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ADVERTENTIE

Gefeliciteerd!

Boeken
In de boekenkasten bij Vitaal Pendrecht staan 
boeken die gehaald kunnen worden om te lezen, 
ook brengen bewoners er hun overbodige boe-
ken zodat er aldoor nieuw aanbod is. De boeken 
mogen na het lezen doorgegeven worden aan 
anderen maar ook weer worden teruggebracht. Er 
zijn meerdere kasten met boeken, inclusief een 
kinderboekenkast.
Tot slot: er is geen vaste uitleentermijn dus geen 
frustraties van binnen twee weken terug brengen 
maar thuis houden tot het boek uit is. Bien Hofman

Met trots feliciteert het bestuur en alle medewer-
kers Shanitsa Leuteria.
Tien jaar geleden kwam ze vragen of ze stage 
mocht lopen omdat ze een MBO-opleiding aan 
het volgen was. Op de vraag voor welke richting 
was het antwoord graag voor de boekhouding. 
Gelukkig was de boekhouding destijds net in het 
stadium dat er gedigitaliseerd moest worden van 
de toenmalige deelgemeente dus kwam dat mooi 
uit. Ze heeft het hele proces samen met onder-
steuning van (sponsoring) uren van Yacht met een 
diploma af kunnen ronden. Maar… ”ik ga verder 
hoor dit is niet genoeg” en ging weer aan de slag. 
Nu met sponsoring uren van PWC ook weer een 
groot accountancy kantoor die haar weer graag 
ondersteunden. Maar alsmaar bij dezelfde orga-
nisatie stage lopen vond de stage begeleider niet 
goed. Stageplaatsen vinden valt niet mee maar 
Woonstad Rotterdam heeft haar toch een jaar lang 
onder haar hoede genomen ook weer met een 
goede afronding. Daarna HBO en met hulp voor 
het zoeken van een nieuwe stageplaats bij de 
gemeente Rotterdam heeft ze ook dat diploma op 
zak. Nu zijn er tien jaar om, intussen getrouwd drie 
kinderen en als klap op de vuurpijl een baan. Met 
advies en hulp bij het maken van een mooie brief 
en c.v. en ook de les dat je uiteindelijk zèlf de sol-
licitatie gesprekken moet voeren is dat spannend. 
Shanitsa: “Ik heb geïnvesteerd in mijn toekomst 
en samen met mijn man en kinderen ziet voor 
ons de toekomst er stukken beter uit. Ik kan het 
iedereen aanraden.”
Ze is een rolmodel voor Pendrecht we kunnen 
trots op haar zijn want ze heeft gezegd dat ze ook 
mee blijft werken aan de boekhouding van Vitaal 
Pendrecht.
Van harte gefeliciteerd en heel veel succes.

Bien Hofman
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Beste Lezer,

Voor u ligt het laatste nummer van dit 
jaar. Een druk jaar overvol met ook 
weer nieuwe activiteiten. Elke dag ko-
men er tussen de 80 en 100 kinderen 
hun colleges volgen. De taallessen zijn 
begonnen en de vorderingen zijn zicht-
baar op de foto. Drie ochtenden per 
week op tijd zijn is even wennen maar 
werpt al zijn vruchten af. Woonstad 
heeft een mooi artikel over de duur-
zame renovatie Geertruidenber/Wagenbergstraat. Ook de Speeltuin Neeltje Jans 
heeft een grote sprong gemaakt met heel veel bezoekers en vier grote activitei-
ten per jaar. Het college Benin was een leerzame dag in de zin van even stilstaan 
hoe het in andere landen gaat en wat kunnen we van hen leren. De dialogen met 
de verschillende onderwerpen sluiten daar ook mooi op aan.
Op zondag 10 december is het Oeral Kozakken Koor weer in de Open Hofkerk. 
Haast u want de kaartjes zijn bijna uitverkocht. Ook In de St. Bavokerk is op zon-
dag 17 december om 15.00 uur een kerstconcert.
Tot slot wenst de redactie en alle medewerkers van Vitaal Pendrecht iedereen 
hele fijne feestdagen en een prettig jaarwisseling.
Tot ziens op donderdag 18 januari om 19.30 voor het Nieuwjaarscollege waar 
iedereen van harte welkom is en vergeet de voorstellingen van het Theater
Pendrecht Ontmoetingen eind januari niet.
(zie website: www.stichting-vitaalpendrecht.nl of pag. 5)



4

IN DE KIJKERD

4

De Onze Lieve Vrouwe van Lourdes 
Parochie en Lief en Leed
Ook in de Onze Lieve Vrouwe van 
Lourdes Parochie, in de volks-
mond De Bavo Parochiën doen 
mee met de derde ronde van Lief 
en Leed van Opzoomer Mee.

