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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 verbeteren. 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 aangeboden. 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
2e voorzitter
penningmeester
secretaris
redacteur
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Albert Bons
Sjaak Bijloo
Dick Allewelt
Ger v.d. Bosch
Nel Bogerd
Hans Grob
Bertus Snijders
Puck v.d. Laan
Sabine Dingler

Volkerakstraat 18
Geervlietsestraat 37b
Goereesestraat 57
Klaaswaalsestraat 11a
Klaaswaalsestraat 54
Zuidlandsestraat 7
Nieuwe Maasstraat 1
Maasstraat 40
Beierlandsestraat 39

010-4731945
010-4268166
06-22901043
06-20149855
010-4262923
010-4735931
010-4269419
06-28119912
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 20 en 34.
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Voorwoord
De laatste Gorzette van dit jaar ligt weer voor u, we gaan de winter weer in. Denkt u eraan
op tijd te zorgen voor strooizout en helpt u uw oudere buren en andere mensen die niet zo
goed ter been zijn een beetje met schoonmaken van de straat. Voor de kinderen is het
heerlijk als er sneeuw en ijs ligt, lekker buiten spelen en op de vijver schaatsen. De decemberfeesten komen eraan en dat is voor de één fijn, voor de ander heel lastig. De jaarwisseling is ook zoiets: Vuurwerk is prachtig als je ervan houdt, maar als je er bang voor
bent is het verschrikkelijk. Houd daarmee een beetje rekening met elkaar, begin niet te
vroeg maar houdt het voor iedereen gezellig. Het WOT heeft inmiddels zijn plek gevonden
in het voormalig onderkomen van de bibliotheek in de Leliestraat en draait op volle toeren.
Het bestuur en de medewerkers van de Bewonersvereniging wensen u fijne feestdagen en
een veilige jaarwisseling. Wij blijven ons in het nieuwe jaar weer voor u inzetten en verwelkomen u graag bij onze jaarvergadering die op 22 februari 2016 zal plaatsvinden. Noteert u de datum alvast in u agenda?






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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www.bvsz.eu
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Kerstlichtjestocht 2015
Met een lichtje samen op tocht door de mooi verlichte straatjes van de Gorzen, op zoek
naar de kribbe. Op zondagavond 20 december is er de Kerstlichtjestocht.
Het wordt al bijna een traditie: van molen
De Nolet op de Hoofdstraat op pad, op
zoek naar het kindje in de stal. Maar ieder
jaar zijn er wel andere figuren die de kinderen onderweg tegenkomen. En dan
blijkt het toch weer anders dan gedacht.
Wie zoekt mee?

pop, een boek, lego of een spel - gaan
naar het kindje in de stal en van daar
naar kinderen in verre landen die lang
niet zo veel speelgoed hebben als wij hier
in Schiedam. Of zelfs helemaal geen
speelgoed, omdat hun familie heel arm is.

Ook dit jaar worden de kinderen die meelopen uitgenodigd om kleine cadeautjes
mee te brengen. Deze presentjes - een

Kom allemaal om vijf uur naar de molen
in de Gorzen en doe mee! Na een flinke
tocht en warme chocolademelk zijn we
om ongeveer zes uur van binnen en buiten weer lekker warm. Dan is het al bijna
Kerstmis...
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Wijkzorgcoöperatie ook in Schiedam-Zuid?
Vanaf juni van dit jaar zijn wij bezig om te kijken of zo’n dergelijke coöperatie ook mogelijk
kan zijn in Schiedam Zuid. Na een avond, georganiseerd door SWS, WOT, Pameijer en de
Gemeente, heeft een aantal van de aanwezige vrijwilligers besloten om, zonder de aanwezige professionals, dit verder te gaan onderzoeken. Wel is afgesproken dat, als wij één
van de professionals nodig mochten hebben, wij altijd bij hen kunnen aankloppen.
Intussen hebben wij een avond rond de
tafel gezeten en hebben wij inmiddels,
met een groepje betrokkenen, bezoeken
gebracht in Rotterdam- West en Amsterdam- Zuid.
Tijdens deze bezoeken bleek al duidelijk
dat deze organisaties zeer verschillend
van aard zijn. In beide zaten onderdelen
die wij graag in onze organisatie zouden
terugzien.
De onderdelen die ons werden gepresenteerd waren:

raars, restaurants, thuisbezorging.
Ook koken voor elkaar en samen
eten of samen uit eten;


Thee/koffie met lezing: jnformatieve lezing en zomerbijeenkomsten;



Delen in kringen: maak deel uit
van door leden geïnitieerde
kringen zoals film, wandelen,
milieu, bridge, klaverjassen, uit
eten, buiten sporten, toneel, opera,
koffie/thee drinken in de buurt.



Modern nabuurschap: elkaar beter
leren kennen en indien nodig
elkaar helpen;

Bovenstaande is een opsomming van wat
in Rotterdam en Amsterdam gedaan zou
kunnen worden.



Buurten: hulp naar elkaar “moet
niet maar mag”, zoals de kat of
hond verzorgen, chauffeur naar
het ziekenhuis zijn, boodschappen
voor elkaar doen enz.;

Wij zeggen niet dat onze Wijkzorgcoöperatie al deze bovenstaande activiteiten zouden moeten aanbieden.





