs is in het leven geroepen toen ze 
afscheid heeft genomen van Vitaal Pendrecht als bestuurs-
lid. Als eerbetoon is een mooie speld ontworpen met in een 
notendop haar bijzondere verdiensten erop afgebeeld. Rien 
van Keulen, ook geen onbekende in de wijk, heeft er een 
mooi kunstwerkje van gemaakt. Maja den Hollander was dit 
jaar de eerste die de eer te beurt viel om deze bijzondere 
prijs uitgereikt te krijgen. Bij de speld hoort ook een bedrag 
van € 250,- vrij te besteden.
Tot woensdag 20 december kunnen nieuwe aanmeldingen 
ingeleverd worden. (De commissieleden zijn niet uit de wijk 
afkomstig). Voordrachten met een toelichting waarom je 
denkt dat iemand de prijs verdient kunnen worden inge-
leverd bij Vitaal Pendrecht elke werkdag tussen 10.00 en 
15.00 uur. Tijdens het Nieuwjaarscollege van 2018 wordt de 
prijs uitgereikt. Heeft u hulp nodig bij het schrijven van de 
aanbeveling, neem dan even contact op of kom even langs.

Harry Kock, voorzitter

De Clasien Kramer-prijs
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dit magazine kunnen 
geen rechten worden 
ontleend.
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info@stichting-vitaal
pendrecht.nl
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afdeling communicatie 
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Drukwerk
Drukkerij Tripiti

Oplage
7000 exemplaren

Beste Lezer,

Het is elke keer weer een hele toer om het blad op tijd bij de drukker te krijgen.
Er gebeurt zoveel en vaak op het allerlaatste moment en dat was deze keer ook 
weer zo.

Woensdag 13 september was het startcollege van de Kinderfaculteit. Het was 
ook spannend want eindelijk was het moment aangebroken dat de champagne 
ontkurkt kon worden omdat de langverwachte uitslag van het Tutoring project 
bekend werd gemaakt.  

De Pendrecht Universiteit komt met een programma met als titel “Beter Lezen” 
omdat gebleken is dat alles er wel is maar het beter op elkaar moet aansluiten 
zodat het nog laagdrempeliger is dan het al was.

Het Arboretum gaat nu snel over naar de herfst en heeft heel wat tuinierders de 
afgelopen zomer veel plezier bezorgd.
De Jeu de Boule heeft een gezellig 35 jarig jubileum gevierd. Met mooi weer een 
BBq was het feest compleet.  

Op zondag 10 december weer een prachtig concert van het Oeral Kozakkenkoor 
en het Uzory Ensemble in de Open Hofkerk kaartjes voor het concert zijn al ver-
krijgbaar.
Op de website zijn alle nieuwtjes van de wijk te volgen en ook de activiteiten.
www.stichting-vitaalpendrecht.nl
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Jeu de Boules Club Rotterdam '82

Aan de Middelharnisstraat 275 in 
Rotterdam Pendrecht is een gezel-
lige Jeu de Boules Club te vinden  
die op zoek is naar nieuwe leden. 

We spelen het hele jaar door elke 
zondag en woensdag middag vanaf 
half 2 op mooie buiten banen. Heeft 
u interesse, iedereen is van harte 

welkom om het spel eens te komen 
proberen. We bestaan intussen al 
weer 35 jaar en hopen u als nieuw 
lid te kunnen verwelkomen.

Met ingang van 1 september is het taalprogramma 
“Beter Lezen” gestart dat bestaat uit taal- en conver-
satielessen.

Vier ochtenden en drie avonden per week zijn er taalles-
sen met een maximum van 15 tot 17 deelnemers . De 
taallessen zijn een aanvulling en als oefening bedoeld 
voor de reguliere lessen. Per 1 september wordt begon-
nen met taallessen, drie klassen van 10 deelnemers 
die met drie Pabo-studenten en daaraan gekoppelde 
vrijwilligers les gaan geven met behulp van de metho-
diek “Beter Lezen”. Dit gebeurt onder supervisie van 
de Pabo en Knoester Trainingen om de zogenoemde 
directe leerlijn als basis te gebruiken. In september 2017 
gaat Knoester Trainingen beginnen met professionele 
inburgerings-/alfabetiseringslessen. Knoester Trainingen 
is gecertificeerd en aangesloten bij DUO. De samenwer-
king bestaat uit het oefenen van wat je bij de inburgering 
moet weten om examen te kunnen doen. Hoe vaker je 
de gelegenheid hebt om te oefenen hoe beter het gaat is 
nu ook de redenering van de deelnemers. De resultaten 
zijn verbluffend. Voor de avonden zijn drie groepen met 
twee lessen speciaal voor deelnemers die de Nederland-
se taal nog helemaal niet beheersen en één avondles 
voor deelnemers die overdag niet kunnen. De lessen zijn 
gratis om het zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Naast de lessen is een student logopedie, eveneens uit 

