Gebiedscommissie
Pernis

Waarin een klein dorp groot kan zijn…

Coronavirus
treft ook 4 mei herdenking in Pernis
Beste inwoners van Pernis

Beste Pernissers,
Toen de commissie Pernis 4/5 mei mij enkele weken
terug vroeg om te spreken tijdens de herdenking op
4 mei, moest ik daar goed over nadenken. Ik heb de
oorlog niet meegemaakt en kan me niet voorstellen
hoe het is om in zeer beperkte vrijheid te leven. Wat
ik toen niet kon weten, was dat we nu precies 75 jaar
na de bevrijding, de herdenking op 4 mei en het
feest van de vrijheid op 5 mei, niet kunnen vieren.
Door het coronavirus zijn we opnieuw beperkt in
onze vrijheid.
Natuurlijk kun je beide tijdsbeelden met geen
mogelijkheid met elkaar vergelijken… Wel de
saamhorigheid die de mensen met elkaar verbindt om
die vrijheid weer terug te krijgen.
Als inwoner van Pernis en als technisch voorzitter van
de gebiedscommissie ben ik trots als ik zie hoe wij als
Pernissers omgaan met de hele situatie. In heel Pernis,
van park tot waterkant houdt men rekening met elkaar.
Overal wordt de anderhalve meter afstand tot elkaar
gerespecteerd, ook door het overgrote deel van de
jongeren in ons dorp.
Maar we zijn er nog niet. Belangrijk is om er voor elkaar
te blijven zijn en extra te letten op kwetsbare bewoners
die ongetwijfeld ook in uw straat wonen. We zijn als uw
gebiedscommissie ook achter de schermen actief en
proberen welwillende Pernissers te helpen. Daar waar
mogelijk ondersteunen we kleinschalige
bewonersinitiatieven. Het is nu niet de tijd voor grote
feesten, maar wel voor dat kleine menselijke gebaar om
mensen die er even doorheen zitten een hart onder de
riem te steken. Schroom niet om ons te benaderen met
een initiatief dat een positief effect heeft op de
gezamenlijke strijd tegen het coronavirus in Pernis.
Wij wachten erop!
Tot slot wens ik u, mede namens de overige acht leden
van de gebiedscommissie, alle goeds toe de komende
tijd in een goede gezondheid in ons mooie dorp. Pernis
kan juist nu laten zien waarin een klein dorp heel groot
kan zijn.

Met vriendelijke groet,
Rob van der Meer
(technisch voorzitter
gebiedscommissie Pernis)
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Door het coronavirus gaat naast vele andere evenementen en
bijeenkomsten, ook de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument op de begraafplaats Pernis niet door. Hiervoor is altijd
veel belangstelling van jong en oud.
Pernissers kunnen nu op 4 mei via de televisie de Nationale
Herdenking meebeleven op de Dam in Amsterdam georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Om jullie toch nog
een stukje tekst mee te geven van het thema dit jaar, citeer ik
een kort gedichtje uit de tekst van Hare Koninklijke Hoogheid
prinses Mabel van Oranje-Nassau:

‘Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.’
Het is belangrijk om elkaar in verhalen de harde kanten van
een oorlog mee te geven. In Pernis vonden tijdens de oorlog
ook gebeurtenissen plaats, die door middel van verhalen zijn
gedeeld. We leven nu 75 jaar in vrijheid, maar nog steeds is er
behoefte om elkaar te wijzen op de gevaren van een oorlog en
het daarbij behorende leed.
De herdenking die wij ieder jaar organiseren kan nu niet plaatsvinden op de fijne en juiste wijze zoals we gewend zijn met
elkaar. Echter, wij hopen met jullie, dat dit volgend jaar weer
mogelijk is door de inzet van alle betrokkenen.
Wij wensen jullie als commissie in deze zware tijd een goede
herdenking toe.
Piet Schadee (commissie Pernis 4/5 mei)
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gebiedscommisieleden Pernis. Mart Speelman ontbreekt op deze foto.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Ander nieuws uit Pernis volgen? Like de Facebook pagina Gebied Pernis en lees elke twee weken de pagina van Pernis in
huis-aan-huis krant de Botlek. De pdf van de gebiedspagina
staat op www.rotterdam.nl/stadskrant. En meer informatie over
Pernis op www.rotterdam.nl/pernis.
Tip: Op de website staan de vorige uitgaves van deze
nieuwsbrief.
LIEF EN LEEDPAKKETJE AANVRAGEN
Voor mensen die juist in deze tijd het burengevoel in hun straat
willen versterken, stelt Opzoomer Mee zogenoemde Lief &
Leedpakketjes ter beschikking. In zo’n pakketje zitten onder
meer kaartjes om bij ouderen en kwetsbaren in de buurt in de
bus te doen. En deurstickers om te laten zien bij welke bewoners in de straat mensen kunnen aanbellen voor hulp.
Daarnaast zit er in het pakket een aanmeldbon voor een zogenaamd Lief & Leedpotje van 150 euro. Van dit bedrag kunnen
weer kleine attenties voor buurtbewoners worden gekocht. Zoals een bosje bloemen of een leuke kaart. Een Lief & Leedpakketje aanvragen kan via www.opzoomermee.nl/pakketje,
of door een appje te sturen naar 06 166 551 11. Vermeld dan
‘Lief en Leedpakket’ en uw naam, adres en e-mailadres.
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BONTE KOE DICHT. HULP BLIJFT!
Huis van de Wijk De Bonte Koe (Ring 224) is door de coronacrisis dicht. Activiteiten gaan niet door, maar Team Pernis van
welzijnsorganisatie DOCK verleent nog wel individuele hulp.
‘En die hulp breiden we nu verder uit’, zegt Gé Grubben. ‘Zo
kijken we eerst welke bewoners door de omstandigheden in
de problemen komen. En die mensen helpen we bijvoorbeeld
bij de boodschappen. Ook beantwoorden we vragen en bellen
we mensen om te vragen hoe het gaat.’ Heeft u hulp nodig, of
kent u iemand die hulp nodig heeft?
Bel DOCK (010) 416 16 33 (maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 en 15.00 uur) en (088) 855 5036 (maandag tot
en met vrijdag 09.30 tot 17.00 uur).

