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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  Dick Allewelt  Goereesestraat 57  06-22901043 
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 Sabine Dingler Beierlandsestraat 39 06-13071182 
   

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 6 en 22. 

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

De Gorzette voor het derde kwartaal van 2015 ligt weer voor u. De zomervakanties zijn 
weer voorbij. De kinderen gaan weer naar school. In de Gorzen zijn, wat scholen betreft, 
grote veranderingen geweest. De leerlingen van Wijkschool de Gorzen zijn overgegaan 
naar de Sint Willibrordusschool. Vele bewoners hebben daarmee  afscheid moeten nemen 
van Wijkschool de Gorzen die toch een grote plaats heeft gehad in het leven van vele. Nu 
gaan we al weer naar de herfst toe, ook een leuke tijd. Voor de scholen is het de opmaat 
naar de eindejaarsfeesten. Maar nu weer de herfstspulletjes uit de kast halen en lekker 
versieren met mooie blaadjes, dennenappels en straks ook de pompoenen Dat gaat er 
weer gezellig en kleurig uitzien. Dat doet de wijk goed. Voor de senioren starten er ook 
weer allerlei groepen en activiteiten in het Hof in Zuid om op een leuke manier straks weer 
de donkere dagen door te brengen. Bij de bibliotheek kunt u fijne boeken lenen, genoeg te 
doen dus. Er is daar ook nog tijd om eens een praatje te maken of een kopje koffie of thee 
te drinken. 
 

 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 4e kwartaal 2015: vrijdag 13 november 2015  
e-mail redactieGorzette@hotmail.nl 

 

Bezoek ook eens 
onze website: 

www.bvsz.eu 

mailto:redactieGorzette@hotmail.nl
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ZONDAGPLUS  1 NOVEMBER 2015  
HEILIG HARTKERK – SCHIEDAM 

 

Op 1 november wordt het druk in de kerk.  
De derde Zondagplus, georganiseerd door  

parochie De Goede Herder, wordt dan gehouden 
 in de Gorzenkerk.  

 

Om half 10 starten de workshops (voor kinderen én  
voor volwassenen). Om 11 uur is de  

gezamenlijke viering in de kerk.  
 

Een ieder die in is  
voor een wat andere viering, 

 inspiratie in workshops of ontmoeting  
bij een eenvoudige lunch: 

 

ZONDAGPLUS  1 NOVEMBER  
HEILIG HARTKERK – SCHIEDAM 
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Nog geen overeenstemming Havendijk 
 
Tot nu toe is er geen overeenstemming over de herinrichting van de Havendijk. De plan-
nen die door de gemeente zijn aangedragen worden niet door het grootste gedeelte van 
de bewoners goed bevonden.  
 
Daar komt bij dat geen enkele suggestie 
van de bewoners is over genomen door 
de gemeente, wat leidde tot frustraties bij 
de bewoners. Deze hebben hierop een 
boze brief gestuurd naar wethouder 
Houtkamp. De wethouder heeft toege-
zegd dat er een andere projectleider op 
dit dossier komt, en dat er opnieuw naar 

de aanbevelingen van de bewoners ge-
keken gaat worden. Hierop hebben de 
bewoners een brief gestuurd met de 
knelpunten zoals zij die zien. Wij hopen 
nu op een positieve reactie van de ge-
meente, zodat eindelijke alle problemen 
worden opgelost. 

Het Bestuur 
 
 

 

Nieuwe bakker in de Groenelaan 
 
Wij hebben vernomen dat zich een nieuwe bakker in de Groenelaan wil vestigen, namelijk 
in het oude pand van bakker den Hollander.  
 
Twee jaar geleden had zich op die locatie 
een Poolse bakker gevestigd, waarna 
bleek dat de voorzieningen niet in orde 
waren, waardoor omwonenden flinke 
overlast ondervonden. De investerings-
kosten voor het in orde maken van de 
voorzieningen bleken deze bakker te 
hoog, waarna deze weer is vertrokken.  
 
De nieuwe bakker heeft aan de gemeente  

beloofd alle voorzieningen in orde te ma-
ken en geen overlast te bezorgen aan 
omwonenden.  
Het bestuur hoopt dat hij deze toezegging 
zal na komen, en wil proberen een bewo-
nersavond te organiseren, waarbij de 
bakker zijn toezegging kan meedelen en 
eventueel nader uitleggen aan de bewo-
ners. 

Het Bestuur 

 
 

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 

mailto:redactieGorzette@hotmail.nl
mailto:redactieGorzette@hotmail.nl
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Fietsvoorzieningen in Schiedam Zuid 
 
In het wijkoverleg van 15 juni j.l. is er gesproken over fietstrommels en buurtstallingen in 
Schiedam Zuid. De voorzieningen zijn bedoeld voor bewoners die een bovenhuis bezitten 
of geen achterom hebben. 
 
Stichting Fietsenstallingen Schiedam 
West heeft al een aantal trommels staan 
in Schiedam Zuid. De komende tijd wor-
den er nog enkele trommels geplaatst 
voor mensen die bij onze Stichting op de 
wachtlijst staan. Het plaatsen van trom-
mels en stallingen gaat altijd in nauw 
overleg met de gemeente en buurtbewo-
ners. 

Wij willen een behoefte- onderzoek doen 
naar fietstrommels en fietsenstallingen in 

deze wijk. Bewoners kunnen zich melden 
bij onze stichting en kunnen ook op de 
wachtlijst gezet worden. Het realiseren 
van voorzieningen kost heel veel tijd en 
geld, dus veel geduld is hier op zijn 
plaats! 
 
De kosten voor het stallen van een fiets in 
een trommel is € 4,00 per maand per fiets 
en in een collectieve stalling € 3,50 per 
maand. Voor de inventarisatie van de 
behoefte en de realisatie van het plaatsen 
van  trommels en collectieve stallingen in 
Schiedam Zuid zoeken wij een contact-
persoon of een nieuw bestuurslid voor 
onze stichting, die de wijk goed kent. 
 