Het is goed voor de buurt, de Som-
melsdijkstraat en de Slinge om 
bewoners met elkaar kennis te laten 
maken.
Kijken of we verbindingen kunnen 
maken tussen mensen die wat voor 
elkaar zouden kunnen betekenen.
Ruth Hofwijks en een aantal vrijwil-
ligers maken zich er sterk voor want 
de leeftijd van de gemiddelde bezoe-
ker bij hen is hoog.
Dan is het fijn dat als je ziek bent 
iemand een bloemetje komt brengen 
en laat weten dat er wordt meege-
leefd.

Het valt niet mee om nog iets te 
bedenken wat leuk is maar opsmuk 
wordt erg gewaardeerd en siera-
den zijn bijna alle vrouwen gek op. 
De workshop sieraden maken is 
dan ook enthousiast ontvangen, 

Opzoomeren
De nieuwe campagne is weer van start 
gegaan en met de decembermaand voor 
de deur helpt het om met het bedrag van 
een bon, de kerstboom en de lichtslang 
die aangevraagd kunnen worden de 
straat er weer gezellig uit te laten zien. 
Aan het eind van het jaar met de buren 
de boom versieren en de lichtjes erin 
maakt het toch allemaal gezelliger.
Er is goed meegedaan met de Lief en 
Leed campagne en in 2018 gaat Op-
zoomer Mee er mee door, u kunt zich al 
aanmelden.
Aanmeldingsformulieren kunt u vinden in 
de folderkast in de gang van het Kinder 
Service Hotel en Vitaal Pendrecht. Voor 
advies en hulp bij het invullen van het 
formulier kunt u terecht bij Vitaal Pen-
drecht.

zelf maken is leuk en goed voor de 
motoriek.
Muziek en eten dat is het cement 
van een wijk wordt vaak gezegd en 
dat is ook bij deze groep het geval.
Oude Nederlandse liedjes, die 
meegezongen kunnen worden en 

waarop ook de voetjes van de vloer 
gingen maakt het gezellig. Koffie 
met wat lekker, een drankje en hapje 
en het feest is compleet.
Contacten zijn weer gelegd en dat is 
het doel van deze middag.

Mario Bosch

Wie krijgt in 2018 de Clasien Kramer-prijs?
De Clasien Kramer-prijs is in het leven geroepen toen ze afscheid 
heeft genomen van Vitaal Pendrecht als bestuurslid. Als eerbetoon is 
er 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 Hol-
lander was dit jaar de eerste die de eer te beurt viel om deze bijzon-
dere prijs uitgereikt te krijgen. Bij de speld hoort ook een bedrag van 
€ 250,- dat de winnaar van de prijs vrij mag besteden. Tot woensdag 
20 december kunnen er nieuwe aanmeldingen ingeleverd worden die 
door een speciale commissie worden beoordeeld (de commissieleden 
zijn niet uit de wijk afkomstig).
Voordrachten met een toelichting waarom je denkt dat iemand de prijs 
verdiend kunnen worden ingeleverd 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 
contact op of kom even langs.

Harry Kock, voorzitter
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Om vast in uw agenda te zetten:
Pendrecht Theater

Eind januari is het weer zover: een nieuwe voorstelling 
van Pendrecht Theater, de Theaterontmoetingsplaats in 
de wijk.
Geen kerstvoorstelling dit jaar, maar een wintervoorstel-
ling: Midwintervriendschap.

Na Midzomerliefde nu dus een voorstelling over vriend-
schap.
Aristoteles, een oude Griek, zei: je hebt 3 soorten vriend-
schap. Vriendschap voor het plezier, voor het nut, en 
ware vriendschap. 
Maar wat is vriendschap nog, in een tijd waarin mensen 

soms 500 Facebookvrienden hebben? Waarin ouderen 
worden afgescheept met een robot als vriend?

U kunt het zien op woensdagavond 24 januari en
31 januari. Aanvang 19.30 (zaal open vanaf 19.00)
Er is ook weer een matinee: zondagmiddag 28 januari. 
Aanvang 15.00 (Zaal open vanaf 14.30).
Plaats: Plein 1953 nummer 192, Rotterdam.
U kunt reserveren vanaf nu.
Telefonisch: 010-4809346.
Per mail: joke.spijkers@gmail.com

Joke Spijkers/Pieta Bot

Zoals iedereen weet is In de Kijkerd ons wijkblad, daar 
kunt u alle nieuwtjes en activiteiten in vinden die op dat 
moment onder de aandacht gebracht moeten worden.
Zoals het goede nieuws dat we nu aan 99,99% bezor-
ging zitten. Ook in de omliggende wijken is het blad niet 
meer onbekend.
Af en toe vallen bezorgers uit doordat ze op zo’n hoge 
leeftijd komen of door ziekte dat ze genoodzaakt zijn te 
stoppen. Het valt niet altijd mee om dan meteen weer 
iemand te vinden die het op zich wil nemen.
Het zou fijn zijn om een reserve lijstje van mensen te 
hebben waar we een beroep op kunnen doen om in 

