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Pernis

Imkerlessen op kinderboerderij

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.

Uitkomst conferentie kleine kernen

David Rozing

Meer aandacht voor jongeren
De kinderen droegen een speciaal beschermingspak tijdens hun eerste imkerles.

gemeente Rotterdam

Varkens, kippen, konijnen, geiten, schapen en paarden. Een hechte
groep vrijwilligers verzorgt dagelijks de dieren op kinderboerderij
Pernis. Sinds kort krijgen leerlingen van de twee basisscholen er
ook imkerlessen.

Na de werkconferentie gingen de gebiedscommissieleden van de havendorpen op de foto met wethouder Barbara Kathmann (middenachter).

De gebiedscommissie wil meer aandacht voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Daarbij is het belangrijk
dat zij zelf meedenken over activiteiten in het dorp. Dat was zaterdag 22 september een van de
uitkomsten van de werkconferentie kleine kernen. Wethouder Barbara Kathmann beloofde dat ze de
gebiedscommissie gaat helpen.
De gebiedscommissie vindt dat er in Pernis te weinig te doen is voor 12- tot 16-jarigen. Ze vervelen
zich en daardoor maken sommigen zich schuldig
aan vandalisme. Veel jongeren zoeken hun vertier
buiten Pernis en vaak gaan ze op den duur ergens
anders wonen. De gebiedscommissie gaat jongeren via scholen en sportclubs vragen om mee te
denken over nieuwe activiteiten. Het plan ontstond
tijdens de werkconferentie kleine kernen in Hoek
van Holland. Daar bespraken de gebiedscommissies

van Pernis, Hoek van Holland en Rozenburg wat er
nodig is om de toekomst van de drie havendorpen
veilig te stellen en knelpunten op te lossen. Wethouder Barbara Kathmann was erbij. Zij prees de
inzet en vastberadenheid van de commissieleden
en beloofde zich voor de dorpen in te zetten. Het is
voor het eerst dat een wethouder verantwoordelijk
is voor de kleine kernen. Kathmann heeft veel zin
in die nieuwe taak: ‘De verkering tussen mij en de
kleine kernen is aan.’

‘Bijen leveren een grote bijdrage aan onze samenleving’, zegt beheerder John Ketting. ‘Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer
dan 75 procent van onze groenten en fruit. Het is goed om dit ook aan
kinderen te vertellen. Dat doen we via de imkerlessen. De imker is
een dorpsgenoot. Speciaal voor de bijen hebben we een bloementuin
van 200 m2 aangelegd.’ Op de kinderboerderij wordt hard gewerkt.
‘Zonder al die enthousiaste vrijwilligers is het niet te doen. Franka
en Jan van der Schee, Loek Jumelet en Barend van Dijk zijn voor ons
echt onmisbaar. En bij de grotere klussen helpt een vriendenclub ons.
Binnenkort maken ze een hellingbaan voor mindervaliden, zodat
ook zij in de blokhut kunnen komen. Verder is de kinderboerderij
gegroeid dankzij hulp van sponsors uit het dorp.’ Een minpunt van
het vrijwilligerswerk is de administratie. ‘Mijn vrouw doet dit, maar
doordat de regelingen steeds veranderen kost dit haar aardig wat uren
in de maand. Maar ja, het moet nu eenmaal gebeuren.’ De kinderboerderij zit aan de Pastoriestraat 12. Kijk voor de openingstijden op
www.facebook.com/HetGroenewoudKinderboerderij.

Bloemen voor heldenactie

Start bouw Hof van Pernis

Wie wint de Award?

Geld voor een goed idee

Kent u een Rotterdammer of een organisatie in
Rotterdam die zich inzet voor het veilig opgroeien
van kinderen? Meld deze dan aan voor de Rotter
damse Kinderrechten Award. Dit kan tot en met
vrijdag 5 oktober. De award bestaat uit twee prijzen:
2.500 euro voor een inwoner en 10.000 euro voor
een organisatie (stichting, school, instelling enzovoort). Beide geldbedragen zijn bedoeld om te investeren in mooie projecten voor kinderen. Wilt u meer
weten over deze prijs of iemand voordragen? Kijk op
www.rotterdam.nl/kinderrechtenaward.

Heeft u een idee voor uw straat of buurt? Dien
dan een bewonersinitiatief in bij de gebiedscommissie. Die heeft geld om ideeën financieel te
ondersteunen. Alle plannen zijn welkom, zolang
Pernis er maar beter, mooier, leuker of gezelliger
van wordt. Kijk voor de mogelijkheden en spelregels
op www.opzoomermee.nl bij bewonersinitiatieven.
U vindt er ook een aanvraagformulier en filmpjes
die laten zien wat u moet doen. Hulp nodig? Bel of
mail wijknetwerker Ruud Langeveld: 06 203 556 29,
acv.langeveld@rotterdam.nl.

David Rozing

De nieuwe bewoners waren blij met het smaakvolle welkomstcadeau.

De gebiedscommissie is blij met het nieuwbouwplan. ‘Rotterdam heeft een groot woningtekort’,
zegt gebiedscommissielid Mart Speelman. ‘Hof van
Pernis is in verhouding met dat tekort natuurlijk
maar klein, maar voor het gebied is deze uitbreiding
belangrijk. Er zijn onvoldoende huizen voor mensen
die groter willen wonen en die verlaten het dorp.
Voor het op peil houden van de basisvoorzieningen
heb je jonge gezinnen nodig. Denk hierbij aan de
winkels voor de dagelijkse boodschappen, de twee
basisscholen, de twee huisartsen, de fysiotherapeut
en de cultuur- en sportverenigingen.’ Als alles
volgens plan verloopt, worden de woningen in het
voorjaar van 2019 opgeleverd.

David Rozing

Achter de Pastoriedijk komen twaalf ruime twee-onder-een-kapwoningen. De bouw van Hof van Pernis
startte feestelijk op 19 september. Wethouder Bas Kurvers overhandigde de nieuwe bewoners een
tegoedbon voor een barbecue als de woningen klaar zijn. Zo leren ze elkaar op een ongedwongen
manier beter kennen.

De gebiedscommissie bedankte Manon van Daele-Ponsen met een bos bloemen.

Buschauffeur Manon van Daele-Ponsen is in het zonnetje gezet
door de gebiedscommissie. In augustus spoorde ze tijdens haar
werk een vermist 13-jarig dorpsgenootje op.
Manon van Daele-Ponsen: ‘’s Morgens zag ik al een bericht op Facebook
en later op het scherm in de bus.’ Als iemand vermist is, dan krijgen alle
buschauffeurs een melding. ‘Toen ik rond 18.00 uur vanaf het Zuidplein
naar de Slinge reed, zag ik bij een van de bushaltes een meisje zitten dat
voldeed aan de omschrijving. Ik seinde de collega’s van de centrale post
in die direct in actie kwamen. Het was het vermiste meisje. Ik ben er
trots op dat ik als buschauffeur kon helpen in een vermissingszaak.’
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