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Hoe word ik lid van de BVSZ?
De bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) is een vereniging van en voor de bewoners. Veel
bewoners spannen zich in om het woon- en leefklimaat in de wijk te verbeteren. U kunt ook hiervan
gebruik maken en uw steentje bijdragen. Dit kan door lid te worden. Het lidmaatschap kost €7,00
per jaar.
U kunt u aanmelden door een briefje te schrijven, of een e-mail te sturen, maar heel plezierig en
persoonlijk is het als u naar ons kantoor komt. Dit kan op dinsdag- en donderdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur en op woensdagavond van 19.00-21.00 uur. Op die tijden is een medewerker
aanwezig die uw gegevens noteert en u verder helpt met de afhandeling van de inschrijving.
Na het voldoen van de contributie krijgt u het boek ’Een wijk met pit’. Dit boek is gemaakt ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de BVSZ. Voorts ontvangt u vier keer per jaar De Gorzette,
ons informatieve wijkblad, het jaarverslag en uitnodigingen voor vergaderingen en informele
wijkbijeenkomsten. Bovendien kunt u een beroep doen op onze actieve leden. Zij kunnen u helpen
en van advies dienen. U kunt ook zelf een actieve rol spelen in de belangenbehartiging van de
wijkbewoners.
BVSZ
Leliestraat 10
3114NK SCHIEDAM
e-mail: b.v.s.z.@kpnmail.nl
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Voorwoord
Een nieuwe De Gorzette ligt voor u. Niet alleen een nieuwe inhoud, maar ook een nieuwe vorm. Of
de vorm bevalt, of dit de vorm blijft, niemand weet het nog. Dat hangt ook van u, lezers, af.
Zoals u al gelezen, of gehoord heeft , is Nel Bogerd na heel veel jaren gestopt als redacteur van De
Gorzette en heeft Tineke Mangnus het redacteurschap over mogen nemen. Zoals bij alles heeft
ieder mens zijn eigen ideeën over hoe iets er uit zou kunnen zien, zo ook met De Gorzette. Hopelijk
geniet u de komende tijd ook weer van De Gorzette en reageert u of schrijft u uw ervaringen aan
ons, zodat alle lezers kunnen mee genieten. U kunt voortaan alle foto’s in kleur zien als u ervoor
kiest De Gorzette per e-mail te ontvangen.
•
•

Uw schriftelijk reacties kunt u sturen naar: redactieGorzette@hotmail.nl
Uw kopij of ingezonden brieven moeten voor de sluitingsdatum aanwezig zijn. (10 juni 2016
voor De Gorzette 2016-2)
• Uw inzendingen worden alleen geplaatst, als naam en adres van de inzender bekend zijn.
• Hebt u nog suggesties? Heeft u iets interessants te melden? Laat het ons weten.
Redactie
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Notulen jaarvergadering 2015 BVSZ
Datum: 22 februari 2016.
1. Opening
Albert Bons opent om 20.05 uur de 44ste jaarvergadering. Hij heet eenieder van harte welkom op
de jaarvergadering 2016
Er zijn geen aanvullingen op de agenda en daarmee wordt deze vastgesteld.
2. Notulen jaarvergadering 23 februari 2015.
Mari Dingenouts vraagt naar aanleiding van de notulen hoe de samenwerking tussen WOT-Zuid en de
BVSZ is.
Albert Schenk licht de samenwerking tussen WOT en BVSZ toe en concludeert dat de samenwerking
daar waar nodig goed verloopt en men elkaar weet te vinden.
Mari vindt het vreemd dat WOT- Zuid in het weekend niet te bereiken is via de Leliestraat.
Albert geeft aan dat deze in het weekend via de reguliere weg verloopt, bij calamiteiten 112 of de
huisartsen en deze instanties zullen wel contact opnemen met WOT- Zuid.
3. Mededelingen.
Er hebben zich 3 leden afgemeld voor de vergadering te weten: W. Pols, Marijke Joore en Wilbert
Koevermans.
4. Jaarverslag 2015
Aan de orde komen de volgende jaarverslagen:
- jaarverslag BVSZ 2015(goedgekeurd)
- jaarverslag werkgroep Huurdersbelangen 2015 (zie toelichting)
- jaarverslag werkgroep milieu 2015 (goedgekeurd)
- jaarverslag redactie 2015 (goedgekeurd)
- jaarverslag ouderenwerk Hof van Zuid 2015 (goedgekeurd)

Mari Dingenouts merkt op over hondenpoep dat er een evaluatie plaatsvindt in maart bij de
Gemeente Raad.
Het bestuur wist daar niets van en zal actie ondernemen om daar bij te zijn.

5. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole is door Inge Clement, Wilbert Koevermans en Mari Dingenouts uitgevoerd.
De kascontrolecommissie geeft decharge aan het bestuur
6. Jaarrekening 2015
De gorzette
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Mari Dingenouts vraagt bij Gem. Schiedam PM €13500, wat dit is.
Dirk Allewelt, penningmeester, licht toe dat dit bedrag een gemeentesubsidie is voor de biologische tuin
aan de Maasboulevard, daar dit door private personen wordt gerealiseerd en deze geen subsidie privé
mogen ontvangen, is dit bedrag tijdelijk op de rekening van de BVSZ geparkeerd en wanneer het
nodig is kunnen deze mensen het gebruiken.

7. Begroting 2016.
Wordt goedgekeurd en kan zo uitgevoerd worden.
8. Verkiezing bestuursleden en benoeming voorzitter en redacteur.
Albert Bons vermeldt dat Puck van der Laan, Nel Bogerd en Bertus Snijders zich niet meer
beschikbaar stellen als bestuurslid.
Verder worden Nel Bogerd en Willem van Vessem benoemd tot erelid van de vereniging.
Met instemming van de vergadering wordt Albert Bons tot voorzitter herbenoemd en Tineke
Mangnus wordt de nieuwe redacteur van De Gorzette.
9. Verkiezing leden kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond uit Inge Clement, Mari Dingenouts en Wilbert Koevermans.
Mari Dingenouts en Wilbert Koevermans? worden gekozen als vertegenwoordigers van de
kascontrolecommissie 2016.
Voor de derde persoon komt een oproep in de eerst volgende De Gorzette.

10. Vaststelling wijziging statuten en huishoudelijk reglement BVSZ.
Omdat er minder dan 70 % van de leden op de jaarvergadering aanwezig is, moet er een tweede
buitengewone jaarvergadering plaatsvinden om de vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement

goed te keuren.
Mari Dingenouts geeft enige aanbevelingen over de wijzigingen statuten en huishoudelijk
reglement.

11. Rondvraag
Harry Speyer maakt zich zorgen omtrent de 3 bruggen welke aan de westzijde gebouwd gaan
worden in Rotterdam daar het consequenties kan hebben voor Schiedam Zuid.
Mari Dingenouts zegt dat er een herstart plaats vindt Havendijk Klankbord Groep Havendijk en
omgeving. Met de wethouder is op 19 januari een herstart afgesproken.
Op 1 maart zal er een proef zijn dat er geen vrachtverkeer op bepaalde tijden over de Havendijk mag
rijden deze proef zal tot 1 mei duren.
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Er zal van het college duidelijk moeten komen wat er gaat gebeuren met de overlast aan de
Havendijk door het vrachtverkeer.

12. Sluiting
Met dank voor ieders aanwezigheid sluit Albert Bons om 21.25 uur de vergadering en wenst een
ieder nog een prettige avond.
Graag wil het bestuur alle leden, die de moeite hebben genomen de jaarvergadering te bezoeken
en daar waar nodig hun stem te laten gelden, bedanken voor hun inbreng.

Verslag Kascontrolecommissie over 2015
Op 22 januari 2016 heeft de Kascontrolecommissie de financiële administratie gecontroleerd.
Vooraf heeft de commissie kennis genomen van de nieuwe ontwikkelingen en veranderde taken
van de Bewonersvereniging Schiedam Zuid. De beheertaken van het gebouw zijn breder geworden,
hetgeen hogere eisen stelt aan de financiële administratie en registratie.
De commissie is voorstander formele afspraken vast te leggen in documenten. Het verslagjaar
kenden twee penningmeesters. De eerste nam 1 mei afscheid, de opvolger begon vanaf 1 mei. Bij
de controle is hiermede rekening gehouden. De financiële administratie is verbeterd, met name die
van het inzichtelijk maken van de inkomsten en uitgaven via de bank.
Het kasboek van de kassier is inzichtelijker geworden. De financiële verwerking in een grootboek
om inzicht te hebben in het totaal van de kostensoorten wordt aanbevolen. De penningmeester
heeft verklaard dat de kasinkomsten en uitgaven opgeteld zijn met de uitgaven en inkomsten
geboekt in het bankboek, en getotaliseerd zijn opgenomen in het financiële jaarverslag 2015.
Vanwege de veranderde rol en het verbeteren van inzicht, heeft de commissie geadviseerd de
kostensoorten: kantoorkosten en keukenkosten te scheiden. Net zoals onderhoudskosten en
uitgaven voor inventaris. Van het laatste is registratie van duurzame inventaris vanaf een door het
bestuur vast te stellen bedrag gewenst.
De vordering op een oud-penningmeester van € 40.000, 00 blijft bestaan zolang de
Ledenvergadering dat wil. Het gevolg hiervan is dat ook de jaarlijkse advocaatkosten blijven drukken
op de jaarrekening en de begroting. Een aandachtspunt is ook de terugloop in het aantal leden,
hetgeen enige invloed kan hebben op de opbrengsten. Daarnaast merkt de commissie op dat er in
2015 geen gebruik gemaakt is van Fondsen.
De kascontrolecommissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de modernisering in
communicatie, automatisering en digitalisering ook administratief is doorgevoerd. De kascommissie
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aan de ledenvergadering voor om beide penningmeesters en het bestuur décharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid en de jaarcijfers 2015.
Februari 2016.
De kascontrolecommissie,
Inge Clement, Wilbert Koevermans, Mari Dingenouts

Uitnodiging buitengewone ledenvergadering
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor een extra ledenvergadering in verband met de aanpassing van onze
statuten en huishoudelijk reglement. Bij de vorige ledenvergadering waren te weinig leden
aanwezig volgens onze statuten, zodat wij nu deze extra vergadering moeten uit schrijven.
Deze vindt plaats op 4 april 2016 in de Leliestraat 10, aanvang 19:00 uur.
De agenda luidt:
1.