Ons wijkblad In de Kijkerd
zo’n geval die straat op zich te nemen tot we een vaste 
bezorger gevonden hebben.
Heeft u het blad een keer niet in de brievenbus gekre-
gen loop dan even langs Vitaal Pendrecht, Plein 1953 
nr. 192 daar ligt altijd een extra stapeltje of vraag het 
even aan één van de gastvrouwen.
Het blad komt vier keer per jaar uit te weten omstreeks 
maart, juni, september en november.
Heeft u zelf nieuwtjes waarvan u denkt, dat is interes-
sant voor de wijk stuur het dan naar info@stichting-
vitaalpendrecht.nl met een mooie foto in de hoogste 
resolutie. De Redactie

Cast Midzomerliefde
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In de Krabbendijkestraat is een fietsenwinkel geopend 
op de locatie tussen de drankenhandel en Albert Heijn. 
De winkel heeft een groot assortiment dames-, heren- 
en kinderfietsen. Naast dit alles is eveneens aan een 
grote sortering accessoires gedacht waaronder fietsbel-
len, goede sloten en banden.
Belangrijk om te weten is dat er ook reparaties worden 
uitgevoerd. En dat is pas service: in een straal van 10 ki-
lometer kan uw fiets worden opgehaald als u niet in staat 
bent om hem zelf te brengen. En als de fiets weer ge-
maakt is wordt hij ook weer keurig bij u thuis afgeleverd.
Uit een onderzoek, uitgevoerd door de eigenaar, bleek 
dat er grote behoefte was aan deze voorziening in de 
wijk. Het was altijd ver lopen met een lekke band naar 
Zuidwijk waar de dichtstbijzijnde winkel te vinden was. 
Het is al vele jaren geleden dat rijwielhandel Philipsen 
vertrok van het Plein, het gemis altijd is gebleven maar 
op de Krabbendijkestraat 6 wordt in de komende tijd 
vast hele goede zaken gedaan. Joke Spijkers

'Cityfietsen' nieuwe winkel

Werkzaamheden Stavenissestraat
In oktober is in het voorste deel van de Stavenis-
sestraat begonnen met de aanleg van een warm-
teleiding om de Kortgeneflat aan te sluiten op het 
restwarmtenet. Van de gelegenheid wordt gebruik 
gemaakt om delen van de riolering te vernieuwen en 
de straat opnieuw in te richten.

Restwarmte is warmte die vrijkomt in elektriciteitscen-
trales of bijvoorbeeld bij het verbranden van afval, deze 
warmte verwarmt water dat vervolgens via een onder-
gronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen 
stroomt. Ruim 124.000 huishoudens en 1.800 bedrijven 
ontvangen nu al warmte via dit warmtenetwerk. Omdat 
er in Pendrecht al restwarmteleidingen liggen was een 

aftakking vanuit de Sliedrechtstraat voldoende om de 
Kortgeneflat aan te kunnen sluiten.
De aanleg van de warmteleiding in de Stavenissestraat 
is nagenoeg klaar en daarna zal de straat zelf worden 
aangepakt, dat is hard nodig want het wegdek is erg 
slecht. De parkeerplaats voor de flat Stavenissestraat 
12-58 wordt eveneens opgeknapt, in enkele parkeer-
vakken staan bomen en de bestrating heeft last van de 
boomwortels. De bomen zijn inmiddels gekapt, er komen 
na afloop weer bomen terug maar dan op plaatsen waar 
ze geen parkeerhinder veroorzaken. De werkzaamheden 
in de Stavenissestraat zullen nog tot begin 2018 duren 
maar er wordt voor gezorgd dat tijdens de feestdagen in 
december de straat begaanbaar is. Mario Bosch

Vóór het begin van de werkzaamheden 
lagen de warmteleidingen al klaar.
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VO-scholenmarkt

Op maandag 18 december vindt de jaarlijkse VO-scho-
lenmarkt plaats in de Kinderfaculteit. Leerlingen van de 
groepen 7 en 8 bezoeken de markt om kennis te maken 
met verschillende middelbare scholen. De leerlingen en 
hun ouders staan binnenkort immers voor een belang-
rijke keuze. Welke school past goed bij je mogelijkheden 
en welke school spreekt je aan?
Maandag 18 december
13.00-15.00.  Bezoek van de klassen van de verschil-

lende scholen.
17.00-18.30. Markt open voor ouders.

Taalclub, Taalplezier, De Romeinen, Engels, Arabisch, Schrijfdans, Verhaal-
tjessommen en gewoon Taal. In verschillende lessen van de Kinderfaculteit 
werken de kinderen hard aan hun taalontwikkeling. 
In Taalplezier schrijven de leerlingen hun eigen gedichten. Bij de Romeinen 
onderzoeken ze de geschiedenis van Rotterdam terwijl zij beter begrijpend 
leren lezen. Bij Verhaaltjessommen gaat het om lezen en rekenen tegelij-
kertijd. En de Taalclub leest, knutselt en schrijft de sterren van de hemel. 
Allemaal verschillende manieren om creatief om te gaan met taal.