Nieuw in de wijk “Beter Lezen”

de wijk op dinsdagavond bereid om samen uitspraak-
moeilijkheden die er vaak zijn te oefenen. Onze taal 
heeft harde klanken die voor anderstaligen lastig zijn 
en voor problemen kunnen zorgen. De aanmeldingen 
blijven komen en dat zegt iets over de enorme behoefte 
om zich de taal zo snel mogelijk eigen te maken. Ieder-
een is welkom, er wordt gekeken naar het niveau en 
voor het inburgeren wordt doorverwezen naar Knoester 
Trainingen.
Aanmelden kan nog steeds op elke werkdag tussen 
10.00 en 15.00 uur bij de gastvrouwen van Vitaal Pen-
drecht.

Bien Hofman
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Op dinsdag 24 augustus is er weer 
een bijeenkomst van Buurt Bestuurt 
gehouden met als onderwerp de 
proef met de broodcontainers.
Er waren nog een aantal bestuur-
ders op vakantie maar de bijeen-
komst heeft veel waardevolle tips 
opgeleverd om er een succes van 
te maken. De bak komt onder de 
hoede van Vitaal Pendrecht en het 
Kinder Service Hotel. 's Morgens om 
7.00 uur wordt de bak buiten gezet 
op de hoek bij de vijver en 's avonds 
weer terug in de tuin voor Vitaal 
Pendrecht.
Het brood wordt opgehaald en er 
wordt energie van gemaakt. Beleg 

Zomer op Het Arboretum Pendrecht

Opzoomeren
 
De zomervakantie is voorbij en het Opzoomeren komt weer in 
beeld. Lief en Leed is gedeeld en op 20 september is er in het 
Middelpunt in Zuidwijk een bijeenkomst georganiseerd met alle 
groepen uit Charlois. Er komen weer allerlei campagnes aan bod 
waar vragen over gesteld kunnen worden maar bovendien is de 
gezelligheid die Opzoomer Mee biedt uniek voor Rotterdam.
Op donderdag 27 augustus wordt een Opzoomercollege geor-
ganiseerd bij Vitaal Pendrecht (Plein 1953 nr. 192) maar ook 
groepen uit andere wijken zijn van harte welkom. Er wordt voor 
een leuk programma gezorgd en natuurlijk ontbreekt het kopje 
koffie met wat lekkers niet. We beginnen om 19.30 uur en om 
21.30 uur sluiten we af. Bien Hofman

De zomer heeft mooie zonnige 
dagen laten zien, maar was ook 
wisselvallig en vaak behoorlijk nat. 
Door de vele regen was er soms 
niet tegen aan te werken om al het 
onkruid te verwijderen.

Toch hebben de meeste tuinders er 
weer iets moois van weten te maken 
en waren hun kavels goed gevuld 
met groenten, fruit en bloemen, 
zoals te zien is op de foto waar me-
vrouw Els Kirn trots haar maiskolven 
laat bewonderen.

Zij is al vanaf het begin een verwoed 
tuinierster en prijst zich gelukkig dat 
zij met haar 85 jaren nog fit genoeg 
is om bijna iedere dag haar tuintje te 
verzorgen en er bovendien lekker en 
gezond van kan eten.

Ook de bloemenvakken stonden er 
fleurig bij en werden regelmatig be-
zocht door onze bijen. Kortom weer 
een geslaagd seizoen in een mooi 
stukje “Pendrechts“ groen.

Gerda Matthijssen

Broodcontainers
zoals kaas, vleeswaren of zoetig-
heid is niet gewenst want dan kan er 
geen energie van gemaakt worden. 
Op deze manier kan iedereen een 
steentje bijdragen aan het milieu en 
de eendjes blijven ook gezond. Er 
zal veel reclame gemaakt worden 
dat de bak er staat en het zou fijn 
zijn als er meer bakken in de wijk 
komen.
Er is een ware rattenplaag in en 
rondom het water in Pendrecht, daar 
kunnen we zelf iets aan doen. Maak 
mensen erop attent dat het brood in 
de container gegooid kan worden en 
vertel er bij dat het omgezet wordt in 
energie, misschien helpt het. Tja, en 

eendjes voeren met je kleine kindjes 
is natuurlijk erg leuk, alleen als de 
kuikentjes uitkomen is het groot 
feest voor de ratten. Niet doen, ge-
woon de broodcontainer gebruiken.

Bien Hofman
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Wethouder Eerdmans heeft de verkiezing met de 
titel "Keep it clean day" in het leven geroepen om 
bewoners te stimuleren hun straat/wijk/stad schoon 
te houden.