Wonen en Zorg: zicht op theorie
en praktijk, betaalbare hulp, zorgadvies om in eigen woning en
buurt te kunnen blijven;
Informatie en advies: zorg of hulp
nodig? Informatie en adressen:
wonen met zorg en seniorenwoningen. Samen hulp inkopen?;



Vaklieden: selectie betrouwbare &
betaalbare vaklieden en soms ook
kortingen, bijvoorbeeld bij PC-hulp



Eetadressen: adressen voor gezond en betaalbaar eten, cate-

Wij vinden het belangrijk uit te zoeken
waar onze wijk behoefte heeft, en daarop
willen wij dan inspelen.
Het gaat erom, samen naar oplossingen
te zoeken, waardoor wij veilig, gezond en
actief in deze wijk kunnen blijven wonen.
Hebt u behoefte om hieraan een steentje
bij te dragen, meldt u zich dan bij ons
aan.
Het bestuur
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(Het gehele stuk is ter inzage bij de BVSZ aanwezig)

9

werkgroep Huurdersbelangen
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Even wennen op de Sint Willibrordusschool
Het was voor iedereen even wennen na de grote vakantie. De leerlingen die voorheen op
de Dwarsstraat zaten moesten wennen aan de nieuwe leerkrachten. Alle leerlingen moesten wennen aan elkaar, want we hebben alle leerlingen gemixt.
We zijn van 9 groepen naar 13 groepen
gegaan. Ouders moesten wennen aan
elkaar, en zeker de nieuwe ouders, aan
toch een school met soms andere gebruiken en regels. Het laatste wat even wennen was is dat we nu in 2 gebouwen zitten, maar alles staat op de rails en op wat
kleine zaken na loopt alles als een trein.
Wij bedanken bij deze alle ouders voor
het begrip dat ze getoond hebben, als
zaken niet helemaal gingen zoals het
moest. Het is een grote klus om dit allemaal in goede banen te leiden, maar we
zijn zeker op de goede weg.
De volgende stap is de verbouwing en de
aanbouw op de Dwarsstraat. Zoals u
misschien al weet gaat dat de school
worden in de wijk. Een mooie wijkschool
dus, met alles erop en eraan. Dit betekent
dat het een IKC (integraal kind Centrum)gaat worden. In het gebouw komen
14 lesplekken, hele en halve dagopvang,
de peuterspeelzaal, BSO (buitenschoolse opvang), TSO (tussenschoolse opvang).
Het is de bedoeling dat als het gebouw
klaar is, alle leerlingen daar gehuisvest
worden. Het gebouw aan de Poortugaalsestraat zal afgestoten worden. Ook willen wij op het groene grasveld (dat nu
volgens de buurt een honden uitlaatplek
is) een natuurspeeltuin realiseren. Hier
moeten wij natuurlijk wel toestemming
voor hebben van de gemeente. Deze
aanvraag gaan wij zeker zeer binnenkort
doen. Wij hopen op een positief antwoord.
Er is een werkgroep samengesteld waarin mensen zitten vanuit de school, KOM

KIDS, SWS en buurtbewoners. Mocht u
ideeën hebben of wilt u meedenken dan
kunt u zich aanmelden bij ondergetekende.
De bouwplannen zijn op woensdag 4 november gepresenteerd aan de buurtbewoners. Op wat op- en aanmerkingen na,
die wij in het plan aangepast hebben,
kregen we positieve reacties. De plannen
liggen op dit moment bij de gemeente.
Wij hopen zo snel mogelijk met de bouw
te beginnen en het plan is dat we volgend
schooljaar in het nieuwe gebouw gaan
starten.
Naast de bouw zijn we natuurlijk ook bezig met lesgeven en andere educatieve
activiteiten. Het eerste rapport komt eraan met de rapportgesprekken. Vanuit
deze gegevens gaan de leerkrachten
weer opnieuw doelstellingen en plannen
maken om de kinderen zo goed mogelijk
te begeleiden. De ontwikkeling van alle
kinderen is natuurlijk prioriteit.
Verder worden er in de wijk 50.000 tulpenbollen geplant, vanuit een kunstproject, "de onbegrensde tuinen" in Schiedam. U heeft vast de posters wel zien
hangen in de wijk. Onze leerlingen hebben deelgenomen door op vrijdag 6 november bollen te planten op plekken in de
wijk. We zijn benieuwd waar ze straks
allemaal uitkomen.
Wij zullen in maart een groot kunstproject
gaan uitvoeren met "onbegrensde tuinen"
als thema.
Verder doen we mee aan de voorleeswedstrijd van de bibliotheek. We zijn in de
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afgelopen jaren al drie keer kampioen
geworden. Dus ook nu hopen wij weer bij
de besten te eindigen.
Er is een zangkoor geformeerd vanuit de
leerlingen onder leiding van Therese
Veld.

staan, onder begeleiding van een kunstenares.
Kortom: naast natuurlijk het lesgeven,
ook aandacht voor de educatieve ontwikkeling van kinderen. We gaan nu langzaam richting Sinterklaas en Kerst, een
drukke maar gezellige periode in het jaar.

Mees Kees heeft weer een aantal leuke
muzieklessen gegeven en ook beeldend
vormen gaat de komende tijd centraal

Marijke Zwart,
Locatie-directeur St. Willibrordus

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 redactieGorzette@hotmail.nl en uw naam,
adres en lidnummer op te geven (dit staat
op de adressticker).
Wij hopen dat er veel reacties binnenkomen.

Het is voor ons een flinke besparing zowel 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 bezorgen.
Het Bestuur

Van de redacteur
De redactie heeft zich tot doel gesteld om
een volwassen en beschaafd blad te maken en houdt zich het recht voor om onfatsoenlijke of discriminerende artikelen
zonder opgaaf van redenen te weigeren
of wijzigingen aan te brengen.