Taal op de Kinderfaculteit
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'Huiswerkbegeleiding op
de Kinderfaculteit'
Op de Kinderfaculteit is er 
elke zondag huiswerkbe-
geleiding voor leerlingen 
van het voorgezet onder-
wijs. Er zijn begeleiders 
die jou kunnen helpen met 
verschillende vakken waar 
jij moeite mee hebt. Wil jij 
extra begeleiding en vind 
jij het leuk om samen met 
andere kinderen uit de 
wijk te leren en elkaar te 
helpen wanneer dat nodig 
is, dan is dit iets voor jou. 
Elke zondag van 10.00 tot 
11.30 ben je welkom op de 
Kinderfaculteit.

Vakmanschap 
Het project Vakmanschap laat leerlingen van groep 7 
en 8 kennis maken met verschillende beroepenvelden 
om zich op hun eigen toekomst voor te bereiden. Door 
deze werkbezoeken doen zij ideeën op voor hun eigen 
toekomst.
Het programma van dit jaar zie je hiernaast. Je kunt nog 
inschrijven op de site van de Kinderfaculteit.

Werken met dieren 29 november en 6 december 

Autowereld 17 januari en 31 januari

Geneeskunde en Zorg 7, 14 en 21 maart

Rechten en handhaving 18 en 25 april 

Sport 6 juni
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Zondagscollege op de KinderFaculteit
Wil je extra begeleiding in taal, 
rekenen, spelling, woordenschat en 
begrijpend lezen? Kom dan naar het  
Zondagscollege.
Iedere zondag van10.00 tot 13.00 
uur, voor leerlingen van groep 6,7 en 
8. Groep 8 mag zelf kiezen uit taal 
of rekenen; na de citotoets berei-
den we jullie voor op het voorgezet 
onderwijs. Je krijgt dan les in ver-
schillende vakken zoals wiskunde, 
Engels en taal.
Ook leer je huiswerk plannen en 
agenda bijhouden. Inschrijven kan 
via site van de Kinderfaculteit: kin-
derfaculteitpendrecht.nl.

De Kinderfaculteit Pendrecht zoekt voor het Zon-
dagscollege enthousiaste en gemotiveerde leer-
krachten (in opleiding).

Als docent zondagscollege geef je taal- en rekenles 
aan een groep van 8-12 leerlingen. Het Zondagscol-
lege van de Kinderfaculteit is ieder zondag van 10.00-
13.00. Ook begeleid je hen in het maken van huiswerk. 
Je bereidt de lessen voor en stemt het af met het 
programma dat de leerlingen op hun school volgen. Je 

zorgt voor een goede en enthousiaste werksfeer in de 
les waardoor leerlingen iedere week weer gemotiveerd 
zijn om naar het zondagscollege te komen. Via de mail 
onderhoud je contact met de leerkracht van school van 
de leerlingen en met de ouders. Je werkt samen in een 
team met 5 à 6 docenten en een coördinator van de 
Kinderfaculteit.

Interesse? Stuur een mail aan:
m.hammouche@stichting-vitaalpendrecht.nl. 

Vacature docent Zondagscollege van de Kinderfaculteit



Gevonden 
voorwerpen
Een kapstok vol
jassen, een doos vol 
boterhamtrommels, 
armbanden, drinkbe-
kers en ga zo maar 
door.
Mist u een jasje aan
uw eigen kapstok?
Kom rustig langs de 
Kinderfaculteit, mis-
schien hangt die hier.
Aan het eind van het 
jaar doen we alle ge-
vonden voorwerpen 
weg.
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Van 12-14 oktober gingen 
de 12 extreme sporters uit 
Pendrecht op kamp naar 
Monster. Strand en zee 
zorgden voor een fraai de-
cor. Voor sommigen de eer-
ste keer zonder hun ouders 
op pad. De jongens leerden 
veel over samenwerken, 
doorzetten en omgaan met 
tegenslag. Spannende 
activiteiten, zoals, zwem-
men, surfen, fietsen, levend 
stratego en een heuse 
spooktocht. ‘s Avonds bij 
het kampvuur werd de dag 
geëvalueerd, waarbij ieder-
een kritisch naar zichzelf 
en elkaar mocht kijken. 
Moe en voldaan werden de 
jongens zaterdag door hun 
ouders weer opgehaald 
bij de Kinderfaculteit. Een 
hoop ervaring rijker, zowel 
voor de begeleiding als de 
leerlingen!