Plein 1953 doet natuurlijk ook weer mee, evenals vorig 
jaar. De meningen zijn nogal verdeeld in de wijk over 
de beleving van schoon, heel en veilig. Na het week-
eind is de stadsreiniging op maandag druk met alles 
op te ruimen wat achtergebleven is. Hulp krijgen zij van 
de mensen van de Passage die erop uit trekken met 
grijpers en zakken om de dagen erna het Plein netjes 
te houden. Daarbij houden ze ook de omgeving van het 
Plein bij, een hele klus.

Vorig jaar vielen de prijs in Pendrecht / het gebied 
Charlois, dat is iets om over na te denken. Is het fijn om 
die prijs te winnen? Ja, want er is heel veel zwerfvuil 
opgehaald, alleen zou er nagedacht moeten worden 
over de hoeveelheid en zelf opletten en alles in de prul-
lenbakken gooien. Dat is uiteindelijk wat we willen: een 
mooie schone wijk en wie weet wordt in de toekomst de 
prijs voor schoonste wijk uitgereikt. In oktober is de uit-
reiking van de verkiezing van de schoonste winkelstraat 
in 2017. Joke Spijkers

De schoonste winkelstraat

Rioolwerkzaamheden Middelharnisstraat
In september zijn de rioleringswerkzaamheden in de 
Middelharnisstraat begonnen. Het deel tussen de Slinge 
en Tiengemetenhof wordt als eerste aangepakt.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de 
bestrating van gevel tot gevel; het vernieuwen van het 
riool; het ophogen van de straat; het aanbrengen van 
nieuwe bestrating. In de rijbaan komt een waterpas-
serende verharding, waardoor regenwater sneller in de 
grond kan wegzakken. Tegelijkertijd zullen Stedin en 
Nuon werkzaamheden verrichten.

Fasering en planning
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. De voorlopige 
planning is als volgt:
Fase 1: vanaf Slinge tot Middelharnishof (begin septem-
ber – half oktober)
Fase 2: Tiengemetenhof, noordelijk deel (half september 
- eind september)
Fase 3: Tiengemetenhof, zuidelijk deel (begin oktober - 
eind oktober)
Fase 4a: Middelharnishof (eind september - half oktober)
Fase 4b: achter blok Tiengemetensingel 130-138 (begin 
oktober - half oktober)

Fase 5: vanaf Middelharnishof tot voorbij Tiengemeten-
singel (half oktober - half november)
Fase 6: vanaf Tiengemetensingel tot Sliedrechtstraat 
(half november - half december)

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt de weg in fasen afge-
sloten en het verkeer omgeleid. De omleidingen worden 
via borden aangegeven. In de afgesloten straatdelen 
kan niet worden geparkeerd. Voor bewoners met een in-
validenparkeerplaats wordt in overleg naar een tijdelijke 
parkeerplaats gezocht. De woningen blijven via loop-
planken bereikbaar.

Huisaansluiting
Bewoners die hun huisaansluiting moeten ophogen en/
of vervangen, wordt aangeraden dit werk aansluitend op 
de rioleringswerkzaamheden van de gemeente te laten 
uitvoeren. Huiseigenaren zijn hier zelf verantwoordelijk 
voor en hebben eerder dit jaar een brief hierover ont-
vangen. De aannemer van de gemeente sluit de oude 
huisaansluiting aan op het nieuwe riool. Huiseigenaren 
hebben dan twee weken de tijd om de huisaansluiting te 
vervangen. Zij dienen hiervoor zelf een aannemer/lood-
gieter in te schakelen.
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Nieuwe seizoen van start

Na een vrolijke Zomerfaculteit waar zo’n 80 leerlingen 
5 dagen lang Rotterdam - Onze Stad! hebben gevierd, 
startte de inschrijfperiode voor het nieuwe seizoen van 
de Kinderfaculteit. Nooit eerder waren der zoveel in-
schrijvingen voor de verschillende lessen en trainingen. 
Hier en daar ontstond dan ook een wachtlijst. Favoriet 
zijn allerlei lessen die creativiteit en taal combineren. 