Opening

2.

Goedkeuring Statuten

3.

Goedkeuring Huishoudelijk Reglement

4.

Rondvraag

5.

Sluiting

DATA WIJKOVERLEG 2016
Maandagen: 6 juni, 12 september en 14 november Opening van het overleg 19.30 uur.
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Oud en nieuw
Ja, wat heb ik daarmee?
Buiten oliebollen bakken, lekker thuis in mijn stoel en om twaalf uur even voor het raam kijken naar
het vuurwerk.
Niks!
Ik gun ieder zijn feest, maar blijf met je handen van andermans spullen af. Nu weet je gelijk waarom
ik niks heb met oud en nieuw.
Ieder jaar proberen wij rond de kerst de straat weer gezellig te maken, leuke verlichting,
kerstboom.
De kerstboom, waar we al bewust geen verlichting of mooie versiering in doen, is meestal de
tweede kerstdag al weg. De luifel, iedereen heeft het er altijd over dat het zo leuk is. Boompjes er
op, verlichting, hertje, sleetje enzovoort. Nu wordt er ieder jaar wel het een en ander verziekt, maar
dan denken we: ”Oké daar komen we wel overheen!” Maar dit jaar besluiten een stel bezopen
gasten, om zes uur in de morgen, even de boel te verzieken: Begin maar met de plantenbakken er
af te gooien en dan naar de luifel. Leuk joh, kerstbomen er af rukken. Lukt niet erg, zitten vast. Oké,
dan maar de fik er in en niet alleen de bomen, nee, ook de verlichting. Net als de houten boompjes.
Leuk joh, fikt lekker!
Door de buurman de brandweer gebeld en dan komt de politie ook. De helden rennen weg en een
wordt nog vast gepakt. Na een paar vriendelijke woorden van oom agent, zo van: “He jochie jij hebt
wel genoeg gehad, ga nu maar gauw naar huis.” Vervolgens giet het jochie zijn bierflesje leeg en
vertrekt.
Heel lief van oom agent, hij moet ook de hele nacht nog.
Wat moeten ze verder doen? Ze hadden namen kunnen noteren, zodat wij die etterbakjes de
schade kunnen laten betalen. Maar zo werkt het dus niet. Dus dit jaar, na jaren van verzieken en
toch iedere keer weer doorgaan is het voor ons over! Saaie boel, met dank aan de etterbakjes. Ik
hoop dat ze dit jaar met oud en nieuw hun verstand eens gaan gebruiken en misschien denken: “O
jee, wij worden ook ouder. Wat dan?”
Wat mij betreft iedereen een gezond en goed 2016. Wij komen er wel over heen, maar geen leuke
straat meer.
Josien van Dijk

Kopijsluiting De Gorzette 2016-2:
De gorzette

10 juni 2016
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Dankzij de Nationale Ouderen Dag bestaat nu de
‘Lange Tafel’ in de Gorzen!
Hallo lezers,
Op 2 oktober 2015 hebben wij de Nationale Ouderen Dag gevierd in de Gorzen, Schiedam.
De dag werd georganiseerd door BW Oude Maasstraat in samenwerking met Senioren Welzijn in
het wijkcentrum Hof In Zuid. Met de hulp van wijkbewoners en vrijwilligers hebben we een diner
voor 43 gasten bereid.
De supermarkt Albert Heijn, De Wolf heeft de toetjes gedoneerd. Op het menu stond “Stamppot
Andijvie “ tegen een bijdrage van €1,50. De tafels waren vol en het eten smaakte goed, de sfeer
was ontspannen en gezellig. Er ontstonden gesprekken onderling. Het was mooi om te zien hoe
een lekkere maaltijd mensen van verschillende achtergrond bij elkaar brengen. Ze raken in gesprek
met elkaar, er ontstaan nieuwe banden tussen buren, ongeacht de leeftijd. De overgebleven
stamppot is onder de gasten verdeeld en meegegeven. Het evenement was zo'n groot succes dat
hieruit volgend één keer per maand in Hof in Zuid de ‘Lange Tafel‘ wordt georganiseerd. De
wijkbewoners vroegen er zelf om, de sfeer was prettig, het eten smaakte heerlijk, aardige
bediening en de ontmoeting met elkaar is spontaan en gezellig.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedere laatste week van de maand wordt het evenement de ‘Lange Tafel’ georganiseerd in
Hof In Zuid.
Tegen een kleine betaling van drie euro kun je je plaats reserveren. Iedereen is welkom om
deel te nemen aan het diner.
De maaltijd start om 17.30 uur.
De maaltijden worden met verse ingrediënten bereid, een twee-gangen menu met een
prettige sfeer, het recept van een fijn diner.
Iedere keer proef je eten uit een ander land, zoals Italië, Griekenland, Nederland. Iedere
maand is er een ander thema, je maakt iedere keer kennis met diverse etensstijlen en
andere wijkbewoners. Voel je vrij om aan te schuiven samen met je buren.
Er zijn 50 plaatsen per ‘Lange Tafel’. Een inschrijflijst is aanwezig in Hof In Zuid.
Op de dag na het evenement wordt er een nieuwe inschrijflijst neergelegd bij de balie.
Inschrijving alleen mogelijk door vooraf te betalen aan de balie.
Wees er snel bij want vol is vol !

Vind je het leuk om mee te helpen als vrijwilliger? Je bent van harte welkom!
Meld je aan bij BW Oude Maasstraat en vraag naar Carola K., Carolien v. V of Grace M.
We zijn telefonisch te bereiken op 010- 246 91 54, van maandag t/m zondag (9.00 uur-19.00 uur)
Of loop binnen bij het wijkcentrum Hof In Zuid op Oude Maasstraat 68 C, Sjaak of de gastvrouw
kunnen je wegwijs maken.
We hopen je snel te zien aan tafel!
Met dank aan de vrijwilligers van Hof in Zuid, BW Oude Maasstraat /Pameijer en hun vrijwilligers en
team, Albert Heijn De Wolf, Senioren Welzijn (Natalie W.) en de wijkbewoners!
Voor iedereen de beste wensen voor het jaar 2016!
Schiedam, 30 december 2015
G. Mambueni
Team Pameijer- Oude Maasstraat.

Informatieavond nieuwe wegenplan, nieuwe huizen.
De gorzette
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Informatieavond over Bouwplan Houthavens voor de
bewoners De Gorzen en Houthaven 1
Verslag bijeenkomst van dinsdag 12 -01-2016
Aanwezig gemeente Schiedam:
Felix Kools: Verkeerskundige
Marcel Kreuger: Wijkprocesmanager Claudia Berolo:
Projectleider
Projectontwikkelaar/bouwer AM; Eef Zwanenburg Waal en Partner: Vidhur
Raghoenath
Bewoners: Vrijenhoek, T Mangus, Sjaak Bijloo, John Rieken, Eric Rieken, Danny van der Kruyt, John van Oostrom, Gerrit van der Kruyt, P.B.
Jense, A, Jense, M KnoopsDit verslag bevat een opsomming van alle vragen en antwoorden die tijdens het overleg aan