Xtreme Sports op kamp
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Dit is een door mij gemaakte foto 
uit 2008 van de winkel aan de 
Sliedrechtstraat 56. Ten tijde van 
de foto zat er een bloemenzaak 
maar gedurende 30 jaar hanteerde 
herenkapper C.K. Zoeteweij hier 
de schaar. De kapperszaak was op 
de hoek bij de Middelharnisstraat, 
tegenover wat nu Seinpost Slinge 
is. Als kind kwam ik er regelmatig en 
de inrichting van de zaak kan ik nog 
vrij goed herinneren: twee kappers-
stoelen, een lange bank langs het 
raam voor de wachtende klanten en 
rechts schuin in de hoek een kleine 
tafel waar de kassa stond. In 2009 
had ik via de mail contact met een 
zoon van de kapper en hij mailde mij 
enkele wetenswaardigheden over de 
zaak.
“Mijn ouders huurden het woonhuis 
en de winkel in 1958. Het was toen 
grotendeels nog landbouwgebied en 
het heeft mijn vader vele slapeloze 

Pendrecht van toen

Nieuwjaarscollege

Op donderdag 18 januari 2018 van 20.30 tot 21.30 
uur wordt weer het traditionele Nieuwjaarscollege 
gehouden.

Harry Kock, voorzitter van Vitaal Pendrecht, vertelt in 
zijn toespraak over de activiteiten voor 2018. Mario 
Bosch presenteert in twee gedeelten zijn terugblik 
op 2017 en de Clasien Kramer-prijs wordt voor de 
tweede keer uitgereikt. Verder is er natuurlijk muziek 
en hapjes en drankjes.

nachten gekost, omdat hij niet zeker 
wist hoe de zaak draaiende te hou-
den en er een bestaan op te kunnen 
bouwen. Mijn vader heeft zijn winkel 
gehad tot 1988, na een arbeidzaam 
leven als herenkapper van 55 jaar.
In het begin was het klantenbe-
stand van mijn vader uitsluitend van 
werknemers die in de Botlek/Waal-
haven werkten en gebruik maakten 
van buslijn 47, die stopte voor de 
deur. Later is deze lijn opgeheven 
en kwam buslijn 66 er voor in de 
plaats. Omdat de meesten in de 
volcontinu werkten en meestal naar 
de kapper kwamen op onregelma-
tige tijden maakte mijn vader hele 
lange dagen. Soms ging de deur om 
05.00 uur open en rond 22.00 uur 
pas weer dicht, dat kon toen nog. Ik 
weet dat het soms ontstellend druk 
was in de winkel, 15 wachtende 
mensen was geen uitzondering en 
als kind werd ik regelmatig vroeg in 

de ochtend wakker door het gigan-
tisch lachen van de klanten. Het was 
soms groot plezier en vele moppen 
gingen er over de tafel. Het was een 
supertijd die je nu niet meer tegen-
komt.”
Bloemenwinkel Edelweiss sloot in 
2009 de deuren en het winkelblok 
is in 2010 afgebroken, op deze plek 
staat nu kinderdagverblijf Kiddoozz.

Mario Bosch

Buurt Bestuurt
Tijdens de vorige bijeenkomst is de broodcontainer aan 
de orde geweest.
Er is uitgebreid over gesproken dat er nog altijd geen 
reactie was wanneer er een gesprek over de randvoor-
waarden zou zijn. Een dag later kwam de brief en ieder-
een was dan ook verheugd. De afspraak was en is nog 
steeds dat eerst de randvoorwaarden goed besproken 
zouden worden. Alle deelnemers hebben goede sugges-
ties meegegeven om het zo goed mogelijk te regelen. 
Het zou een samenwerking worden tussen een bewoner 
uit de Spizula-flats (de stadsvilla’s op Plein 1953), het 
KSH (Kinder Service Hotel) en Vitaal Pendrecht.
Er is meteen contact opgenomen om tot een afspraak te 
komen maar helaas is daarna de ambtenaar die ermee 
belast was van werkplek veranderd. Zijn opvolger heeft 
tot op heden nog geen contact opgenomen en lastig 
is wel dat in het vorige nummer van In de Kijkerd is 
vermeld dat de container na het verschijnen er wel zou 
staan. Helaas voor een aantal bewoners die belden met 
“waar staat de container, dan kom ik mijn oud brood 
brengen”. Jammer, een gemiste kans maar ook positief 
want het “leeft” en Vitaal Pendrecht is nog steeds bezig 
om de container in de wijk te krijgen maar met goede 
afspraken vooraf. Wordt vervolgd.