Data Wijkoverleg 2016 in Schiedam - Zuid
Hieronder vindt u de data van het wijkoverleg in Schiedam Zuid voor het jaar 2016.
Zuid
(maandag)

Bewonersvereniging Schiedam Zuid,
Leliestraat 10
Wijkprocesmanager
Marcel Kreuger

8 februari
21 maart
6 juni
12 september
14 november

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
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De stichting J&S projecten had op 4 november een leuk project in De Pionier
Wat een groot succes!Stichting J&S Projecten, in samenwerking met de winkeliers van de
Groenelaan, hebben de senioren een leuke dag / avond bezorgd! Jongeren en kinderen
en senioren hebben elkaar ontmoet in de Pionier.
De kinderen van de creatieve kindermiddag van Lucky U hebben samen met de
senioren een leuke dag gehad… van creativiteit tot een dansje!

De senioren werden verwend met een
Hair and Beauty behandeling, een oogmeting en briladvies..
Een kunstenaar in actie…….de senioren
gingen zelf creatief aan het werk. En na
tuurlijk een lekker advocaatje met slagroom!

Jongeren vanuit de Gorzen zijn de bediening in gegaan en hebben de senioren
voorzien van hapjes en drankjes tot een
compleet diner!
Dit project werd georganiseerd in samenwerking met: Lucky U, SWS Welzijn
Schiedam, Ottica Eye Fashion, Hair And
Tools, Nails by Amy, Speciaal Slagerij
Maan, Gemeente Schiedam, DWM
Works en de jongeren van “De Gorzen”.

Wat een feest! Met heel veel muziek, lekkere hapjes, drankjes en samen dineren!

Muziek: Bob van Vliet, Dave De Jong
Kathe, Corinne.
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Voldoende voorzieningen?

De wijk Zuid op weg naar een echte
sport- en beweegwijk
Volgens de prognose heeft onze wijk Zuid, per 1 januari 2016, 5927 inwoners. Percentueel
zijn ze globaal verdeeld over kinderen van 0- 11 jaar 10,6% (631) , jongeren van 12 – 19
jaar 7,4% 436), 20 – 29 jaar 13,6% (808), 30 – 49 jaar 28,7% (1704), 50 – 64 jaar 21%
(1242), 65+ 18,7 % (1106).
Ongeacht de leeftijd is sporten en bewegen, binnen het kader van je mogelijkheden, een goede en gezonde bezigheid.
Lichaamsbeweging kan alles verbeteren,
van een beter humeur tot een gezonder
en socialer leven. Als je nog niet of onvoldoende sport of beweegt dan is het
aan te bevelen, erachter te komen hoe
sporten en bewegen je leven kan verbeteren. De gemeente Schiedam, maar ook
de Bewonersvereniging Schiedam Zuid,
Vrienden van Zwembad Zuid, scholen en
SeniorenWelzijn vinden sporten en bewegen belangrijk. Er wordt samengewerkt
om deze twee activititeiten in de wijken,
dus ook in Zuid, te stimuleren. De gemeente heeft een kadernota gemaakt
“Kom maar op! Bewegen en Sporten
Schiedam" en op 7 juli 2015 vastgesteld.
Op 14 september j.l. is een start gemaakt
met het uitvoeringsprogramma. Die
avond bespraken inwoners, maatschappelijke organisaties, sportaanbieders,
scholen, welzijn, zorginstellingen en de
gemeente hoe de ambities van bewegen
en sporten gerealiseerd kunnen gaan
worden. Ook is die avond de nieuwe digitale Schiedamse sport-en beweeggids
gelanceerd. Alle input uit de stad en de
wijken wordt verwerkt tot een uitvoeringsprogramma, waarover het college van
B&W voor de zomer van 2016 kan besluiten.
Het is gelukkig zo dat Schiedam zichtbaar
beweging uitademt. Of je nou in Noord,
West, Oost of Zuid loopt of fietst, je ziet

fanatieke sporters tot vrijblijvende recreanten, ieder op zijn eigen manier bezig.
Schiedam voel je als een stad van bewegen en sporten. Het is een levendige stad
waar je graag wilt zijn en blijven.
Schiedam kiest primair voor de breedtesport: dat wordt zichtbaar in een gevarieerd beweeg- en sportaanbod voor iedereen. Bewegen en sporten beperken zich
niet tot de sportverenigingen. Commerciële sportaanbieders en bedrijfssport bieden eveneens gevarieerde beweegmogelijkheden; waar mogelijk gaat dit hand
in hand. Speerpunten zijn jeugd, ouderen
en mensen die drempels ervaren tot
regulier beweeg- en sportaanbod.
Voorzieningen belangrijk
Er is voldoende, geschikte en nabije ruimte voor bewegen en sporten, die aanzet
tot meedoen op een veilige en laagdrempelige manier, volgens de gemeente.

Toch ontbreekt het in de wijk Zuid aan
voorzieningen waardoor nog meer gesport kan worden, bijvoorbeeld voetbal-
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velden, die er vroeger wel waren. Het
kleine kunstgrasveld voorziet gelukkig in
een behoefte, veel jongeren maken er
gebruik van. Zuid heeft ook een sporthal.

De gastvrije en goed bereikbare sportparken hebben een eigen identiteit en
dragen het vernieuwde beweeg- en
sportbeleid uit; het zijn ‘beweegknooppunten’ die dienen als voorbeeld en aanjager voor de rest van de stad. Ze zorgen
voor de aansluiting tussen georganiseerd
en ongeorganiseerd bewegen en sporten.
Ook Seniorenwelzijn meldde dat zij meer
sport- en beweegactiviteiten gaat organiseren. Mariëlle van Santen is bij SeniorenWelzijn werkzaam als contactpersoon
en docent op het gebied van sport en
bewegen.