Ook de computerlessen en Engels zijn veelgevraagd. 
Verder gaan natuurlijk weer veel kinderen sporten. In 
Pendrecht is nu zo’n 50% van de leerlingen zelfs struc-
tureel lid van een sportvereniging. Met alle leerlingen, 
docenten, vrijwilligers, trainers, gastvrouwen, lesassis-
tenten en heksen gaan we er weer een mooi jaar van 
maken!
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Een vliegende start voor de Rekenfaculteit
Dit schooljaar gaat de Rekenfaculteit voor het derde 
jaar op rij aan de slag met leerlingen uit de groepen 6, 
7 en 8 op drie basisscholen in Pendrecht. Vier uur per 
week krijgen de leerlingen, met zijn tweeën intensieve 
rekenles van één tutor. Na een training voor de tutoren 
van twee volle weken zijn op 4 september de lessen 
van groep 8 van start gegaan. De tutoren zijn blij nu 
eindelijk met de kinderen aan de slag te zijn en daar 
hebben ze allemaal hun eigen motivatie voor.
Zo heeft Martijn voor deze baan gekozen omdat hij uit-
kijkt naar het contact met kinderen en hoe zij opbloeien 
van het zelf ontdekken, leren en groeien. Ook Hanna 
kijkt uit naar het contact met de leerlingen, maar be-
nadrukt daarnaast ook het plezier van het samenwer-
ken in een team. Sjors is dit jaar voor het tweede jaar 
tutor en hoopt dit jaar een nóg betere tutor te worden. 
Bovendien is hij blij dat de leerlingen hem ‘up-to-date’ 
houden wat betreft muziek, trends en gebeurtenissen 
in de wijk. Zo is voor iedere tutor de motivatie net een 
beetje anders, maar uiteindelijk werken we samen met 
de kinderfaculteit, de scholen en leerkrachten aan het-
zelfde doel: de kinderen in Pendrecht kansen bieden, 
kansen om te groeien op cognitief gebied en te groeien 
in hun zelfvertrouwen. Op naar een vliegende start van 
de toekomst van de kinderen in Pendrecht!

Van links naar rechts, van boven naar beneden: 
Maaike, Sam, Martijn, Karmijn, Sjors, Mac, Nadia, 
Hanna, Elif, Nuray, Madhvi.

De Rekenfaculteit heeft 
het afgelopen schooljaar 
een heel positieve in-
vloed op de rekenresulta-
ten van de tutorleerlingen 
gehad. Dit blijkt uit onder-
zoek van de Universiteit 
van Amsterdam, dat 
tijdens het Startcollege 
van de Kinderfaculteit, 
op 13 september, werd 
gepresenteerd.

Marvin Pires van Stich-
ting de Verre Bergen 
deelde zijn opgetogen-
heid over de resultaten 
met alle docenten, 
vrijwilligers en ouders 
bij het Startcollege en 
wenste het nieuwe team 
van tutoren een minstens 
even succesvol jaar met 
de groep nieuwe leerlin-
gen toe.

Rekenfaculteit succesvol!
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‘Vrouwen vooruit met Taal 2.0’ is gestart!
Ons taalproject Vrouwen vooruit 
met Taal gaat weer van start! In 
een traject van zes maanden gaan 
20 taalvrijwilligers samen met 20 
deelnemers aan de slag met de 
Nederlandse taal. Wekelijks spreken 
zij een-op-een af en maandelijks 
vindt er een groepsbijeenkomst 
plaats waarin elke keer een ander 
gezondheidsthema centraal staat, 
zoals het Nederlandse zorgsysteem, 
een gezonde leefstijl, (borst)kanker, 
depressie/stress en gedrags- en ont-
wikkelingsstoornissen bij kinderen.
 
Over het project
In opdracht van de gemeente Rot-
terdam brengt stichting me & society 
dit jaar 40 vrouwen met zorgtaken 
bij elkaar. Twintig vrouwen die de 

Nederlandse taal goed beheersen 
worden als taalvrijwilliger gekop-
peld aan twintig vrouwen die de 
Nederlandse taal niet (voldoende) 
beheersen. De bedoeling is dat deze 
vrouwen de Nederlandse taal beter 
leren spreken en (beter) hun weg 
vinden in de gezondheidszorg. De 
taalvrijwilligers krijgen een training, 
zodat zij goed voorbereid zijn op het 
begeleiden van hun taalmaatje en 
haar de juiste individuele ondersteu-
ning kunnen bieden.
Een aantal ouders die elkaar heb-
ben ontmoet bij Ouders in Actie van 
de Kinderfaculteit, zijn ook actief 
geworden als taalvrijwilliger. Zo zijn 
Roegzana en Aasma taalmaatjes 
geworden.
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in 

deelname aan ons project of iemand 
kennen die geschikt is als taalvrij-
williger of deelnemer, dan zien wij 
graag uw reactie tegemoet.
Gezondheid en taal zijn twee van de 
grootste rijkdommen in een samen-
leving. Ze zijn sterk aan elkaar gere-
lateerd. ‘Als je de bijsluiter van een 
medicijn niet kunt lezen, dan kan het 
goed misgaan’.

