
Stadskrant Pernis

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 vertegenwoor digen de 
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Pernis leuker en beter maken.

Het koor Zanglust zingt al 95 jaar in Pernis. En dat wordt 13 april 
gevierd met een speciale zangavond in de Hervormde Kerk aan 
de Ring.

Zanglust viert feest

Ooit had Pernis wel negen koren. Zanglust is op zoek naar nieuwe leden.

Ooit, in 1923, zongen er ook vijftig kinderen mee. Dat is nu wel an
ders. Zanglust is nu vooral een koor van ouderen. ‘En dat is jammer, 
want samen zingen is voor elke leeftijd’, zegt koorlid Janny van der 
Kuil. Elke maandagavond repeteert het koor in zaal Rehoboth. Het 
repertoire bestaat uit christelijke liederen, maar soms piept er een 
musicalnummer tussendoor. De meeste leden zijn al heel lang lid. 
Dikkie van der Tuijn is een uitzondering. ‘Ik kwam er twee jaar 
geleden bij. Ik woonde nog niet zo lang in Pernis en hoorde het 
koor zingen op de kerstavond, nu twee jaar geleden. De warmte en 
gezelligheid spreken mij aan.’ 

Kippenvel
Het koor treedt regel matig op in kerken, ziekenhuizen en verzorgings 
huizen. Maar een paar jaar geleden ook in De Doelen. Voorzitter 
Nel Klerk: ‘Ik krijg nog kippenvel als ik aan dat optreden denk.’ 
Het koor bestaat vooral uit Pernissers, maar ook uit Hoogvliet, 
Poortugaal en Hellevoetsluis komen leden naar Pernis om het weke
lijkse zangfeest in Rehoboth mee te maken. Zingen de koorleden 
deze liederen ook thuis in de keuken? Klerk: ‘Nee hoor. Bij het 
koken zing ik keihard Marco Borsato.’

VraagWijzer is een gratis loket van de gemeente. Er zijn veertien 
kantoren, verdeeld over de stad. Vanaf dit voorjaar zit VraagWijzer 
ook in Pernis, namelijk op de plek van het voormalige stadskantoor 
aan de Vroomstraat 14. Bij VraagWijzer werken kenners van regels 
en regelingen. Ze geven gratis advies en doen dat op een begrij
pelijke manier. Geldproblemen, vragen over de zorg, juridische 
problemen, moeilijke formulieren, taalproblemen, rommelige ad
ministratie, problemen met de opvoeding, vragen over zelfstandig 
wonen: het zijn voorbeelden van knelpunten waarbij VraagWijzer 
kan helpen. Als het nodig is, wijst VraagWijzer de weg naar andere 
organisaties die mensen verder kunnen helpen. 

Vraag op tijd advies
In andere wijken van Rotterdam is VraagWijzer al langer actief. 
Daar weten ze dat het verstandig is om niet te lang rond te 
blijven lopen met problemen of vragen. Op tijd advies vragen 
voorkomt vaak dat problemen groter worden. Het duurt nog 
even voor VraagWijzer in Pernis de deuren opent. Eerst wordt het 
pand verbouwd. Tot die tijd kunt u terecht in een van de andere 
VraagWijzerkantoren in Rotterdam. Bijvoorbeeld in Hoogvliet aan 
het Rijkeeplein 3. Voor een afspraak kunt u 14 010 bellen.

Iedereen loopt wel eens tegen problemen of lastige vragen 
aan. En dan denkt u: wie kan mij hier nou verder mee helpen? 
VraagWijzer denkt graag mee over oplossingen. 

VraagWijzer op komst
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Word vrijwilliger!Pernis op Facebook
Buurthuis Pernis  het Huis van de Wijk  zoekt 
mensen die dorpsgenoten beter Nederlands willen 
leren spreken, bijvoorbeeld door aan een klein 
groepje mensen taallessen te geven. Ook Pernissers 
met groene vingers zijn welkom. Zij kunnen oudere 
bewoners helpen met het lenteklaar maken van de 
tuin. Bovendien kijken ze bij het Huis van de Wijk uit 
naar mensen die wekelijks op bezoek willen gaan bij 
een oudere inwoner. Interesse? Bel of mail Dicta de 
Lint: (010) 416 16 33 of ddlint@dock.nl.