Haar werkgebied is Vlaardingen en
Schiedam. Naast de gymlessen, zumba
en Fifty-fitlessen die zij als docent verzorgt, organiseert zij ook regelmatig losse
sportieve activiteiten. ‘Sport en bewegen’,
zegt Mariëlle, ‘verbeteren de kwaliteit van
leven op onder meer fysiek, geestelijk en
sociaal gebied. Het verbetert de bloeddruk en vermindert de kans op aandoeningen. Op sociaal gebied kan sporten en
bewegen ook goed zijn, doordat men
daardoor immers ook in contact komt met

andere mensen. Seniorenwelzijn wil
graag gaan werken met sportcoaches.
Onze wijk met meer mogelijkheden en
deelname
Gelukkig zijn er de laatste twee jaar verbeteringen gekomen in onze wijk. De
speelplaatsen zijn beter ingericht om te

sporten en bewegen. Zwembad Zuid is
opgeknapt, maar de openingstijden laten
volgens het bestuur van de Vriendenstichting nog te wensen over, ook in de
zomer. Er zijn in het kader van de havenplannen nieuwe kansen om het bad
nieuwe impulsen te geven met meer
zwemactiviteiten en recreatiemogelijkheden. Zoals gezegd voldoet het kunstgrasveld aan de Maasboulevard in een behoefte. Het is niet uitgesloten dat er in de
toekomst nog een kunstgrasveld nodig is.
In de speeltuin op het Maasboulevardterrein staat een tennistafel en pal ernaast
ligt een jeu de boulesbaan. Daar wordt
nauwelijks gebruik van gemaakt.
SeniorenWelzijn wil dit, in samenwerking
met Hof In Zuid en de Jeu de Boulesvereniging aan de Stadhouderslaan, gaan
stimuleren. Bij toernooien kan er ook gebruik gemaakt worden van het grote
grasveld en de paden van de Maasboulevard. In september werd op de Maasboulevard wederom South Beach geïnitieerd
door de gemeente en uitgevoerd in samenwerking met de Beach Soccer Bond
en vele Schiedamse maatschappelijke
partners. In een week tijd konden jong en

Gorzette jaargang 43 - 4e kwartaal 2015

17

De Gorzette
oud verschillende sporten uitproberen.
Helaas werkte het weer niet mee en
moest een aantal activiteiten afgelast
worden. Sportconsulent Rudy Bänffer
schreef in zijn dankwoord dat hij toch met
een positief gevoel terugkijkt op deze
week. Hij vindt dat er een prima basis is
gelegd om sport en bewegen binnen
Schiedam in zo’n week op de kaart te
zetten. Hij kijkt en evalueert met betrokkenen welke verbetermogelijkheden en
aanpassingen er nodig zijn om dit evenement blijvend te versterken.
Maar er gebeurt nog meer in de wijk Zuid.
Niet lang na South Beach werd er in de
sportzaal aan de Durrerstraat een start
gemaakt met de wijksportvereniging,
waar 40 kinderen op af kwamen. Kinderen konden zich inschrijven voor een
verdere kennismaking met sporten. Dit
gebeurt dan in zes wekelijkse lessen, die
na de herfstvakantie zijn begonnen. Na
de zes lessen bepalen de kinderen of ze
lid worden van de wijksportvereniging. Dit
houdt volgens Rudy Bänffer in dat zij een

jaar lang wekelijks gaan trainen bij een
van de sportaanbieders.
In Zuid werken de scholen en de gemeente samen in het opzetten van een
wijksportvereniging. De sportvereningen
DansZee (kleuterdans streetdance), ssv
HBSS (zaalvoetbal), Ped’s Sport Centre
(budosporten), Axia (turnen), Tennispark
Spieringshoek (tennis), Move 4 you (volleybal), en Otter Sport (Step-aerobics),
verzorgen het inhoudelijk deel en hopen
op termijn nieuwe leden en klanten te
mogen begroeten. Ook de Vrienden van
Zwembad Zuid en Optisport denken na
om aan te sluiten bij de Wijksportvereniging.
Er is nog een weg te gaan om de wijk
Zuid een echte sportwijk te noemen. We
blijven er wel in geloven en er alles aan
doen om meer inwoners van Zuid, jong
en oud, tot sporten en bewegen te stimuleren. Heel veel genoegen. Keep fit! Keep
smiling!
Mari Dingenouts

Woensdag 16 september... opening J&S!
Het regende al heel de ochtend, maar
hoe meer wij richting de opening gingen
brak de zon steeds meer door! Party tent
naar buiten, alle drankjes en hapjes stonden klaar. De DJ Patrick Pelle was ook
gearriveerd, zet de muziek maar aan!

Aan de wethouder van zorg en welzijn
Patricia van Aaken de eer om de opening
te doen. Na een mooie speech en het
doorknippen van het lint zijn wij nu officieel geopend! En het was nog lang gezellig en druk.

Wij waren er helemaal klaar voor! En het
werd echt een feest. Iedereen was gekomen om bij de opening aanwezig te zijn.

De stichting, waar senioren of jongeren
binnen kunnen lopen, is elke maandag
geopend van 14.00-19.00 uur.
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Vrienden van Zwembad Zuid

Nieuwe plannen voor Zwembad Zuid
De Vrienden van Zwembad Zuid praten met de nieuwe locatiemanager van Optisport
Schiedam, Ad Fransen, en de gemeente over nieuwe plannen om Zwembad Zuid en de
omgeving nieuwe (zwem)impulsen te geven. Naast onderhoudstechnische en communicatieve (website) aandacht gaat het voor wat betreft het zwemmen om een betere invulling
en mogelijke uitbreiding van de openingstijden, zwemactiviteiten en voorzieningen.
Hierbij wordt gedacht om het aanbod aan
scholen in de omliggende wijken op een
andere leest te schoeien, na te gaan of
het invoeren van bedrijfszwemmen haalbaar is, disco-zwemmen voor jongeren
verder te activeren en de huurmogelijkheden van het zwembad voor bijvoorbeeld feestelijke (zwem)activiteiten op te
voeren.
Ook wordt bekeken of er op het gebied
van zwemmen aansluiting mogelijk is met
de Wijksportvereniging Zuid.

we plannen aan te passen. Een van de
wensen is om erkende (school)zwemwedstrijden te organiseren. Ook zijn de
Vrienden betrokken bij de planontwikkeling van de Wilhelminahaven.
Het zwembad neemt daarin een bijzondere plaats in, om reeds bestaande en ingeleverd wensen, zoals beachvolley – voetbal, een zandstrandje, een terras met
restaurant en een podium in een vernieuwde natuurlijke omgeving bij een
herontwikkelde Wilhelminahaven, te realiseren.
Het jaar 2016 zal uitwijzen wat er van de
bestaande wensen, plannen en samenwerking terecht zal komen.