Ouders staan voor de meest uiteenlopende vragen als 
het om hun opgroeiende kinderen gaat. Is het erg als 
ze niets wil eten voordat ze naar school gaat? Hoe kan 
ik mijn zoontje helpen om op een leuke manier vrien-
den te maken? Mijn kind spreekt wel drie talen, is dat 
wel goed voor de taalontwikkeling. Hoe zouden andere 
ouders dat doen?
Op 11 oktober, 9.00-10.30, organiseren de Ouders in 
Actie bij de Kinderfaculteit een gespreksuurtje over 
opvoeden. Het is een open gesprek tussen ouders 
over ‘gelukkig opvoeden, hoe doe jij dat nou’. De 

Ouders in Actie zijn ouders uit de wijk die een training 
hebben gevolgd om ‘goeie gesprekken’ te organiseren. 
Gesprekken waarbij ouders ervaringen kunnen uitwis-
selen, elkaar tips kunnen geven, of gewoon eens een 
keertje kunnen uitblazen. Want opvoeden gaat echt 
niet altijd vanzelf. De Ouders in Actie hebben ervaring 
in het bespreken van veel verschillende thema’s: om-
gaan met geld, opvoeden in culturen, pubers, voeding, 
verdriet en emoties, en nog veel meer.
Geïnteresseerd? U bent van harte welkom op 11 okto-
ber in de Kinderfaculteit!

Hoe doe jij dat nou?
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Kids Run Pendrecht

De Open Dag van de Kinderfaculteit, op zaterdag 2 okto-
ber, werd dit jaar opgeluisterd met een hardloopwedstrijd 
voor alle basisschoolkinderen in de wijk. Tijdens deze 
Kids Run, werd er gelopen in 4 verschillende leeftijds-
groepen. De 40 deelnemers startten vanaf Plein 1953 en 
maakten via de Sliedrechtstraat en de Krabbendijkestraat 
een ronde van 700 meter. De finishvlag was direct voor 
de entree van Vitaal Pendrecht, waar de kinderen werden 
onthaald door hun enthousiaste ouders.
Tijdens de start van groep 5/6 begon het plotseling en 
hard te regenen, maar dat leek de lopers niets te deren. 
Na het startschot sprintten de deelnemers alsof hun leven 

er vanaf hing. Natuurlijk is meedoen belangrijker dan win-
nen, maar voor de snelste kinderen waren er een aantal 
leuke prijzen te verdienen. De winnaars per categorie:
Groep 1+2: Jöel Koorndijk, Beatrixschool,
Groep 3+4: Karam Almokdad, Over De Slinge Sommels-
dijkstraat,
Groep 5+6: Jeremo MacAndrew, Over De Slinge Som-
melsdijkstraat,
Groep 7+8: Sanel Arnoutovic, Beatrixschool.

Alle vrijwilligers en verkeersbrigadiers ontzettend bedankt 
voor jullie hulp!
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Op 2 juli 1993 was in het zuidelijke 
deel van de Stavenissestraat een 
groot feest, het was de dag dat de 
vier gerenoveerde flats van het Pen-
sioenfonds Voor de Havens officieel 
werden opgeleverd.De renovatie 
van de PVH-flats was het resultaat 
van de langdurige inspanningen van 
de huurdersgroep en de toen nog 
bestaande Bewonersorganisatie 
Pendrecht.
Wethouder Pim Vermeulen onthulde 
een houten bord met daarop de 
tekst “Lang gewacht en niet gezwe-
gen, nooit gedacht en toch afgekre-
gen.”

Als blijvende herinnering aan de 
renovatie onthulde de wethouder 
daarna een kunstwerk dat tot op de 

Pendrecht van toen

Iedereen die wel eens over het Havenspoorpad loopt of 
fietst kent de adoptiebomen die er door de voormalige 
deelgemeente Charlois in 2011 zijn geplant onder de 
naam Levenspad. Bewoners konden een boom adopte-
ren en dat was een groot succes: alle 275 bomen waren 
in betrekkelijk korte tijd vergeven. Helaas gaat het al 
enkele jaren niet zo goed met het onderhoud van de 
knotwilgen en ook de geschilderde namen vragen om 
een opknapbeurt. Verder zouden er zwerfkeien met me-
talen platen komen waarop de toelichtende teksten van 
de bomen komen te staan, die keien liggen er al enkele 
jaren maar alleen de eerste plaat met de naam Levens-
pad is in maart 2014 onthuld. Al met al lijkt het er op 
dat na het opheffen van de deelgemeente in april 2014 
niemand zich meer om het Levenspad bekommert.

De Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk (BOCL) 
komt op voor de belangen van het Zuidrandgebied en 
zag net als vele adoptanten het verval van het Levens-
pad met lede ogen aan. Begin 2017 bracht de BOCL de 
situatie rond het Levenspad in de publiciteit en sindsdien 
is er veel ten goede veranderd. Er is een vereniging 
Vrienden van het Levenspad opgericht en er zijn met 
Stadsbeheer duidelijke afspraken gemaakt over het 
onderhoud van de bomen. Daarnaast wordt bekeken in 
welke vorm de destijds toegezegde informatieborden 
zullen worden geplaatst. Er wordt zelfs gedacht aan 
uitbreiding van het Levenspad op het IJsselmondse deel 
van het Havenspoorpad, dit plan werd onlangs voorge-

Ontwikkelingen rond het Levenspad

dag van van-
daag te zien is 
aan de gevel 
van Stavenis-
sestraat 312. 
Het bestaat uit 
drie gekleurde 
tandwielen 
(afkomstig van 
een scheepsdie-
selmotor) die in 
elkaar grijpen, 
dit symboliseert 
de binding van Pendrecht met de 
haven en de samenwerking van alle 
betrokkenen tijdens de renovatie. Als 
je ter plekke gaat kijken, let dan ook 
eens op de karakteristieke scheeps-
lampen die naast de portiekdeuren 
zijn aangebracht.

