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Pernis
Kookliefhebbers gezocht

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt
en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en
vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Pernis leuker en
beter maken.

Kookt u altijd met veel plezier en houdt u van kinderen? Dat komt
goed uit. Want de vrijwilligers van Kinderkokkies Pernis zoeken
mensen die kinderen leren koken.

Feestelijke opening De Bonte Koe

Bij Kinderkokkies leren basisschoolleerlingen na schooltijd koken
en maken ze kennis met gezond eten. De vrijwilligers die dit met
veel plezier doen zijn Michelle van der Leeden, Silvia Verschoor en
Marianne van der Linden. Van der Leeden: ‘Lesgeven aan kinderen is
echt hartstikke leuk. Je ziet de jongens en meisjes vooruitgaan. Na
iedere les nemen de kinderen het gerecht en het recept mee naar
huis. Favoriet zijn cupcakes en pizza. Jammer is dat we het afgelopen
schooljaar alleen les konden geven aan de groepen 5 en 6. Toen we met
meer vrijwilligers waren kregen alle groepen kookles. We zitten dus
dringend verlegen om nieuwe vrijwilligers.’

Van en voor alle Pernissers

René Castelijn

Plezier in koken en bakken
De kooklessen starten weer in het nieuwe schooljaar in september in
De Bonte Koe. Het gaat om tien kooklessen van 15.30 tot 17.15 uur.
Wilt u uw plezier in koken en bakken overbrengen op kinderen?
Meld u dan nu aan als vrijwilliger bij Kinderkokkies. Ervaring is niet
nodig. Wel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) want dat is wettelijk
verplicht. Stuur een mail naar kinderkokkies-pernis@dock.nl of bel
Gé Grubben op 06 484 623 56. Hij is participatiemakelaar van welzijns
organisatie DOCK.

Burgemeester Aboutaleb en Pernissers namen een kijkje in de sportzaal die ook gebruikt kan worden voor allerlei voorstellingen.

In De Bonte Koe zit een sportzaal die uit twee delen
bestaat. Eén deel is ingericht als gymzaal, het andere kan alleen, of samen met de gymzaal gebruikt
worden. Bijvoorbeeld voor toneel- en theatervoorstellingen en dans- en muziekoptredens. Daarom
hebben beide delen een licht- en geluidsinstallatie
en uitschuifbare tribunes. De Bonte Koe is tevens
het Huis van de Wijk met allerlei sociaal-culturele
activiteiten. Wie iets voor bewoners wil organiseren,
betaalt geen huur als het een niet-commerciële acti-

viteit is. Koffie en thee moeten wel worden betaald.
Heeft u een leuk idee? Bel of mail met Gé Grubben
van DOCK: 06 484 623 56 of ggrubben@dock.nl. Of
kom langs aan de Ring 224 (naast het openluchtzwembad). Pernisser Jan van der Schee heeft de
naam De Bonte Koe bedacht. Het is een verwijzing
naar de 17e-eeuwse boerderij aan de voormalige
Lange Bakkeroordsedijk (waar nu Shell zit). Vroeger
woonde de familie Pons er waarvan tientallen nako
melingen nog steeds in Pernis wonen.

Zing mee in het ouderenkoor

Kinderen zijn blij met de nieuwe keuken in De Bonte Koe.

Afval krijgt tweede leven
Vanaf komende winter zamelt de gemeente in Pernis het groente-,
fruit- en tuinafval (gft) apart in van het restafval. Van het gft-afval
wordt compost en groene stroom gemaakt.
Deze maand maakt de gemeente bekend welke woningen meedoen
met het scheiden van het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Dat zijn
onder andere woningen met een voor- en/of achtertuin. Flatgebouwen
komen later aan de beurt. Bewoners van de huizen waar de gemeente
komende winter het gft-afval apart inzamelt van het restafval, kiezen
zelf het gewenste formaat van de container. Tussen juli en september
krijgen ze hiervoor een keuzelijst. En tussen september en november
horen de bewoners wanneer ze de nieuwe container krijgen. Ook
ontvangen ze een gft-startpakket met informatie over de ophaaldagen,
tips en speciale bio-zakjes. Vanaf eind dit jaar kunnen bewoners hun
groente-, fruit- en tuinafval scheiden.

De leden van het Ouderenkoor Pernis zijn blij met Huis van de Wijk De Bonte Koe. ‘Eindelijk een
geschikte ruimte in het dorp voor onze jaarlijkse muziekavond en korenmiddag’, zegt Joke Meijboom.
‘Volgend voorjaar ontvangen we hier vijf tot zeven koren uit de regio.’

René Castelijn

Joke Meijboom is dirigente van het koor, dat hard
op zoek is naar nieuwe leden van vijftig jaar en
ouder. ‘Wie van zingen houdt is welkom, we stellen
geen hoge eisen. Ons koor is laagdrempelig en de
sfeer is onderling goed. Zelf begon ik rond 1978
als f luitiste, sinds 2001 ben ik dirigente. Mijn man
is penningmeester en zingt ook in het koor. Ons
plan is om een of twee keer per jaar een zanguurtje
te organiseren in De Bonte Koe.’ Zin om een keer
proef te zingen? Bel (010) 438 19 92 of mail naar
ouderenkoorpernis@muziekboom.nl.

René Castelijn

Pernis is een nieuwe voorziening rijker: De Bonte Koe. Iedereen kan er terecht om te sporten, mee te
doen met activiteiten en te genieten van een toneelvoorstelling. Woensdag 4 juli was de feestelijke
opening. Burgemeester Aboutaleb onthulde samen met gebiedscommissielid Brian Frowijn een foto
van de toenmalige boerderij De Bonte Koe.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het apart inzamelen van gft-afval? Kijk dan op
www.rotterdam.nl/afval en www.rotterdam.nl/gft. Als u vragen heeft
kunt u een e-mail sturen naar huiscontainergft@rotterdam.nl (klanten
service gft). Vergeet niet uw adres en telefoonnummer te vermelden.
Liever iemand spreken? Bel dan 14 010 (lokaal tarief).

Ouderenkoor Pernis trad op tijdens de opening van De Bonte Koe.

Meer informatie

Trap niet in babbeltrucs
Misschien heeft u er wel eens over gehoord: babbeltrucs. Praatjes waarmee oplichters proberen mensen
geld of andere kostbaarheden afhandig te maken. Ze
komen aan de deur of spreken mensen aan op straat.
Vaak zien ze er betrouwbaar uit en is het verhaal dat
ze vertellen geloofwaardig. De oplichters zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of dat ze de meterstand komen opnemen. Een paar tips. Als iemand bij
u aanbelt, kijk dan eerst door het raam of de deur-

spion. Open de deur alleen op een kier, bijvoorbeeld
met een deurketting of kierstandhouder. Vraag om
een legitimatie en geef nooit uw pinpas of pincode
af. Banken of andere organisaties vragen daar nooit
naar. Let ook overdag op, want mensen met slechte
bedoelingen komen niet alleen ’s avonds. Twijfelt u
aan de goede bedoelingen van een bezoeker, bel dan
112 (bij spoed of een verdachte situatie) of 0900-8844
(als u achteraf een melding wil doen).
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