De Vrienden van Zwembad Zuid gaan,
onder leiding van bestuurslid Leida van
Grootveld, een werkgroep met vrijwilligers
oprichten, die zich wil gaan inzetten om
o.a. de Paula Kooperdag, het marathonzwemmen, de zwemvierdaagse, de
Paasactiviteit en wellicht nog andere aantrekkelijke zwemactiviteiten te organiseren.
Het bestuur van de Vriendenstichting is er
voorstander van om ook de voorzieningen in en rond het zwembad op de nieu-

In elk geval werken Optisport, de Vrienden en de gemeente samen om Zwembad Zuid en haar omgeving een goed
toekomstperspectief te geven, waardoor
meer mensen uit Schiedam de weg naar
dit gebied weten te vinden.
BESTUUR PER 1 JANUARI 2016
Het bestuur van de Stichting Vrienden
Zwembad Zuid bestaat per 1 januari 2016
uit:
Albert Bons, voorzitter, Harrie Jansson,
secretaris, Dirk Allewelt, penningmeester
en webmaster, Mari Dingenouts, coördinatie Public Relations, Leida v Grootveld,
Corrie Verdam en Johanna Blinker, leden.

Gorzette jaargang 43 - 4e kwartaal 2015

19

De Gorzette
Puzzelpagina BVSZ 4e kwartaal 2015
Spelregels
Uw oplossing moet vóór
19 februari 2016 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 Gorzette 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 3e kwartaal 2015
MOSSELKWEKERIJ
Aantal goede oplossingen: 20
Winnaar is geworden:

Bob van Vliet
Havendijk 467
3114 EJ Schiedam
Lidnr. L0120K
Van harte proficiat met uw waardebon!
Ook een kans maken op een waardebon?
Maak de puzzel en lever hem in bij de BVSZ.

Vermelding erbij :
Gebruik liefst deze strook, en knip deze uit;

Prijspuzzel BVSZ
4e kwartaal 2015

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

Oplossing 4e kwartaal BVSZ puzzel 2015
Oplossing:……………………………………………………………………………………………
uw naam:…………………………………………………………………………………………….
adres:…………………………………………………………………………….PC: 311…………
event.. Telefoonnr:……………………………………………………….Lidnr:…………………..
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Het eerste Koren onder de Molens - Koor
is in Schiedam - Zuid gestart!
De cultuurscouts van Mooi Werk waren de afgelopen periode in Schiedam Zuid op zoek
naar enthousiaste amateurzangers en -zangeressen voor de vorming van een gemengd
koor. Nou, die zijn gevonden hoor!
In samenwerking met Sjaak Bijloo van
Hof in Zuid is een enthousiaste groep van
36 leden samengesteld. Onder leiding

van dirigent Bernard Hoving werd op
woensdagavond 28 oktober voor het
eerst samen gezongen. Een beetje nerveus waren de zangers en zangeressen
wel, maar toch werd er al snel uit volle
borst gezongen. 'Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker
nat.'

De jonge dirigent Bernard had zelfs een
beetje moeite om de opgetogen dames
en heren rustig en - tussen het zingen
door - stil te houden. Het enthousiasme
spat namelijk werkelijk van de groep af.
Dat belooft een bijzondere theatrale uitvoering te worden! In negen lessen wordt
toegewerkt naar een feestelijke presentatie.

Op zondagmiddag 17 januari, om 14.00
uur en om 16.00 uur, zal de theatrale uitvoering van het koor te zien zijn in Hof in
Zuid. Wilt u één van de presentaties bijwonen of meer informatie over het koor?
Neem contact op met de cultuurscouts
van Mooi Werk of Sjaak Bijloo van Hof in
Zuid.
cultuurscouts@stichtingmooiwerk.nl
010-273 47 80 (kantoor Mooi Werk),
06-24534598 (cultuurscout Bob v/d.Lugt)
info@hofinzuid.nl | 06-33 61 09 84 (Sjaak
Bijloo)

Openingstijden Leliestraat 10.
De openingstijden voor spreekuur of betalingen e.d. zijn op: Dinsdagmiddag en Donderdagmiddag 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
Gorzette jaargang 43 - 4e kwartaal 2015
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In gesprek met Gorzenees Jan Vorstenbos
“Roeien met de riemen die je hebt”
De Schiedamse havens zijn in het nieuws. Er worden plannen gesmeed om het havengebied te herontwikkelen. In de vorige editie van de Gorzette berichtten wij U daarover.
Sinds 1923 is de Roeiersvereniging VIOS
actief in het Schiedamse Havengebied.
Jan Vorstenbos, gorzenees in hart en
nieren, heeft daar 36 jaar gewerkt. Wij
zochten hem op in zijn knusse woning
aan de Havendijk, met uitzicht tussen de
bomen door op de Nieuwe Waterweg.