Bij de foto: De toespraak, kort 
voor het moment van de onthul-
ling van het bord. Links op de 
foto de toenmalige Pendrechtse 
opbouwwerker Ben van Zanten.

Mario Bosch

legd aan de gebiedscommissie IJsselmonde die daar 
zeer positief op reageerde.
Al met al gaat het Levenspad mede dankzij de inzet van 
de BOCL een goede toekomst tegemoet. De vereniging 
Vrienden van het Levenspad heeft een eigen website 
www.levenspad.net en is ook actief op Facebook, regel-
matig is daar het laatste nieuws te lezen.

Mario Bosch
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Organist Jan van Dijk neemt afscheid
Op zondag 3 september j.l. was er een bijzondere 
dienst in de Open Hofkerk waarin Jan van Dijk af-
scheid nam als organist.

Jan is maar liefst 35 jaar verbonden geweest aan de 
Open Hofkerk en "zijn" Vierdag-orgel, hij volgde in 1982 
Jacques van Oortmerssen op. Niet alleen het begeleiden 
van de kerkzang is de verdienste van Jan maar hij was 
ook betrokken bij de Zondagmiddagmuziek en regelde 
het onderhoud van het orgel. Jan van Dijk wordt op-
gevolgd door Martien de Vos, een jonge en talentvolle 
organist die net als Jan ook van Flakkee komt.

Heel veel mensen waren naar de Open Hofkerk ge-
komen voor deze bijzondere dienst en na het uitspre-
ken van de zegen speelde Jan “Wachet auf, ruft uns 
die Stimme” van Max Reger, dit was het allerlaatste 
werk wat Jan als organist van de Open Hofkerk op het 
Vierdag-orgel ten gehore bracht.

Aan het einde van de dienst spraken de beide pastors 
Johan Bos en Guus Ruijl de scheidende organist toe. 
Natuurlijk kreeg Jan enkele cadeaus en daarna gaf 
Guus hem het laatste woord. Jan deed dat en aan het 
einde van zijn toespraak vroeg hij Martien om naar voren 
te komen. Daarna overhandigde hij de sleutels van het 
orgel aan zijn opvolger, met deze symbolische handeling 
kwam er officieel een einde aan een tijdperk van 35 jaar. 
Het komende half jaar zal Jan Martien verder inwerken 

Kledingbeurs in de Sint Bavokerk
Op zaterdag 30 september a.s. is er in de Sint 
Bavokerk een tweedehands kledingbeurs.

Helaas zal er net als vorig jaar ook dit jaar geen fancy 
fair zijn. Er zijn simpelweg te weinig vrijwilligers om 
het te organiseren en de meesten van hen kunnen het 
vanwege hun leeftijd ook fysiek niet meer aan. Dat is 
jammer want het gezellige evenement op het kerkplein 
trok ieder jaar in september altijd veel bezoekers, de 
opbrengst kwam geheel ten goede aan de kerk.
Om toch iets te doen is er een alternatief bedacht in 
de vorm van een tweedehands kledingbeurs. Er is de 
afgelopen tijd al heel veel ingezameld, behalve kleding 
en schoenen zijn er ook tassen en koffers.
De beurs is op zaterdag 30 september en de verkoop 
begint om 10.00 uur, wie weet wordt net als vroeger bij 
de fancy fair het evenement geopend door het luiden 
van de kerkklokken.

Mario Bosch

dus hij zal nog regelmatig naar Pendrecht komen. Na 
het afscheidswoord was er gelegenheid om Jan en zijn 
vrouw Jannie de hand te schudden en daarna kon er in 
de ontmoetingsruimte nog even nagepraat worden.