U kunt zich aanmelden bij 
fietsenstallingwest@hotmail.com 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Fred van der Drift namens Fietsenstallin-
gen Schiedam West  

 

 
 

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 

mailto:fietsenstallingwest@hotmail.com
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Geslaagde Paula Kooper sport- en speel-
dag basis voor de toekomst  
 
Dinsdag 7 juli j.l. werd in Zwembad Zuid de Paula Kooper Sport- en Speeldag gehouden. 
Wethouder Sport Nathalie Gouweleeuw opende deze dag om 09.15 uur, samen met de 
dochter van Paula Kooper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna gingen de 71 leerlingen van de 
basisscholen Het Kleurrijk, St. Willibror-
dus en St. Bernardus in drie groepen 
zwemmen, buiten klimmen, springen en 
dollen, en werden theateracts ingestu-
deerd, die later op de dag gepresenteerd 
werden aan hun schoolpubliek en uitge-
nodigde ouders. 
 
Tussen al het bewegen door zorgde 
Frontiers and Friends o.l.v. Bob van Vliet 
voor sfeervolle achtergrondmuziek. Ook 
zorgde Bob na de lunchpauze voor een 
spontaan optreden van Bob Offenberg en 
Karlijn Verhagen.  
Na de overhandiging van de prijzen door 
Wethouder Onderwijs Mario Stam en het 
omhangen van zilveren herinneringsme-
dailles, door Cindy v Vliet en haar zoon 
Joey, keerden om 14.15 uur de leer-
lingen, leerkrachten en begeleidende ou-
ders van de 3 basisscholen tevreden 
huiswaarts.  
 
Aan het eind van deze bijzondere dag 
gingen ook speciale dank en waardering 
uit naar de 12 studenten van het Lentiz 
Life college en hun docent Eric Feenstra, 
Bob v.d. Lugt van Stichting Mooi Werk, 
de gemeente Schiedam, Rudy Bänf-

fer(sportstimulering) en Optisport (Cornel 
van Geelen).  

De organisatie van deze dag was in han-
den van de Stichting Vrienden van 
Zwembad Zuid, en werd financieel mede 
mogelijk gemaakt door Optisport, het 
Wijkoverleg Zuid, slagerij C. Groeneveld 
en bakkerij ‘t Westen. De positieve reac-
ties geven aan dat op 7 juli 2015 de basis 
is gelegd voor een bijzondere formule 
voor de toekomstige Paula Kooper sport- 
en speeldagen.  

Een mooie een levende herinnering aan 
de initiatiefneemster van de sport- en 
speeldag! 

Mari Dingenouts,  
Stichting Vrienden van Zwembad Zuid 
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30 km- zone in de wijk, zegt u dat nog wat? 
 
Jaren geleden is ook in onze wijk, en het gebied de Plantage, de 30 km- zone ingesteld. 
Wat daarvan over is blijkt wel uit het feit dat al vanaf de Hoofstraat, Lange Nieuwstraat of 
andere straten, er in de wijk niet zo nauw meer wordt gecontroleerd op de snelheden.  
 
Alleen....als het net even bijna mis gaat, 
dan begin het gemopper weer. Dat 
niemand zich aan de snelheid houdt, en 
dat er veel te hard wordt gereden. Laatst 
was ik met mijn vrouw op weg naar de 
stad, zij in een rolstoel, en ik duwen. Ja, 
je wilt toch graag vooruit komen, en is het 
prettig als je bij heerlijk weer en het 
zonnetje door het park kunt lopen naar 
het centrum. Gewoon wat boodschappen 
doen, of zomaar gewoon er even op uit. 
 
Snelheidsmaniakken... 
 
Plotseling hoor ik een oorverdovende 
herrie van een motor uit de Hoofdstraat 
komen richting Lange Nieuwstraat, en vol 
gas, zeker 80 reed de motorrijder, zo 
langs de palen die als een soort van 
buffer midden op de weg staan, dat je wat 
inhoudt op je snelheid. Maar juist daagt 
het toch schijnbaar uit om er harder door-
heen te rijden. Binnen enkele seconden 
was hij natuurlijk al bij de stoplichten.  
 
Maar niet alleen die motorrijder ging even 
hard, even daarna lopen we al in het 
park, als er 3 auto's achter elkaar aan 
scheurend door de Lange Nieuwstraat 

richting de brug en Hoofdstraat scheuren, 
ook zeker 70-80 km. Vroeger kreeg je 
zo'n bedankje te zien met een groen 
lachebekkie bij 35 km. En een rood 
pruilbekkie als je te hard reed. 
 
Ik vraag mij af, waar is de mentaliteit van 
de mensen op motoren en autobe-
stuurders gebleven? En wordt er nog wel 
gecontroleerd door de politie? 
 
Kijk, er worden vaker wijzigingen aan-
gebracht zonder dat je het weet. Vandaar 
dat mijn snelheid met mijn auto in de wijk 
en de Lange Nieuwstraat, niet hoger komt 
dan 35-40 km. Zeker in de Groenelaan, 
Leliestraat, Haringvlietstraat en meer 
straten. En waarom zou ik? Het is toch 
niet voor niets dat de 30 km- zone 
ingesteld is. Het zal je vader, je moeder, 
je kinderen, je vrouw maar zijn, of 
misschien jij zelf die geraakt wordt door 
zo'n ongelofelijke snelheidsmaniak. Want 
zo wordt zo iemand dan wel even 
benoemd. En dan....ja hoor, daar is de 
politie. Want die komt dan ook even 
kijken hoe de vork in de steel zit. 
 

Willem van Vessem 
 

 

Hoogstraat!! 
 
De Hoogstraat heeft niets te maken met de Gorzen, maar met het centrum. Laatst werd ik 
bijna aangereden door wat jongelui, en je kan beter tegenwoordig maar niets erover 
zeggen, want ze stappen van de fiets af en weten je dan wel te vinden.  
 
Maar ik had het er wel met iemand zo 
over, dat er weer heel veel gefietst wordt 
op de Hoogstraat. Vroeger kreeg je bij het 
begin van het stukje naar Broersveld al 
een boete als ze je erop betrapten. 