Bien Hofman
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College Benin
Op 25 en 26 oktober was de burgemeester met drie 
medewerkers uit het district Sinendé uit het Afri-
kaanse Benin op bezoek.
Bij hen is net als in Pendrecht een project opgezet om de 
kinderen activiteiten aan te bieden die zicht geven op een 
betere toekomst. De burgemeester was vooral geïnteres-
seerd in de samenwerking in Pendrecht tussen ambtena-
ren, scholen en organisaties. Zelf is hij de schakel tussen 
“zijn” mensen van het district en de regering. Eén van zijn 
kernpunten is dat hij zijn best moet doen want de bewo-
ners kunnen zelf hun burgemeester kiezen.
Alle vier waren onder de indruk van het flitsbezoek aan 
Heijplaat RDM waarvoor een gids van het Gilde Rot-
terdam is ingehuurd om de historie van Heijplaat uit de 
doeken te doen.
Op Heijplaat krijg je een andere kijk op wat je kunt doen 
met een enorm scheepswerfcomplex dat heel veel heeft 
betekend voor de ontwikkeling van Nederland met een 
bedrijfsschool waar personeel werd opgeleid. Maar dan 
gaat door allerlei omstandigheden de werf failliet. Wat 
doe je dan met de enorme hallen en het de unieke kan-
toren. Het terrein is ontwikkeld tot een groot opleidings-
centrum voor allerlei beroepstakken in samenwerking 
met het Albeda college. 
Donderdagmorgen was het de beurt aan de projectlei-
ding van de Kinderfaculteit, Addie Bergwerff, algemeen 
projectleider, begon met een mooi verhelderend filmpje. 
Daarin werd een goed beeld gegeven dat er niet alleen 
gerekend en taalvakken worden gegeven, maar er ook 
aan creativiteit wordt gewerkt en de sport een belangrijk 
onderdeel van de Kinderfaculteit uitmaakt. De Reken-
faculteit spreekt voor zichzelf. Addie legt uit dat het 
belangrijk is dat het belangrijk is dat kinderen cognitieve 
vaardigheden leren zodat ze steviger in de maatschappij 
staan. Dat gaat niet allemaal vanzelf. Er worden ervarin-
gen uitgewisseld want de omstandigheden in Sinendé 
zijn vergelijkbaar, maar niet hetzelfde. De kinderen in 
Sinendé moeten soms 6 kilometer naar school lopen en 
twee keer per dag. Het is zo heet dat ‘s middags geen 
les gegeven wordt maar s’avonds. 
De moeders brengen hun kinderen naar school en als 
je geluk hebt is er familie of een bekende waar het kind 
kan blijven tot de avondlessen zijn afgelopen. 
Tot slot geeft Mimount Hammouche een presentatie over 
Vakmanschap, ze heeft een map met foto’s gemaakt om 
per foto uitleg te geven wat de les in hield. Ze vertelt dat 
de kinderen in kunnen schrijven op Vakmanschap en in 
een groep van 15 kinderen een bezoek brengt aan de 
dierenarts, de rechtbank maar ook aan bedrijven. De 
bedoeling van Vakmanschap is dat kinderen hun kennis 
verbreden en later een bewustere keuze kunnen maken 
in vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt. Er worden tips 
uitgewisseld om in Benin met de kinderen en hun ouders 
mee aan de slag te gaan. Bien Hofman
Lees het hele verslag op www.stichting-vitaalpendrecht.nl
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Emancipatie hoe zit het ermee?
Een interessant onderwerp is het wel en zeker als je dat 
aan de tutoren van de Rekenfaculteit vraagt, Een groep 
jonge mensen die elke dag met elkaar werken en heel 
veel contacten hebben met de ouders van de kinderen. 
Om even helemaal uit de werksfeer te zijn was het les-
lokaal ingericht als dialoogruimte, een prima plek en een 
mooi stukje Pendrecht. Twee dames uit de wijk hebben 
voor heerlijke hapjes gezorgd en de assistent projectlei-
der heeft voor een heerlijk kopje koffie en thee gezorgd.
De gemeente Rotterdam vraagt organisaties om dialo-
gen te organiseren met verschillende onderwerpen waar 
een keuze uit gemaakt kan worden.
Iemand van de gemeente komt het gesprek leiden en dit 
keer is gekozen voor het onderwerp emancipatie, met de 
leidende vraag: wat roept dat bij jou op? 
Zonder al te veel op de inhoud in te gaan, omdat afge-
sproken is dat wat gezegd wordt binnen de groep blijft, 
is de kern van deze dialoog dat er nog veel te doen is op 
dat gebied en het vaak afhangt van waar je bent gebo-
ren en de kansen die je krijgt. 

