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Hoe word ik lid van de BVSZ? 
 
De bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) is een vereniging van de bewoners 
zelf. Veel bewoners spannen zich in om het woon- en leefklimaat in de wijk te verbe-
teren. Het lidmaatschap kost slechts € 7,-- per jaar. 
 

,,Hoe word ik lid?’’ 
U kunt een briefje schrijven, maar veel plezieriger en persoonlijker is het, als u even 
naar ons kantoor komt. Tijdens de spreekuren op dinsdag- en donderdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur en op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur is daar één van 
onze medewerkers, die uw gegevens noteert en u verder helpt met de afhandeling. 
Na het voldoen van de contributie krijgt u het boek ‘Een wijk met pit’ gratis aangebo-
den. Voorts krijgt u viermaal per jaar de Gorzette, ons informatieve wijkblad, en het 
jaarverslag plus uitnodigingen voor vergaderingen en informele wijkbijeenkomsten. 
Bovendien kunt u op onze actieve leden een beroep doen op advies en uitleg en u 
kunt ook zelf een rol spelen in de belangenbehartiging van de wijkbewoners. 
 
 

BVSZ 
Leliestraat 10 
3114 NK  Schiedam 
e-mail: b.v.s.z@kpnmail.nl  
 

 

Bestuur BVSZ 
 

functie:   naam:   adres:    telefoon:  
 

voorzitter Albert Bons  Volkerakstraat 18  010-4731945      
2e voorzitter                  Sjaak Bijloo  Geervlietsestraat 37b 010-4268166 
penningmeester Sabine Dingler Beierlandsestraat 39 06-13071182 
secretaris                    Ger v.d. Bosch Klaaswaalsestraat 11a 06-20149855 
redacteur Nel Bogerd  Klaaswaalsestraat 54 010-4262923 
bestuurslid                  Hans Grob  Zuidlandsestraat 7  010-4735931 
bestuurslid   Bertus Snijders Nieuwe Maasstraat 1 010-4269419 
bestuurslid   Puck v.d. Laan Maasstraat 40  06-28119912 
bestuurslid   Dick Allewelt  Goereesestraat 57  06-22901043 
  

ondersteuning: 
opbouwwerk   Albert Schenk Leliestraat 10  010-4730503 
 

 

ereleden:        Hennie Bogerd (in herinnering) 
 
    Jan Joore (in herinnering) 
 

contributie 

IBAN NL14INGB0003592551 t.n.v. penningmeester BVSZ, Schiedam 
(bij het overmaken van betalingen gaarne uw lidnummer en factuurnummer vermelden) 
 

Let op: Openingtijden B.V.S.Z. Leliestraat 10, zie pagina’s 8 en 24. 

mailto:b.v.s.z@kpnmail.nl
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Voorwoord 
 

De eerste Gorzette van het nieuwe jaar 2015 jaar ligt weer voor u. We gaan het voorjaar 
weer in. Daar kijken de meesten van ons naar uit. Weer fijn naar buiten en genieten van al 
het nieuwe wat de natuur ons brengt. Mooi nieuw groen en voorjaarsbloemen. In het Ster-
rebos is in de wintermaanden een nieuwe speeltuin gemaakt. Voor de kinderen en hun 
ouders, die een lekker wandelingetje gaan maken, een heel leuke plek om te gaan kijken. 
Menig kind zal het geweldig vinden. Wat een mooie plek is dit geworden! Het is een hele 
verbetering en het maakt het Sterrebos weer zeer aantrekkelijk. Het Hof in Zuid is ook een 
succes. Het is voor heel wat wijkbewoners al een vertrouwde plek om naar toe te gaan. De 
bibliotheek is ook fijn. Er staan leuke mensen die altijd bereid zijn om je te helpen Ook 
voor de kinderen zijn er leuke boeken en maken ze het gezellig. Als u er nog niet aan toe 
bent gekomen om eens langs te gaan, kijkt u dan elders in het blad naar de programme-
ring en de activiteiten. Of ga er eens kijken. Wij wensen u veel plezier in de komende tijd.  
 

 Uw schriftelijke reacties kunt u sturen naar ons redactieadres of per e-mail. 

 Kopij of ingezonden brieven dienen voor sluitingsdatum binnen te zijn, willen wij ze 
kunnen opnemen in de eerstvolgende uitgave van de Gorzette. 

 Uw stukjes worden alleen geplaatst, als de afzender met naam en adres bekend is.  

 Hebt u nog andere suggesties?  

 Hebt u iets leuks of bijzonders meegemaakt, laat het ons weten! 
Redactie 
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Kopijsluiting Gorzette 
 

Gorzette 2e kwartaal 2015: vrijdag 22 mei 2015  
e-mail redactieGorzette@hotmail.nl 

Bezoek ook eens 
onze website: 

www.bewonersverenigingschie

dam-zuid.nl 

mailto:redactieGorzette@hotmail.nl
http://www.bewonersverenigingschiedam-zuid.nl/
http://www.bewonersverenigingschiedam-zuid.nl/
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Contributie BVSZ 2015 
 
Beste leden van de BVSZ, 
Het financiële boekjaar 2014 is op de jaarvergadering van 23 februari afgesloten en daar-
uit is gebleken dat het aantal mensen dat hun contributie voor dat boekjaar niet betaald 
heeft ten opzichte van 2013 behoorlijk is gedaald.   
 
Waren het toen 63 leden die het vergeten 
waren of een andere reden hadden, in 
2014 waren het er maar 9, waarvan 2 
automatische incasso’s die niet te innen 
zijn en 7 betalers via de bank. 
 
Het blijft heel veel werk om in een heel 
boekjaar mensen via een herinnerings-
brief erop te attenderen dat zij hun contri-
butie nog niet betaald hebben, en dat er 
op die manier ook nog wel eens iets fout 
gaat blijft vervelend voor beide partijen.  
We hebben voor alle leden de wijze van 
betalen, waar ze zelf voor gekozen heb-
ben, aan hun lidnummer toegevoegd. 
 
Het lidnummer bestaat altijd uit één letter 
(L) en een viercijferig nummer (bij voor-
beeld L 0034). Daarachter hebben wij uw 
betalingskeuze toegevoegd, in de vorm 
van een letter K voor wie contant betaalt, 
de letter B voor wie per bank betaalt en 
de letters IC voor diegenen die hun con-
tributie via de automatische incasso af 
laten boeken, wat er op deze drie manie-
ren dus zo uit komt te zien: L0034 K, 
L0034 B of L0034 IC. 

De mensen die zelf voor automatische 
incasso gekozen hebben en de letters IC 
achter hun lidnummer hebben staan hoe-
ven zelf geen actie te ondernemen.  
 
Hun € 7.00 contributie wordt in het eerste 
kwartaal 2015 automatisch afgeschreven 
en zij zien dat op hun afschrift van de 
bank terug. 
 
De mensen die contant willen betalen aan 
de Leliestraat 10, of die voor zelf over-
schrijven van de €7.00 (op banknummer 
NL14INGB0003592551 t.n.v. penning-
meester BVSZ) hebben gekozen, moeten 
deze actie zelf ondernemen. 
Graag willen wij deze leden verzoeken dit 
voor 1 mei te doen, daar onze vereniging 
ook moet blijven draaien en wij ook aan 
onze betalingsverplichtingen moeten 
kunnen voldoen. 
 
Met elkaar hopen we weer dat het een 
goed verenigingsjaar wordt en dat we 
elkaar, daar waar nodig, met raad en 
daad bij kunnen staan. 

Bestuur BVSZ. 
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Notulen jaarvergadering 2014 BVSZ 
 

Datum: 23 februari 2015 
 
1:   Opening 

Albert Bons opent om 19.58 uur de vergadering en heet eenieder van harte welkom op de 
jaarvergadering 2014. 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda en daarmee wordt deze vastgesteld. 
 
2: Notulen jaarvergadering 17 februari 2014 
Mari Dingenouts merkt bij punt 4,  bladzijde 1, op dat bij de eerste alinea de woorden “en 
geluidshinder” verwijderd dienen te worden. Milieudefensie heeft aangegeven dat de top 
van het toelaatbare, wat de uitstoot van fijnstof betreft, bereikt is.  
Hierna wordt het verslag jaarvergadering 2013 goedgekeurd, met dank aan de notulist. 
 
3: Mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat Dick Allewelt zich aangemeld heeft als nieuw bestuurslid van 
de BVSZ. 
 
4: Jaarverslag BVSZ 2014 
Aan de orde komen de volgende jaarverslagen: 

  Jaarverslag B.V.S.Z. (goedgekeurd) 

 Jaarverslag werkgroep Huurdersbelangen 2014 (goedgekeurd) 

 Jaarverslag werkgroep Milieu 2014 (zie toelichting) 

 Jaarverslag redactie 2014 (goedgekeurd) 

 Jaarverslag ouderenwerk Hof in Zuid (zie rondvraag). 

Mari Dingenouts en Harry Speijer informeren bij de werkgroep Milieu of er al vorderingen 
gemaakt zijn m.b.t. tot verkeer- en geluidsoverlast op en rond de Havendijk en het Haven-
gebied. 
 
Hans Grob meldt dat er weinig schot in 
de zaak zit, maar dat er wel gepraat 
wordt tussen samenwerkende partijen: 
Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, 
Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraad-
schap van Delfland, Stadsregio Rotter-
dam, Gemeenten Vlaardingen en Rotter-
dam, DCMR, Veiligheidsregio Rotterdam 
Rijnmond, Kamer van Koophandel, Ha-
venbedrijf Rotterdam en de BVSW en 
BVSZ. 
Wat de Havendijk- problematiek aangaat 
wordt er met de werkgroep en de ge-
meente een plan opgesteld voor de herin-
richting van de Havendijk-boven. 

Verschillende scenario’s zijn de revue 
gepasseerd en bepraat; een vast plan en 
inrichting zijn nog niet vastgesteld. 
Wat zwaar verkeer betreft zal de aanleg 
van de A4 daar geen positiever beeld aan 
geven en zal de vinger vanuit Rotterdam 
onze kant op blijven wijzen. De meeste 
plannen over aansluitingen tussen Vlaar-
dingen en Rotterdam komen immers 
vanuit die kant. 
 
In het voorontwerp bestemmingsplan Ha-
venbedrijven wordt rekening gehouden  
met toekomstige woningbouw en het 
biedt ruimte aan kleinschalige bedrijfsuit-



                                                De Gorzette 

      Gorzette jaargang 43 - 1e kwartaal 2015            

6 

breidingen binnen de normen van over-
last. 
Woningbouw in die omgevingen wordt 
door de gemeente, tegen beter weten in, 
open gehouden maar lijkt ons een on-
haalbare zaak wat betreft geluidsoverlast, 
lucht en fijnstof kwaliteit. 
 
5: Verslag kascontrolecommissie 

Inge Clement, Wilbert Koevermans en 
Mari Dingenouts hebben namens de le-
den van de BVSZ de kascontrole  voor 
het boekjaar 2014 gedaan. Bij de volledi-
ge financiële administratie werd gecon-
stateerd dat de administratie sterk verbe-
terd was t.o.v. het vorige jaar, door de 
invoering van een nieuw boekingssys-
teem. 
 
De schulden aan het SOBO en de Ge-
meente zijn voldaan, d.m.v. werkzaam-
heden voor Irado en de betaling met SO-
BO gelden aan de totstandkoming van 
het Hof in Zuid.  
Beide acties zijn met schriftelijke toe-
stemming door de Gemeente, SOBO en 
bestuur BVSZ vastgelegd en afgehan-
deld, waarmee we in één jaar van onze 
schulden af zijn. 
 
Met de volgende aanbevelingen van de 
kascontrolegroep gaan we in 2015 aan 
de slag om alles nog overzichtelijker en 
makkelijker te maken. 

 er moet naast de penningmeester 

maar één kassier zijn en geen 

potjes meer bij bestuursleden 

thuis. 

 de kassier van de contante kas 

moet aan het eind van elke maand 

het kassaldo noteren en het geld 

natellen. Eindsaldo is startsaldo 

voor de volgende maand. 

 de contante kas moet minder 

aangevuld worden en worden 

verhoogd van €100,00 naar 

€200,00, zodat deze niet telkens 

aangevuld behoeft te worden. 

 er is nu een goed bestaand digitaal 

systeem waar de financiële 

gegevens in gezet kunnen worden, 

maar wat aangeraden wordt is, dit 

zo te verfijnen dat uitgavenposten 

inzichtelijker worden op de 

uitdraai, en dat bonnen op 

volgorde en per maand in ordners 

bewaard dienen te worden. 