Maar...het mag...het mag zomaar hoorde 
ik de dame zeggen, het is toegestaan dat 
je  fietst ook tijdens het winkelen. Ik was 
benieuwd naar de borden aan het eind en 
begin van de Hoogstraat. Geen verbods-
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bord meer te bekennen. En...plots viel het 
mij op. Er werd inderdaad heel wat 
gefietst op de Hoogstraat. Nou ja, veel 
winkels zijn er al dicht, dus de drukte zal 
ook wel minder worden. Was het vroeger 
toch niet gezelliger, toen we nog niet alles 
online konden bestellen en laten 
bezorgen? Was het vroeger niet leuker 
om van winkel naar winkel te lopen, te 
keuren en te kijken i.p.v. nu achter je 
scherm artikelen in een mandje te 
dumpen, en dan zien wat je moet 
betalen? En dan te lezen waar je het af 
kan gaan halen? Ik heb het ook weleens 
bekeken, totdat de kosten die erbij 
kwamen berekend werden. Nee, laat mij 
nou maar lekker naar de stad lopen, met 
de benenwagen, om daar mijn bood-
schappen te doen. Zo blijven de win-
keliers hopelijk nog bestaan met al hun 
service en mogelijke gebreken. Want het 
blijven mensen die ook hard moeten 

werken voor hun bestaan. Maar dan moet 
je weer niet bijna voor je flikker gereden 
worden, dat is dan weer minder. Maar 
goed, net nog niet geraakt is ook wel 
weer mis.  
Maar door dat gehele gedoe van weinig 
tijd hebben voor boodschappen gaan de 
winkeliers in de stad naar de knoppen, 
of....ze moeten ook online gaan leveren. 
Maar dat is weer een ander verhaal. Op 
de markt mag je ook een reepje kaas 
proeven, voordat je het koopt. Probeer 
dat eens maar online bij je boodschappen 
te doen....en dan heb ik het nog niet eens 
over het terugbrengen. Op de fiets, of met 
de auto. 
 
Of ook met de benenwagen......afijn, je 
bent weer even dan buiten geweest, toch. 
Maar kijk uit voor de snelheidsmaniakken. 

 
Willem van Vessem 

 
 

Halloweenviering in het Sterrebos 
 
31 oktober is het weer zover, de Hallo-
weenviering in het Sterrebos. Dit wordt 
georganiseerd door de straatteams van 
de Gorzen met behulp van de BVSZ, AH 
de Wolf en Imtrans. De posters zullen 
rond half oktober in de Groenelaan han-
gen met daarop de openingstijden.  

 
Zijn er nog vrijwilligers die mee willen 
helpen opzetten op de 31ste overdag?  

 

Ook hebben wij enthousiastelingen nodig 
die in de avond, verkleed of als bewaking, 
willen rondlopen. Geef je op via contact-
persoon Sabine Dingler via mail sabine-
dingler@hotmail.com of telefoonnummer 
0613071182. Tips en suggesties mogen 
natuurlijk ook.  
 
Foto’s van vorige jaren bekijken?  
Check www.beierlandsestraat.nl  

mailto:sabinedingler@hotmail.com
mailto:sabinedingler@hotmail.com
http://www.beierlandsestraat.nl/
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Officiele opening van Stichting  
Jongeren & Senioren Projecten 
 
Vol trots stellen wij hierbij onze nieuwe stichting voor: Stichting Jongeren en Senio-
ren Projecten, of kortweg Stichting J&S Projecten. 
 
Wat doet Stichting J&S Projecten? 
Stichting J&S Projecten brengt kwetsbare 
jongeren en senioren uit de Gorzen bij 
elkaar, zodat zij een uitgebreider sociaal 
vangnet krijgen. 
 
Verder coachen en begeleiden wij jonge-
ren tussen 15 en 25 jaar zonder school, 
werk of stage, waardoor zij zelf een meer 
kansrijke richting aan hun leven kunnen 
geven.  
 
Als tegenprestatie voeren de jongeren 
kleine klusjes in en om het huis uit voor 
senioren die wel wat hulp kunnen gebrui-
ken. Te denken valt aan het (samen) 
doen van boodschappen, huishoudelijke 
taken, begeleiding bij vervoer, administra-
tie etc. 
 
Stichting J&S Projecten gaat op 17 sep-
tember 2015 officieel van start met een 
feestelijke opening, speciaal voor geno-
digden uit het bedrijfsleven, de gemeente 
en de wijk.  
 
Maar ik sta te trappelen om te beginnen. 
Daarom kunnen jongeren en senioren al 
vanaf 16 augustus elke maandag tussen 
14.00-19.00 uur vrijblijvend binnenlopen 
om hun verhaal te doen. Neem gerust 
ook buiten deze tijden contact met ons op 
om een afspraak te maken. 
 
Wat kan J&S Projecten voor jullie be-
tekenen? 
 
Jongeren kunnen in een speciale ont-
moetingsruimte in gesprek over de per-
soonlijke problemen waar zij tegenaan 
lopen bij het vinden van een school, een 
stage of werk. Samen zoeken wij naar 

een oplossing. Waar nodig leggen wij een 
verbinding naar het bedrijfsleven en an-
dere organisaties in de wijk.  
 
Senioren kunnen bij J&S Projecten te-
recht wanneer zij graag wat hulp of ge-
zelschap van een jongere willen.  
 
Graag tot ziens! 
 
Mieke Wigmans 
 
Stichting Jongeren & Senioren Pro-
jecten 
Groenelaan 38b  
3114 CH  Schiedam 
Tel: 06-53283235 
E-Mail: contact@jsprojecten.nl 
Website: http://jsprojecten.nl 

mailto:contact@jsprojecten.nl
http://jsprojecten.nl/
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Gezellige barbecue bewoners Bethelflat 
 

Op woensdag 26 augustus hebben bewoners van de Bethelflat een gezellige barbecue 
gehouden. De bewoners van de flat vonden het een leuk idee; toestemming was geen 
probleem.  De bedoeling was om gezellig samen te eten met buurtgenoten en weer eens 
een praatje te maken met elkaar.  
 

We hebben de binnenplaats van de 
Bethelflat gezellig aangekleed. Dankzij 
een plaatselijke slager kon iedereen ge-
nieten van een goed stukje vlees, lekkere 
salade en nasi.  
 