Jan, 88 jaar jong, was een van de achttien uit het gezin Vorstenbos, zonder sch.
Hij had 12 zussen en 5 broers. Hij woonde aan de Hoofdstraat, wat nu Voorhaven
is, daarna woonde hij op de hoek van de
Groenelaan, het begin van de Poeplaan
en verhuisde na inwoning bij zijn schoonouders naar de Havendijk, waar hij inmiddels 46 jaar woont. Jan kwam via de
Henricusschool op de Ambachtsschool in
de St. Liduinastraat. Na het behalen van
zijn vakdiploma begon zijn werkloopbaan
in de oorlog bij de Gusto. Als machinebankwerker heeft hij zijn bijdrage geleverd aan de bouw van diverse schepen.
Een ervan was het vrachtschip de Straat
Torres, waarmee hij een proefvaart mocht
maken. Jan is gek op boten en water. Hij
heeft nog steeds een pleziervaartuig dat
in de Spuihaven ligt bij Jachtclub Schiedam. Jan trouwde in 1951 met een Gorzenese. Ook zijn 3 zoons houden van

varen, zeilen doen ze ook graag. Niet zo
gek als je weet dat ze destijds lid waren
van de Zeekadetten in Schiedam.
VIOS, merkwaardig bedrijf bij de haven
De Roeiersvereniging Vooruit Is Ons
Streven (VIOS) is in 1923 opgericht. Toen
bedachten de gebroeders Gijs, Willem en
Jan van de Horst, de laatste de latere
schoonvader van Jan, dat ze de tijd tussen het lossen van de schepen productief
konden maken met het los- en vastmaken
van de schepen.

Sterke spierballen waren
nodig om de trossen los
en vast te maken

De boot waarmee ze uit vissen gingen,
vormde de eerste uitrusting en welgemoed trokken de ondernemende en stoere broers van wal, afgaande op de inlichtingen over het aankomen van schepen,
die de Havendienst verstrekte. De begintijd van VIOS speelde zich af rondom het
Hoofd bij het “Schrei-huis”, waar de
broers ’s nachts om de beurt de wacht
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betrokken. In 1925 verhuisde de Roeiersvereniging naar de Havenstraat, waar ze
nu nog steeds een klein onderkomen
hebben. Lange tijd zaten ze naast de Havendienst, dat was wel zo gemakkelijk.
Ze hebben ook hoogconjunctuur in de
Wilhelminahaven
meegemaakt,
omstreeks 1926. Toen vond er veel overslag
plaats van goederen. Dat was in de tijd
van de eerste grote kolenstaking in Engeland, toen trawlers en bunkerboten af- en
aanvoeren. Ook 1929 en 1930 waren topjaren, waarin de 9 stel boeien lang niet
toereikend waren en VIOS handen tekort
kwam om alle schepen te meren.

Zenit Clipper meert af,
geholpen door de VIOS Roeiers

Later werden de Roeiers gemotoriseerd
en gemoderniseerd. Een fietstochtje door
de stad om de roeiers op te trommelen
was niet meer nodig. Er kwamen telefoons en bromfietsen. Het betekende
voor de roeiers een enorme vooruitgang.

ZZP’er werd. Hij was niet in loondienst.
Hij, maar ook zijn collega’s, waren afhankelijk van het aantal boten dat in Schiedam kwam en afgemeerd moest worden.
Jan werd later voorzitter van de VIOS,
maar deed ook het werk van penningmeester en secretaris erbij. Dat heeft hij
21 jaar volgehouden, totdat hij in 1992
met pensioen ging. Jan heeft wel een
bijzondere tijd gehad bij VIOS. Hij moest
als Roeier niet alleen flinke handen hebben, maar ook sterke spierballen om de
zware trossen te kunnen vast- en losmaken.
Hij heeft natuurlijk ook de drukke en
mooie tijd van de Schiedamse scheepswerven meegemaakt, te weten Gusto,
Wilton en Nieuwe Waterweg. Ze kregen
ook aardig wat opdrachten van de Tankercleaning. Vaak kregen zij ook hun opdrachten via agentschappen, zoals Dirkzwager uit Rotterdam. Toen, maar ook nu
nog, wordt er samengewerkt met Roeivereniging de Eendracht uit Rotterdam,
zij het dat de tegenwoordige organisatievorm anders is. Wat Jan nooit meer vergeet is de winter van 1963, toen ze nauwelijks meer konden uitvaren: de Wilhelminahaven was dichtgevroren.
de dichtgevroren Wilhelminahaven in 1963

VIOS met woonboot op weg
naar de Westerhaven

Dankzij een krachtige sleepboot, die als
ijsbreker fungeerde, konden ze uiteindelijk hun werk doen.

Door zijn schoonvader Jan van de Horst
kwam Jan Vorstenbos in 1956 in dienst
van de Roeiersvereniging VIOS. Jan
Vorstenbos vertelde dat hij een soort

Met pensioen
Op zijn verjaardag in 1992 is Roeier Jan
Vorstenbos met pensioen gegaan. Een
pensioen heeft hij niet op kunnen bou-
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wen, maar hij geniet van zijn AOW. Hij
vindt het heerlijk om in de Gorzen te wonen en mensen te ontmoeten op zijn
rondje door de Gorzen, vaak over de
Maasboulevard. Soms blijft hij dan stilstaan om een praatje te maken bij de grote boei die daar ligt, destijds geschonken
door de VIOS.