Na de toelichting stelde de kascontrole 
commisie de ledenvergadering voor om 
decharge te verlenen aan het bestuur 
voor de jaarcijfers van 2014. 
 
6: Jaarrekening 2014 

De jaarrekening van 2014 wordt na wat 
mondelinge toelichtingen goedgekeurd. 
 
7: Begroting 2015 
Bij de begroting voor 2015 is aan de in-
komstenkant een bedrag van €17.500,00 
begroot bij de post subsidies. Een groot 
bedrag voor velen, maar buiten de vaste 
subsidies die we weten, is er nog een 
aanvraag subsidie vrijwilligers 2015 bij de 
gemeente ingediend, waarop nog geen 
antwoord binnen was vóór de jaarverga-
dering. 
 
Daarmee is ook in de uitgaven begroting 
2015 een groot bedrag (€14.600,00) be-
groot voor onderhoud en inventaris, wat 
bij toewijzing van de aanvraag vrijwilligers 
2015 uitgevoerd kan worden. 
 
Verder vielen de verlaagde kosten voor 
het printen van de Gorzette op in de be-
groting. Door de aanschaf, bij een andere 
leverancier, van een kopieermachine zijn 
de kosten hiervoor gehalveerd (was € 
9.000,00 ; wordt € 4.400,00). 
 
Het nog te innen gefraudeerde bedrag 
van € 40.000,00 is nog niet veranderd. Er 
zijn nog geen terugbetalingen door de 
fraudeur gedaan; zaken via de advocaat 
en deurwaarder lopen nog steeds, maar 
kosten meer dan dat ze opleveren. Geke-
ken moet gaan worden of er binnen het 
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ledenbestand van de BVSZ iemand is 
met juridische ervaring, die de BVSZ 
hiermee kan adviseren of helpen. De ad-
vocaatkosten van bijna €300,00 per uur 
zijn voor ons zo niet meer op te brengen. 
Misschien moet er naar een afkoopsom 
ineens gekeken worden, is het advies van 
de leden. 
 
8: Verkiezing bestuursleden en be-
noeming voorzitter en redacteur 

Albert Bons geeft aan dat alle bestuursle-
den, behalve Ingrid en John Maassakker, 
beschikbaar zijn. 
Doordat Ingrid en John verhuisd zijn naar 
Vlaardingen kunnen ze volgens de statu-
ten BVSZ geen deel uitmaken van het 
bestuur BVSZ, maar wel als leden inge-
schreven blijven. John zal wel, als werk-
groep IT, voor de website en computers 
blijven zorgen, waarvoor dank. 
Er zal  binnen de BVSZ op gepaste wijze 
afscheid van Ingrid en John genomen 
worden. 
 
Met instemming van de vergadering wor-
den alle bestuursleden herkozen. 
Conform de statuten worden de functies 
van voorzitter en redacteur van de Gor-
zette in de vergadering gekozen: Albert 
Bons, voorzitter en Nel Bogerd, redacteur 
wijkblad Gorzette.  
Ingrid Maassakker bedankt bestuur en 
leden van de BVSZ voor de fijne samen-
werking die zij in de laatste 3 jaren met 
elkaar gehad hebben. 
 
9: Verkiezing leden kascontrolecom-
missie 

Inge Clement, Mari Dingenouts en Wilbert 
Koevermans melden zich aan als kascon-
trolecommissie 2015. Met dank hiervoor. 
 
10: Rondvraag 
Mari Dingenouts vraagt naar de stand 
van zaken Hof in Zuid. 
Sjaak Bijloo geeft aan dat, wat de activi-
teiten betreft, het Hof in Zuid loopt als een 
trein (geen NS), maar dat de dagelijkse 
inloop wat bij de verwachtingen achter-

blijft. Men loopt toch niet zo makkelijk 
binnen voor een kop koffie of thee en een 
praatje. Terwijl alles laagdrempelig is 
loopt men niet makkelijk binnen. 
 
Daar zal in 2015, via een flyer en een 
korte enquête, iets aan gedaan gaan 
worden. We gaan kijken of er nieuwe 
doelgroepen en activiteiten voor de lege 
plekken gevonden kunnen worden. De 
samenwerking tussen bestuur, beheer-
groep en vrijwilligers loopt gesmeerd en 
ook vanuit die hoeken zal er meer invul-
ling voor het Hof in Zuid gaan komen. 
2015 wordt als vol jaar gedraaid en zo zal 
het financiële plaatje over een heel jaar 
beter in beeld komen. Voor de huur voor 
2015 wordt gezorgd en voor de rest zal 
de eigen broek opgehouden moeten wor-
den. 
 
Harry Speijer vraagt naar de verbou-
wing voormalige bibliotheek aan de 
Leliestraat tot kantoor WOT  (Wijk On-
dersteuning Team) en wat het WOT 
doet in, en voor de wijk betekent. 
Albert Schenk, opbouwwerker voor 
Schiedam Zuid en lid van het WOT team 
geeft uitleg: 
 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente ver-
antwoordelijk voor allerlei taken op het 
gebied van werk, welzijn en (jeugd) zorg. 
Zij grijpen de kans aan om zorg, hulp en 
ondersteuning anders, dichterbij, te orga-
niseren. Om de eigen bewoners van de 
wijk Zuid te stimuleren. Het WOT speelt 
hierin een sleutelrol. 
 
In zes wijken in Schiedam zijn WOT’s 
actief. In een WOT werken deskundigen 
op het gebied van eenzaamheid, wonen, 
mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving, 
schulden en huiselijk geweld. De exacte 
samenstelling van een WOT team is af-
hankelijk van de problematiek in een wijk. 
 
De WOT medewerkers werken in de wijk 
nauw samen met vrijwilligers, (sport)-
verenigingen, kerken, moskeeën, huisart-
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sen, apotheken, maatschappelijke op-
vang en aanbieders van zorg. 
 
Wat doet een wijkondersteunings-
team? 

Het wijkondersteuningsteam doet wat 
nodig is in de wijk. De teams gaan aan de 
slag met de maatschappelijke vraagstuk-
ken in de wijk en met individuele vragen 
van bewoners. Met de bewoners gaan ze 
aan de slag volgens het principe: één 
huishouden, één plan, één casemanager. 
We willen mensen zo min mogelijk door-
verwijzen. Samen zorgen dat meer men-
sen blijven meedoen in de maatschappij. 
Het bieden van ondersteuning en hulp-
verlening op maat staat centraal. 
 
Harry Speijer over de werkzaamheden 
op het voormalige Wetering terrein: 
Het project Houthaven is december 2014 
van start gegaan met de voorlopige bouw 
van 21 woningen, wat er in de toekomst 
61 totaal moeten gaan worden. 
 
Harry merkt op dat er na het voortra-
ject maar weinig geluisterd is naar de 
wensen van bewoners uit de omge-
ving, met betrekking van werkverkeer 
en hij vindt het vreemd dat de brug 
voor fietsverkeer vanaf de West Fran-
kelandsedijk de Gorzen in, zoals ge-

pland, niet meer in het plaatje voor-
komt. 
BVSZ geeft aan dat de planvorming in-
derdaad anders is geworden dan dat ook 
zij graag hadden gewild, maar dat in be-
sprekingen met gemeente en BAM het 
niet bespreekbaar was dat werkverkeer 
via de West Frankelandsedijk het bouw-
terrein op zou komen. BAM gaf aan dat 
zij de kosten voor een brug veel te hoog 
vonden en deze niet in de aanbesteding 
is meegenomen. 
Werkverkeer voor de Houthaven heeft 
een vaste route opgekregen om op het 
werk te komen en mag daar niet van af-
wijken, wat niet inhoudt dat er nu geen 
overlast in de Nieuwe Maasstraat is, on-
danks aanpassingen van het straatwerk 
door de gemeente. 
 
Het realiseren van een fiets/wandelbrug 
vanaf de dijk de Gorzen in, is voor de 
gemeente financieel niet haalbaar en de-
ze zal er zeer waarschijnlijk ook niet ko-
men, tenzij er voor de toekomst nog ver-
anderingen met woningbouw komen. 
 
11: Sluiting 
Met dank voor een ieders aanwezig-
heid sluit Albert Bons om 21.25 uur de 
vergadering en wenst eenieder nog 
een prettige avond. 

 
Van de redacteur 
 

De redactie heeft zich tot doel gesteld om 
een volwassen en beschaafd blad te ma-
ken en houdt zich het recht voor om on-
fatsoenlijke of discriminerende artikelen 
zonder opgaaf van redenen te weigeren 
of wijzigingen aan te brengen. 

 
 
Openingstijden Leliestraat 10. 
De openingstijden voor spreekuur of betalingen e.d. zijn op: Dinsdagmiddag en Donder-
dagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op Woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Verder kunt u tijdens de spreekuren altijd naar de BVSZ bellen voor een afspraak op een 
ander tijdstip. 010-4730503 
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Financieel overzicht 
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Wijk Ondersteunings Team (WOT) gestart  
 
Op 5 januari 2015 is het wijkteam gestart in de wijk. Dat is natuurlijk fijn, maar wat is het 
WOT nou eigenlijk? In het wijkteam werken verschillende beroepskrachten nauw samen.  
 
Zij kunnen de bewoners helpen met veel 
vragen. Denk aan wonen, schulden, op-
voeden, welzijn, zorg, werk enz. enz. We 
werken samen met vrijwilligers, vereni-
gingen, zorginstellingen, gemeente, ker-
ken en andere aanbieders van zorg. 
 
Hoe werkt het team 
 
Als u behoefte heeft aan advies, of als u 
een probleem heeft met een hulpvraag 
kunt u contact opnemen met het team. Is 
het een eenvoudige vraag dan kunnen 
we u meteen helpen; voor een meer in-
gewikkelde zaak hebben we iets meer tijd 
nodig. Maar u krijgt binnen een à twee 
weken antwoord, waarbij we bespreken 
wat we samen gaan doen.  
 
Als er een melding komt over een pro-
bleem dan nodigen wij u uit voor een ge-
sprek op de Leliestraat 10, of we maken 
een afspraak en komen bij u op huisbe-
zoek. Daar maken we afspraken over hoe 
het nu verder moet. U krijgt een vaste 

contactpersoon waaraan u dan al uw vra-
gen kwijt kunt. 
 
Waar kunt u ons vinden  
 
Ons algemene nummer, de zorgcentrale, 
is 010- 7541515, bereikbaar van 08.00 tot 
20.00 uur. Zij melden de gestelde vraag 
aan het wijkteam. U kunt ook langskomen 
tijdens onze inloopspreekuren aan de 
Leliestaat 10, waar we nu nog in de be-
stuurskamer van de BVSZ zitten, maar 
als de verbouwing klaar is verhuizen we 
naar de oude bibliotheek aan de Lelie-
straat 10.  
 
Openingstijden 

 
Maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 
tot 12.00 uur. 
Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 
16.00 uur. 
 
Tot ziens namens het team, 
Albert Schenk. 

 

 
Hobbyclub in Hof 
in Zuid 
 

Gezellig onder een bakje thee of koffie 
leuke kaarten maken, met de techniek van 
allerlei modellen. Door middel van ponsen 
en wringerdraaien kun je mooie kaarten 
maken. 
 

De kosten zijn € 3,40 per maand. 
 

Elke maandagochtend van 09.30 tot 
12.00 uur, onder leiding van Ans Snijders.  
Tel. 06-48678892. 

 

Gezelligheid kent geen tijd 
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Havendijk, flat Nereus en omgeving heb-
ben een boeiende geschiedenis! 
 

Geldt dat ook voor de toekomst? 
 
Dit jaar staan de Havendijk en omgeving extra in de belangstelling. Het plan is om de Ha-
vendijk te herinrichten. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Nereusflat werd opgeleverd 
en bewoond; als laatste van de vijf flats. Al eerder waren Poseidon, Triton(plaatflats) en de 
Panoramaflats (sterflats) opgeleverd.  
 