We moesten volgens het KNMI wel reke-
ning houden met “code geel”. De party-
tenten stonden dus extra goed vast en 
slingers werden opgehangen met een 
dubbele knoop. 
Niet alleen de bewoners van de Bethelflat 
gunden ons een leuke barbecue, maar 

ook de weergoden waren ons toch gun-
stig gezind. Vlak nadat de spullen weer 
waren opgeruimd,  kwam de regen met 
bakken uit de hemel! We willen graag de 
vrijwilligers van Hof in Zuid bedanken 
voor hun hulp bij de barbecue. Zij hebben 
er mede voor gezorgd dat de barbecue 
geslaagd is. 
 

Iedere traditie begint met een eerste keer, 
en we kunnen vaststellen dat het een ge-
slaagde barbecue is geweest. Op naar 
een volgende keer!  
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Wilhelminahaven  

Overzicht naar water toe 

De geschiedenis van de Schiedamse  
havens heeft toekomst!   
 

Gorzen speelde in ontwikkeling belangrijke rol  
 
‘Haven is van iedereen’, kopte het AD op 21 juli 2015. Het jaar 2016 wordt het jaar van de 
waarheid voor het Schiedamse havengebied. Er zijn veranderingen op komst, waarvoor de 
betrokken partijen in juli al een intentieovereenkomst afsloten. Eind oktober vindt er een 
bijeenkomst plaats, waarbij alle partijen aanwezig zijn. Ook de Bewonersvereniging Zuid 
en de Vriendenstichting van Zwembad Zuid behoren daartoe. Immers in de verbeterplan-
nen rond de Wilhelminahaven wordt ook Zwembad Zuid genoemd.  
 
De afgelopen maanden werden gesprek-
ken gevoerd met zowel de grotere bedrij-
ven als Huisman, Mammoet en Damen, 
die wereldspelers zijn in scheepsonder-
houd en offshore, maar ook met kleinere 
die gevestigd zijn op het bedrijventerrein 
Vijfsluizen, de omwonenden van de Wil-
helmina- en Wiltonhaven en organisaties 
als Bewonersverenigingen, Milieudefen-
sie Schiedam, Zwembad Zuid, de Zeeka-
detten, Scouting en de Vrienden van 
Zwembad Zuid.  

In september laat het Havenbedrijf Rot-
terdam weten of het aanhaakt, laat wet-
houder Gouweleeuw weten aan het AD. 
Aardig is te weten dat bijvoorbeeld bij 
Zwembad Zuid een natuurgebied komt, 
waarbij Rijkswaterstaat betrokken is. Des-
tijds hebben de Vrienden van Zwembad 
Zuid al geattendeerd op de kansen die er 
zijn om het gebied rond het Zwembad 
aantrekkelijker te maken voor Schie-
dammers en belangstellenden.  

Geopperd is toen om een groot terras en 
soccer voetbalvelden aan te leggen en 
een betere aansluiting tot stand te bren-
gen met het natuur- en beweeggebied 
van het Volkspark, waarin nu al een aan-
tal sportverenigingen gevestigd is.  

Duidelijk is in elk geval dat het Havenge-
bied van Schiedam, de pitstraat van Rot-
terdam, toekomstmogelijkheden heeft 
met alle voordelen die daaraan verbon-
den zijn. Natuurlijk zullen de nadelen 
eerst overwonnen moeten worden.  
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Bij dit alles is het goed om ook eens naar 
de geschiedenis te kijken en die van de 
Schiedamse Havens te laten herleven, 
zowel de binnen- als de buitenhavens. 
Uiteindelijk heeft Schiedam als oudste 
havenstad in de Rijnmond altijd een be-
langrijke betekenis gehad. Daarin speel-
de de Gorzen als “puntgebied” van onze 
stad een belangrijke rol, omdat aan beide 
zijden belangrijke werven zoals Gusto en 
Wilton Fijenoord zijn ontstaan.  

 
Oudste havenstad, ups and downs 
Er is over de geschiedenis van Schiedam 
als havenstad heel wat geschreven en er 
zijn ook heel veel foto’s gepubliceerd. Op 
9 november 1999 publiceerde  journalist 
Arie van der Knaap in de Binnenvaart-
krant een mooi artikel  over Schiedam als 
havenstad door de eeuwen heen,  waarin 
toen werd meegenomen de rol van de 
Havendienst. Deze dienst zorgde niet 
alleen voor het openen en sluiten van 
bruggen en sluizen, maar loodste destijds 
ook grote schepen langs Schiedam naar 
en van Rotterdam.  
 
Vanaf 1339 had Schiedam goede (bin-
nen)havens. Visserij, koopvaardij en han-
del ontwikkelden zich gunstig, wat tot ge-
volg had dat vele scheepswerven, tuige-
rijen en vooral niet te vergeten distilleer-
derijen zich vestigden in Schiedam. Im-
mers het graan dat nodig was voor het 
stoken van gedistilleerd werd aangevoerd 
door de schepen die de haven van 
Schiedam aandeden.  

Later veranderde dat door allerlei  (eco-
nomische) omstandigheden. Schiedam 
zat ook toen niet bij de pakken neer.  Al-
hoewel rond 1900 de situatie van haven-
stad Schiedam op een dieptepunt was 
beland, kwam er redding. Dit begon nadat 
in 1888 de Nieuwe Waterweg een feit 
was. Dit veroorzaakte een bloeiperiode in 
de scheepsbouw en de machinefabrie-
ken.  
 
Door de gunstige ligging van Schiedam 
aan de Nieuwe Maas en doordat, door de 
aanleg van de Waterweg, de problemen 
van verzanding en dichtslibben tot het 
verleden behoorden, vestigden zich in 
Schiedam een drietal voorname 
scheepswerven. De oudste, inmiddels 
ook al weer verdwenen, werf Gusto ves-
tigde zich aan de Voorhaven in 1904. In 
1914 werd een begin gemaakt met de 
bouw van de Wilhelminahaven, waaraan 
de werf Nieuwe Waterweg zich vestigde. 
Beide werven gingen in 1978 dicht. In 
1916 vestigde zich Wilton Fijenoord  in 
Schiedam. De Wilhelminahaven kreeg in 
1929 pas zijn oorspronkelijke vorm, 
waardoor ook Wilton Fijenoord kon uit-
breiden. 
 