de orde zijn gekomen. Deze vragen zijn gesorteerd op onderwerp
Verkeer
Voordat het bouwplan Houthavens werd gerealiseerd waren de Goereesestraat, Hellevoetsestraat, Nieuwe
Maasstraat en de Zwartwaalsestraat doodlopende straten. Ondanks het smalle profiel van de Goereesestraat,
Hellevoetsestraat en de Zwartewaalsestraat waren deze opengesteld voor tweerichtingen. Door het plan
Houthavens worden de bovengenoemde straten aangesloten op een nieuwe straat binnen het project. Hierdoor
ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe routeringen.
De Goereesestraat, Hellevoetsestraat en de Zwartewaalstraat zijn volgens de huidige landelijke richtlijnen (CROW)
te smal voor tweerichtingsverkeer. Verder voldoen ze ook niet meer aan de huidige eisen die de hulpdiensten aan
twee richtingsverkeer stelt.
Omdat vanwege het plan Houthavens de genoemde straten iets meer verkeer zullen aantrekken en omdat er
alternatieve routes voorhanden zijn is het niet langer wenselijk de bovengenoemde straten open te laten voor
verkeer uit twee richtingen. Overigens zal door de bouw van in totaal 60 woningen aan de Houthaven de
verkeersbewegingen beperkt toenemen. Maar omdat het plan door vier straten ontsloten wordt zal het verkeer zich
voldoende spreiden.
Enkele bewoners vragen of het mogelijk is om de genoemde straten voor tweerichtingsverkeer te laten behouden. Felix
Kools, verkeerskundige van de gemeente, legde uit dat op grond van de huidige richtlijnen en eisen vanuit de
hulpdiensten dat niet mogelijk is. De minimale maatvoering voor een rijbaan voor tweerichtingsverkeer is namelijk
4,60 meter.
Bij een herinrichting van de bovengenoemde straten kunnen de rijbanen eventueel wel verbreed worden. Dit zal
echter ten koste gaan van parkeerplaatsen. Gezien de parkeerdruk in de wijk Schiedam-Zuid wordt dat niet als
een reële optie gezien.
Als een functie van een straat veranderd, zoals bij het instellen van eenrichtingsverkeer, is de gemeente
verplicht om een verkeersbesluit te publiceren (in de Staatscourant). Belanghebbenden hebben dan de
mogelijkheid om bezwaar te maken.De voorgenomen wijzigingen ten aanzien van het instellen van
eenrichtingsstraten zijn door de gemeente vooraf besproken met de hulpdiensten. De diensten zijn inmiddels
allemaal akkoord met deze wijzigingen. Op het moment dat het verkeersbesluit daadwerkelijk genomen gaat
worden zullen de bewoners hiervan, per brief, op de hoogte worden gesteld.
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Een aantal straten wordt eenrichtingverkeer. Zie de pijlen.

Parkeernorm
Voor het bouwplan is uitgegaan van de vigerende parkeernorm in het geldende bestemmingsplan. Er zijn volgens
deze normering voldoende parkeerplaatsen zodat de nieuwe woonwijk niet leidt tot toename van extra
parkeerdruk voor de bestaande woonwijk.
Opknappen en bestrating
De gemeente gaat bekijken of de toeleidende wegen vervroegd in aanmerking kunnen komen voor een
reconstructie. De vraag of in de Hellevoetsestraat de plantenbakken verwijderd kunnen worden, zal hierin worden
meegenomen. Bij een reconstructie van een straat worden alle bewoners hierover geïnformeerd en betrokken. Ter
informatie: de plantenbakken in de ~Hellevoetsestraat geeft geen directe invloed op de bereikbaarheid van de straat,
dit omdat de bakken in het verlengde liggen van de parkeervakken. Door het verwijderen van de plantenbakken
bestaat er wellicht de mogelijkheid om meer parkeerruimte te creëren.
Bouwverkeer
De heer Zwanenburg benadrukt dat bouwverkeer alleen via de Nieuwe Maasstraat mag plaatsvinden. Wordt er een
andere route genomen dan vraagt hij de omwonenden direct de uitvoerder daarop aan te spreken. Het bouwhek
mag dus tijdens de werkuren niet zijn afgesloten.

De gorzette
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De heer Zwanenburg gaat de uitvoerder vragen of hij de brieven die zijn verspreid met informatie over de start van
bouwwerkzaamheden fase twee en de bijbehorende planning, ook bij de nieuwe bewoners in de bus kan gooien.
Verder zullen de gegevens van de uitvoerder aan de bouwkeet worden bevestigd.
Straatnaambord
Het straatnaambord wordt met spoed door de gemeente opgehangen. Omdat aan de woningen een huisnummer en
postcode is toebedeeld, is de KPN op de hoogte van deze nieuwe woonwijk.
Fasering van bouw fase twee en drie
Fase twee: Voor de twee woningblokken in het verlengde van de Hellevoetsestraat is het heiwerk op 14-01-2016
gestart. De verwachting is dat deze vijftien woningen in het vierde kwartaal van 2016 zullen worden opgeleverd. De
ontsluiting van deze woningen zal plaatsvinden via Goereesestraat en Hellevoetsestraat.
Fase drie: De start van de bouw van de laatste 24 woningen zal plaatsvinden na voldoende verkoop. Hopelijk zal dit in
het tweede deel van 2016 lukken. Als alles voorspoedig verloopt, is de planning dat het totale bouwplan Houthaven
aan deze zijde van het water eind 2017 gereed is.
De pleintjes tussen de nieuwe woonblokken zullen met hekwerken van het water worden afgesloten. Dit hekwerk zal
aansluiten op de hoekwoningen. Het talud tussen het hekwerk en de waterkant wordt afgewerkt met een
bodembedekker. Het hekje rondom het openbaar gebied aan het water, wordt doorgetrokken conform de
tekeningen.
Huisvuil
Er worden geen pasjes verstrekt aan de bewoners om de vuilcontainers te gebruiken. Overeenkomstig het beleid van
de gemeente Schiedam hebben deze bewoners de beschikking over kliko-bakken en deze moeten worden gebruikt.
Wel zal bij de afronding van het openbaar gebied in fase drie nog een aantal vuilcontainers worden geplaatst voor
glas, papier enzovoort. Deze zijn dan door eenieder te gebruiken.
Bedrijfsbestemming
Voor de bewoners van het bedrijfspand aan de Hellevoetsestraat 17 geldt het volgende: gelet op het daar gevestigde
bedrijf, is aanvulling op de woonbestemming al de aanduiding ‘bedrijf’ toegevoegd in het vigerende
bestemmingsplan.

- Maakt u geregeld foto’s?
- Altijd al met anderen over foto’s willen praten?
- Nog wat tijd over?

Kom dan naar de fotoclub.
Op donderdagavonden zijn wij van 20.00-22.00 te vinden in
de Leliestraat 10
www.fotoclub-scyedam.nl
interesse? Mail naar:

info@fotoclub-scyedam.nl
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Puzzelpagina BVSZ, 2016-1
Spelregels
Uw oplossing moet voor 23 mei 2015
binnen zijn, als u tenminste een kans wilt
maken op de waardebon …
De waardebon van €12,50 is alleen in te
leveren ( niet te verzilveren) bij een van de
winkeliers in De Gorzen.
De waardebon wordt ca. drie weken na het
uitkomen van De Gorzette bij u thuis
aangeboden. Als u niet thuis bent komen wij
later nog eens langs. Dit in verband met de
ontvangstbevestiging.
Oplossing van de puzzel van het vierde
kwartaal 2015: PILLENDRAAIER
Aantal juiste oplossingen: 16
De winnaar is:

J.L.W. de Jong - v. Huisstede
Putterhoeksestraat 27
Schiedam 3114PJ
Lidnummer : 1134
Van harte gefeliciteerd met uw waardebon.
Ook kans maken op een waardebon? Maak
de puzzel en lever de oplossing in bij de
BVSZ
Leliestraat 10

Oplossing

puzzel

BVSZ

2016-1

Oplossing:______________________________________________________________________
Naam:_____________________________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________________
Telefoonnummer:________________________ lidnr.:________________________
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De loper
Van alle gebruiksvoorwerpen in dit aardse bestaan is de
sleutel wel een van de meest prominente. In een bescheiden
huishouden zijn er al heel wat: de huis- en keldersleutel, de
fiets- en autosleutel, de postbussleutel, kastdeursleutels. De
bijbehorende sloten hebben zo hun eigenaardigheden - ze
zijn links- of rechtsom draaiend, er is net de juiste insteek
nodig, of een klein rukje of duwtje tegen de deur. Sommige
sloten hebben eigenwijze gewoontes. Zo laat ons huis, indien
van buiten op slot gedraaid, zich van binnenuit beslist niet
meer openen. Nog onkundig van dit feit heeft mijn was door
het raam naar buiten te klimmen, wilde ik op tijd op het werk
zijn. Sleutels hebben ook de vervelende gewoonte op
mysterieuze wijze te verdwijnen. Meestal tijdelijk, maar het
kan tot tijdrovende zoekpartijen leiden. Vooral fietssleutels
raken snel zoek. Een tijdje geleden had ik mijn fiets in
Rotterdam vastgezet aan het hek boven de echtgenoot mij
eens opgesloten Koopgoot, tegenover de Hema. Toen ik na
gedane zaken wilde vertrekken en mijn fietssleutel uit mijn
zak haalde, glipte die uit mijn vingers, regelrecht tussen de
spijlen van de smalle regengoot. Die goten zij, zodat ik
genoodzaakt gelukkig niet zo diep, ik zag hem zo liggen. Maar
ik kon er niet bij komen met mijn hand. Wat nu? Fiets laten
staan, slot slopen? Ik vond het geen goed idee.
Een tangetje zou uitkomst kunnen bieden. Bij de Hema kocht ik een kleine barbecuetang en jawel,
het ding paste tussen de spijlen. Op mijn knieën zittend probeerde ik de sleutel op te vissen, maar
telkens als ik het ding bijna boven had, gleed het terug in de goot. Nieuwsgierige blikken van
passerende mensen genoeg en gelukkig kwam er hulp. Ik kon nu met twee handen de tang
vasthouden, terwijl mijn redder snel de opgehaalde sleutel greep. Hoera! Als overwinnaars
schudden we elkaar de hand. Het geluid van het openspringende slot klonk me als muziek in de
oren. Onderweg naar huis bleef ik maar aan sloten en sleutels denken, vooral aan het soort sleutel
dat “de loper “ genoemd werd. Een beetje de vader des sleutels, met een volkomen gladde baard.
Ik herinnerde mij nog dat dit soort sleutels toegang verschafte tot vrijwel alle huizen die tot een
woningcorporatie behoorden. Had je dus de deur achter je dichtgetrokken en bevond de sleutel
zich nog binnen, dan bood de loper uitkomst. Deze was voor een gulden of zo bij de ijzerhandel te
koop. Vreemd eigenlijk, die toegankelijkheid voor Jan en Alleman! Kennelijk waren er toen geen
mensen die zomaar met die loper bij andere binnengingen. Hoe anders is het tegenwoordig, met al
die veiligheidssloten, pinnen, raamsloten en dievenklauwen. Helaas pure noodzaak.
Liesbeth Dingenouts.
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Valentijnprijs naar J&S Schiedam
D66 SCHIEDAM- De Stichting Jongeren & Senioren projecten (J&S) uit de Schiedamse Gorzen is
winnaar van de D66 Valentijnprijs 2016.Zondagmiddag rond 16.00 uur is de slagroomtaart, met het
partijlogo en dat van J&S, uitgereikt aan de initiatiefnemers achter de stichting. De overhandiging
van de prijs vond plaats bij Lucas Drinkwinkel aan de Grote Markt in Schiedam.J&S is een initiatief
van twee winkeliers (Martin Stolk en Mieke Wigmans) in de Groenelaan. De Stichting zet in
samenwerking met bedrijven uit de wijk plannen op waar jongeren en senioren samen aan een
toekomst werken. Het uiteindelijk doel is om kwetsbare jongeren en senioren uit de Gorzen bij
elkaar te brengen, zodat zij een uitgebreider sociaal vangnet krijgen.