Schiedam, waar hij altijd met "hallo Ome
Jan" wordt begroet. Hij komt nog regelmatig bij de Roeivereniging VIOS aan de
Havenstraat die nog 5 mensen in dienst
heeft en 3 vletten bezit. Op deze wijze
maakt hij, samen met zijn vrienden, kennissen, zoons en familieleden zijn leven
aangenaam. Hij voelt zich niet eenzaam.
En als hij alleen voor het raam zit en naar
buiten kijkt op de drukke, (te) levendige
Havendijk dan dwalen zijn gedachten wel
eens af naar de mooie loopbaan die hij
heeft gehad bij Roeivereniging VIOS,
waar het vaak “roeien was met de riemen
die je hebt” en dat geldt soms ook voor
zijn privéleven.
Mari Dingenouts

Jan Vorstenbos bij de door VIOS geschonken boei, die wel een verfje kan gebruiken

Helaas is zijn vrouw een aantal jaren geleden overleden, een groot gemis, waar
hij zich doorheen heeft gewerkt. Ook
moet hij het sinds een aantal weken zonder zijn hondje stellen, dat 13 jaar is geworden. Het hondje van zijn 92-jarge
buurvrouw laat hij nog steeds uit. Ook
doet hij boodschappen voor haar, omdat
zij slecht ter been is. Jan gaat vaak naar
zijn boot en zijn vrienden bij Jachtclub

Ook geldig voor dit jaar en 2016

30-10-2015, Eindelijk...het was zover
We schrijven 30 oktober 2015, de dag waarop de nieuwe brug geopend gaat worden. Veel
was er nog niet helemaal klaar, want de hekken stonden nog niet op hun plaats, en zoals
het er bijstond met de onderkant verdient ook geen schoonheidsprijs.
Een slordig iets waar slecht over nagedacht is, dat deze niet was voorzien van
de nodige bescherming, vooral voor de
kleine mensjes onder ons.
Kleine kinderen zouden er zomaar onderdoor kunnen lopen. Goddank is het
later toch nog snel gedaan, en was het
gevaar daardoor heel wat minder dan
daarvoor.

Te vroeg naar de opening toe
Ik was vroeg mijn bed uitgekomen, had
gegeten, camera in orde gemaakt, nieuwe volle batterijen in de camera en tas,
en met pijn in mijn onderbuik naar de
brug toe gegaan. Ik voelde mij niet zo
lekker, maar wilde het ook weer niet missen. Ik was natuurlijk veel te vroeg daar,
maar dat gaf mij wel de kans om er al
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foto's van de voorbereidingen te maken,
die later niet meer gemaakt zouden kunnen worden. Met nog steeds pijn in de
onderbuik bleef ik ook bij de oefeningen
die werden gedaan, voor als met veel
tromgeroffel later de kinderen aan zouden
komen. Ik was al blij dat ik weer over de
brug kon lopen, met de gedachte dat ik er
diezelfde dag ook weer met de auto
overheen zou kunnen rijden. Wat ik later
op de dag dan ook heb gedaan. Ik was al
heel blij niet meer om te hoeven rijden. Er
moest natuurlijk nog wel een en ander
gebeuren, maar we hadden toch maar
weer de brug terug. Voor de wandelaars
en fietsers was een oplossing gevonden
door middel van pontons, waar ze overheen konden.
En dat scheelde een slok op een borrel,
is het gezegde. Daar hebben de winkeliers in de Groenelaan natuurlijk ook hun
profijt van gehad. Maar wij als publiek
ook, en je kon vanaf de pontons het werk
aardig volgen.

nu is. Wat direct opviel is weer de grote
overlast van de duiven, met de duivenpoep op de brug en op het voetpad.

Alsof er niets was veranderd, want dat
hadden we vroeger ook al. En...wat mij
ook opviel, maar misschien wordt dat nog
veranderd of gedaan...de verlichtingspalen aan weerszijden van de brug.
Wie weet komen daar ooit nog eens lampen op. Het zou het totaalplaatje van de
brug vervolmaken. Afijn, we kunnen er
weer jaren tegen.

Foto's werkzaamheden aan de brug
Er zijn naar mijn mening ook door veel
anderen foto's van de werkzaamheden
van de brug gemaakt: van het wegtakelen, het wegrijden van de opleggers, het
doormidden branden van de brug, en van
nog meer werkzaamheden. Jammer genoeg kon ik niet elke dag daar aanwezig
zijn. Maar een aardige indicatie van aardig wat werkzaamheden, daar heb ik foto's van kunnen maken. Nou is het in mijn
gedachten om een keer, in overleg met
het bestuur van de BVSZ, alle foto's af te
drukken, en er een compilatie van in het
BVSZ gebouw te plaatsen, zodat bewoners van Schiedam-Zuid deze kunnen
komen bekijken. Maar daar over later
meer.
Duiven...vervuiling
Op 02-11-2015 ben ik weer foto's wezen
maken van de brug in de staat zoals deze