Ondanks dat de haven voor de handels-
vaart niet aantrekkelijk was, ontwikkelde 
zich toch een bedrijvigheid die verband 
houdt met offshore, scheepsbenodigdhe-
den en milieutechnieken. Het stokersgilde 
in de stad liep ook aanmerkelijk terug. 
Gelukkig dat Schiedam de naam jenever-
stad en o.a. Nolet Distillery behouden 
hebben.  
 
Betrokkenheid Gorzen    
In 1990 vierde Schiedam zijn schitterende 
binnen- en buitenhavens met de manifes-
tatie "Schiedam vaart wel.....". Alle ha-
vens werden op ludieke en publicitaire 
wijze belicht. Er was een indrukwekkend 
korenfestival.  
 
Hans van der Sloot kreeg in dat jaar op-
dracht om een boek te schrijven dat in 
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1991 uitkwam en de titel "Havenboek 
Schiedam" meekreeg. In dat boek was 
een apart hoofdstuk "Leve de Gorzen" 
opgenomen. De Gorzen was een uitgesp-
roken arbeidersbuurt, sterk verbonden 
met de industrie die de wijk aan twee 
kanten insloot, bestaande uit de werven 
en de machinefabrieken, die de trots wa-
ren van het twintigste-eeuwse Schiedam. 
Of zoals Max Dendermonde schreef: wie 
Schiedam zegt, zegt scheepsbouw, de 
industrie die het verlopen Schiedam op-
nieuw omhoog heeft gestoten.  
 
Mede vanuit die achtergrond vormden de 
bewoners van de Gorzen een hechte 
gemeenschap. Verschillend in veel op-
zichten van de moederstad. Voor een 
belangrijk deel werkten de Gorzenaren in 
de scheepsbouw en de scheepvaart en 
de industrie die zich na 1900 rondom de 
scheepsbouw in Schiedam had geves-
tigd. Het merendeel behoorde ook tot de 
hoger opgeleide arbeiders van de werven 
Wilton Fijenoord en Gusto, de Nieuwe 
Waterweg en De Jong, de daarmee ver-
bonden machinefabrieken, metaalbedrij-
ven en in verdere techniek gespeciali-
seerde toeleveringsbedrijven, die in hun 
beste tijd de broodheer waren van meer 
dan tienduizend gezinnen.  

 
De scheepsbouw was een tak van indu-
strie om meer dan trots op te zijn. Belang-
rijke gebeurtenissen, zoals tewaterlatin-
gen en proefvaarten, hadden ook hun 
directe weerklank in De Gorzen, sterker 

dan in de rest van Schiedam. Kielleggin-
gen waren onderwerp van gesprek op 
straat. In De Gorzen betrof elk schip het 
werk van alle handen van hele families 
die volkomen verknocht waren aan hun 
vak, hun werf en hun (ondernemings) 
verenigingen die mede onderdeel waren 
van de industriële cultuur van dit stads-
gebied.   
 
SVV, de Gorzense club bij uitstek, was 
bijvoorbeeld begonnen als voetbalvereni-
ging van werfarbeiders die met een rente-
loze lening van hun baas hun eerste ter-
reintje hadden gehuurd.  SVV werd in 
1949 nota bene landskampioen! Twee 
belangrijke harmoniën liepen rond onder 
het vaandel van hun bedrijf, op de werven 
waren fotoclubs die regelmatig exposeer-
den, werd aan auto’s gesleuteld, stonden 
grote en goed aangeschreven bedrijfs-
scholen, werden eigen maandbladen uit-
gegeven, werd toneelgespeeld, gehand-
bald, getennist en gezongen en legio wa-
ren de huwelijken die hun oorsprong 
hadden aan de poort of tussen het ijzer 
en definitief werden bepaald in het vlak bij 
de hand liggende Gorzenese vrijerspark 
bij uitstek “Het Sterrebos”.   
 
Minder prettig was het besluit van Schie-
dam dat De Gorzen voortaan als “Zuid” 
verder door het leven zou gaan.  Net op 
een moment dat de scheepsbouw een 
ongekende hausse beleefde. Een ongun-
stiger moment voor het voorstel, De Gor-
zen van zijn identiteit te ontdoen, kon 
haast niet worden gevonden. Wie ver-
antwoordelijk was voor deze beslissing is 
nauwelijks te achterhalen.  
 
De Gorzen is altijd gebleven, zichzelf ge-
bleven en opgenomen in de wijk Zuid, 
met al zijn voordelen van samenwerken 
en samenleven. Tijden zijn veranderd, de 
industrie in Schiedam is veranderd. De 
Havens van Schiedam gaan weer veran-
deren en worden aangepast aan de eisen 
van deze tijd, op een manier die aanslui-
ting moet vinden bij de maatschappelijk 
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en culturele wensen van de Schiedam-
mers, de wijkbewoners van Zuid en 
West? Want de haven(s) van Schiedam 
was/waren en is/zijn toch van iedereen! 
De geschiedenis van Schiedam als oud-
ste havenstad in de Rijnmond krijgt door 
de veranderingen die op komst zijn een 
nieuwe dimensie. 

Laten wij hopen dat de Schiedamse we-
reldgiganten een positieve industriële cul-
turele bijdrage kunnen leveren aan de 
Schiedamse samenleving, net zoals dat 
destijds gebeurde in de Gorzen, toen de 
Gusto en Wilton Fijenoord zich sterk ont-
wikkelden.  

Mari Dingenouts  

 
 

 

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 28) 
 

Werkgroep informatie- en communicatietechnologie 
John Maassakker        e-mailadres:                      
 

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

 
 
 

Wijkoverleg Schiedam - Zuid 2015 
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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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Vermelding erbij : 

Prijspuzzel BVSZ 
3

e
 kwartaal 2015 

Oplossing sturen naar: 
Redaktie Gorzette 
Leliestraat 10 
3114 NK Schiedam 
(uitknippen en in een  
OPEN envelop doen s.v.p.) 
 