Darttoernooi
Drie jongeren uit de wijk organiseerden in samenwerking met J&S en SWS Welzijn een Dart
toernooi bij BVSZ in de Leliestraat van 16.00-20.00 uur. Jongeren ontmoeten senioren tijdens een
darttoernooi.
Het was een geslaagd project opgezet door: Chloe Angenendt, Mitchel Mastenbroek en Rayelle de
Jong.
Door de positieve reacties is het zeker voor
herhaling vatbaar! Er was voor iedereen een
medaille en voor de winnaars een beker.
•
•
•
•

4de prijs: Wilco Nettenbreijer
3de prijs: Peter de Jong
2de prijs: Mitchel Mastenbroek.
En de 1ste prijs ging naar Sander
Kruiskamp.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Voetbaltoernooi
Op 23 december 2015 was er een voetbal toernooi georganiseerd door de jongeren uit de Gorzen.
In samenwerking met de Stichting J&S en de jongerenwerkers van SWS Welzijn.
We zijn op zoek gegaan naar een senior uit de wijk die als scheidsrechter kon op treden en we
hebben Mari Dingeouts bereid gevonden. Het was een mooi toernooi en er waren ook veel
supporters. Ook dit jaar hopen we weer een toernooi neer te zetten met de jongeren!
Met vriendelijke groet,
Martin Stolk en Mieke Wigmans.
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Lievelingsrecept van: Dirk Allewelt
Preitaart
Ingrediënten:
(Voor drie of vier personen)
Bladerdeeg (1 vel filodeeg of 4 plakjes
bladerdeeg)
3 preien
3 uitjes
2 laurierblaadjes
tijm
scheut rode wijn of wijnazijn
125 gram bacon
geraspte kaas
peper

Bereiding:
Ontdooi het deeg. Snij de preien en uitjes. Bak de uitjes aan in een koekenpan, doe de prei erbij.
Doe wat water en wijn/wijnazijn,tijm en laurierblaadjes erbij. Laat even prutten tot al het vocht
verdwenen is. Leg het bladerdeeg in een laag bakblik, ik gebruik altijd een rond bakblik met een
doorsnede van ongeveer 23 cm.
Doe de prei-uienmix op het deeg (vergeet niet de laurierblaadjes eruit te halen. Leg op de mix de
plakjes bacon, op de bacon peper en geraspte kaas. Doe dit in een voorverwarmde oven en laat het
geheel ongeveer 25 minuten in een oven met een temperatuur van 225° Celsius bakken.
Heel lekker hierbij smaken Cherry tomaatjes. Eet smakelijk!

Heeft u een lekker recept?
Stuur het dan, al of niet met foto, naar de redactie van De Gorzette.
Maak jij je ook sterk tegen MS op 23 april?
Je kunt je inschrijven voor de sponsorloop MS Motion.
Maarssen: routes van 5, 10 of 20 kilometer hardlopen en
5 of 10 kilometer wandelen
Schipluiden: route van 25 kilometer wandelen
www.msmotion.nl
20
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“Werf Gusto” - De periode 1905-1915
In 1905 opende het bedrijf A.F. Smulders achter de ‘Apollo’ Kaarsenfabriek in het Stadsdeel Nieuwe
Mathenesse, dat tot dan toe een van de grootste werkgevers in Schiedam was, een splinternieuwe
scheepswerf-Machinefabriek. Het bedrijf had daartoe besloten, nadat zonneklaar was dat haar
bedrijf/werf in Slikkerveer door de positieve ontwikkelingen op het gebied van scheepsbouw in het
algemeen en baggeren in het bijzonder te klein werd en er op termijn ook geen
doorgroeimogelijkheden binnen de stadsgrenzen van Slikkerveer voor handen waren.

Afbeelding 1: Bnr. 383: “Yun Yen”, een bakkenzuiger voor de Chinese overheid.
(foto: GustoMSC / Werf Gusto)

Het bedrijf in de personen van A.F. Smulders, oprichter en eigenaar van het bedrijf en zijn twee
zonen Henri en Frans Smulders hadden het oog laten vallen op de grond naast de kaarsenfabriek en
de polders naar Rotterdam, later werden de polders afgegraven voor de aanleg van de
Merwedehaven. Het terrein was uitermate geschikt, omdat het grensde aan open water de ‘Maas’
en men zonder obstakels een vrije doorvaart naar zee had.
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, eer het Schiedamse gemeentebestuur groen licht gaf
voor vestiging. Dat had alles te maken met het feit, dat het gebruikelijk was om grond, ook dat
diende als industrieterrein, alleen uit te geven in erfpacht. Dat was nu precies wat de eigenaren van
A.F. Smulders niet wilden. Die wilden graag kopen, in eigen beheer houden. Uiteindelijk heeft A.F.
Smulders toch zijn zin gekregen. De economische situatie rond 1900 was in Schiedam dramatisch
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slecht na het ineenstorten van de jeneverindustrie. Om de ‘vette kluif’ toch maar vooral binnen de
Schiedamse grenzen te krijgen, heeft men er uiteindelijk in toegestemd.
Vanaf ongeveer 1901 heeft men een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van de gronden
naast de Kaarsenfabriek. Die gronden lagen erg laag en moesten opgehoogd worden eer men de
gigantische (voor die tijd) fabriekshallen kon plaatsen, die de firma had aangekocht in Duitsland.
Het heeft uiteindelijk tot medio 1905 geduurd eer alles klaar was om te beginnen met de bouw van
baggermateriaal. In dat jaar 1905 had men een paar flinke opdrachten weten te verwerven voor het
op peil houden van de vaargeulen in het Suezkanaal. Men bouwde meteen een serie van 5 zgn.
Stoomhoppers (dat zijn schepen met een beweegbare bodem, die rivierslib kunnen vervoeren en
het desgewenst ergens anders kan laten afzinken door de bodemkleppen te openen). De eerste van
die serie liep al in het najaar van 1905 van stapel en was reden voor het nodige feestgedruis. Dat
was er trouwens ook bij de opening van de werf medio 1905. Probleem waren er in die beginjaren
voor de werknemers, die overgeplaatst werden vanuit de locatie Utrecht van A.F. Smulders van het
bedrijf en A.F. Smulders Slikkerveer naar Schiedam. De woningmarkt in Schiedamlag stil door de
slechte economische situatie. In allerijl werden voorzieningen getroffen om op grote schaal huizen
te gaan bouwen om de honderden ambachtslieden en hun gezinnen van de broodnodige goede
woonruimte te voorzien. Dat resulteerde in 1916 in de opening van het huizencomplex in de
‘Eendrachtsbuurt’, 184 huizen en 6 winkels en een badhuis, dat recht tegenover de poorten van de
Werf Gusto gelegen was.
Die eerste jaren in Schiedam groeide het bedrijf gestaag en binnen een aantal jaren werkten er al
honderden werklieden aan de meest futuristische machines, die men voor mogelijk hield. Het
waren niet alleen baggermolens, en onderlossers, die men daar ‘uitvond’ en bouwde. Binnen een
paar jaar vestigde werf Gusto vooral wereldfaam met de fabricage en verkoop wereldwijd van
enorme drijvende kranen en bokken en kolenelevateurs, die immens groot waren voor die tijd en
een hijscapaciteit hadden, die alles wat tot dan toe gebouwd was deed verbleken.
Ook de Rotterdamse haven maakte een grote ontwikkeling door. Het aantal zeeschepen, dat de
havens aandeed groeide met de maand. Probleem was dat al deze zeeschepen kolen als brandstof
gebruikten voor het laten werken van de stoommachines. Er waren duizenden mannen nodig om
alle schepen tijdig van de nodige voorraad steenkolen te voorzien. Al deze kolen werden door de
mannen uit de Rijnaken gehaald en via ladders en touwladders aan dek van het zeeschip gebracht
waarna ze vervolgens de kolen in de bunkers stortten. Dit was uitermate zwaar, tijdrovend en voor
de reders duur.
De SHV (Steenkolen Handelsvereniging) ontwikkelde in die periode (rond 1900-1910) in nauwe
samenwerking met A.F. Smulders en later Werf Gusto kolenelevateurs. Dat warengeweldige
machines en schepen met vernuftige transportbanden, die met gemak en grote snelheid de kolen
uit de Rijnaken, die met kolen uit Westfalen kwamen, haalde en ze met een speciale flexibele
transportband meteen in de bunkers van de zeeschepen stortte
Men had nog maar 5 man personeel nodig i.p.v. een kleine honderd om een zeeschip te bunkeren
binnen enkele uren! Het was een enorme stap in de goede richting, die niet in dank werd
afgenomen door de kolenmannen. Het was weliswaar zwaar en smerig werk, maar het was wel
werk en dus inkomen! Er brak dan ook met enige regelmaat onrust uit onder de kolenverladers.
Vandaar dat als er een nieuw ontwikkelde kolenelevateur in aanbouw was op de hellingen van A.F.
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Smulders in Slikkerveer of Schiedam, men ze soms exotische namen gaf om zo de indruk te wekken,
dat ze voor Argentinië bestemd waren.