Tussenstand 2017 en informatie voor 2018 (onder 
voorbehoud afhankelijk van de financiën).
Vitaal Pendrecht is met een nieuw taal programma 
gestart om mensen te helpen de Nederlandse taal te 
verbeteren. Omdat dit de 4e en laatste editie van 2017 
en in 2018 in maart weer de volgende In de Kijkerd ver-
schijnt een tussenstand van dit jaar en de plannen voor 
2018. Het aanbod is op elkaar afgestemd en de helft van 
de vier maanden zit er nu op. In dit specifieke project is 
samengewerkt met HBO (Pabo) studenten die hun minor 
volwassen taalonderwijs doen, samen met vrijwilligers is 
er veel werk verzet. Er zijn intake gesprekken gehouden 
om de niveau’s te bepalen en de drie klassen in te delen 
om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen bereiken. 
Het zijn beslist geen conversatielessen want er wordt 
met de methodiek “Beter Lezen” gewerkt. De studenten 
worden vanuit school begeleid en verzorgen de lessen 
i.s.m. een gekwalificeerd docent van Knoester Trainin-
gen. Er wordt met een maand thema gewerkt en aan het 
eind van de maand wordt elk thema op een leuke bijzon-
dere manier afgesloten. Bij het verschijnen van het blad 
zijn ook de computerlessen voor deze groepen begon-
nen. Ook een aangepast programma, ontworpen door 
een wijkbewoner en geheel aangepast op de praktijk.
Voor dit specifieke programma zijn alle deelnemers 18+ 
en niet-inburgeringsplichtig. 
Voor inburgering/alfabetisering kan ook worden aange-
meld bij Vitaal Pendrecht en zal worden doorverwezen 
naar Knoester Trainingen voor een uitnodiging voor een 
persoonlijk gesprek.

Nieuws van de Pendrecht Universiteit
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.

Er wordt hard gewerkt om de financiën rond te krijgen 
om ook in 2018 het programma op dezelfde manier voort 
te kunnen zetten.

Er is een wachtlijst en doen ons best voor uitbreiding 
met nieuwe groepen. Als dat allemaal lukt wordt een 
vacature op (www.stichting-vitaalpendrecht.nl) geplaatst 
voor docenten die tegen een kleine vergoeding een dag-
deel voor hun rekening willen nemen. Op 14 december 
is er een bijzondere taalles en donderdag 21 december 
sluiten we af op een feestelijke manier met het uitreiken 
van de persoonlijke resultaten en een certificaat.

Er waren een aantal aanbevelingen waarvan er één 
uitsprong, zij willen heel graag met een groep ouderen in 
gesprek over dat onderwerp.
Deze afspraak staat en wordt geregeld. Bien Hofman
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Duurzame renovatie in
Geertruidenberg/Wagenbergstraat

Eindelijk is het zover! Na vele renovaties en sloopwerk-
zaamheden in de wijk zijn nu ook de woningen aan de 
Geertruidenbergstraat en de Wagenbergstraat aan een 
uitgebreide opknapbeurt toe.

Al langere tijd stonden de 128 woningen gelegen aan de 
Geertruidenbergstraat 73-135 / 74-136 en Wagenberg–
straat 73-135 / 74-136 op de lijst om gesloopt te worden. 
Echter na uitgebreid onderzoek naar de bouwkundige 
kwaliteit van de woningen heeft Woonstad begin juli 
2017 het besluit genomen de woningen ingrijpend te 
renoveren. 

Wat gaat Woonstad met de renovatie doen?
Het casco van het wooncomplex dus de gevels, vloeren 
en fundering zijn nog in goede staat, maar verder zijn 
de woningen en algemene ruimte technisch versleten. 
Tijdens de renovatie worden de volgende zaken aange-
pakt:
•  de plattegrond van de woning wordt verbeterd, onder 

andere door het inpandige balkon bij de woning te trek-
ken; 

•  de woningen krijgen een groter balkon aan de achter-
kant; 

• de badkamer wordt vernieuwd en vergroot; 
• de keuken en het toilet worden vernieuwd; 

•  de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem 
worden vernieuwd; 

• de installaties voor water en elektra worden vernieuwd; 
•  er worden nieuwe kozijnen met HR++ glas geplaatst en 

de buitengevel wordt opgeknapt; 
• de portieken en kelders krijgen een opknapbeurt; 
•  de dakbedekking wordt vervangen en het dak wordt 

nog beter geïsoleerd.

Deze werkzaamheden zijn zo ingrijpend dat bewoners 
tijdens de renovatie niet in de eigen woning kunnen blij-
ven wonen en dus moeten verhuizen naar een nieuwe 
woning. Uiteraard helpt en ondersteunt Woonstad deze 
bewoners bij het vinden van een nieuwe woning.

De renovatie is opgedeeld in 4 fases:

Eind 2020 verwachten wij dat de renovatiewerkzaamhe-
den zijn afgerond en krijgt Pendrecht 128 duurzame wo-
ningen terug waar bewoners comfortabel kunnen wonen.  
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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

Door omstandigheden kon het concert twee keer niet 
doorgaan maar dit jaar is er weer een kerstconcert in 
de monumentale Sint Bavokerk en wel op zondag 17 
december om 15.00 uur. Het programma is nog niet 
bekend maar het zal net als vroeger afwisselend en 
sfeervol zijn, de traditionele samenzang zal zeker niet 
ontbreken. Naar verwachting zal ook nu het concert 
gratis zijn maar na afloop is er wel een schaalcollecte 
voor een vrije gift ter bestrijding van de kosten. Wie dat 
wil kan daarna nog nagenieten met een beker warme 
chocolademelk of een glas bisschopswijn.