 

 
Oplossing 3e kwartaal BVSZ puzzel 2015 

 
Oplossing:…………………………………………………………………………………………… 
 
uw naam:……………………………………………………………………………………………. 
 
adres:…………………………………………………………………………….PC: 311………… 
 
event.. Telefoonnr:……………………………………………………….Lidnr:………………….. 

Spelregels 
 
Uw oplossing moet vóór 
30 oktober 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 2e kwartaal 2015 
 

KINDERSNOETJE 

 

Aantal goede oplossingen: 14 
 

Winnaar is geworden: 
 

C. Lemmen 
Spuistraat 4 

3114 CR Schiedam 
Lidnr. 0085 

 
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  3
e
 kwartaal 2015 



                                                De Gorzette 

      Gorzette jaargang 43 - 3e kwartaal 2015            

20 

                       organiseert nieuwe cursus-
reeks kunstgeschiedenis in S’dam - Zuid 
 
Vanaf 30 september gaat kunsthistorica Lilian Boes van start in de pastorie van de Heilig 
Hartkerk met een nieuwe reeks kunstgeschiedenislessen. Gedurende acht weken behan-
delt zij wisselende onderwerpen op het gebied van kunst, cultuur en kunstgeschiedenis. 
De cursus kan gezien worden als een introductie op veel onderwerpen in de wereld van 
kunst. Daarom is een bepaalde basiskennis van cursisten niet vereist. 

Onderwerpen najaar 2015: 
1. De drie M’s van de kunstenaar: Model, Muze, Minnaar/Minnares 
2. De Nieuwe Realisten Co Westerik, Freymuth, Raveel 
3. Spraakmakende architectuur, bruggen en torens 
4. Pre- Rafaelieten en de relatie met de interieurkunst 
5. Dans in de beeldende kunst 
6. Beste (Belgische) Buren 
7. Holland: de Polder, Waterland, Luchten, Ontwerp, Identiteit 
8. Dames van Vertier 

Data: 30 september, 7/14/28 oktober en 4/11/18/25 november. 
Tijd: 13.30-15.30 uur 
Locatie: pastorie van Heilig Hartkerk, Rijnstraat 1, Schiedam Zuid 
Prijs: € 64,- per deelnemer. 
Opgeven: Via de website www.cultuurscouts.stichtingmooiwerk.nl (directe link: 
http://cultuurscouts.stichtingmooiwerk.nl/events/kunstgeschiedenis-cursus-in-schiedam-
zuid-2015-09-30/) of telefonisch 010-273 47 80. 
 

Vriendelijke groet, 

Eveline Lamphen 

Beleids- en communicatiemedewerker 

Stichting Mooi Werk 

www.stichtingmooiwerk.nl 

Wennekerpand 

Vijgensteeg 2 

 

3111 PT Schiedam 

010-2734780 

 
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 

http://www.stichtingmooiwerk.nl/
mailto:redactieGorzette@hotmail.nl
mailto:redactieGorzette@hotmail.nl
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Vakantieverhaal: verkeerd geparkeerd  
 
Onlangs vroeg iemand mij of ik weleens in Malta geweest was en zo ja, wat ik er van 
vond?  En ja, nog niet zo lang geleden waren we er en ik kon volmondig zeggen dat we er 
erg genoten hebben. Aanvankelijk leek dat niet zo het geval, we hadden een beetje in het 
wilde weg een goedkoop reisje geboekt en pas later bleek dat we in een oninteressant, 
druk en toeristisch plaatsje zouden verblijven, volgens de reisgids.  
 
Onze eerste indrukken waren inderdaad 
niet zo positief. We werden van het vlieg-
veld gehaald door een nukkige chauffeur 
in een gammel, aan alle kanten ramme-
lend busje. Het was een zonloze, grauwe 
ochtend en de smalle tweebaansweg zat 
constant verstopt, zodat we tijd genoeg 
hadden om naar buiten te kijken. 
 
Geen boom, struik of ander stukje groen 
te zien tussen de saaie huizen, die alle-
maal dezelfde kleur leken te hebben. 
Maar ons hotel was eenvoudig, wel 
schoon en van alles voorzien. 
 
Onze eerste wandeling was naar 
St.Paul’s Bay, dat zijn naam ontleent aan 
de apostel, die in het jaar 60 schipbreuk 
had geleden en door de eilandbewoners 
was opgevangen. Het verhaal gaat dat zij 
een vuur voor hem hadden ontstoken 
waaraan hij zich zou hebben verbrand, 
maar nergens brandwonden had. Een 
wonder.  
Zijn reputatie was gevestigd en hij heeft 
nog 3 maanden op Malta vertoefd en 
daar het geloof verkondigd. Malta is voor 
een groot deel katholiek en de volgende 
dag was er een openluchtdienst op een 
plein waar we toevallig langsliepen. Een 
groot kleed op de grond, 2 jongens met 
een gitaar, een katheder met microfoon 
en op een reusachtige houten troon zat 
een priester in een wit gewaad. Het was 
prachtig weer en er waren nog een paar 
plaatsen vrij, dus schoven we aan. Achter 
de microfoon hield een man een lezing in 
het Maltees. Geen woord van te verstaan. 
Het is in wezen een arabisch dialect, 
doorspekt met Italiaanse en Islamitische 
invloeden. 

Gelukkig maar dat vrijwel iedereen engels 
spreekt; de kinderen worden tweetalig 
opgevoed. 
 
De lezing duurde en duurde. Twee peu-
ters besloten de dienst wat op te vrolijken 
en  gingen gezellig keuvelend op de rand 
onderaan de grote troon zitten. De pries-
ter keek over de rand naar beneden en je 
zag hem denken: moet ik ingrijpen of 
niet? Hij keek nog even hulpzoekend 
naar de ouders maar die maakten la-
chend een foto van hun kroost. Toen liet 
hij ze maar. Net toen we het wel voor ge-
hoord en gezien wilden houden en stie-
kem wilden wegsluipen, naderden twee 
forse agenten, die heftig gebaarden naar 
de priester. Aanvankelijk gaf deze geen 
krimp, maar toen ieders aandacht naar de 
dienders uitging en de dienst niet meer zo 
van belang leek, verhief hij zich uit zijn 
zetel.  
 