Mario Bosch

Jan van Dijk (rechts) overhandigt de orgelsleutels 
aan zijn opvolger Martien de Vos.
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Kort verslag van ‘’Theater Pendrecht Ontmoetingen’’ van het 
afgelopen jaar
Vorig jaar in september zijn we begonnen met het uitzetten 
van een nieuw theaterstuk met de mensen die in de wijk 
wonen. Met kerst ging het over de Decembermaand, de 
feestdagen met als rode draad, de eenzame ouderen. De 
drie voorstellingen waren druk bezocht en sommige mensen 
herkenden zich erin en waren blij dat het op deze manier 
nog eens onder de aandacht gebracht werd.
In maart zijn wij begonnen met een nieuwe serie van drie 
voorstellingen met als titel “Midzomeravond”. Verschillende 
kanten van de liefde kwamen aan bod zoals moederliefde, 
liefde voor je huisdier maar ook kalverliefde en een hopeloze 
liefde. Ook deze voorstellingen zijn weer gezien door het 
maximaal toegestane aantal bezoekers.
Het was een gewaagd idee maar een groot succes gebleken 
net voor de zomervakantie.
De voorstellingen hebben drie nieuwe spelers opgeleverd en 
een bewoner die hand- en spandiensten wil verrichten.
Dus voor het komende seizoen gaan we weer een beroep 
doen op de gebiedscommissie en fondsen om ook volgend 
jaar weer verder te kunnen. Pendrecht Theater Ontmoe-
tingen heeft een belangrijke sociale functie in de wijk, stelt 
actuele onderwerpen aan de orde en hebben de taken goed 
verdeeld. Daarvoor onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groet namens alle spelers, vrijwilligers en 
wijkbewoners van Theater Pendrecht Ontmoetingen

Joke Spijkers, speler, coördinator en wijkbewoner.
Bien Hofman, projectleider Pendrecht Universiteit

Ingezonden stuk

Vitaal Pendrecht is met een nieuw taal programma 
gestart en wil mensen ondersteunen die behoefte 
hebben aan taalonderwijs omdat ze willen integreren. 
Vitaal Pendrecht wil kwaliteit en het aanbod op elkaar 
af-  stemmen. In dit specifieke project werken we samen 
met HBO (Pabo) studenten die hun minor volwassen 
taalonderwijs doen. Zij worden vanuit school begeleid 
en verzorgen de lessen i.s.m. een gekwalificeerd docent 
van Knoester Trainingen. Ook is een student logopedie 
enthousiast om aan te sluiten bij de lessen om haar 
kennis te kunnen verbreden. Vitaal Pendrecht wil de 
mensen een compleet aanbod bieden zodat ze goed 
taalonderwijs krijgen. Dat wordt gecombineerd met com-
puterlessen op verschillende niveaus omdat blijkt dat 
veel mensen daar ook behoefte aan hebben.

Doelgroep
Voor wie is het aanbod?
•  Voor alle gemotiveerde mensen uit Pendrecht, Charlois 

of Rotterdam.
Voor dit specifieke programma zijn alle deelnemers 18+ 
en niet-inburgeringsplichtig. 

Voor inburgering/alfabetisering kan echter ook worden 
aangemeld bij Vitaal Pendrecht en zal worden doorver-
wezen naar Knoester Trainingen voor een uitnodiging 
voor een persoonlijk gesprek.

Aanmeldingen elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur 
bij Vitaal Pendrecht, Plein 1953 nr. 192.

Toelichting
De lessen zijn niet vrijblijvend er wordt van de deelnemer 
verwacht dat aan alle lessen wordt deelgenomen en 
volledige inzet om tot een zo’n goed mogelijk resultaat te 
komen.

Wanneer
Taallessen: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 
tot 11.30 uur. Oefenlessen en logopedie; dinsdag van 
19.00 tot 20.30 uur.

Er wordt voorrang gegeven aan mensen die de hier-
boven beschreven taalniveauverhogingsroute willen 
volgen.

Nieuws van de Pendrecht Universiteit
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Opknapbeurt Sliedrechtflat
Na alle nieuwbouw en renovatieprojecten was ook de 
Sliedrechtflat aan een opknapbeurt toe.
Het parkeerterrein is opnieuw aangelegd en er is een 
nieuwe slagboom met een code systeem. De naam van 
de flat staat nu ook bij de inrit. De brievenbussen zijn 
verplaatst naar de buitenkant zodat ze gemakkelijker te 
bereiken zijn. De ingang is gemoderniseerd door een 
glazen pui te plaatsen en de entree is opgehoogd. De 
tussendeuren functioneren nu op sensors zodat het 
een stuk lastiger is voor buitenstaanders om binnen te 
komen. Naast de parkeerplaats is er nu ook een fietsen-
stalling, container- en grofvuilruimte. Binnenkort gaat de 
Fa. Binder zorgen voor de vergroening om het compleet 
te maken. Kortom de Sliedrechtflat kan er weer een 
aantal jaren tegen.
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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

Turks Huis in Pendrecht (010) 410 03 16
Sommelsdijkstraat 35
3086 BK Rotterdam
Dagelijks geopend van 10:00 tot 22:00 uur.