VITAAL PENDRECHT IS GESLOTEN VAN:
Donderdag 21 december tot en met 7 januari 2018

Ook is er dan geen spreekuur van de Rechtswinkel 
Maasstad.

UIT  IN  PENDRECHT

KERSTCONCERT SINT BAVOKERK

Oeral Kozakken Koor
In de vorige In de kijkerd stond de aankondiging voor 
het concert van het Oeral Kozakkenkoor en het Uzory 
Ensemble in de Open Hofkerk op zondag 10 december 
aanstaande. De kaartjes kosten € 6,50 per stuk en zijn 
te koop op werkdagen bij Vitaal Pendrecht.

Tip: haast u want de kaartjes zijn bijna uitverkocht!
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Halloween speeltuin Neeltje Jans

Op 28 oktober j.l. is er in de speeltuin Neeltje Jans een 
Halloween feest georganiseerd. Een paar weken vóór 
Halloween werd het speeltuingebouw al versierd met 
dit thema. De kinderen konden zich inschrijven voor 
dit spektakel, er was een lampionnenoptocht voor de 
jongere kinderen en de oudere kinderen konden zich 
inschrijven voor de spooktocht later die avond. Er werd 
massaal ingeschreven voor de beide tochten, zo’n 271 
kinderen hebben uiteindelijk meegedaan.
De jonge kinderen werden tijdens de lampionnenoptocht 
met een muziekband voorop door de wijk vergezeld 
en er waren onderweg punten waar ze fruit, drinken en 
natuurlijk ook snoepjes  kregen. Sinds vorig jaar is beslo-
ten dat de kinderen niet meer aanbellen, dat is met zo’n 
grote groep niet te doen. De oudere kinderen gingen in 
twee groepen op weg voor de spooktocht, zij hadden 
verschillende schrikmomenten op hun tocht en kregen 
ook het een en ander. 
Er hingen zeilen om de hekken van speeltuin Neeltje 
Jans. Halloween was nog 3 nachtjes slapen. Voor het 
eerst dit jaar ging de tocht niet alleen door de Herkin-
genbuurt maar ook door de Zierikzeebuurt. Sommige 
mensen gruwen van Halloween. Het zou het feest 
van de duivel zijn. Voor Protestanten is het op die dag 
Hervormingsdag en Rooms Katholieken gaan de tijd 
van Aller Heiligen en Aller Zielen in. De tijd om te vieren 
dat de oogst binnen is en dat de doden herdacht wor-
den. Kinderen zal de herkomst van Halloween een zorg 
zijn. Halloween is cool. Je krijgt veel snoep en je wordt 
geschminkt op een manier, waarmee je je vriendjes en 
je ouders de stuipen op het lijf kan jagen. Griezelen is 
geweldig.
En achter dat hek met die zeilen rond Neeltje Jans strui-
kelde je over de skeletten, pompoenen en grafzerken. 

De medewerkers werden stuk voor stuk onder handen 
genomen door Cora. Zij is een kei in schminken en 
weet hoe je de meest verschrikkelijke verwondingen op 
iemands gezicht kunt nabootsen. Zelfs hun ogen werden 
voorzien van lenzen, waardoor je dacht met katten op 
twee poten te maken te hebben.
De eerste tocht was kort na zonsondergang voor de 
kleintjes en daarna kwamen de groten. Het Preventie-
team Pendrecht Noord en de wijkagent begeleidden hen 
veilig door de buurt. Daar werden ze op verschillende 
plaatsen nog eens verrast door allerlei griezelaars voor 
hun huis. Bij terugkomst werden de toegangsbandjes 
van je pols geknipt en tegen inlevering van zo’n bandje 
kregen de kinderen nog eens een griezelverrassing. 
Tot in de kleinste details was nagedacht over de beide 
tochten. Alles werd gedaan om de kinderen een onver-
getelijke avond te bezorgen. Fantastische mensen zijn 
‘t, het team van de Neeltje Jans en hun helpers van de 
preventieteams en je beste vriend, de politie.
Een reactie van een moeder die vrijwilliger is  “Toen ik 
thuiskwam lagen twee kleine meisjes in hun bed op mij 
te wachten en vertelden met grote glanzende ogen dat 
ze het zo fijn hebben gehad”
Geweldige leuke happening met heel veel vrijwilligers 
die echt vanaf de eerste tot de laatste minuut vol energie 
bezig waren. Ik ben blij dat ik er bij was. En ik hoop dat 
we de ook komende tijd met elkaar met dezelfde posi-
tieve instelling in Pendrecht aanwezig blijven.

Vriendelijk groeten, Theo Polderman
(de nieuwe wijkagent)

Joke Spijkers + Rieks Westrik
Bij het verschijnen van dit blad is het spannend want, 
is de Sint dan wel of niet geweest op 29 november?

Foto´s Rieks Westrik