Afbeelding 2: Bnr.430: "Westfalen", Drijvende Kolenelevateur voor de S.H.V. te Rotterdam.
(foto: Gemeentearchief Schiedam/Werf Gusto)

Het was een onstuimige tijd en Werf Gusto gedijde daar goed in met de juiste producten, die
wereldwijd door een brede kring havenautoriteiten werden afgenomen. Argentinië, Brazilië, Chili,
China, Australië, overal werden producten afgeleverd. Soms beleefde men bloedstollende
avonturen, om de voor die tijd weliswaar zeewaardige, maar kleine schepen en pontons waar de
kranen en bokken op gemonteerd stonden, afgeleverd te krijgen in bijvoorbeeld Australië of
Argentinië. Het kwam dan ook nog weleens voor, dat er een kraan, of kolenschip verloren ging
tijdens de reis naar de koper. Vooral de Golf van Biskaye was een beruchte hindernis en voor
sommige projecten bleek het een onneembare hindernis.
Nee, in die eerste jaren van het bestaan van die Schiedamse Werf Gusto ging het allemaal goed.
Er was werk voldoende. Daar kwam in 1914 een verandering in door WO 1, bijna alles op het gebied
van baggeren en ontwikkeling van de zeescheepvaart kwam nagenoeg stil te liggen. Vanaf ongeveer
1915 begeeft Werf Gusto zich op het pad van de grotere zeescheepvaart. Men heeft de handen vol
aan Drijvende Kranen, Bokken etc., maar men wil duidelijk meer. In 1916 is het zover, het eerste
vrachtschip, hoe kan het ook anders, een kolenvrachtboot voor de SHV in Rotterdam wordt te
water gelaten en nog datzelfde jaar afgeleverd. Het schip kan 3000 ton vracht verstouwen. Voor die
tijd een groot schip. Er volgen er meer, voor de SHV, maar ook voor andere grote reders, zoals
Gebr. Van Uden, Solleveld v/d Meer en Hattem, Dammers en Van de Heide.
(Wordt vervolgd) Meer weten over Werf Gusto? Ga naar: werf-gusto.com
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Zwerfvuil ruimen
Komende zaterdag 2 april gaan weer een aantal bestuursleden van de BVSZ en enkele bewoners
van Schiedam Zuid zwerfvuil ruimen.
Vaste stek is het gedeelte rond de Wilhelminahaven. Het talud van de Wilhelminahaven, vereist
speciale aandacht omdat de haven onderhevig is aan de invloeden van eb en vloed en bij een
straffe Westenwind zwerfvuil vanuit het water het talud wordt opgestuwd. Het vormt dan met het
zwerfvuil van bezoekers en passanten een ernstige hinder voor groei en bloei van flora en fauna om
nog maar te zwijgen van de optische vervuiling van een prachtige omgeving, zoals de
Wilhelminahaven.
Ook speciale aandacht van ons voor het reinigen van de bosschages bij de aangrenzende bedrijven
en Zwembad Zuid. Op
bijgaande foto ziet u de oogst
aan bierblikjes, wodka flessen
en ander afval dat de laatste
keer uit de bosschages werd
gehaald. Wat zich daar
allemaal afspeelt in de kleine
uurtjes laat zich raden. Het is
werkelijk een grote vuilnisbelt,
dat nog eens verergerd wordt
door de vervuiling van de
bosschages op het terrein van
Zwembad Zuid zelf, om nog
maar te zwijgen van de
enorme hopen afval op de
belendende parkeerplaats.
Het lijkt mij, dit overziend, dat
Schiedam een groter probleem heeft met zwerfvuil dan met hondenpoep (alhoewel dat ook beslist
geen sinecure is). Hondenbezitters betalen belasting voor hun hond (€ 120,00 per jaar) en de
gemeente kan vanuit deze opbrengsten geld vrijmaken voor opruimwerkzaamheden, terwijl men
voor het ruimen van zwerfvuil aangewezen is op vrijwilligers en dat is helaas een kleine groep.
We hopen, dat mensen die zich opwinden over de rommel van anderen (wat zwerfvuil en
hondenpoep toch is) eens een handje kwamen helpen om de wijk een beter aanzien te geven, in
plaats van alleen maar te mopperen op vergaderingen van de BVSZ. U bent van harte welkom. Voor
warme koffie wordt gezorgd. Wel goed schoeisel en warme kleding aantrekken.
Dirk Allewelt
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Geluid uit Zuid: Zingen maakt blij
September 2015 : Leuk bericht in de krant. Mooie flyer: Koren onder de molens, koor in Zuid. Met
drie vragen: Zingt u graag de sterren van de hemel onder de douche of tijdens het afwassen? Altijd
al eens onder de schijnwerpers willen staan, maar liever samen dan alleen? Zin om van een
deskundige dirigent de fijne kneepjes van het vak te leren? Daarna kwam al gauw de aap uit de
mouw: de cultuurscouts zijn op zoek naar enthousiaste zangers en zangeressen, om een gemengd
koor in Schiedam-Zuid te vormen. Veel of weinig zangervaring, iedereen is welkom. De bedoeling
was om in negen repetities, onder leiding van dirigent Bernard Hoving, Nederlandstalige liedjes in
te studeren. Daarbij kwam nog een aantal voordrachten die onder inspirerende leiding van Bob van
der Lugt gepresenteerd zouden worden. Zo ontstond een programma van zes Nederlandse liedjes
en een Engels liedje en vijftien leuke en ontroerende voordrachten, allemaal bedacht door leden
van het koor. Uiteindelijk gingen op woensdag 28 oktober 31 vrouwelijke – en vijf mannelijke
koorleden aan de slag om op zondag 17 januari in het Hof in Zuid en woensdag 20 januari in de
Korenbeurs, de laatste op uitnodiging van de Bibliotheek, zo goed mogelijk voor de dag te komen.
Het waren negen gezellige en serieuze repetities in het Hof in Zuid. Geleidelijk aan zag je de
eenstemmigheid groeien, gestimuleerd door onze soms klakkende en strenge dirigent. Op 13
januari was de generale repetitie. Alles goed ingestudeerd, het leek een mooi programma, maar het
publiek zou daarover moeten oordelen.
Volle zalen.
Op zondag 17 januari, al vroeg aanwezig in het Hof om nog een keer alles door te nemen. De
eerste koor-fans kwamen al rond twee uur binnendruppelen. Om even voor drie een overvolle zaal,
goede sfeer en het feest kon beginnen. 36 wat zenuwachtige koorleden hadden er zin in. Bob
opende met het welkomstwoord. Betty begon met een voordracht tra, la, la li. Gevolgd door een
lied van Herman van Veen: opzij, opzij, opzij. Dan de voordracht Techniek (Josien en Sjaak), en het
lied Ritme van de Regen (Rob de Nijs). Afgewisseld de overige liederen en voordrachten
onderbroken door een geweldig applaus. Vooral na het laatste lied I am sailing (Rod Stewart), met
als toegift nog een keer het lied de Wandelclub. De koorleden en het publiek gingen tevreden naar
huis. Het koor kon zich daarna weer opmaken voor een optreden in de Korenbeurs. Ook daar was
woensdagavond 20 januari de zaal helemaal vol. Een andere akoestiek, dat was even wennen, maar
het ging. Hetzelfde programma werd gepresenteerd. De voordrachten : Ik denk mij blij, ik denk mij
blij ( Tony Daalmeijer) , Toekomst en verleden ( Leida v Grootveld) Crisistijd, Zuidlandsestraat
(Bertha), Speciaal ( Ger van den Bosch), Hond op reis, Vader zijn ( Mari Dingenouts), Eigen hart (Tilly
Wijzenbroek), Zes jaar, Storm en regen (Bertha), November( Wil Twigt), Ramen open (Gerda),
afgewisseld met de liedjes : Sammy ( Ramses Shaffy), Kleine café aan de haven, Oh Waterlooplein,
Wandelclub en I’m sailing, maakten het optreden compleet, succesvol en vooral voor de koorleden.
dirigent en Mooi Werk onvergetelijk. Na afloop werd hierop geproost en hoorden we veelal de
vraag en nu? Dit omdat vele koorleden een vervolg zouden willen geven aan dit bijzonder
geslaagde project dat heel wat Gorzenezen en vele belangstellenden blij heeft gemaakt.
Voor meer foto’s : http://cultuurscouts.stichtingmooiwerk.nl/
Mari Dingenouts
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Tra la la li, Tra la la la
Ja doe ons dat maar eens na
Wij zijn gaan zingen voor ons plezier
Nu staan wij met zijn allen hier.
Op woensdag zingen wij het hoogste lied
Het klinkt leuk, vind je ook niet
Want van zingen word je blij
Dan zet je je zorgen opzij
’t Nederlandse lied
Is onze favoriet
Nu nog ’n gedicht gaan maken
Dat zijn wel weer andere zaken
Bij deze is dat nu gebeurd
Niet te hopen dat hij wordt verscheurd
Hierbij heb ik mijn plicht gedaan
Dan kan het zingen verder gaan
Tra la la li, Tra la la la
Betty van Pijnacker