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

Vraagwijzer Charlois Zuid 14010
Zuiderparkweg 300 ma. do. en vrij. 10:00-15:00; di 13:00-15:00
3085 BW Rotterdam

Contact met de wijkconciërge
Inloopspreekuur op woensdag van 14:00 tot 15:00 uur in de 
Zuiderkroon. Mailadres: aw.vandersteen@rotterdam.nl

ALARMNUMMERS
Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance (0180) 64 33 00
Brandweer (010) 446 84 28
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 bestuur van Vitaal Pendrecht is ontzettend blij dat 
i.s.m de Open Hofkerk en de Gebiedscommissie dit jaar 
weer een prachtig concert van het Oeral Kozakkenkoor 
en het Uzory Ensemble kan organiseren op zondag 10 
december aanstaande. Dirigent Gregor Bak zorgt voor 
een onvergetelijke middag.
De kaartjes zijn te koop voor € 6,50 incl. een kopje kof-
fie of thee, dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 
uur bij de gastvrouwen op Plein 1953 nr. 192.

UIT  IN  PENDRECHT

Concert Oeral Kozakkenkoor 
en het Uzory Ensemble

GEZOCHT: BEGINNEND GITARIST

Heeft u een gitaar staan, maar geen idee wat u ermee 
moet? Wilt u het graag leren, maar weet u niet waar u 
moet beginnen?
Kom dan donderdag avond 19.00 - 21.00 uur naar 
Vitaal Pendrecht. En leer uw favoriete liedjes spelen!
Man of vrouw, 25 of 70 jaar oud. Het maakt niet uit als 
het maar gezellig is.
Meer info? Vraag naar Armando.
Kosten 10 euro per les. Let op alleen akoestische gitaar.
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Nieuwe wind waait in speeltuin Neeltje Jans

Openingstijden speeltuinen
Speeltuin Neeltje Jans Kerkwervesingel is van 
maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 
uur zondag van 13.30 tot 16.00 uur, zaterdags 
gesloten.
Speeltuin 7 Sliedrechtstraat is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag 
en zondag gesloten.

Met ingang van 10 juli j.l. geniet Bas van zijn pensioen 
en is Senca begonnen als de nieuwe toezichthouder van 
de speeltuin.
De speeltuin is goedgekeurd als vitale speeltuin omdat 
we een rook- en alcoholvrije speeltuin zijn, zowel in het 
gebouw als in de tuin en ook als de kinderen er niet zijn. 
De speeltuin volgt de pedagogische wijkvisie die afge-
sproken is tussen de scholen, de gemeente Rotterdam 
en op die visie is inmiddels ook de kinderopvang en 
Vitaal Pendrecht aangehaakt. Het Lekker Fit programma 
is populair in de wijk.

Het afgelopen jaar zijn de keuken en het toilet vernieuwd 
maar het is allemaal nog niet klaar. Het volgende plan is 
verven van de kleine gang en het plafond moet aan-
gepakt worden met nieuwe lichtarmaturen. Ondanks 
dit alles gaan de activiteiten gewoon door: Halloween 
knutselen (25 oktober), Halloween (28 oktober), specu-
laaspoppen versieren (22 november), Sint Nicolaas 
(29 november), Kerststukjes maken (13 december) 
en een Kerstbrunch (13 december). Daarnaast zijn er 

spontane activiteiten zoals film, poppenkast, knutselen, 
voorleesmiddagen, cup cakejes versieren, pizza's ma-
ken, enzovoort.
De speeltuin is elke werkdag open van 10.00 tot 17.00 
uur. Ook als het regent zijn de kinderen welkom: er 
wordt gezorgd voor kleurplaten, boekjes en verf zodat 
er genoeg te doen is. Hou de Facebookpagina van de 
speeltuin in de gaten daar worden regelmatig de activi-
teiten aangekondigd.
De speeltuin is in de eerste plaats van en voor de 
kinderen, er wordt geen toegang of lidmaatschap aan 

verbonden om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. 
Er wordt gezorgd dat er iets gegeten kan worden tegen 
voor iedereen betaalbare prijsjes zoals een tosti, poffer-
tjes, pannenkoekjes, broodjes knakworst en een ruime 
keus uit zakjes Cup a Soup. Er wordt rekening gehou-
den met alle eetgewoonten, zelf meegebracht eten is 
dan ook niet toegestaan.
Voor een grote activiteit moet wel even aangemeld 
worden om te voorkomen dat kinderen teleurgesteld 
worden. Dit kan elke werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur 
bij Senca, het kleine bedragje wat gevraagd wordt komt 
altijd weer ten goede van uw eigen kind. De speeltuin 
draait op vrijwilligers met Senca als enige beroepskracht 
die gedetacheerd is vanuit de BSW. Hulp bij de activi-
teiten is altijd welkom, een keer knutselen of voorlezen 
maar talenten voor de poppenkast zien we ook graag, 
kortom: het wordt een mooi druk jaar.
Voor kinderen is het belangrijk dat er een veilige, ge-
zonde en fijne speeltuin is waar ze later met plezier op 
terug kunnen kijken.  Bien Hofman


