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Even voorstellen

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 gebieds
commissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Pernis leuker en beter maken.

Vier van de negen leden van de gebiedscommissie Pernis zijn
nieuw. Marjolijn van der Kemp is een van hen. Ze stelt zich graag
aan u voor.

Feest op het Arie den Arendplein

Steef0406Fotografie

Samen vieren dat het zomer is

Marjolijn van der Kemp: ‘Ik ben 66 jaar, getrouwd, heb drie zonen,
drie schoondochters en zes kleinkinderen. De laatste veertien jaar
van mijn werkzame leven was ik lerares op basisschool Het Water
schip. Stilzitten bleek voor mij geen optie, ik miste het al snel
om wat voor anderen te betekenen. Daarom heb ik me twee jaar
geleden aangesloten bij het participatieplatform Maatschappelijke
Ontwikkeling. Samen met vertegenwoordigers van diverse vereni
gingen en een ambtenaar van de gemeente pakken we actuele
vraagstukken op die spelen in Pernis. De deelnemers zijn allemaal
heel enthousiast en bruisen van de ideeën. Ons platform loopt daar
door als een trein. Om me nog meer in te zetten voor de inwoners,
heb ik me verkiesbaar gesteld voor de gebiedscommissie. Ik heb
enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging. Samen met de andere
commissieleden zet ik me graag in voor ons mooie dorp. Wat ik ook
prettig vind is dat voor het eerst vrouwen in de gebiedscommissie
zitten, Marie Hautot en ik. Een welkome aanvulling denk ik; vrouwen
kijken toch anders naar dingen dan mannen.’

De Wannebiezz trekken met hun vrolijke liedjesprogramma door heel Nederland en doen 26 mei het Zomerfeest aan.

Ga de uitdaging aan op de zwieper, een kermisattrac
tie met allerlei obstakels. De kunst is om overeind te
blijven. Geniet van de muziek van de drie Wannebiezz.
Wie vóór 23 mei www.facebook.com/commissiehpernis
liket en twee mensen ‘tagt’, maakt kans op een ont
moeting met dit kleurrijke trio. Echte mannen zijn
welkom bij de Incredible Barber. Deze kapper is gespe
cialiseerd in baarden en snorren. Voor de allerklein
sten staat er een springkussen en komt clown Kim
langs. Kinderen krijgen gratis popcorn in ruil voor

een bon uit de f lyer. Verder staat de hele Cornelis van
Dijkstraat vol met omgebouwde motoren en auto’s
van Cars en Bikers for special rides. De bestuurders
rijden speciaal voor Stichting Plan voor Nathan. De
8jarige Nathan uit Pernis heeft de aangeboren ziekte
tubereuze sclerose. De stichting zamelt geld in om
zijn ouders financieel te ondersteunen. Het Zomer
feest begint om 14.00 uur en duurt tot 18.30 uur. De
toegang is gratis. De gebiedscommissie heeft geld
gegeven voor dit zomerse bewonersinitiatief.

David Rozing

Over tien dagen is het zover: het Zomerfeest van Pernis met een braderie, een gezellig terras om even uit
te blazen, bijzondere auto’s en motoren, herkenbare en dansbare muziek en uitdagende activiteiten voor
alle leeftijden. Kom zaterdag 26 mei allemaal naar het Arie den Arendplein.

Marjolein van der Kemp ontspant in haar vrije tijd onder andere door tuinieren.

Praat mee over de toekomst
De gebiedscommissie hoort graag wat bewoners, verenigingen
en ondernemers vinden van de wijkagenda 20192022. Een plan
waarin staat wat nodig is om Pernis vitaal en leefbaar te houden.
Online én tijdens twee bewonersavonden.

Prettig ondernemen in Pernis
Ondernemers weten Pernis goed te vinden. Sommigen wonen er al en beginnen dan een eigen zaak. Neem
Esther en Robin Castelijns. Motorrijden is hun hobby en ze maakten er hun beroep van. Het dorp voelt
voor deze ondernemende inwoners als een warm bad.

Esther en Robin Castelijns willen nooit meer weg uit Pernis.

Uitdaging voor jongeren

Erop uit dicht bij huis

Jongeren kunnen vaak meer dan ze denken. Om te
ontdekken wat ze allemaal in hun mars hebben, zijn
ze iedere vrijdagavond welkom bij ‘Samen werken aan
je talenten’ (S.W.A.T.) in Talenthouse Pernis. Jongeren
tussen 12 en 23 jaar kunnen zonder afspraak binnen
lopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Deelname is gratis.
De begeleiding is in handen van Adil Boukhari van
jongerenwerk Miero. Wie vragen heeft kan mailen
naar adil@miero.nl. Talenthouse Pernis zit aan de
Oud Pernisseweg 16.

Buurthuis Pernis is het Huis van de Wijk van Pernis.
Pernissers zijn er welkom voor allerlei activiteiten.
Wat voorbeelden: ontmoeting voor ouders met kinde
ren tussen 0 en 4 jaar, het Repair Café waar spullen
gratis gerepareerd worden, FitGym voor vijftig en
zeventigplussers, kookles voor kinderen van groepen
3 en 4 van de basisschool. Kijk voor alle activiteiten op
www.facebook.com/buurthuis.pernis. Het buurthuis
zit aan de Ring 15. Voor de zomervakantie verhuizen
deze en alle andere activiteiten naar de Bonte Koe aan
de Ring 224.

David Rozing

‘We zijn tweeëneenhalf jaar geleden in Pernis komen
wonen’, zegt Robin Castelijns. ‘De beste stap ooit,
we willen nooit meer weg uit het dorp. Het is hier zo
relaxt en rustig. In januari openden we onze zaak en
wat ons opviel was dat veel Pernissers scooter rijden.
Die repareren we nu ook, zodat mensen niet meer naar
Hoogvliet hoeven te lopen als hun scooter kapot is. We
vinden een duurzame leefomgeving belangrijk en daar
om zijn we van plan om ook elektrische motoren te
gaan verhuren en verkopen. Verder zijn we een erkend
leerbedrijf. Dat betekent dat jongeren die de opleiding
motortechniek doen, stage bij ons kunnen lopen.’

In de wijkagenda staan vier doelen: een levendiger Pernis met
activiteiten die bewoners samenbrengen, duurzaam wonen gericht
op de toekomst, het aanpakken van pleinen en de Waterkant en
betere kansen voor de jeugd. Herkent u zich hierin of mist u een
onderwerp? Wat moet volgens u als eerste aangepakt worden? U
krijgt deze week een brief van de gebiedscommissie met daarin alle
details, de wijkagenda en hoe u online kunt reageren. Reageert u
liever persoonlijk? Kom dinsdag 22 mei of woensdag 6 juni langs
in het gebiedskantoor (Vroomstraat 4). De bijeenkomsten beginnen
om 19.30 uur.

Welkom bij de vergadering
De gebiedscommissie vergadert dinsdagavond 29 mei. Kom langs en
hoor wat er speelt in Pernis. U bent van harte welkom. De vergade
ring begint om 19.30 uur. Een week voor de vergadering staan de
agenda, vergaderstukken en locatie op www.rotterdam.nl/pernis.
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