“Ik voel me een echte Gorzenese”
Mari Dingenouts in gesprek met Leida van Grootveld – de Bruin
Op 18 februari ga ik op bezoek bij Leida en Piet v Grootveld. Zij wonen in de Lekstraat en hebben vanuit hun
fraaie woonkamer een riant uitzicht. Ze kijken over de Voorhaven, zo richting Rotterdam. Hotel New York en
de torenhoge gebouwen zijn zichtbaar. Prachtig om vanaf april weer een heel seizoen de cruiseschepen
voorbij te zien varen. Leida en Piet zijn al heel wat jaren getrouwd, hebben twee zoons, een schoondochter
en vier kleinkinderen, waar ze reuze trots op zijn. Leida is 68 jaar, woont inmiddels al 47 jaar in de Gorzen,
o.a in de Strijensestraat. Zij is de vijfde telg uit het Schiedamse gezin de Bruin met negen kinderen. “We zijn
een hele hechte familie, we zien elkaar niet altijd, maar we zijn er altijd voor elkaar. Het leuke is”, vervolgt
Leida: ”dat als je uit een groot gezin komt, je herkenning bij elkaar ziet, maar vooral ook diversiteit en
creativiteit. Het laatste uit zich bijvoorbeeld in operazang van mijn broer Albert de Bruin. Hij treedt
veelvuldig op, maar dan onder de naam Alberto de Moreno. Mijn zus Ada heeft een salon op de Dam, waar
je van een heerlijke High Tea kan genieten, woondecoraties en kleding kan kopen. Mijn broer Henk is de
hobby-kok van de familie. Ook in het Rijk van de Glazenwassers komt de naam van De Bruin niet onbekend
voor. Onze familie kent ook kunstschilders en huisschilders”. En passant vertelde Leida in alle
bescheidenheid dat ze zelf schildert en een keer met een bekende Gorzenees geëxposeerd heeft. Maar
bovenal laat ze blijken ontzettend trots te zijn op het gezin waarin ze is opgegroeid.
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(Vrijwilligers)werk
Leida heeft een boeiende loopbaan als
welzijnswerker achter de rug. Zij genoot
daarvoor een MBO en HBO-opleiding
Sociaal-Cultureel werk. Zij vertelt dat ze
niet alleen in Rotterdam-Lombardijen en
Vlaardingen maar ook bij SWS Welzijn in
Schiedam met veel plezier en
gedrevenheid haar werk deed. Zij werkte in
Schiedam in verschillende wijken. Z e denkt
met trots terug aan wat bewoners,
vrijwilligers en professionals hebben
kunnen organiseren en bereiken. “Helaas
zie ik de laatste jaren dat de visie op het
welzijnswerk erg is veranderd. Het nemen
van eindverantwoording bij het verrichten van vrijwilligerswerk is een punt dat in deze tijd extra aandacht
nodig heeft.”Leida vertelt enthousiast dat ze het zoals de vele vrijwilligers die Schiedam kent, zelf ook
vanzelfsprekend vindt om vrijwilligerswerk te doen. Zij deed dat al toen haar kinderen nog klein waren zoals
o.a bij kleuterschool de Tierelier , de Ouderraad van de Gorzenschool. Timmerkamp aan de Maasboulevard
en in Klubhuis Zuid aan de Dwarsstraat. Nu kan ze, naast het genieten van haar vrije tijd, meer doen omdat
ze al een tijdje uit het professioneel arbeidsproces is. Als vrijwilliger draagt Leida haar steentje bij de
Frankelandgroep als buddy voor mensen met Alzheimer. Zij zet zich ook in als bestuurder van de Stichting
Vrienden van Zwembad Zuid en legt het accent vooral ook op het organisatorische werk om zwemmen te
stimuleren en leuk te vinden. Zo heeft zij een werkgroepje met een aantal vrouwen uit de buurt
samengesteld dat activiteiten in het zwembad gaat organiseren, dit uiteraard in samenwerking met
Optisport en hun medewerkers. Samen sterk, zullen we maar zeggen. Leida is ook te vinden op
woensdagmorgen in het zwembad bij seniorenzwemmen, een sportieve en gezellige boel!
Ze vindt wel dat vrijwilligerswerk niet altijd aan een organisatie gekoppeld hoeft te zijn. “Het verrichten van
mantelzorg, iemand bezoeken of gewoon een praatje maken in je eigen wijk is vanzelfsprekend. Ik zie het om
mij heen hoeveel mensen daar mee bezig zijn ”, aldus Leida.
Zingen en voordracht
Leida vertelde verder dat ze het erg fijn en leuk heeft gevonden om mee te doen met Het Geluid uit Zuid.
Het gaf mij veel afleiding en voldoening. Zo heb ik ervaren dat zingen leuk is en je vrolijk maakt, want het
houdt niet op bij de repetities. Het optreden in het Hof in Zuid en in de Korenbeurs met zo’n groot koor van
36 mensen uit de Gorzen en zo veel belangstelling was bijzonder. Ze vindt het leuk om door te gaan. Ook
heeft ze bij de twee optredens een voordracht mogen doen. Deze paste in de tijd waarin ze zat. “Kort
geleden hebben we afscheid moeten nemen van mijn schoonzus en mijn oudste broer. Mijn broer zei altijd:
een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd”. Door deze woorden geïnspireerd maakte Leida haar
voordracht die ze tijdens het programma van Geluid uit Zuid, voorlas. Een voordracht die vertelt hoe mijn
broer in het leven stond. Daarmee wil Leida dit interview afsluiten.
Het heden en het verleden.
Brengen je van tijd tot tijd terug naar het verleden
Nog kort geleden leefde mijn broer, een man met veel
kracht
Die ons veel humor en blijdschap bracht
Ondanks zijn ziekte tijdens zijn leven
Had hij de gave om mensen een stukje geluk te geven
Zijn motto was, geniet van het leven nu het nog mag
Wees blij met de kleine dingen en pluk de dag
Ondanks zijn pijn en verdriet bleef hij positief van aard

Wat heb je er aan chagrijnig te zijn, het is het niet
waard
1 dag niet gelachen is een dag niet geleefd, klinkt nog
na in mijn gehoor
Herinneringen blijven, maar het leven gaat door
De Toekomst is uiteindelijk het heden en niet het
verleden
(Hij zou zeggen) Mensen maak je niet druk, het is zoals
het is
Geniet van het leven, wees blij en zorg dat je er niets
van mis.
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Ander geluid uit Zuid