Wat bleek? Hij had kennelijk zijn auto, 
een pick-up met een enorme laadbak, 
waarin natuurlijk die grote zetel en de rest 
van het decor in vervoerd werden, op een 
foute plek geparkeerd. Hij moest hem 
onmiddellijk verwijderen. Iedereen hield 
het voor gezien, het kleed werd opgerold, 
einde van de dienst. 
De daaropvolgende dagen hebben we 
veel met het openbaar vervoer gereisd, 
een dagkaart kostte een habbekrats. We 
bezochten de ‘stille stad’ Mdina, autovrij 
en net een openluchtmuseum. Kathe-
draal, kerken, kloosters en paleizen, 
prachtig.  
 
Vlakbij ligt Rabat, op een plateau. Het is 
gebouwd boven de catacomben van de 
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vroegere Romeinse hoofdstad. Later 
werd Valetta als politiek en economisch 
centrum de hoofdstad van het eiland. We 
waren erg gecharmeerd van Valetta met 
zijn grote toegangspoort die uitkomt op 
de Republic Street, die op zijn beurt weer 
uitkomt bij het grote Fort St.Elmo. 

Ook bezochten we de stad Mosta met de 
parochiekerk, gewijd aan Maria Hemel-
vaart.  
 
De kerk heeft een enorme koepel, waar 
tijdens de tweede wereldoorlog een bom 
(juist dwars door een afbeelding van Ma-
ria heen) de kerk in viel, maar als door 
een wonder niet explodeerde. Een replica 
van de bom is nog in het voorportaal van 
de kerk te zien. Maria wordt vanzelfspre-
kend gezien als hun grote beschermster 
tegen het kwaad. 
 
Zoals gewoonlijk kwamen we weer tijd 
tekort en hopen we Malta nog een keer te 
beleven ! 

Liesbeth Dingenouts  

  
 

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 

 
 
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. 

Malta Harbour 
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4 Oktober: Dierendag, dierenzegening 
  
Op 4 oktober is het Werelddierendag en  het is de feestdag van Franciscus, de grote die-
renvriend. In de Gorzenkerk gaan we dat vieren: er is dan opnieuw een dierenzegening.  
 
Omdat dit jaar 4 oktober op een zondag 
valt, wordt dit extra feestelijk. Alle dieren - 
die willen en durven - zijn daar dan wel-
kom. Samen met hun baasjes natuurlijk. 
We vieren dan hoe mooi het is als men-
sen en dieren van elkaar houden. Die 
band willen we graag houden natuurlijk.  
 
Daarom vragen we daar Gods zegen 
over. Pastor Avin Kunnekkadan zal de 
dierenzegen uitspreken, over de dieren 
en over hun lieve baasjes. We doen weer 
een verhalenwedstrijd - voor de kinderen 
is er van alles te doen - er is wat lekkers 
en het is gezellig.  
De zegening vindt plaats op zondag 4 
oktober vanaf vier uur tot ongeveer 
half zes (de kerk is open vanaf 15.45 
uur). 
Mensen die ideeën hebben voor een acti-
viteit rond het thema Dier en mens zijn 
van harte uitgenodigd om een plannetje 
voor te stellen. Ook mensen die mee wil-
len organiseren, bijvoorbeeld klaarzetten 
en opruimen, zijn natuurlijk welkom.  

Heeft u nog een leuk/ speciaal kort ver-
haal of anekdote over uw huisdier, eentje 
dat we in de korte viering voorafgaand 
aan de zegening kunnen voorlezen? 
Schrijf het op en laat het ons weten. 

Komen jullie weer samen met jullie 
geliefde huisdieren? En neem vooral 
ook vriendjes en vriendinnetjes met 
hun huisdieren mee! Hoe meer , des te 
gezelliger... 
 
Janet Bisschop, te bereiken via jawo-
bis@xs4all.nl,  T: 06-22235696 

 

 
 

In de Gorzen werken jongeren en  
senioren samen aan de toekomst 
 
De Gorzen is vanaf 16 augustus 2015 een gezellige ontmoetingsplek rijker. Op de Groe-
nelaan 38a kunnen jongeren en senioren elke maandag tussen 14:00 en 19:00 vrijblijvend 
binnenlopen om hun verhaal te doen. 
 
De ruimte wordt beheerd door de Stich-
ting Jongeren & Senioren Projecten van 
Mieke Wigmans (van Lucky U) en Martin 
Stolk (van Ottica Eye Fashion).  
Deze stichting ondersteunt jongeren en 
senioren bij het werken aan hun toe-
komst.  

Door allerlei bezuinigingen in de zorg, het 
onderwijs en het bedrijfsleven vallen veel 
jongeren en senioren buiten de boot. 
Jongeren hebben soms moeite om een 
passende school, werkplek of stage te 
vinden. Jongeren en de senioren hebben 
in  de wijk elkaar veel goeds te bieden.  

mailto:jawobis@xs4all.nl
mailto:jawobis@xs4all.nl


                                                De Gorzette 

      Gorzette jaargang 43 - 3e kwartaal 2015            

24 

 

Via Stichting J&S Projecten kunnen jon-
geren tussen 15 en 25 jaar zonder 
school, werk of stage senioren helpen 
met klusjes in en om het huis. Te denken 
valt aan het (samen) doen van bood-
schappen, huishoudelijke taken, begelei-
ding bij vervoer, administratie etc. Een 
goede manier voor de jongere om de ei-
gen kwaliteiten en beroepswensen te 
ontdekken. Tegelijkertijd kan de senior 
vanuit de eigen levenservaring meehel-
pen om het zelfvertrouwen van de welwil-
lende jongere op te bouwen. Op deze 
manier kunnen beide groepen zich nuttig 
en gehoord voelen. 
 