Het was aanleiding om, als redacteur van 
de Gorzette, een aantal malen het ge-
meente-archief in te duiken om de vele 
historische foto’s en krantenartikelen, die 
er zijn over de Havendijk en Maasboule-
vard, te bekijken. Daarnaast is er ook wat 
archiefwerk verricht in de jaarverslagen 
bij het administratiekantoor van de VVE 
Nereusflat. Het administratiekantoor Kra-
nenburg werkt al 49 jaar voor de VVE 
Nereus, die volgens de jaarverslagen op 
17 mei 1965 officieel is opgericht. Met 
een aantal bewoners van de Nereusflat 
haalde ik herinneringen op. Duidelijk werd 
dat dit deel van de Gorzen een boeiende 
geschiedenis heeft, met al die mensen 
die er gewoond hebben en er nog wonen. 
Ik besef dat ik onvolledig zal zijn. Er is 
nog zoveel meer informatie en er zijn nog 
zoveel meer illustraties. Wellicht is er 
aanleiding tot verder dieper onderzoek en 
beschrijving.  
 
Omgeving 
 
De Havendijk kreeg pas in 1899 zijn 
naam. Tot dan was het een gedeelte van 
de Nieuwe Westfrankelandsedijk, die al 
veel langer de taak had het achterliggen-
de land tegen hoog water te beschermen. 
In die tijd begon ook de grote uitbreiding 
van de Gorzen waarbij de dijk, die daarbij 
opgehoogd moest worden, een wat meer 
eigen leven ging leiden. Omdat de dijk 
een verbinding bleef vormen tussen de 
havens Voorhaven en Spuihaven lag de 
naam voor de hand. In 1917 ging men de 
Havendijk en de omliggende straten van 

bestrating voorzien. De laagbouwwonin-
gen aan de Havendijk werden ten tijde 
van de Eerste Wereldoorlog gebouwd, 
naar ontwerp van de Schiedamse Archi-
tect Piet Sanders. Hij heeft nog veel meer 
woningen in de Gorzen op zijn naam 
staan. In 1957 stelde de Gemeenteraad 
het uitbreidingsplan Havendijk vast. Dit 
hield in dat de zuidelijke bebouwing ge-
sloopt ging worden en dat, met de nieuw 
aan te leggen Maasboulevard, de Haven-
dijk een geheel ander aanzien zou krij-
gen. De aanleg van de waterkering, die 
een resultaat is van de Deltawet uit 1953, 
heeft in 1985 wederom voor een grote 
wijziging gezorgd. De hele weg die op de 
waterkering is aangelegd kreeg toen 
eveneens de naam Havendijk. De secun-
daire weg is sedert 1979-1980 een 
woonerf. 
 
De Maasboulevard is een langs de rivier 
gelegen recreatiegebied. Oorspronkelijk 
waren op deze plaats de uiterwaarden (of 
gorzen) van de rivier, die eerst Merwe en  
later Nieuwe Maas genoemd werd. Bedij-
kingen en opspuitingen rond 1900 deden 
een industriegebied ontstaan, waar onder 
andere houthandel van Van Deventer & 
Zn. compleet met balkengat, een plaats 
vonden. Later werden de oude pakhuizen 
gesloopt , het balkengat gedempt en het 
Oude Spuikanaal als jachthaven in de 
plannen opgenomen.    
 
De foto’s die ik heb gezien in het Ge-
meente archief of thuis via de Beeldbank 
maken in grote lijnen het verdere verhaal.  
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Op deze plek verscheen de Maasboulevard en de 
3 flats. Op de achtergrond bestaande woning-
bouw in de Gorzen (Sanderswoningen).  

 
(Lucht)foto’s laten precies zien waar eerst 
de bedrijfsterreinen waren van de Fa. 
Hasekamp, distillateur (foto 1922), en 
waar het Balkengat gesitueerd was. Kin-
deren, vooral uit de Gorzen, speelden 
daar veel en met plezier op de balken in 
het water. Veel  later kwam hier Rutimex 
(foto 1954). Distilleerderij Hasekamp ver-
huisde naar de Willemskade, Rutimex 
naar de Spaanse Polder (Kommiezen-
laan). Bij beide bedrijven heb ik nog een 
tijdje gewerkt.  
 

Plannen 
 

Aardig om te zien zijn ook de foto’s van 
het Open Bad aan de Havendijk (1927-
1928), bestaande uit een meisjes- en 
vrouwenafdeling en een jongens- en he-
renafdeling, gescheiden door een hoge 
houten schutting. Op foto’s van na die tijd 
is veelvuldig de Wilhelminahaven te zien. 
Op een enkele foto het SVV terrein aan 
de Havendijk,  met op de achtergrond de 
Frankelandsekerk. Ook foto’s met  de 
Tankercleaning, die een hele aparte ge-
schiedenis heeft. Vanaf 1954 gebeurde er 
heel wat in de omgeving van de Haven-
dijk. Zo laten foto’s zien dat er in 1955 
gewerkt wordt aan een nieuwe Spuisluis, 
wordt in 1954 een deel van de Maasbou-
levard officieel in gebruik genomen, wordt 
er in de jaren daarna gewerkt aan een 
nieuwe jachthaven, verrijst restaurant 

Europoort met kunstwerk (de Eurobaak), 
geopend op 22 april 1959. Op dezelfde 
foto is de nieuwe jachthaven te zien en 
het opgespoten Balkengat, dat als Maas-
boulevardterrein speelveld werd voor kin-
deren. Op een andere foto uit 1960 is het 
Ursusveld op de Havendijk te zien, het 
veld waar eerder een tijd, en wisselend 
vanwege de bezetter in 1940,  HBSS 
heeft gevoetbald. Op de foto staat Lau 
van den Hamer met naast hem Leen de 
Gids, uit de Nieuwe Maasstraat. Op 23 
april 1960 wordt het beeld onthuld van 
kunstenaar Hans Petri bij de Nieuwe 
Spuisluis. Het beeld Vis, mens, werd later 
gezien als Jongen met de hand op de rug 
als symbool van de strijd tegen het water. 
Bijzonder is dat je bijna op elke foto do-
minant de H. Hartkerk in de Lekstraat 
ziet, niet meer weg te denken uit het 
beeld van de Gorzen.  

 
Bouw 5 flats  

 
Omdat de bouwplannen nog niet digitaal 
beschikbaar zijn, mocht ik ze in het Ge-
meente archief inzien met zachte witte 
handschoentjes aan. De bouw van de 
drie (plaat) flats Triton, Poseidon en Ne-
reus zijn twee bouwplannen, elk flat met 
35 woningen en 9 garages, verdeeld over 
7 woonlagen. De woningbouw vond 
plaats in de vrije sector, op de plek waar 
vroeger Hasekamp en Rutimex gevestigd 
waren,  tegen het gedempte Balkengat 
aan. Op 29 augustus 1959 vond de 
bouwaanvraag plaats van het Tritonflat, 
bouwkosten 833.400 gulden. De aan-
vraag voor de twee andere plaatflats volgt 
op 20 december 1960. Op 1 juni 1962 
werden de flats van het Tritonflat te koop 
aangeboden voor 52.750,-- gulden. “Ge-
reed voor bewoning augustus a.s.” De 
Nereusflat werd begin 1965 opgeleverd, 
de Poseidonflat een jaar eerder. Een foto 
van 15 februari 1961 laat de heistelling 
zien op het speelveld van de Maasboule-
vard voor de bouw van de Panoramaflats 
(sterflats), die in 1963 tussen 1 augustus 
en 30 september kant en klaar gefotogra-
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feerd werden.  De bouwontwikkeling hier-
van, net zoals die van de drie plaatflats, is 
te zien op vele (lucht)foto’s.  

Nereusflat in aanbouw  

 
Sommige foto's zijn gemaakt vanaf de 
gashouders van de GTB in de Dwars-
straat.  De koopsom van een apparte-
ment in het Nereusflat  lag bij de verkoop 
in 1965 op of rond de 65.000 gulden. Wat 
aan de hoge kant, daarom bleven de ap-
partementen op de laagste etages langer 
te koop staan. Een rol behang kostte toen 
tot 2 gulden. Op de  flatgebouwen  werd 
een televisieantenne geplaatst, geschikt 
voor de ontvangst van de zender Lopik 
(1e en 2e net) en België (Vlaams). Voor 
het centraal verwarmen van het gebouw 
en de flats werd in het Nereusflat een 
volautomatische oliestook met twee ke-
tels geplaatst met een weersafhankelijk-
heids regeling. De tankinhoud voor de 
stookolie is 30.000 liter. Deze tank werd 
bij de omschakeling van oliestook op 
aardgas, rond de eeuwwisseling, verwij-
derd. In 1965 werden mooie foto’s ge-
maakt waarop te zien is dat de 5 flats he-
lemaal klaar waren. De omgeving werd 
ingericht, boompjes werden geplant. Ze 
waren toen nog klein. Dat is nu wel even 
anders. De vernieuwing van de Havendijk 
toen heeft nogal wat voeten in de aarde 
gehad omdat de Havendijk als waterke-
ring fungeert. Over de hoogte van de Ha-
vendijk is in 1963 en wellicht ook later 
ambtelijk uitvoerig gediscussieerd. Uit-
eindelijk werd besloten om ook een wa-

terkerende dijk voor de 5 flats op het 
Maasboulevardterrein aan te leggen. De 
vraag is onlangs gesteld, bij de bespre-
king van de plannen van de herinrichting 
van de Havendijk, vanwege de overlast 
van het (zware) verkeer en de komst van 
de A4,  of dit dijkje -maar ook de Haven-
dijk, die nu een verzakte indruk maakt- 
nog aan de eisen van deze en toekomsti-
ge tijd als waterkering voldoet. Immers, 
de te vernieuwen Havendijk moet, net 
zoals in 1985, straks nog 30 jaar mee. 
Gelet op de klimaatveranderingen is het 
niet zo gek om daar nog eens goed naar 
te kijken. De grondwaterstand voor en na 
het dijkje is na veel regenval en smeltwa-
ter nogal aan de hoge kant. Hoe dan ook: 
de Gorzen mag nooit een prooi worden 
van het opkomende water uit de Maas of 
van het regenwater uit de lucht. Bericht 
van het Hoogheemraadschap van Delf-
land wachten we, in het overleg met de 
gemeente, af.  
 
Bewoners en markante veranderingen  

 
Uit krantenberichten en gesprekken met 
bewoners die inmiddels 40 en 50 jaar 
wonen in de Nereusflat heb ik kunnen 
afleiden, dat de eerste bewoners er in 
mei 1965 al woonden. Walter en Jessey 
Sarnecki  kregen op 11 juni 1965 een 
woonvergunning van de Gemeente 
Schiedam en nestelden zich op de 7e 
etage met een prachtig uitzicht op de 
Gorzen en op de Nieuwe Maas. 
 
Deze hardwerkende zakenmensen heb-
ben altijd met plezier in Schiedam en de 
Gorzen gewoond en zijn gehecht geraakt 
aan hun woonomgeving, ook al werkten 
zij in de regio. Bovendien heeft Walter 
een zeevaartverleden en dat maakte voor 
hem wonen aan het water nog aantrekke-
lijker. Hun sfeervol ingerichte woning is 
qua indeling nog hetzelfde als in 1965, 
daarom  uniek voor  deze tijd. Zij  hebben  
net  zoals  Bep Hortensius, die  op  de  5e 
etage woont,  in flat Nereus  vele mensen 
zien komen en  gaan. Een aantal  eigena- 



                                                De Gorzette 

      Gorzette jaargang 43 - 1e kwartaal 2015            

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ren/bewoners hadden soms hun werk-
domicilie in de Gorzen. Simon Bijl, direc-
teur van de Breeuwwerkfabriek en Henny 
Maan, slager in de Groenelaan, zijn hier 
voorbeelden van. Ook komt op de lange 
lijst van bewoners de namen voor van 
Kok (zonwering), Borsboom (Nationale 
Nederlanden), van der Laan(reder), 
Schürer (lid Tweede Kamer), Lengkeek 
(architect) en Nolet (distillateur). De laat-
ste woonde in de flat, waar ik sinds 1 juli 
1999 woon met Liesbeth Dobbelaar uit de 
Gorzen. Ook de naam Poest Clement jr 
komt voor op de lijst. Zijn vader was des-
tijds gemeente-archivaris in Schiedam. 
Zijn moeder woonde nog een tijdje in de 
Nereusflat. Andere bekende namen wa-
ren van der Windt (fabrikant), Dr. Taver-
ne, zijn vrouw was CDA raadslid en wet-
houder in Schiedam en 10 jaar voorzitter 
van de VVE Nereus en 2 jaar (vice-
voorzitter), van Bree (Alja). Ook in de an-
dere 4 flats hebben bekende Schiedam-
mers gewoond. In een van de Panora-
maflats woonde sinds 1963 burgemeester 

Peek. Hij heeft als burgemeester sinds 
1946 veel betekend voor onze stad. In de 
jaren na 1965 hebben zich in de Nereus-
flat belangrijke zaken voltrokken. Te 
noemen vallen: de ombouw van oliestook 
naar aardgas, het invoeren van een huis-
houdelijk reglement, het verbeteren van 
de toe- en doorgankelijkheid, na gemeen-
telijke stedelijk onderzoek wooncom-
plexen voor senioren, het instellen van 
een Bewonerscommissie/Straatteam.  