HOND OP REIS, AFDWALENDE GEDACHTEN
Mari Dingenouts
Wat een onverwachte en leuke vraag tijdens de repetitie van het koor “Geluid uit Zuid”. Of we thuis een
gedicht of voordracht willen maken, opzoeken, uitwerken en meebrengen. Een selectie zou ingebracht
worden in het programma van het optreden in het Hof in Zuid en in de Bibliotheek in de Korenbeurs. Een
verhaal uit het hart gegrepen, was ook goed. Na enig snuffelwerk in diverse gedichtenbundels viel mijn oog
op een gedicht van Willem Wilmink. Het gaat over een hond die op reis gaat. Het werd opgenomen in het
programma en vanaf die tijd dwaalden mijn gedachten af naar mijn hondenverleden. Immers, met honden
heb ik thuis en op mijn werk veel te maken gehad. Ons gezin was gek op dieren. Tjoepie was een gezellige
hond, ongeveer 14 jaar in ons midden. Hij liep makkelijk weg, maar kwam altijd weer terug. Hij reisde
kennelijk ook graag. In de 30 jaren die ik bij het Schiedamse Nutsbedrijf/Irado werkte, heb ik o.a. als
coördinator aanpak hondenproblematiek samen met de toenmalige collega’s, politie, BVSZ, winkeliers en
bewoners met of zonder hond met name in de Gorzen/Zuid veel gedaan om de stedelijke, wijk- en
buurtaanpak in goede banen te leiden. Het was een boeiend project, waarbij ook nauw werd
samengewerkt met hondensportverenigingen. Meer hondenbezitters gingen daar gebruik van maken om
hun honden te leren te luisteren. De aanleiding van de aanpak, die begon in 1989, was vervuiling,
agressieve honden, hondenpoepen gevaar voor de gezondheid. Aanlijnen, verboden plaatsen voor honden,
uitlaatgebieden, muilkorven, hondentoiletten, voorlichting, toezicht en handhaving kwamen vanaf die tijd
allemaal aan de orde. Maatregelen werden ingevoerd, de APV aangepast. Toen heette dat Algemene Politie
Verordening, nu plaatselijke verordening. Er werden allerlei slogans bedacht om hondenbezitters te
overtuigen en niet hondenbezitters tegemoet te komen. Trap er niet in was er een van. Dat scheelt een
hoop was een andere. In die tijd werd ook nagegaan hoeveel honden er in Schiedam waren. In die tijd
waren er in totaal 3581 honden. Het aantal niet geregistreerde honden was niet bekend. In 2014 waren er
in Schiedam 3545 geregistreerde honden. Naar schatting 1200 niet geregistreerde. Dit is afgeleid van een
landelijk cijfer. Zuid heeft 450 geregistreerde en 150 niet geregistreerde honden.
Vinger aan de pols
Door intensieve aanpak in de afgelopen jaren, meer en betere voorzieningen, het zelf opruimen,
voorlichting, toezicht en handhaving is de overlast teruggedrongen, maar vinger aan de pols blijft
noodzakelijk. De tekst in het Jaarverslag 2015 van de werkgroep Huurdersbelangen BVSZ onder het kopje
Hondenpoep is daar heel duidelijk over. In 2015 werden in Schiedam 68 verbalen uitgeschreven voor
hondenpoep-overtredingen, 176 bekeuringen voor het laten loslopen van de hond op plekken waar dat
niet mag. Opvallend is dat de laatste maanden het praten over honden weer toeneemt; de belasting die
betaald wordt en het kunnen onderscheiden van gevaarlijke honden zijn weer discussiepunten. Het laatste
punt(gevaarlijke-agressieve honden) speelde in januari van dit jaar in Schiedam en in de Gemeenteraad: er
werd om verandering gevraagd van de APV art 2.59. Grappig is dat dit een van de punten was waardoor in
1989 de discussie, de emotie en de aanpak van de hondenproblematiek is begonnen. Een ander actueel
punt is de hondenbelasting. Schiedam is na Gorinchem en Noordwijk de duurste gemeente: € 121,00 per
jaar. Comstrijen heeft een tarief van € 56,--, Oud Beijerland €105,-- en Ridderkerk € 0,0. De Minister van
Binnenlandse Zaken gaf onlangs aan hondenbelasting achterhaald te vinden. Hij denkt aan afschaffen.
Steeds meer gemeenten doen dat. Inmiddels zijn dat er 128 van de 394. Toevallig ontdekte ik dat op de
agenda van de Raadscommissie van de Gemeente Schiedam de brief en evaluatie van en over het
hondenbeleid van de afgelopen jaren. De evaluatie kunt u inzien via www.schiedam.nl onder agenda van
de Raadscommissie. Opvallend in de cijfers is dat de exploitatie ruim kostendekkend is. Het aanzienlijk
overschot verdwijnt in de algemene middelen omdat het hier geen doelbelasting betreft. Opvallend is ook
dat ik in februari een brief van de gemeente onder ogen kreeg waarbij de gemeente Schiedam graag de
mening van haar inwoners wil weten over het Schiedamse hondenbeleid. De bekendheid en het gebruik
van allerlei hondenvoorzieningen komt hierbij aan de orde. De gemeente wil tevens te weten komen waar
men de hond uitlaat en wat de wensen zijn betreffende hondenvoorzieningen.
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Ook als u geen hond bezit, vraagt de gemeente de vragenlijst toch in te vullen. De gemeente hoort graag
de wensen, behoeften en eventueel klachten over hondenvoorzieningen. Dus de gemeenteraad gaat het
hondenbeleid begin maart evalueren, en de gemeente gaat nu pas vragen wat de Schiedammers ervan
vinden? Ik vraag mij af of dit de juiste volgorde is?
Sociale functie
Als we het over honden hebben, dan gaat het natuurlijk niet alleen over de problematiek, maar ook vooral
over de leuke en sociale kanten van een hond. Op de Maasboulevard en in het Volkspark zie je heel wat
Gorzenezen wandelen en hun hond uitlaten. Al gauw ontstaan er groepjes mensen en groepjes honden. De
honden spelen en besnuffelen elkaar. De buurtbewoners maken een praatje en nemen het weer van de
dag door. Heel leuk om te zien. Zo zal het in andere gebieden van Schiedam ook wel gaan. Opvallend is dat
in het Volkspark nog steeds een bord staat Uitlaatgebied met een affiche uit de jaren 90. Ook leuk om te
vermelden is de Dierenzegening, waaronder honden in de Gorzenkerk op of rond 4 oktober. Altijd bijzonder
om mee te maken. Of de honden zich daarna devoter gedragen of een beter en langer leven hebben is
(nog) niet nagegaan. We weten natuurlijk dat voor mensen die alleen zijn een hond een belangrijke functie
kan hebben. Al eerder schreef ik dat meer hondenbezitters vanaf 1989 gebruik gingen maken van
Hondensportverenigingen. Die zijn er nog steeds en gesitueerd langs de A4. Binnen niet al te lange tijd
moeten ze verkassen omdat op hun terrein een ander sportcomplex is gepland. De hond staat nog steeds in
de belangstelling. Wellicht beïnvloedde dit mijn keus om onlangs iets leuks voor te dragen over een hond. U
kunt onderstaand zelf beoordelen of u het wat vindt. Het publiek aanwezig in het Hof in Zuid en in de
bibliotheek in de Korenbeurs had de primeur van de liedjes en de voordrachten, samengevat Het Geluid uit
Zuid. Voor mij, samen met de 35 koorleden een bijzondere ervaring, met een hondenknipoog naar het
verleden.
HOND OP REIS
Een hond verdwaalde op een keer
Ach, hij verdwaalde steeds meer
Op alle straten scheen de zon
De hond kwam aan op een station
Dat lange ding…. Wat zou dat zijn?
Hij dacht: misschien is het een trein
Hij zocht een plaatsje eerste klas
Omdat het daar zo rustig was
Die avond had het jeugdjournaal
Een vreemd verhaal
Een hond ging helemaal alleen
In de eerste klas naar Heerenveen
Nu heeft zijn baas hem afgehaald
En ook de lange reis betaald
En zit de hond op zijn gemak
Weer bij zijn eigen etensbak
En hij vertelt aan ieder beest:
Ik ben in Heerenveen geweest.
Willem Wilmink
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Hier had
uw advertentie
kunnen staan!
Neem contact op
met de BVSZ.
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Frisse wind in Schiedam-Zuid
Zoals u kunt lezen in het AD-artikel gaat er een frisse wind waaien in Zwembad Zuid, aangewakkerd
door Optisport met in hun kielzog de Vrienden van Zwembad Zuid.
In de kranten, websites van Zwembad Zuid en
Facebookpagina’s berichten, aanbiedingen, prijsvragen
en activiteiten waar u gebruik van kunt maken of aan
mee kunt doen.
De komende tijd gaat dat door en wij hopen dat
meerderen gebruik gaan maken van het Zwembad in
Zuid. Leuk was het bericht van Optisport dat er weer 89
kinderen hun zwemdiploma’s hadden behaald. Het
hebben van een zwemdiploma is erg belangrijk. Onlangs
lazen we dat een aantal gemeenten schoolzwemmen
weer wil invoeren. De Vrienden hopen dat Schiedam tot
inkeer komt en als er weer een verplichte gymdocent
komt, deze het ook mogelijk wordt gemaakt met
schoolkinderen die nog geen diploma hebben te gaan
leszwemmen. De Vrienden blijven van mening dat elke
leerling aan het eind van de basisschool een
zwemdiploma, liefst ABC op zak moet hebben. Optisport
en haar medewerkers werken er hard aan om zwembad
zuid aantrekkelijker te maken en open te houden op
tijdstippen dat dat meer gewenst is. De Vrienden waren
verheugd dat er in de Voorjaarsvakantie een goed
programma was, waarmee jong en oud, goed uit de
voeten kon. Wij verwachten dat Optisport kans ziet ook
disco-avonden voor de jongeren van de grond te tillen,
net zoals in Groenoord en in de zomer een mooi
programma samen te stellen, zowel binnen als buiten,
die aansluiten op de openingstijden van ons zwembad.
Tot slot is een werkgroepje van Vrienden olv Leida v
Grootveld aan de slag dat een Paasactiviteit op zondag 20
maart organiseert. De Paula Kooperdag Sport- en
speeldag is gepland op dinsdag 21 juni met een aantal
groepen zeven van diverse basisscholen. Daarna gaat het
groepje verder om eind oktober in de periode van
Halloween en het jubileum van de Vriendenstichting
weer iets bijzonder te organiseren.
Houd de facebookpagina’s, de website en berichten in de
gaten van Zwembad Zuid en de Vrienden van Zwembad
Zuid. Let vooral op de openingstijden.
Veel zwemplezier namens het bestuur van de

Vriendenstichting Zwembad Zuid
Albert Bons, Harrie Jansson , Leida v
Grootveld, Corrie Verdam, Johanna
Blinker, Mari Dingenouts
Mari Dingenouts
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Advertorial