‘Gebied Pernis’, zo heet de gemeentelijke Facebook
pagina van Pernis. Op de pagina is plek voor het 
aankondigen van evenementen, bewonersinitiatieven 
en andere actuele informatie. Ook interviews met 
bewoners en informatie over organisaties zijn er te 
vinden. De redactie van ‘Gebied Pernis’ vindt het leuk 
als bewoners en organisaties verhalen, tips en foto’s 
doorgeven. Heeft u iets te melden dat voor anderen 
in Pernis interessant kan zijn, aarzel dan niet en geef 
het door. De Facebookpagina van Pernis is te vinden 
op www.facebook.com/pernis.gebiedrotterdam.

Communicatie blijft een punt

Pernissers bezoeken Shell

Ook opvallend is de fabriek Solvent Deasphalter 
die nu op Shell Pernis wordt opgetuigd. Die fabriek 
maakt aardolie  bijvoorbeeld stookolie  lichter en 
schoner. De enorme fabriek is in China gebouwd 
en in onderdelen naar Pernis verscheept. ‘Waarom 
moest die fabriek uit China komen? Konden we 
die zelf niet bouwen?’, wilde een bezoeker weten. 
Productiemanager Frans Dumoulin: ‘We hebben in 
Nederland de mensen niet. We steken geld in onder
wijs, bijvoorbeeld in de basisscholen van Pernis, 

zodat meer kinderen later voor techniek kiezen. 
Maar voorlopig lost dat het probleem niet op.’ Shell 
communiceert goed met z’n buren, maar het kan 
altijd beter. Shell en veel andere bedrijven gebruik
ten in 2017 straalgrit dat asbest bevatte. ‘Alles is 
opgeruimd. Het is niet buiten het hek gekomen.’ 
zei Dumoulin. ‘Dat hadden we in het dorp ook wel 
graag willen weten. Wij wisten niet hoe dit is afgelo
pen’, riep een Pernisser. Dumoulin: ‘We hebben ons 
dat niet gerealiseerd.’

Bewoners uit Pernis waren 28 februari te gast bij Shell Pernis. Zij hoorden over de komst van schonere 
energie. Zo komt er bij Shell Pernis bijvoorbeeld voor twintig miljoen watt aan zonnepanelen te staan. Ook 
nieuw is het gebruik van restwarmte van Shell Pernis, waardoor in de woningen van 16.000 huishoudens 
in de regio geen gas meer nodig is. 

Zaterdag 17 maart is het nationale compostdag. In Rotterdam kunnen bewoners een gratis zak compost 
ophalen bij een van de milieuparken. De compostdag is ingesteld omdat steeds meer mensen hun groente, 
fruit en tuinafval scheiden van ander afval.

‘Zo over m’n tuintje heen’
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Shell Pernis is duizend voetbalvelden groot. Productiemanager Frans Dumoulin vertelde omwonenden wat er op het terrein verandert.

Bij de milieuparken staan 17 maart zakken compost voor u klaar.
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Mevrouw Van der Kuil uit de Smallandstraat ziet die 
zak compost wel zitten. ‘Direct over m’n tuintje heen’, 
zegt ze op de vraag wat ze met de compost gaat doen. 
‘Het is maar een klein tuintje hoor. Andere tuinen 
vind ik mooier. Maar ik ben er wel altijd mee bezig. 
Binnenkort schieten de bolletjes weer uit de grond.’ De 
plant waar ze het meest van houdt, is de Agapanthus 
(liefdesbloem in het Nederlands). ‘Maar daar moet ik 
nog even geduld mee hebben. Die bloeit namelijk in 
de zomer. Maar wie weet, met een beetje extra com
post van de gemeente erbij bloeit hij misschien wel 
wat eerder.’ Kijk voor adressen van milieuparken op 
www.rotterdam.nl/wonenleven/milieupark.
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