Foto: Achter de tafel voor ondertekening in 2009 : 
v.l.n.r. Dhr Sanders, administrateur, Henny Maan, 
Sjaak Sjoer, Coen Westerveld en wethouder Yo-
rick Haan.  

 
Ondertekening overeenkomst met de 
Gemeente in 2009, verbetering woon-
complexen voor senioren.  
 
Verdienstelijk   en    betrokken    bewoner  
Coen Westerveld weet van de laatste drie 
genoemde voorbeelden alles af. De Be-
wonerscommissie bestaat in oktober van 
dit jaar 10 jaar. Een aantal jaren terug is 
een Straatteam opgericht. De Bewoners-
commissie heeft goed werk verricht op 
het gebied van overbrugging en active-
ring contacten bewoners Havendijk en de 
Gorzen, het in gang zetten van diverse 
overleggen, bij voorbeeld dat van de ver-
betering van de leefomgeving van de Ha-
vendijk, tegengaan van het (zware) 
vrachtverkeer om binnen de geluid- en 
luchtvervuilingsnormen te blijven, herin-
richting van de Havendijk, samenwerking 
met de Bewonersvereniging Schiedam 
Zuid, participeren in Klankbordgroepen,  
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onderhouden van gemeentelijk groen en 
plantenbak, het bijwonen van het wijk-
overleg, het bijdragen aan de totstand-
koming van het Wijkplan Zuid  en het 
meewerken aan het uitvoeringsplan Wijk-
plan Zuid. Niet alleen veranderde veel 
aan de flat Nereus, ook in de flats omdat 
bewoners uit de Gorzen daarin door-
stroomden. In de woonomgeving veran-
derde veel. Bekende projecten zijn de 
aanleg van de Buitensluis, de aanleg van 
de waterkering als gevolg van de waters-
noodramp in 1953 en als onderdeel van 
het Deltaplan, de bouw van de twee flats 
Maaszicht en Maashoove bij/op het 
Hoofdplein, de herinrichting van de 
Maasboulevard, waardoor meer initiatie-
ven voor recreatie en festiviteiten, zoals 
het Maasboulevardfeest, snuffelmarkten, 
circussen en South Beach, verdwijnen 
van de kinderboerderij, verschijnen van 
steeds grotere (cruise)schepen. Kortom 
de Gorzen, de Havendijk en de Maasbou-
levard hebben een boeiende geschiede-

nis, die nog lang zal voortduren. In elk 
geval worden er plannen gemaakt voor 
de herinrichting van de Havendijk, waar-
mee we na voltooiing 30 jaar mee vooruit 
moeten kunnen, zegt de gemeente. De 
wijze waarop de herinrichting van de Ha-
vendijk moet plaatsvinden, levert tussen 
betrokken bewoners en de Gemeente 
pittige discussies op. Dat gaat zo in een 
tijd van burgerparticipatie. Uit de verbete-
ringsplannen zullen de bewoners en ei-
genaren van de 7 flats en de eigena-
ren/bewoners van de laagbouwwoningen 
kracht moeten en kunnen putten om de 
kwaliteit van de flats en woningen en hun 
woonomgeving in de tijd leefbaar te hou-
den.  
 
Dat is  een  belang- 
rijke basis voor een 
goed toekomstpers- 
pectief.   
 
Mari Dingenouts   

 

 

Een stukje over vroeger 
 
Hierbij wil ik reageren op het stukje over de Gorzenschool. Ik ben nu 68, dus als echte 
Gorzenees ben ik ook op die school gegaan.  
 
Ik vond het heel erg leuk om er over te 
lezen en de foto's te zien. Dat iemand de 
animo bezit om dat allemaal als hobby te 
doen, geweldig. Maar..... er is altijd een 
maar. De leraar van de foto, dat kan na-
tuurlijk niet meester Brouwer zijn, die tus-
sen de leerlingen staat. Die is namelijk in 
1907 gestorven, staat er in het stukje bo-
ven de foto! 
 
Als ik het goed heb is het volgens mij 
meester Olie, ook wel door ons Ollie ge-
noemd. 
En als je naar de kleding kijkt, dan zie je 
al geen klassenfoto met meester Brou-
wer. 

Dit is kleding uit de jaren zestig, mis-
schien zelfs nog van later. Dit is geen 
kritiek hoor, ik vind het zelfs leuk. 
 
Misschien dat er ook anderen zijn die 
zichzelf of een ander herkennen. En als 
iemand meester Olie herkent zou ik het 
leuk vinden om te horen. 
 
Wat zou het leuk zijn als er meer van zul-
ke stukjes in de Gorzette zou komen. 
 
Mensen, ga even denken wat er nog voor 
leuks is geweest, om te delen met ande-
ren. 

Josien van Dijk 
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Waarschuwing!! Let goed op uw e-mail 
 
Het is vrijdag 6 Maart 2015 dat ik mijn mailbox even zit te bekijken, wat er zoal weer voor 
spam, onzin en meer van die onzinnige e-mails zijn binnengekomen, die ik gelijk zonder 
verder ernaar te kijken resoluut verwijder. Allemaal van die mailtjes die je proberen ergens 
voor te strikken voor als het zeer zeker om geld gaat, Zo ook een e-mail van ene Intrum 
Justitia.  
 
Een leuke naam die erg interessant over-
komt, en waarbij zij onmiddellijk overgaan 
met een dreigement dat ze al eerder een 
e-mail verstuurd hebben, op 25-04-2015, 
dat er nog een bedrag van € 97,50 met 
rente open staat, en dat ik dat zo spoedig 
mogelijk binnen 14 dagen moet voldoen.  

 
Brutaal zijn ze wel 
 
Ze hebben zelfs het lef om er een tele-
foonnummer (088 - 4527131) er bij te 
zetten, en vooral dat deze e-mail belang-
rijk is !! Nou vind ik zoiets al niet erg snel 

belangrijk, dus aan mij hebben ze niets 
om aan dit soort internetoplichting geld te 
genereren.  
 
En al zeker niet als ze een IBAN reke-
ningnummer NL50ABNA0471467217 
t.n.v. Derdengeleden Intrum Justitie Ne-
derland B.V erbij zetten. Veel mensen in 
de samenleving schrikt soms van dit soort 
mailtjes. Ik niet. Gewoon verwijderen 
mocht u deze ook zien in uw mailbox.  
 
Nooit dit bedrag overmaken, of welk 
bedrag dan ook. Gewoon gelijk verwij-
deren.  

Ze hebben gewoon via via uw e-mail-
adres gestolen, of maken er misbruik van. 
En ook bij ouderen wil het wel eens mis-
gaan omdat deze mensen schrikken van 
het zinnetje dat als de betaling uit blijft, ze 
genoodzaakt zijn om de cliënt te advise-
ren om over te gaan tot het opstarten van 
gerechtelijke procedure, met alle kos-
ten van dien. Nou, ze doen hun best 
maar om weer een email te sturen, en 
wat het bedrag ook mag worden, ik betaal 
niets. 
 
Valkuil..... 

 
Ze proberen natuurlijk op slinkse wijze 
geld in hun zakken te steken, en deze 
met elke betaling met bijna € 100,00 te 
spekken. Dat zijn flinke binnenkomers. 
Het rare is alleen, dat ze in de e-mail 
verwijzen naar een openstaande factuur 
van VODAFONE LIBERTEL B.V. 
 

 ik heb helemaal geen Vodafone en 
ook geen Libertel 

 ik heb daar dus geen openstaande 
factuur staan 

 ze bekijken het maar. 
 
U bent hiermee gewaarschuwd om bij dit 
soort e-mails GEEN geld op welk reke-
ningnummer dan ook over te maken, 
waar u niets of nooit mee te maken hebt 
gehad. U krijgt van dit soort firma's een 
eigen schrijven op NAAM thuisgestuurd, 
en niet per e-mail. 
U bent hiermee gewaarschuwd. NOOIT 
BETALEN!!!! En dumpen zonder verder 
de e-mail open te maken. 

 

W.van Vessem 
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Waarom geen Buurtpreventie in Zuid? 
 
Tijdens het wijkoverleg Zuid van 10 november 2014 heeft Nel van Oudenaarde de werk-
wijze van buurtpreventie (BP) in Schiedam Oost toegelicht. Zij is actief bestuurslid van de 
Bewoners Vereniging Schiedam Oost (BVSO) en als deelnemer aan de Buurtpreventie in 
Oost zeer betrokken bij dit onderwerp. 
 
Wat is Buurtpreventie? 

 
Het doel van buurtpreventie is het vergro-
ten van informeel inzicht. Bewoners wer-
ken hierbij samen met politie, de licht-
blauwe brigade, de gemeente  en wel-
zijnsorganisaties. Buurtpreventieteams 
surveilleren (meestal herkenbaar ge-
kleed) overdag en ’s avonds op verschil-
lende tijden en controleren gedeeltes van 
hun wijk op onregelmatigheden. 
 
Burgerparticipatie, dus ook buurtpreven-
tie, komt op steeds grotere schaal voor in 
onze samenleving en wordt al in heel veel 
wijken in Schiedam toegepast, Oost, 
West, Nieuwland, Groenoord en Svea-
parken en het werkt daar vaak ter bevor-
dering van de sociale cohesie en verbete-
ring van de leefbaarheid. 
 
Buurtpreventie wordt vaak geassocieerd 
met het handhaven van “veiligheid”, maar 
dit is slechts een bijproduct. Natuurlijk: als 
de sociale controle toeneemt draagt dit bij 
aan een groter en beter veiligheidsge-
voel. Echter de primaire taak van buurt-
preventie is gericht op het verbeteren van 
de leefbaarheid in de woonomgeving. 
 
Hoe gaat Buurtpreventie in zijn werk? 

 
Koppels van twee mensen lopen bv een 
maal per week een rondje van een uur. 
Deze rondes kennen geen vaste tijdstip-
pen of routes. Soms ’s middags soms ook 
’s avonds, net hoe je het met elkaar af-
spreekt. Tijdens die rondes inventariseren 
de koppels zaken, zoals kapotte verlich-
ting, vernielde of ontbrekende paaltjes, 
onkruid, zwerfvuil en noem maar op. Na-

tuurlijk zijn ze ook aanspreekbaar voor 
buurtbewoners. 
Geconstateerde zaken in de wijk worden, 
al naar gelang hun aard, doorgegeven of 
besproken met de bevoegde instanties. 
De ervaring in Oost leert dat men zeer 
tevreden is over de afwikkeling en terug-
koppeling van deze acties. 
 
En nu verder? 
 
Dit soort projecten is makkelijker op te 
zetten in buurten waar mensen zich rede-
lijk betrokken en verantwoordelijk voelen 
voor hun woonomgeving. 
 
Juist de Gorzen is zo’n buurt en om die 
reden wil de Bewoners Vereniging Schie-
dam Zuid (BVSZ) zich inspannen om ook 
in onze wijk te komen tot het organiseren 
van een Buurtpreventieproject. 
 
Hiertoe is zij op zoek naar bewoners die 
zich op vrijwillige basis in willen zetten 
voor hun eigen woongebied. Soms is de 
beschikbaarheid van slechts een uurtje 
per week al bruikbaar. Dus, inwoners van 
Zuid (mannen en vrouwen), meld u aan!!! 
Dit kan bij de BVSZ via telefoonnummer 
010-4730503, of kom even langs aan de 
Leliestraat 10. 
 