Maar met alleen klusjes doen bij senioren 
zijn de jongeren er nog niet. Stichting J&S 
Projecten biedt jongeren gratis coaching 
en begeleiding. Door de gesprekken en 
het doen van huiswerk ontdekken zij wat 
voor hen een passende school, werkplek 
of stage is.  

Momenteel werkt Stichting J&S Projecten 
hard aan het uitbreiden van haar netwerk 
van bedrijven in de wijk. Waar mogelijk 
kunnen jongeren in de toekomst via 
Stichting J&S Projecten bij dit netwerk 
terecht voor een stageplek of starters-
baan. 
 
Mieke en Martin zijn zo enthousiast over 
hun stichting, dat zij al ruim voor de offici-
ele opening van 17 september 2015 (al-
leen voor genodigden) hun deuren ope-
nen.  
 
Ben je nieuwsgierig naar wat Stichting 
J&S Projecten voor jou kan betekenen? 
Kijk dan eens op http://jsprojecten.nl/ of 
kom op maandag tussen 14:00 en 19:00 
gezellig even langs.  
 
Een afspraak maken kan natuurlijk ook: 
bel 06-53283235  
of e-mail contact@jsprojecten.nl. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jsprojecten.nl/
mailto:contact@jsprojecten.nl
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Liduina - ramen en scherm in  
Gorzenkerk compleet 
 
Op woensdag 14 oktober zullen de laat-
ste panelen van de glas-in-loodramen in 
de Liduinakapel van de Heilig Hartkerk 
worden ingezegend. Ook het laatste 
kunstwerk van het scherm in de kerk is 
dan voltooid. De inzegening zal worden 
verricht door pastor Henri Egging.  
 
De avond begint om half 8 met een korte 
plechtigheid. Aansluitend is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten en het glas 
te heffen op de completering van zowel 
de kunstwerken van glas-in-lood in de 
Liduinakapel als de panelen van het 
scherm in de kerk.  
 

 

U bent allen van harte uitgenodigd om 
deze feestelijke voltooiing met uw aan-
wezigheid luister bij te zetten. :)  

 

Barbecue 
 
Vorige maand eindigde zijn tuinfeestje erg vervelend. Vrienden en collega’s waren 
gekomen. Hij had eten en drinken gekocht en tafels, stoelen én de barbecue in de 
tuin gezet. Hij had ook  de speakers van zijn installatie gedraaid zodat de muziek in 
de tuin goed te horen was. Toen iedereen er was, werd geklonken op zijn verjaar-
dag.   
 
Nadat hij de barbecue aan had gemaakt, 
die in het begin nogal rookte, sloegen de 
buren hun ramen hard dicht. Omdat hij 
bezig was met het roosteren van het 
vlees,  besteedde hij daar geen aandacht 
aan. Vrienden die naast de schutting za-
ten vertelden later dat een buurman 

vroeg of het wat zachter kon. Bij een 
feestje hoort lachen en praten vindt hij, 
net als het vrolijke lied dat zijn vrienden 
aanhieven later op de avond. Tegen 
twaalf uur stond er politie voor de deur. 
Ze kwamen vanwege klachten over her-
rie. De agenten waren beleefd maar twee 
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van zijn vrienden reageerden onbeheerst. 
Toen liep het uit de hand en ontstond een 
opstootje op straat. Zijn naaste buren kij-
ken hem sindsdien niet meer aan.  
 
En nu zitten er twee mensen van buurt-
bemiddeling op zijn bank. Hij vindt het 
flauw dat de buren die avond niet zelf 
hebben aangebeld. Ook vindt hij dat hij in 
zijn huis en tuin mag doen wat hij wil. Bo-
vendien ergert hij zich ook wel eens zijn 
buren.  Maar hij beseft wel dat er iets 
moet gebeuren, want dit vindt hij ook niet 

prettig. Daarom besluit hij om met de be-
middelaars in gesprek te gaan met zijn 
buren.  
 
Niet iedereen vindt het makkelijk om 
de buren aan te spreken. Een coaching 
door bemiddelaars kan je dan mis-
schien helpen. Wat telt, is een oplos-
sing die werkt. 
 
Buurtbemiddeling Schiedam, bel Loes 
van Delft 06-43235167 of mail naar in-
fo@buurtbemiddelingschiedam.nl 

 

 

Enkele foto’s van de werkzaamheden aan 
de Westerhavenbrug (26-08-2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@buurtbemiddelingschiedam.nl
mailto:info@buurtbemiddelingschiedam.nl
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Lon Robbé presenteert ‘Strong’  
. 

Tentoonstelling van 11 september t/m 20 december 2015 
 
Opening vrijdag 11 september van 17.00 tot 20.00 uur. In De Ketelfactory maakt Lon Rob-
bé een tentoonstelling van werk uit verschillende perioden, die onderling een nieuwe ver-
binding aangaan. 
 
De werken vinden hun oorsprong in de fotografie, maar zijn door Robbé digitaal ‘verbrij-
zeld’. Van dichtbij zijn alleen abstracte pixelpatronen te zien, maar op afstand verschijnen 
ruimte, licht en diepte. Het gevolg is dat het werk niet meer de herkenning biedt die je ver-
wacht. 
 
In de bovenzaal worden meerdere filmloops tegelijk geprojecteerd. Daarin kun je de be-
wegingen en verschuivingen aandachtig volgen, maar toch blijft het beeld ongrijpbaar. 
Voor Lon Robbé is kunst iets wat je met je hele lichaam waarneemt. Niet als benoembare 
representatie, maar telkens opnieuw als een gebeuren in de tijd. 
 
Distillatie ‘Dierendag’ - zondag 18 oktober 2015 van 13.00 tot 18.00 uur 
 
Tijdens de Distillatie spreekt filosoof, auteur en organisatiedeskundige René ten Bos over 
het dier in de mens en verschijnt de publicatie ‘Strong’, een kunstenaarsboekje met wer-
ken van Lon Robbé.  
 
De Ketelfactory 
Hoofdstraat 44 
3114 GG Schiedam 
+31 (0)10 - 473 81 23 
geopend op vrijdag t/m zondag  
van 13.00 tot 17.00 uur  
en op afspraak. 
 
Toegang is gratis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Blacktide Lai Blau 
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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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