Stichting Vrienden van Zwembad Zuid
WORD VRIEND VAN ZWEMBAD ZUID
Schiedam, maart 2016
Geachte mevrouw en of mijnheer,
Langs deze weg vragen wij uw aandacht om te Vriend te worden van Zwembad Zuid. Om ons goede
werk voor Zwembad Zuid te kunnen blijven doen zijn uw Vriendschap en financiële bijdrage hard nodig.
Wij vragen u daarom Vriend te worden en een vrijblijvende bijdrage(donatie) voor het jaar 2016 over te
maken op rekeningnr. NL60RABO0166310131 van de Rabobank, ten gunste van de Stichting Vrienden
van Zwembad Zuid.
Wellicht heeft u onlangs kennis genomen van het artikel in het AD waarin in hoofdlijnen staat wat de
plannen zijn in onze samenwerking met Optisport, de gemeente Schiedam en andere belangrijke
participanten. Het bestuur van de Vriendenstichting is verheugd met de ontwikkelingen die het Zwembad
Zuid te wachten staan: de nieuwe impulsen die Optisport wil geven om het zwembad aantrekkelijker te
maken en de plannen die de Gemeente Schiedam heeft met de ontwikkeling van het Schiedamse
havengebied waaronder de Wilhelminahaven. Hierin zal Zwembad Zuid een rol gaan spelen. De Vrienden
zijn bij de ontwikkeling van de plannen nauw betrokken. Verder gaat een Vrijwilligersgroep aan de slag
om dit jaar een aantal activiteiten te organiseren, waaronder de Paula Kooper Sport- en Speeldag. Kortom
er wordt met Optisport samengewerkt aan een leuke invulling van het programma 2016, naast de reguliere
activiteiten, die terug te vinden zijn op de websites www.optisport.nl/zwembadzuid en
www.vriendenvanzwembadzuid.nl Sinds kort zijn we ook actief op Facebook.
Tot slot. Het bestuur en Optisport hebben het voornemen om in de tweede helft van dit jaar een
Ontmoetingsbijeenkomst te houden voor onze Vrienden. Wij zullen u daarover te informeren. Met
vriendelijke en sportieve groet namens het bestuur,
Albert Bons, voorzitter, Harrie Jansson, secretaris, Dirk Allewelt, penningmeester/webmaster, Mari
Dingenouts, public relations, Leida van Grootveld, Corrie Verdam, Johanna Blinker.
Stichting “Vrienden van Zwembad Zuid” • Leliestraat 10, 3114 NK Schiedam • (010) 473 05 03 •
www.vriendenvanzwembadzuid.nl
info@vriendenvanzwembadzuid.nl • Rabobank rek,nr.: NL60RABO 01663.10.131 • KvK nr.: 53755847
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MOETEN WE NOU ECHT ZO BLIJ ZIJN MET DE BELASTING?
Elke keer als ik de reclame op de TV zie van dat we het mogen vanaf 1 Maart krijg ik zo'n raar gevoel erbij.
We mogen het weer. Er lijkt dat daarbij bijna een feestje gegeven wordt, dat we een rondedansje mogen
maken, dat we weer de belastingformulieren in mogen vullen...HOERA! Wat een feest....en dat we het ook
nog wel digitaal mogen doen. Ja....het wordt steeds leuker, want dat wordt er beweerd. Leuker kunnen we
het niet maken, wel steeds moeilijker. Voor veel mensen waaronder ook ik zelf, is het helemaal niet leuk. Al
jaren, vanaf 2009 word ik geteisterd door de belastingen voor het terug betalen van de Huursubsidie en de
Zorgtoeslag. Buiten de normale huur aan de Woningstichting elke maand verlangt de belasting ook nog eens
een bedrag terug, elke maand. Dat komt dus dan nog bovenop de maandelijkse huur. Het was een gegeven
moment dat vorig jaar rond augustus het helemaal niet normaal weer was.

WAT HOUDEN WIJ NOG OVER VAN DE MAAND?
Met alle kosten per maand moet je af en toe op een houtje bijten. Leuker kunnen we het niet maken, maar
makkelijker ook niet. Die hele euro heeft ons als samenleving bijna de kop gekost.
En maar praten en ouwehoeren dat de belastingen steeds duurder worden. Elke maand dat er mensen met
of zonder kinderen, of bijna geen inkomen hebben met papieren naar de voedselbank moeten om te
overleven, is de schande van het volk. Gebukt gaan onder de enorme last van hoe kom ik deze maand weer
rond. Ja en ook ik moet het soms van de afgeprijsde artikelen hebben. Het kan ook niet anders, de prijzen
gaan alsmaar omhoog. En dan moet je het geluk hebben, dat er mooie en goede akties in de winkels zijn.
Maar je hand zit op de knip. want je weet nooit als je bij de kassa staat, of je dan nog wel genoeg hebt of
overhoudt. Dat gebeurt mij ook. Dan blijkt ineens dat je besteding toch weer ineens anders is. En we betalen
toch al zoveel voor de boodschappen. Maar de belasting kan je echt gewoon kapot krijgen. Want die graaien
het eerst in je geldbuidel. Kijk om je heen hoe de ene zaak na de andere over de kop gaat. Leegstand en in
plaats dat er hulp wordt geboden, wordt ook de Hoogstraat en onze eigen winkelstraat een straat met meer
lege panden, dan nog verkoop.

Maar.....ze komen tot inkeer !
Eindelijk, eindelijk komen ze ook in het Centrum tot inkeer wat parkeren aangaat...nou ja, in de
parkeergarage bij de Koemarkt dan. Bij het ABC (gelukkig) al jaren. Vrij parkeren het eerste uur. Daarna met
een klein bedrag (pinnen mag) wel betalen. Dat moet voor veel Schiedammers als muziek in de oren klinken,
gratis parkeren. Nu mogen de ouderen ook vrij reizen per tram aanvragen, maar dan moet je weer een
ondergrens hebben aan inkomsten. Je kunt nu weer naar Rotterdam, of naar familie. Laat de winkeliers maar
weer verkopen, dat is ook goed om het geld te laten rollen. Het hoeft allemaal niet zo duur te zijn.

Nog even over de belastingen ....?
We hebben nu 2016, en ik had gevraagd aan de medewerkster van de Belasting Dienst om mij uit te sluiten
van de maandelijkse Huurtoeslag en Zorgtoeslag, omdat ik wil vermijden dat ik eind van 2016 of in 2017
weer een schrijven krijgt dat ik alles moet terug gaan betalen. Er werd mij geadviseerd om daarmee even te
wachten, omdat mijn positie is veranderd. Ik kan er nu al gif op innemen, dat ik weer heel veel terug moet
gaan betalen. En natuurlijk....ik krijg zelf de schuld daarvoor. Er verandert niets, totaal niets.....voor de
belasting niet. Want ik had beter op moeten letten. Nou ja goed, ik had andere zwaarwegende problemen al
jaren aan mijn hoofd en dat kon er dan natuurlijk ook nog wel bij. Dus ik had, en heb nog steeds geen reden
voor een leuk rondedansje. Gelukkig wordt het lente en de zomer komt er weer aan, dan worden de mensen
weer wat blijer. Ik misschien ook. Maar wat er in mijn portemonee zit.....dat groeit niet aan.
Wat wel groeit, is het terugbetalen nog steeds...nog ruim € 2500,00 (van de in totaal € 7500,00 of zelfs nog
meer. Toch fijn, die huur en zorgtoeslag. Ik wens u in elk geval alvast een mooie lente toe....en die
belastingen....ze worden alleen maar meer.

Willem van Vessem.
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Werkgroepen BVSZ
Werkgroep Huurdersbelangen
Sjaak Bijloo (coördinator)
Geervlietsestraat 37b
John Ouwens
Grevelingenstraat 62
Wout Broere
Havendijk 222
Werkgroep Milieu
Hans Grob
p/a Leliestraat 10
Albert Bons
Volkerakstraat 18
Werkgroep Stadsvernieuwing
Albert Bons
Volkerakstraat 18
Annelies van Veen
Stadhouderslaan 29
Werkgroep Particuliere Woning Verbetering
Ger v.d. Bosch
Klaaswaalsestraat 11a
Werkgroep Wijk- en Buurtbeheer
bestaat in de praktijk uit de contactpersonen van de straatteams
Werkgroep informatie- en communicatietechnologie
John Maassakker

010-4268166
010-4732997
010-4737037
010-4730503
010-4731945
010-4731945
010-4266334
06-20149855

Contactadressen van de straatteams
Straatteam Abbenbroeksestraat
Annie Doejaaren
Abbenbroeksestraat 14b
06-52008807
Straatteam Beierlandsestraat
Miranda Dingler
Beijerlandsestraat 37
010-7858685
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
Straatteam Grevelingenstraat
John van Oudenaarde
Grevelingenstraat 48
06-50275897
010-4271570
Straatteam Klaaswaalsestraat
Josien van Dijk
Klaaswaalsestraat 11a
010-4268671
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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
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Straatteam Steenstraat
Annemarie Flach
Steenstraat 3
06-43083494
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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Op zoek naar een
huur- of koopwoning?
Bent u een starter of doorstromer, een student of
55-plusser en zoekt u een huur- of koopwoning,
dan kunt u bij Woonplus terecht. Woonplus
biedt met haar gevarieerde woningaanbod passende woonruimte voor iedereen.
Kijk voor ons actuele aanbod op www.woonplus.nl.
Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3

Woonplus is een vastgoedonderneming met

3122 AM Schiedam

maatschappelijke verankering in Schiedam. Wij

T (010) 204 51 00

willen zorgen voor goede betaalbare huisvesting
van Schiedammers. Wij werken samen met onze

Internet

klanten, gemeente en organisaties op het gebied

www.woonplus.nl

van wonen en welzijn en zorg.
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