Buurtpreventie heeft een grote invloed 
op de actiebereidheid van andere be-
woners daar waar het gaat om signale-
ring van onregelmatigheden en over-
last. Het zorgen voor een leefbare wijk 
is een taak van ons allen! 
 

Bestuur  Bewonersvereniging  
Schiedam Zuid. 
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Burgerparticipatie serieus nemen 
  
Er wordt heel wat gecommuniceerd tussen de Gemeente en de Schiedammers en tussen 
de Schiedammers en de Gemeente. In het verleden zijn over de wijze waarop dat zou 
moeten gebeuren suggesties aangedragen om dat te verbeteren. Ook bij het project 
SchiedamsDoen was dat het geval.  
 
De aanleiding voor mij om in eerste in-
stantie hieraan mee te doen (12e plaats, 
stedelijk communicatieplan) was de wijze 
waarop de Gemeente met (burger) parti-
cipatie omgaat en communiceert.  
 
Een tijd geleden was dit onderwerp gea-
gendeerd voor het Wijkoverleg in Zuid. 
De Gemeente ging een nota maken, die 
later Toolkit Participatie zou gaan heten. 
Een ambtenaar van de Gemeente kwam 
zonder dat er vooraf enige toelichting was 
gegeven vragen om suggesties. De wijk-
bewoners die trouw deelnemen aan het 
overleg waren verrast en dan is het moei-
lijk om heel snel creatief ideeën uit de 
mouw te schudden. Nou ja, dan maar 
wachten op het concept van de uitwer-
king, zoals gevraagd.  
 
De verbazing was groot toen de nota 
Toolkit Participatie plotsklaps officieel 
was. Geen terugkoppeling dus. Na een 
aantal maanden is in het Wijkoverleg Zuid 
gevraagd hoe het zit met deze nota en of 
er nog eens een toelichting wordt gege-
ven, zodat wijkbewoners die ook aan di-
verse inspraak- overlegvormen deelne-
men weten waar ze aan toe zijn.  
 
Eind 2014 kwam de burgemeester in het 
wijkoverleg Zuid op bezoek, altijd aardig 
als er vanuit het Gemeentebestuur be-
langstelling is voor de inzet van wijk-en 
buurtbewoners/vrijwilligers. Hij vroeg mee 
te werken aan activiteiten in de wijk die 
ook voor de gemeente van belang zijn. 
Gorzenezen zijn daar altijd voor in, maar 
willen wel serieus genomen worden. 
Daarom werd aan de burgemeester het 
probleem van non-communicatie met de 
wijk, over de rollen in het proces van bur-

gerparticipatie nog eens onder de aan-
dacht gebracht. Ook werd aangeboden 
om de presentatie van de participatienota 
mee voor te bereiden.  

Wijkoverleg Zuid  

 
Verschil tussen woord en daad 

 
Inmiddels had ik een goed gesprek / in-
terview gehad met iemand van het project 
100 x 100 die, ondersteund door het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken onder-
zoek deed naar de wijze waarop gemeen-
ten met burgerparticipatie omgaan. Dit 
kwam dus mooi uit. Ik heb in het gesprek 
nog een aantal voorbeelden kunnen ge-
ven van burgerinitiatief waarbij ik ook be-
trokken was en hoe de Gemeente daar-
mee om is gegaan.  
 
Het ging onder andere om de volgende 
projecten: open houden van Zwembad 
Zuid, project Wateroverlast in Schiedam 
West, St. Liduinabuurt en het project van 
de Havendijk, waar zwaar verkeer zorgt 
voor overlast, vooral straks als de A4 
open gaat. In januari j.l heb ik via de e-
mail naar de gemeente een afspraak wil-
len maken met de Gemeentesecretaris 
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om de presentatie voor het wijkoverleg 
Zuid voor te bereiden. Het antwoord van 
gemeentezijde, dat er een herijking komt 
van de Toolkit Participatie, was verras-
send. Toch heb ik bij het eerste overleg 
van de Klankbordgroep herinrichting Ha-
vendijk de positie van een Klankbord-
groep, zoals die in de Toolkit is geformu-
leerd, onder de aandacht gebracht, ter 
vermijding van eenrichtingsverkeer. Een 
goede zet. Tot nu toe is het voor wat de 
herijking betreft stil gebleven.  
 
Begin februari 2015 kwam het eindrap-
port uit van het project 100 x 100, met op 
de omslag Test je Gemeente zelf. Het 
lokale bestuur in de netwerkdemocratie.  
De conclusie: de gemeenten willen aan 
de slag met een nieuwe manier van wer-
ken. Maar er is verschil tussen woord en 
daad. Dat heb ik ook ervaren, onder an-
dere bij de genoemde projecten. Burger-
participatie en Communicatie: er is nog 
een weg te gaan. Erin blijven geloven en 

volhouden burgers van Schiedam. De 
Gemeente zal uit een ander vaatje moe-
ten gaan tappen.  

Informatie-avond herinrichting Havendijk  

 
Tot slot: de volledige Gemeentelijke en 
ambtelijk tekst van Toolkit Participatie 
kunt u u lezen op www.schiedam.nl onder 
burgers en daarna onder wonen en wij-
ken. Of wacht u toch een verrassing van 
de herijkte versie? Bij het inleveren van 
de copy voor de Gorzette 14 maart was 
dat nog niet duidelijk.  

Mari Dingenouts  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.schiedam.nl/
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Wijksportvereniging Zuid volgende  
stap sportstimulering  
 

Sportstimulering ook in de wijk Zuid is belangrijk om jong en oud te laten sporten en be-
wegen. Vorig jaar september werd South Beach georganiseerd op de Maasboulevard. 
Kort daarna werd  SchoolPlein 14 ingericht bij obs de Gorzen. Onlangs werd de volgende 
stap gezet.   
 
Op woensdagmiddag 4 februari was in 
sportzaal Zuid en in de peuterspeelzaal 
van wijkschool de Gorzen de kick-off van 
de Wijksportvereniging Zuid. Zo’n 120 
kinderen van de St. Willibrordus en wijk-
school de Gorzen maakten van de moge-
lijkheid gebruik om kennis te maken met 
verschillende sporten die binnen deze 
Wijksportvereniging worden aangeboden. 
 
Met de kick-off in Zuid moet de vierde 
Wijksportvereniging in Schiedam van de 
grond komen. De wijken Nieuwland, Oost 
en West gingen de wijk Zuid voor. 

Wijksportvereniging 
 
De Wijksportvereniging is een initiatief 
van  de gemeente Schiedam. Binnen een 
wijksportvereniging kunnen kinderen kie-
zen uit verschillende sporten.  
Het sporten gebeurt in de buurt van de 
school. De kinderen krijgen les van pro-
fessionele trainers, ze kunnen met ande-
re kinderen een sport beoefenen en toer-
nooitjes spelen, allemaal in de eigen wijk.  
 
Door de komst van de Wijksportvereni-
ging kan er wekelijks op een vast moment 
na schooltijd worden gesport. De kick-off 

is een eerste kennismaking. Kinderen van 
beide scholen kunnen zich nu inschrijven 
voor een verdere kennismakingsperiode 
van zes weken, die na de voorjaarsva-
kantie start. Na die zes weken bepalen de 
kinderen of zij lid worden van de Wijk-
sportvereniging en dus wekelijks gaan 
trainen bij een van de sportaanbieders. 

Betrokken organisaties 
 
De twee basisscholen in Zuid en het team 
Zorg, Welzijn en Sport van de gemeente 
Schiedam werken nauw samen binnen de 
Wijksportvereniging.  
 
Verder zijn de sportverenigingen Dans-
Zee (kleuterdans + streetdance), ssv 
HBSS (zaalvoetbal) en Ped’s Sports Cen-
tre (judo, karate, thai-boksen, taekwondo, 
jiu jitsu, groundbattle) als samenwer-
kingspartner betrokken. 
 
Het is de bedoeling dat Zwembad Zuid 
aansluit. Hierover gaan gesprekken 
plaatsvinden met het Zwembad en de 
Vriendenstichting.  
 
Rudy Bänffer 
Mari Dingenouts  
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  Stichting J&S Projecten 
 

   Uitnodiging Ontmoet elkaar 
 

Na de nodige activiteiten en projecten in de Gorzen neergezet te hebben met andere on-
dernemers van de Groenelaan, had  Mieke Wigmans het idee om een stichting op te zet-
ten en samen te gaan werken met de winkeliers van de Groenelaan, Seniorenwelzijn 
,SWS Welzijn, jongerenwerkers, Pameijer, Straatteams (Sabine Dingler), WOT (Albert 
Schenk) en BVSZ, in de wijk de Gorzen. 
 
Ons doel is om een ketting te vormen met 
elkaar en hierdoor de wijk nog sterker en 
krachtiger te maken. 
 
Met dat idee ben ik, samen met Martin 
Stolk van Ottica Eye Fashion, rond de 
tafel gaan zitten en zo is Stichting J&S 
Projecten ontstaan. 
 
Martin en Mieke zijn op zoek naar jonge-
ren en senioren die deel willen nemen 
aan dit nieuwe project. Het doel van het 
project is namelijk, jongeren een toe-
komst te bieden d.m.v. een stageplek, 
school of werk. 
 
Wij vragen wel wat terug van de jonge-
ren, namelijk dat de senioren van hen 
een helpende hand krijgen aangereikt, 

d.m.v. bijvoorbeeld karweitjes in en rond  
het huis van de senioren. 
 
Hiervoor nodigen wij de jongeren en se-
nioren uit, om met elkaar in gesprek te 
gaan en elkaars ervaringen te delen. 
 

Ben jij er klaar voor ? 
25 maart van 19:00 t/m 21:00 uur 

Hof in Zuid 
Nieuwe Maasstraat 68d 

3114 TM Schiedam 
 

Voor meer informatie:  
 
 
 
 

 
 

 

Danslessen bij Fun & Dance 
 
Fun & Dance is de dansschool van Hélène van Lieshout. Op vrijdagochtend om 09:30 uur 
is er Peuterdans voor ouder en kind. Samen lekker bewegen en dansen!  
 
De woensdagmiddag is gereserveerd 
voor kinderen van de basisschool. Om 
13:30 uur is er Kleuterdans en om 14:30 
uur begint Kinderdans. In deze lessen 
staat het dansplezier voorop. Fun & Dan-
ce is voor meiden vanaf 8 jaar. Elk jaar 
worden de danslessen afgesloten met 
een danspresentatie.  
 
De kosten zijn € 2,50 per les, te betalen 
per blok. Na de voorjaarsvakantie start er 

een nieuw blok. De lessen worden gege-
ven in Sportschool Fit-Plus. Voor informa-
tie kunt u terecht bij Hélène via: he-
lenevanlieshout68@gmail.com.  
 
Of kom woensdagmiddag gezellig langs, 
u bent van harte welkom. De eerste les is 
altijd gratis. 
 
Het adres van Sportschool Fitplus is 
Schoolstraat 6, 3116 HJ Schiedam.  

Mieke Wigmans 
Lucky U 
Groenelaan 38 B 
06 - 53283235 

Martin Stolk 
Ottica Eye Fashion 
Groenelaan 99 A 
06 - 41045627 

mailto:helenevanlieshout68@gmail.com
mailto:helenevanlieshout68@gmail.com
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Vermelding erbij : 

Prijspuzzel BVSZ 
1

e
 kwartaal 2015 

Oplossing sturen naar: 
Redaktie Gorzette 
Leliestraat 10 

3114 NK Schiedam 
(uitknippen en in een  
OPEN envelop doen s.v.p.) 

 
 

 
Oplossing 1e kwartaal BVSZ puzzel 2015 

 
Oplossing:…………………………………………………………………………………………… 
 

uw naam:……………………………………………………………………………………………. 
 
adres:…………………………………………………………………………….PC: 311………… 

 
event.. Telefoonnr:……………………………………………………….Lidnr:………………….. 

Spelregels 
 
Uw oplossing moet vóór 
8 mei 2015 binnen zijn, 
als u tenminste kans wilt 
maken op de waardebon…. 
 
De waardebon ter waarde 
van € 12,50 is alleen in te 
leveren (niet te verzilveren) 
bij één van de winkeliers 
in de Gorzen. 
 
De waardebon wordt circa 3 
tot 4 weken na het uitkomen 
van deze uitgave van de Gor- 
zette bij u thuis aangeboden. 
 
Als u niet thuis bent, wordt 
deze later opnieuw aan u 
aangeboden (in verband 
met het tekenen voor 
ontvangst). 

 
Oplossing 

puzzel 4e kwartaal 2014 
 

IJZERGIETERIJEN 
 
Aantal goede oplossingen: 23 
 
Winnaar is geworden: 
 

D.M. Docter 
Nassaulaan 17 

3116 EP Schiedam 
 

 
Van harte proficiat met uw waardebon! 

 
 

Ook een kans maken op een waardebon? 
Maak de puzzel en lever hem in bij de BVSZ. 
 

 
 
Gebruik liefst deze strook, en knip deze uit; 

 

Puzzelpagina BVSZ  1e kwartaal 2015 
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De Held, familie-detective-oorlogsroman 
 
Onlangs las ik het boek De Held, van Jessica Durlacher. Een boek over geweld, haat en 
vergeving. Knap geschreven en al lezende merk je dat het een familieroman, detective en 
oorlogsroman in één is. 
 
De hoofdpersoon is Sara Silverstein. Ze 
heeft met haar man, zoon en dochter een 
comfortabel en luxe leven. Dan wordt zij 
kort na elkaar met geweld geconfron-
teerd.  
 
Tijdens het hardlopen wordt zij in het bos 
verkracht en terwijl zij hevig worstelt met 
de gevolgen en de verwerking daarvan 
krijgt zij te horen dat haar zoon Mich ma-
rinier wordt in het Amerikaanse leger, met 
de mogelijkheid uitgezonden te worden 
naar Afghanistan.  
 
Kort daarna wordt het gezin in de nacht 
overvallen en beroofd door mannen met 
bivakmutsen. Haar man wordt beschoten, 
zijzelf vastgebonden en haar dochter 
maakt vreselijke dingen mee waarover zij 
later niet in staat is te praten.  
 
Dit alles overkomt Sara terwijl ze nog 
middenin het rouwproces zit van het over-
lijden van haar vader. Door toeval ontdekt 
zij wie de daders zijn en ze worstelt met 
hevige wraakgevoelens.. 
Haar vader, zo blijkt later in het boek, 
heeft zijn leven lang wroeging gehad over 
iets wat hij tijdens de oorlog niet heeft 
durven doen. Zijn kleinzoon Mich heeft hij 
in vertrouwen verteld over zijn machte-
loosheid van destijds en deze komt mede 
hierdoor tot een ingrijpende keuze. 
 
Thematiek. 

Aanleiding voor het schrijven van de ro-
man. Bron : Het  NRC VAN 22 oktober 
2010. 
 
Op 4 mei 2001 hield Jessica Durlacher in 
De Nieuwe Kerk in Amsterdam de Natio-
nale herdenkingsrede. Zij vertelde over 
haar vader, Gerhard Durlacher ( 1928-
1996). Zij omschreef hem als een ‘redelij-
ke man’ en als verlicht en vergevens-
gezind.  
 
Ondanks Auschwitz had hij zijn geloof in 
de toekomst behouden. Hij had de woor-
den gevonden om over zijn kampervarin-
gen te vertellen. Maar in zijn Gispen bu-
reau, dat zij van hem erfde, bewaarde hij, 
zo bleek na zijn dood, een geladen pi-
stool met vijf kogels erin.  
 
Daarmee  hoopte  hij 
zijn gezin tegen even- 
tuele belagers  te  be- 
schermen,  denkt  zij.  
Dit intrigerende gege- 
ven verwerkte Jessica  
Durlacher in de roman  
De Held.  Je zou zelfs  
kunnen zeggen dat het  
hele  verhaal  om  dat  
pistool  heen geplooid  
is. Het vormt de verbindende factor tus-
sen drie generaties van de Joodse familie 
Silverstein.  

Liesbeth Dingenouts 

  
 
 
 

Openingstijden Leliestraat 10. 
De openingstijden voor spreekuur of betalingen e.d. zijn op: Dinsdagmiddag en Donder-
dagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op Woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Verder kunt u tijdens de spreekuren altijd naar de BVSZ bellen voor een afspraak op een 
ander tijdstip. 010-4730503 
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Wijkschool De Gorzen een  
school midden in de wijk 
 
In het wijkoverleg zijn de resultaten van de scholen in de wijk besproken. Naar wij be-
grijpen is hier gemeld dat de gemeente zich zorgen maakt om de resultaten van de scho-
len in de wijk. Zoals u vast weet zijn alle scholen hard bezig om hun resultaten te verbete-
ren.  
 
De laatste teamdag hebben wij het weer 
uitgebreid over dit onderwerp gehad. 
Mooi om te zien was dat schoolbreed de 
resultaten nog steeds verbeteren. Met 
ouders,  leerlingen en team werken wij er 
hard aan om alle kinderen een goede 
startpositie te geven in het voortgezet 
onderwijs.  
 

Wat echter het allerbelangrijkste is dat 
kinderen met plezier leren en uiteindelijk 
op een school komen die goed bij hen 
past. Een school waar de leerlingen niet 
overvraagd worden, maar een school die 
hen uitdaagt het beste uit zichzelf te ha-
len. Kinderen van onze school stromen 
uit naar het PRO- het VMBO- de HAVO- 
het VWO en het gymnasium. Wij zijn blij 
met de verschillen tussen leerlingen! Het 
zou toch wat zijn als iedereen de compe-
tenties heeft van een wijkprocesmanager 
en niemand het loodgieterswerk kan 
doen. Ik weet zeker dat wij allemaal ons 
uiterste best doen om het maximale uit 
iedere leerling te halen. 
 

Wijkschool de Gorzen verandert in een 
heuse dierentuin. 

De komende 6 weken gaan de kinderen 
van Wijkschool De Gorzen zich verdiepen 
in hoe dieren in de dierentuin leven. Alle 
kinderen krijgen hiervoor een opdracht. 

Zij moeten uitzoeken hoe dieren leven en 
overleven. Wat eten de dieren, hoe is het 
klimaat waarin ze leven, wat zijn kenmer-
ken van de dieren. Natuurlijk brengen alle 
kinderen ook een bezoek aan diergaarde 
Blijdorp om de dieren te observeren. Zij 
mogen ook vragen stellen aan de dieren-
verzorgers.  
 

Alle groepen worden omgetoverd, de ene 
groep wordt de jungle, een andere groep 
wordt een aquarium. Hoe dat eruit gaat 
zien bepalen de leerlingen zelf. De leer-
lingen van groep 7-8 worden belast met 
de organisatie van onze dierentuin.  
 

Op de kijkavond is de dierentuin open. 
Alle wijkbewoners zijn op 9 april van 
18.30 tot 19.30 uur van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen. 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om de 
telefoon op te nemen en de deur te ope-
nen. Helaas hebben wij geen conciërge 
meer. Lijkt het u leuk om ons hierbij te 
helpen, neem dan contact op met onder-
getekende. Wilt u een bezoekje brengen 
aan de school? U bent van harte welkom. 
 
Annemieke Jeene 
Wijkschool De Gorzen- Dwarsstraat 2- 
010-4267815 

 
 

Wijkoverleg Schiedam - Zuid 2015 
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Tentoonstelling ‘Door het Beeld’  
 

Te zien in De Ketelfactory van 19 april tot en met 12 juli 
 
Eind 2011 startte ‘Door het Beeld’, een reeks door Peter Henk Steenhuis geschreven es-
says over kunstenaars die in De Ketelfactory hebben geëxposeerd. De gesprekken von-
den deels plaats in De Ketelfactory en deels op andere locaties, zoals in het atelier of in de 
tentoonstellingsruimte waar een kunstenaar op dat moment exposeerde 
 
De eenentwintig essays verschijnen in 
het katern ‘Letter & Geest’ van dagblad 
Trouw. Uit de positieve reacties van de 
lezers blijkt dat de juiste snaar is geraakt, 
dat de relatie tussen kunst en filosofie, en 
kunst en leven, is gelegd. Lezers hebben 
het gevoel ruimte te krijgen voor nieuwe 
gedachten en waarnemingen. 
 
Inmiddels heeft De Ketelfactory in sa-
menwerking met de Internationale School 
voor Wijsbegeerte een publicatie ontwik-
keld die zelf weer aanleiding is voor een 
grote tentoonstelling met werk van de 
eenentwintig kunstenaars.  
 
Bij een van de besprekingen over het 
boek, kwam filosoof René Gude in beeld. 
De verbinding was gauw gelegd. René 
wilde graag doordenken op de teksten 
van Peter Henk Steenhuis en ze in een 
filosofische context plaatsen. Hij associ-
eerde door op onderwerpen die de kun-
stenaars hadden aangedragen, zoals: 
wat maakt een beeld meditatief, wat is 
het verschil tussen het ‘Schone’ en het 
‘Lekkere’, waarom is ware inspiratie niet 
‘top-down’ maar ‘bottom-up’?  
 
Het tweede deel van het boek, waarin 
René Gude aan het woord is, heet met 
recht ‘Door het Woord’: negen onderwer-
pen, negen eigenzinnige beschouwingen 
waarin de filosoof en de journalist samen 

door de woorden rollen en tot nieuwe in-
zichten komen. Met zijn vlotte manier van 
denken en associëren laat René filosofen 
langskomen, speelt hij met woorden en 
raakt hij onderwerpen aan die de lezer 
genoeg inspiratie geven om op door te 
denken. Filosofische beschouwingen op 
z’n Gudiaans. 
 
Voor De Ketelfactory en de eenentwintig 
kunstenaars is het boek een stap in de 
richting van de grote tentoonstelling die in 
2016 op de agenda staat. De woorden 
zijn aanleiding tot nieuwe beelden, en zo 
blijft alles in beweging. 
  
De publicatie ‘Door het beeld, door het 
woord’ van Peter Henk Steenhuis en Re-
né Gude verschijnt in april 2015, bij de 
gelijknamige tentoonstelling in De 
Ketelfactory. Het is een uitgave van de 
Internationale School voor Wijsbegeerte. 
 
De deelnemende kunstenaars zijn:  
Harry Haarsma, Robert Zandvliet, Floret-
te Dijkstra, Jan van Munster, Birthe 
Leemeijer, Karin van Pinxteren, Olphaert 
den Otter, Roland Schimmel, Hans van 
Bentem, Simon van Til, Mirjam Kuiten-
brouwer, Maria Blaisse, Claudy Jongstra, 
Bernadet ten Hove, Kinke Kooi, Wineke 
Gartz, Ton van der Laaken, Ewoud van 
Rijn, Marjolijn van den Assem en Winnie 
Teschmacher. 
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Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan 

GROENELAAN 101 - 3114 CD SCHIEDAM 
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Groenelaan 99 A, 3114 CD Schiedam 
Tel. 010 – 426 19 30 
www. otticafashion.nl 
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VRIENDEN VAN ZWEMBAD ZUID  
 

Zwemactiviteiten  
  
Na de heropening van zwembad zuid hebben we met Optisport goede contac-
ten opgebouwd. Dit heeft geleid tot het kunnen organiseren van zwemactivi-
teiten , die wij graag langs deze weg onder Uw aandacht brengen.  

  
Op zondag 29 maart van 10.15 – 13.30 uur. Paasactiviteit  
Programma : 10.15 uur Opening zwembad en start programma.  
Eerst eieren zoeken. Wie vindt het Gouden, Zilveren of Bronzen ei?  
Daarna is tot 13.00 uur Recreatief Zwemmen mogelijk.  
Om 13.00 uur Prijsuitreiking aan de vinders van de Gouden, Zilveren en Bron-
zen eieren.  
13.30 uur  Einde programma.   
Entree tegen (gereduceerd) tarief van € 2,50 pp 

  
Op dinsdag 7 juli van 9.00 – 15.30 u  Binnen- en buitenspeeldag voor groep 7. 
Nadere informatie volgt.  

  
Van 17 – 21 augustus Zwemvierdaagse Nadere informatie volgt.  

  
Mocht u al vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen : 06 – 29015110  
of 06-57265859.  

  
 
Met vriendelijke  
en sportieve groet,  

  
Paula Kooper en  
Leida van Grootveld 
Bestuursleden  
en coördinatoren 
zwemactiviteiten 

  
  

 
 

Nieuwe flyer.  
Bent U al Vriend van Zwembad Zuid? 
Dankzij de steun van Vrienden en Optisport is het mogelijk geworden om een 
aantrekkelijke flyer te laten maken die we onder de titel Bent U al Vriend van 
Zwembad Zuid onder uw aandacht brengen. Wilt u Vriend worden?  Stuur dan 
een e-mail naar info@vriendenvanzwembadzuid.nl. 
Na ontvangst sturen we u een exemplaar toe. Wij verwelkomen u daarna graag 
in onze Vriendenkring.   
 
Mari Dingenouts, coördinatie PR 
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De cultuurscouts van Mooi Werk zijn op 
zoek naar uw bijzondere verhalen en foto's 

 
Voor een expositie en een website (www.westerhavenbrug.nl, online eind april) over de 
Westerhavenbrug en de Gusto, waar de brug gemaakt is, worden uw verhalen en foto's 
gevraagd. Het vervangen van de brug is een aanleiding om aandacht te schenken aan de 
betekenis en de historie van de brug en de Gusto voor de wijk Zuid.  
 
Welke herinneringen heeft u aan de Wes-
terhavenbrug? Heeft u daar trouwfoto’s 
gemaakt of uw eerste liefde gekust? Liep 
u er dagelijks overeen naar school of 
werk? Wij willen het graag weten en de 
foto’s en bijbehorende verhalen verzame-
len. 
Ook bijzondere foto’s en verhalen over de 
Werf Gusto zijn van harte welkom. Heeft 
u er zelf gewerkt, of misschien één van 
uw familieleden? Liggen er bij u op zolder 
unieke foto’s van dit bedrijf? Deel uw ou-
de en minder oude foto’s, verhalen en 
herinneringen met ons.   
 

Stichting Mooi Werk 
www.stichtingmooiwerk.nl 

Wennekerpand 
Vijgensteeg 2 

3111 PT  Schiedam 
010-2734780 
06-18223281 

 
Helpt u ons mee? De Schiedamse cul-
tuurscouts zijn bereikbaar via: 
cultuurscouts@stichtingmooiwerk.nl 

en 010-273 47 80. Het kantoor van de 
cultuurcouts is in het Wennekerpand (ate-
lier A), Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam 

 
 

Volleybal 
 
Vind je het leuk om recreatief te volleybal-
len? Kom dan een keer langs voor een 
gratis proefles, in de gymzaal naast de 
Gorzenschool (Dirk Durrerstraat te 
Schiedam).  
 
Heren:   dinsdag van 20:00-21:00 uur 
Dames: woensdag van 20:00-21:00 uur 

.

Kosten: €2,50 per keer. Tot snel! 

http://www.westerhavenbrug.nl/
http://www.stichtingmooiwerk.nl/
tel:010-2734780
tel:06-18223281
mailto:cultuurscouts@stichtingmooiwerk.nl
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Flyer Hof in Zuid Pagina 1 en 2 
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Flyer Hof in Zuid Pagina 3 en 4 
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Werkgroepen BVSZ 
 
Werkgroep Huurdersbelangen  
Sjaak Bijloo (coördinator)        Geervlietsestraat 37b   010-4268166 
John Ouwens        Grevelingenstraat 62   010-4732997 
Wout Broere        Havendijk 222   010-4737037 
 

Werkgroep Milieu 
Hans Grob        p/a Leliestraat 10   010-4730503 
Albert Bons        Volkerakstraat 18   010-4731945 
    

Werkgroep Stadsvernieuwing 

Albert Bons        Volkerakstraat 18   010-4731945 
Annelies van Veen        Stadhouderslaan 29   010-4266334 
 
Werkgroep Particuliere Woning Verbetering 

Ger v.d. Bosch        Klaaswaalsestraat 11a   06-20149855 
 

Werkgroep Wijk- en Buurtbeheer 

bestaat in de praktijk uit de contactpersonen van de straatteams          (zie pagina 40) 
 

Werkgroep informatie- en communicatietechnologie 
John Maassakker        e-mailadres:                    jmaas62@caiway.nl  
 

Redactie Gorzette 
Nel Bogerd (redacteur)        Klaaswaalsestraat 54   010-4262923 

 
Koersbal in Hof in Zuid 

Het Koersbal is van start 
gegaan in Hof in Zuid, 
gevestigd aan de Nieu-
we Maasstraat 68b in 
Schiedam. 
 
U kunt zich hiervoor nog 
inschrijven! 
 
Het Koersbal vindt 
plaats op dinsdagmid-
dag, van 14.00 tot 16.00 
uur. 
 
Voor inlichtingen:  
06-48678892. 
 
Graag tot ziens, 
Ans Snijders 

 

mailto:jmaas62@caiway.nl
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Verslag van startbijeenkomst Wester-  
havenbrug op maandag 12 januari jl 
 
Op maandag 12 januari vond de startbijeenkomst plaats van het project rondom de Wes-
terhavenbrug; een samenwerking tussen de cultuurscouts van Mooi Werk en de Bewoners 
Vereniging Schiedam Zuid. 
 
In Hof in Zuid gaf fotograaf en import-
Gorzenees Sjef van Duin een lezing aan 
de 48 bezoekers die het miezerige weer 
trotseerden om te luisteren naar Sjefs 
fascinatie voor bruggen en om herinne-
ringen op te halen aan de Gusto en de 
Westerhavenbrug. 
 
Sjef van Duin wilde de luisteraars om te 
beginnen zijn fascinatie voor bruggen 
uitleggen, en dan met name een voorlief-
de voor stalen bruggen die hij ‘doorkijkar-
chitectuur’ noemt omdat ze in het patroon 
dat ze vormen zo mooi de constructie 
laten zien. Misschien is die fascinatie ont-
staan omdat hij ‘onder de brug’ geboren 
is in Badhoevedorp. 
 
In 1990 kwam Sjef naar Schiedam, waar 
hij op de Broersveld ging wonen. Hij wist 
dat er in de binnenstad ingrijpende pro-
jecten zouden worden uitgevoerd zoals 
het ABC complex, het Stadserf en de 
Nieuwe Passage en besloot deze vast te 
leggen in het project ‘Veranderend stads-
beeld Schiedam’. De aanwezigen zagen 
foto’s van begin jaren ‘90 langskomen, 
waaronder een vrijstaande Huis te Rivie-
re. In de zaal klonk instemmend gemom-
pel, de herkenning van oude, vertrouwde 
beelden was voelbaar. 
 
Sjef vertelde: ‘De dynamiek van de om-
geving trok me aan in Schiedam, alleen al 
de wolkenlucht die keer op keer kan ver-
anderen op één dag. Maar ook de dyna-
miek van de havens, wegen, verkeers-
pleinen en bruggen’ Op het scherm za-
gen we een aantal van zijn eigen foto’s 
van de omgeving langskomen. De luis-
teraars zwollen toch wel op van trots, bij 

de schitterend omschreven waardering 
voor de eigen omgeving van een ‘buiten-
staander’ zoals Sjef. 
 
Sjef nam de luisteraars mee in zijn werk 
als fotograaf. Hij vertelde wat een brug 
uniek en fotogeniek maakte en hoe daar 
de mooiste foto van gemaakt kan worden, 
want ‘iedere brug heeft zijn eigen unieke, 
fotogenieke kant. Voor het uit de hand 
fotograferen van een brug is het een 
kwestie van diep in ademen, ervoor zor-
gen dat alles goed in het vlak ligt en de 
foto maken voordat…je omvalt!’ 
 
Hij liet voorbeelden zien, bijvoorbeeld van 
geslaagde foto’s van middelmatige brug-
gen, maar ook van de mislukte foto’s van 
geweldige bruggen en alles wat daar tus-
senin zat. 
 
Na deze korte uitleg over het fotograferen 
van een brug, richtte Sjef zich op de wijk 
de Gorzen. De wijk waarin hij zelf al ja-
renlang werkt en woont en die door onder 
andere de Westerhavenbrug wordt ver-
bonden met de rest van de stad. 
Op een oude stadskaart wees Sjef de 
bruggen aan die de Gorzen met de rest 
van de stad verbindt. Bruggen die open 
moesten kunnen voor het scheepsver-
keer. De Westerhavenbrug is een brug 
met brede doorstromingsgaten, zodat het 
water ruim baan heeft richting Spui-
kanaal. Hier werd Sjef aangevuld uit de 
zaal: ‘Er zijn heel wat kinderen in verdrin-
kingsnood gekomen bij het zwemmen in 
de Westerhaven. Het spuien van het wa-
ter dat vanuit de binnenstad door de 
Westerhaven ging richting Spuikanaal 
had een stevige stroming. Het uiteindelij-
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ke spuien op de Wilhelminahaven ging 
met een donderend geraas.‘ 
 
Sjef dook in de archieven voor de brug. Al 
in 1931 waren er plannen voor een ‘nieu-
we brug’, want de houten brug was aan 
vervanging toe. De raadsvergaderingen 
over deze brug, werden van 9 tot en met 
12 november 1931 in de krant gepubli-
ceerd. Ze lezen als een spannend feuille-
ton. De kosten voor het vervangen van de 
houten brug werden geschat op 90.000 
gulden (dit budget werd uiteindelijk met 
4400 gulden overschreden). 
 
Het project voor de nieuwe brug ging van 
start dankzij een fonds voor werkverrui-
ming, opgezet vanuit het rijk uit het zoge-
heten ‘Zestig miljoen plan’. 
 
Het bouwen van de Westerhavenbrug 
werd bekostigd met een werklozenbud-
get, waarbij twee derde van het geld bij 
het rijk vandaan kwam. Als de gemeente 
Schiedam een derde van het geld bijeen 
had, moest het naar de overheid om het 
resterende bedrag te krijgen. 
 
Het betonwerk voor de brug, de haven-
hoofden, werd in 1936 gebouwd. De ij-
zerconstructie kwam bij de Werf Gusto 
vandaan, maar er waren problemen met 
de levering van het benodigde staal. Op 
29 oktober 1937 werd de mechaniek van 
de brug getest. Eind 1937 is de brug, met 
stille trom zonder hoogwaardigheid be-
kleders, geopend (het is onduidelijk of dit 
op 30 november of op 1 december ge-
beurde). Volgens de Schiedamse Cou-
rant was de eerste passant op 30 no-
vember een zuster die op weg ging naar 
haar werk in het gemeenteziekenhuis. 
 
Ook Gusto, de werf waar de brug ge-
maakt werd, werd besproken op deze 
avond. Om meer te weten te komen over 
de Gusto heeft Sjef de contactalbums van 
Cas Oorthuys in het Nederlands Fotomu-
seum bekeken. In de slideshow kwamen 
enkele van zijn prachtige foto’s langs. En 

passant attendeerde Sjef de bezoekers 
op de gulden snede, die zichtbaar is in 
foto’s van Oorthuys. Geïnteresseerden 
kunnen zich wenden tot het Nationaal 
Archief en het Gemeentearchief van 
Schiedam om meer over Gusto te vinden. 
Caroline Nieuwendijk van het Gemeente-
archief Schiedam was bij de bijeenkomst 
aanwezig en vroeg de bezoekers om 
hulp. Er zijn zo’n 26.000 foto’s van de 
werf Gusto waarbij beschrijvingen mis-
sen. Het archief zoekt vrijwilligers met 
kennis over de Gusto om te helpen de 
foto’s te beschrijven. 
 
De Westerhavenbrug heette kort na de 
opening nog gewoon ‘de nieuwe brug’. 
Een naam, waarop in de archieven moei-
lijk te zoeken is, want iedere brug die ge-
bouwd en geopend wordt, is immers een 
nieuwe brug. De foto’s waarop de brug in 
een donkere tint is te zien, zijn genomen 
net na de opening en nog voor de grijze 
schilderbeurt waarmee men wachtte op 
beter weer tot het voorjaar. Uit de zaal 
kwamen langzaam de aanvullingen op 
het verhaal van Sjef. Bijvoorbeeld over de 
hekjes die ter afsluiting van het rijverkeer 
diende bij opening van de brug. Ze kwa-
men van de Koemarktbrug, weet bezoe-
ker Wim Rook te vertellen, en zijn in 1949 
geplaatst. En over de deur in de ha-
meistijl van de brug waar de bediening 
zit, die opengaat met een sleutel. Toch is 
de brug al jarenlang niet meer open ge-
weest.  
Er waren aanwezigen die zich het openen 
van de brug nog wel kunnen herinnerin-
gen. Het moet tientallen jaren geleden 
zijn geweest. 
 
Men twijfelde aan het verhaal dat de brug 
een geschenk van Gusto is geweest. Had 
het dan niet breed uitgemeten in de krant 
gestaan? Sjef heeft hier niets over kun-
nen vinden. 
 
In de omgeving van de Westerhavenbrug 
hadden en hebben we Café de Nieuwe 
Burg, de hoge woonboot, een Ford gara-
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ge, en wasserij de Pauw / de Lelie. Ook 
onderling begonnen bezoekers verhalen 
met elkaar uit te wisselen. 
 
Een projectleider van de gemeente, Jan 
Meeuse, vertelde aan de aanwezigen 
over de plannen van de brug. De lanta-
renpalen, de hameistijlen en het boven-
werk komen terug. Alleen de klinknagels 
komen helaas niet terug. Iets wat Sjef 
zeer betreurt omdat dit nu precies naar 
de historie van de maker, de Gusto, ver-
wijst. 
 
In de zomervakantie zal de brug worden 
gesloopt. De brug kan niet gerepareerd 
worden, want dat is bijna net zo duur als 
het plaatsen van een geheel nieuwe brug. 
Een nieuwe brug gaat langer mee. In het 

najaar wordt de nieuwe Westerhavenbrug 
opgeleverd. 
 
Ineke Hagen, cultuurscout van Mooi Werk 
en Sjaak Bijloo van Bewoners Vereniging 
Schiedam Zuid sloten de avond af. Uit-
eindelijk zal er een expositie in de Groe-
nelaan komen, waarbij de geschiedenis 
van de wijk en de Gusto centraal zullen 
staan. Bezoekers van de bijeenkomst op 
12 januari zullen op de hoogte gehouden 
worden van het vervolg van het project. 
De opening van de expositie staat ge-
pland in september. 
 
Heeft u opmerkingen over dit verslag of 
wilt u meer informatie? Stuur een mailtje 
naar communicatie@stichtingmooiwerk.nl 
of bel 010-273 47 80. 

 
 

 

Belangrijke telefoonnummers 
 
Alarmnummer:     112 
 

Brandweer     010-4468100  (niet spoedeisende zaken) 
 

Politie     0900-8844 
 

Buurtagent     0900-8844 
 

Lichtblauwe Brigade     010-2191455 
 

DCMR-meldkamer     0888 333 555 
 

Dierenambulance     010-4777975 
 

Instituut Sociaal Raadslieden     010-2465003 
 

Irado     010-2621000 
 

Particuliere Woningverbetering     010-2380633 
 

SOBO-woonzorgwinkel     010-2734701 
 

Stadswinkel     010-2191111 
 

Steunpunt Mantelzorg     06-51694096 
 

Eneco, storingsdienst gas/elektriciteit  0800-9009 
 

Evides, water     0800-1529 
 

Woonplus (algemeen)     010-2045100 
 

Vlietland Ziekenhuis     010-8930000 
 

Wijkprocesmanager: Marcel Kreuger  010-2191027 

mailto:communicatie@stichtingmooiwerk.nl
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De Gorzette digitaal ontvangen? 
 
Wilt u de Gorzette voortaan digitaal en in kleur ontvangen? Dat kan! Het bestuur van de 
B.V.S.Z. maakt het mogelijk voor diegenen die interesse hebben in een digitale uitgave, 
zich hiervoor aan te melden.  
 
Dat kan door een e-mail te sturen naar 
het e-mailadres van de redactie redac-
tieGorzette@hotmail.nl en uw naam, 
adres en lidnummer op te geven (dit staat 
op de adressticker).  
Wij hopen dat er veel reacties binnenko-
men.  

Het is voor ons een flinke besparing zo-
wel financieel, (besparing van papier, inkt 
en dergelijke) als van menskracht, want 
het is steeds weer een flinke klus om al 
die Gorzette’s op tijd bij de leden te be-
zorgen. 

Het Bestuur 

 
Dokters komen en gaan….. 
 
Wat heb ik met dokters. Ja ook ik wordt ouder, dat betekent vaker een dokter nodig. Nou 
had ik een schat van een dokter, ik vertrouwde hem kon met hem praten, en we zaten al-
tijd op één lijn. 
 
Maar wat een ramp hij ging weg, wat nu. 
Een jonge collega volgde, ook goed maar 
toch. En oeps ook weer weg. Een andere 
collega, was weer wennen. Maar goed 
ook zij deed haar best, en eindelijk zaten 
we ook weer op één lijn.  
 
Tot ik weer bij haar was, ik had een klein 
probleem . Daar wilde ze me eind van de 
week vanaf helpen. Oke, doen we. Maar 
tot haar grote schrik zei ze, o nee dat kan 
niet.  
Ik zei nog dan doen we het toch wat later. 
Nee, zei ze, eind van de week ben ik er 
niet meer. Nou, wat je dan denkt.  
 
Drie dokters in drie maanden tijd. Sorry 
dat gaat er bij mij niet zo best in. Dan 
maar een al langer zittende dokter zoe-
ken, ja hoor gevonden. Deze dokter is 

ook goed, hij wist ook van wanten met 
mijn ongemakjes.  
Tot ik een probleem kreeg, gaat ik niet 
allemaal uitleggen. En ik was boos heel 
erg boos. Ik kwam bij de dokter en ben 
eerst met hem gaan praten, alles uit ge-
praat. En weer een tevreden patiënte.  
 
Tot ik in 18 Januari heel erg de griep 
kreeg, zelf hoest drankjes halen, parace-
tamol. Ik dacht ik knap weer op maar nee 
hoor. En werd steeds rotter.  
 
Op 26 januari naar de praktijk voor een 
afspraak. Een afspraak maken hoefde 
niet. Ik was zo ziek ik kon wel even wach-
ten, er moest even naar gekeken worden. 
Natuurlijk een kuurtje mee gekregen, 
maar opknappen,  ho maar… 

Josien van Dijk 

 
 
 

 
 
 

mailto:redactieGorzette@hotmail.nl
mailto:redactieGorzette@hotmail.nl
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Met een paar lijnen kun je het neerzetten  

Donderdag 26 maart wordt van 16.00 - 17.00 uur de expositie 'Met een paar lijnen kun je 
het neerzetten’,  samengesteld door gastcurator Ineke Hagen, officieel geopend. Graag 
nodig ik u uit om bij deze opening in de Bibliotheek aan het Stadserf aanwezig te zijn. 
  
Ineke Hagen (Rotterdam, 1964) is teke-
naar, tekendocent, kunsthistoricus, pro-
jectleider en directeur van de Schiedam-
se Stichting Mooi Werk. Als cultuurscout 
en cultuurcoach brengt zij cultuur onder 
de aandacht van mensen die er niet van-
zelfsprekend  mee in aanraking komen.  
 
Als freelancer heeft  Ineke gewerkt bij 
een groot aantal culturele instellingen en 
projecten in de regio Rotterdam en 
Utrecht. 
  
Zes keer per jaar nodigt de Bibliotheek 
Schiedam een gastcurator uit, die werken 
uit de collectie van het CBK, het Centrum 
voor Beeldende Kunst, de verzamelplaats 
van kunst, cultuur en creativiteit in de 
stad, kiest om te exposeren.  
 
Ook de persoonlijke voorkeur aan boe-
ken, verhalen en andere media wordt uit-
gelicht. 
 
De selectie van Ineke Hagen is tot de 
start van de verhuizing naar de Koren-
beurs te bezichtigen tijdens de openings-
tijden van de Bibliotheek Schiedam aan 
het Stadserf 1. 

  
 

Ik hoop u welkom te heten tijdens de 
opening van de expositie met de gast-
curator op donderdag 26 maart om 16.00 
uur.    

Met vriendelijke groet, 
Theo Schilthuizen 

Directeur - Bestuurder 
de Bibliotheek Schiedam 

 

 

Opening Poldervaartroute op 31 maart 
 
De Poldervaartroute is af, en dat willen 
wij vieren. Het afgelopen half jaar is hard 
gewerkt aan de realisatie van de fietsver-
binding langs de Poldervaart van de Be-
neluxtunnel tot aan Midden-Delfland.  
 
Tevens verbindt deze route het zuidelijk 
en noordelijk deel van Schiedam (ten op-

zichte van de A-20) met elkaar. De fiets-
route is voorzien van nieuwe dynamische 
duurzame verlichting.  
  
U bent van harte uitgenodigd bij de 
opening van de Poldervaartroute op 
dinsdag 31 maart om 19.45 uur bij de 
Parckhoeve in het Beatrixpark.  

 

Ineke Hagen 

foto Machteld Schoep 
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Contactadressen van de straatteams 
 
Straatteam Abbenbroeksestraat 

Annie Doejaaren 
Abbenbroeksestraat 14b 
06-52008807 

 
Straatteam Beierlandsestraat 

Miranda Dingler 
Beijerlandsestraat 37 
010-7858685 

 
Straatteam binnenterrein Groene ridder 
 Elisabeth Pinas 
 Ridderkerksestraat 17 
 06-85065542 
 
Straatteam Dwarsstraat 
 Ouderraad O.B.S. de Gorzen 
 Dwarsstraat 2 
 010-4267815 
 
Straatteam Flat Nereus 
 Kees van Nijnatten 
 Havendijk 331 
 010-4733240 
 
Straatteam Flat Poseidon 
 Tonnie Slechte 
 Havendijk 479 
 010-4271570 
 
Straatteam Grevelingenstraat 

John van Oudenaarde 
Grevelingenstraat 48  
06-50275897 

 
Straatteam Klaaswaalsestraat 

Josien van Dijk 
Klaaswaalsestraat 11a  
010-4268671 

 
Straatteam Maasdamsestraat 

Marjan Hartmann 
Maasdamsestraat 16  
010-4736217 

 
Straatteam Nieuwe Maasstraat  

Lia Sliedrecht  
Nieuwe Maasstraat 17  
010-2731632 
 

Straatteam Nieuwe Maasstraat  

Yvonne Esbach 
Nieuwe Maasstraat 8 
010-4271845 

Straatteam De Pionier 
Fam. Prein 
Lekstraat 48a 
010-4269683 

 
Straatteam Puttershoeksestraat 

Chantal de Graaf 
Puttershoeksestraat 31 
06-17770769 
 

Straatteam Puttershoeksestraat 
Ineke Hoppe 
Puttershoeksestraat 24 
010-4264390 

 
Straatteam Steenstraat 

Jeannette Loekemeijer 
Steenstraat 15  
06-12916048 

 
Straatteam Steenstraat 
 Annemarie Flach 
 Steenstraat 3 
 06-43083494 
 
Straatteam Strijensestraat 

J. Wijman 
Strijensestraat  12 
06-41552198 

 
Straatteam Strijensestraat 

Angela v.d. Tas 
 Strijensestraat 7 
 06-52310569 
 
Straatteam Visserstraat 

Christine Pauw 
Visserstraat 16  
010-4731280  

 
Straatteam Wilhelminaplein 
 P.H. van Bockkom 
 Wilhelminaplein 26 
 06-52378736 
 
Straatteam Maasstraat 
 Puck v.d. Laan 
 Maasstraat 40 
 06-28119912 

 
Straatteam Voornsestraat 
 J. Snijders 
 Voornsestraat 7A 
 06-14366592 
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http://postzegelhandeljava.hyves.nl/ 

http://piensgallery.hyves.nl/ 

     
Postzegelhandel Java,anno 1935 & 

Pien’s Gallery,anno 1998, 
Hoofdstraat 297 

3114 GE Schiedam 
010- 426 81 21 

pzhjava@hotmail.com 
Het adres voor al uw postzegels, 

albums en meer. 
Beeldende kunst-cadeaus & workshops & 

meer van Pien Westerveld. 

 

 

www.ford-schakelautogroep.nl  

 

Vink & Evag Schiedam - Vlaardingen 
Jan Evertsenweg 6 
3115 JA Schiedam 

 
Telefoon: 010 4264690 

E-mail: schiedam@schakelautogroep.nl 

 

http://postzegelhandeljava.hyves.nl/
http://piensgallery.hyves.nl/
http://www.ford-schakelautogroep.nl/
tel:010%204264690
mailto:schiedam@schakelautogroep.nl
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