En de opmerkingen van velen, dat ze
vinden dat de brug te duur zou zijn, ik
vind dit nou eens GEEN weggegooid
geld...wat ik niet van de herinrichting van
de Buitenhavenweg kan zeggen.
Dat heeft ook een slordige duit gekost. En
hoeveel zal deze zogenaamde PROMENADE wel niet gekost hebben, met alle
andere straatmeubilair en versieringen er
nog bij.
Voor mensen met een rolstoel is het al
helemaal niks, met een scootmobiel ook
al niet, je kan er niet op, dus hoef je er
ook niet af, dat scheelt.
Aan onze brug, daar hebben we wat aan,
iedereen kan er gebruik van maken...maar die PROMENADE... weggegooid geld.
Willem van Vessem
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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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Samenwerken om eenzame wijkbewoners
perspectief te bieden
Nieuwe initiatieven in Zuid zijn hoopvol en nodig
In de feestmaand december verlangen velen naar contact, naar gezelligheid, naar familie,
vrienden, buren. Velen hebben die contacten niet en blijven eenzaam thuis. Dat is vooral
met Kerst en Oud en Nieuw zuur. Ze moeten de tijd doorbrengen met televisie, radio of
computer. Maar als je wel samen bent met mensen, kan je je ook vreselijk alleen voelen.
Alles behoort gezellig te zijn, maar zelf voel je je helemaal niet gezellig. Niet alleen jongeren kunnen zich tijdens de feestdagen eenzaam voelen, ook ouderen kunnen dit gevoel
erg hebben.
Jongeren lijken wel meer contact te hebben dan ouderen, door het groeiend gebruik van sociale media zoals Facebook.
Ze missen misschien het echte contact,
de intimiteit. Ondanks dat zoveel mensen
er last van hebben en het dus niet typisch
iets is wat alleen bij oudere mensen
hoort, blijft het een schaamtevol onderwerp voor velen. Meer dan 80% van deze
mensen durft niets te zeggen over gevoelens van eenzaamheid tegen vrienden of
familie.
Maar wat zou nou de goede oplossing
kunnen zijn tegen eenzaamheid in het
algemeen en in het bijzonder tijdens de
feestdagen? Een probleem dat er al tientallen jaren, of misschien al nog langer is,
dat nog steeds toeneemt en de laatste
maanden door gemeente(n), instellingen,
artsen, wijken, buurten, straten e.d. een
halt toegeroepen wil worden. Vele activiteiten, zoals bingo, kaarten, dansmiddagen of -avonden worden georganiseerd,
buurtcentra staan open om ouderen, alleenstaanden, eenzamen het naar hun
zin te maken, te zorgen voor afleiding.
Wellicht leidt dit tot enige tijdelijke terugdringing van het probleem, de oplossing
echter ligt nog heel ver weg. Er is heel
veel werk te doen.

beide. Dan spreken we over een gecombineerde eenzaamheid.

Wat is eenzaamheid eigenlijk?
Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid: emotionele eenzaamheid en
sociale eenzaamheid. Soms voel je dit

We spreken van sociale eenzaamheid als
je minder contact met andere mensen
hebt dan je wenst. Het sociale netwerk
schiet tekort.

Eenzaamheid of je verlaten voelen geven
een gevoel van leegte, verdriet en soms
van angst. Eenzaamheid is geen synoniem voor alleenzijn.
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Als iemand weliswaar veel mensen om
zich heen heeft, maar zich eenzaam voelt
door het ontbreken van een hechte, emotionele band met anderen, spreken we
van emotionele eenzaamheid. De kwaliteit van je contacten is dan minder dan je
zou wensen. Eenzaamheid is voor de
ander soms, door allerlei omstandigheden, moeilijk in te schatten.
Uitspraak :“ Wanneer je vrienden hebt,
dan kan je al je gedachten met ze delen. Maar als je eenzaam bent, dan
moet je alles in je eentje “uitvechten”.
Waarom is eenzaamheid een probleem?
Uit onderzoek van de GGD RotterdamRijnmond van enige tijd geleden is gebleken dat eenzaamheid een bedreiging is
voor de gezondheid en dat het direct samenhangt met een verhoogde kans op
vroeg overlijden, los van risicofactoren als
een hoge leeftijd, chronische ziektes en
functionele beperkingen. Er zijn aanwijzingen dat eenzaamheid de kans op het
krijgen van hartaandoeningen en op de
ziekte van Alzheimer (dementie) vergroot.
Eenzame mensen hebben een minder
gezonde leefstijl.
Zo zijn eenzame mensen vaker rokers
dan mensen die niet eenzaam zijn. Eenzaamheid vergroot het risico op een depressie en suïcide. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat naar schatting 26.700
Schiedammers boven de 19 jaar matig tot
zeer ernstig eenzaam is. Dit komt overeen met 46% van de volwassen bevolking.
Ook zijn de opleidingen, inkomens, participatie, chronische aandoeningen, mantelzorg, vrijwilligerswerk enz. onderzocht.
Er is een samenhang te zien tussen
maatschappelijke participatie en de ervaren mate van eenzaamheid. Inwoners die
zelden of nooit contact met buren hebben, voelen zich vaker eenzaam dan in-

woners die dat wel hebben. Op de vraag
of eenzaamheid blijft stijgen was het antwoord: ja. In 2008 voelde 39% van de
volwassen inwoners in de regio Rotterdam zich eenzaam. In 2012 was dit
opgelopen naar 45%. Zowel matig als
ernstige eenzaamheid zijn opgelopen.
Een update van de gegevens die zijn gebruikt, wordt in het eerste kwartaal van
2016 verwacht. Dan heeft de GGD de
analyses van de laatste Gezondheidsmonitor afgerond .
Uitspraak :“Ik kan het eenzaamheidsgevoel van mijn oma niet in mijn eentje
laten verdwijnen. Ik besef nu wel meer
dat eenzaamheid iets heel individueels
is en niets te maken heeft met een grote of kleine familie of een volle of lege
agenda.”.
Schiedam aan de slag om eenzaamheid terug te dringen
Ook Schiedam beseft dat het actief bezig
moet zijn om toenemende eenzaamheid
terug te dringen. In de Sociale Index van
onze stad is te zien hoe we op dit gebied
per wijk er op dit moment voor staan. Het
resultaat van een nieuw onderzoek wordt
eind januari 2016 verwacht. De vragen
hiervoor zijn gerichter gesteld om eenzaamheid beter te achterhalen. Daarna
kunnen het beleid, de activiteiten en de
(wijk)aanpak op grond hiervan aangepast
worden.
In de huidige Sociale Index zijn de resultaten verwerkt mede op grond van de
vragen over sociale contacten, deelname
aan activiteiten, maatschappelijke inzet,
gevoelens van binding, vertrouwen in de
toekomst van de wijk, al dan niet actief
zijn in werk en opleiding. De wijk Zuid
scoort gemiddeld 5,4, lager dan de ene
wijk, hoger dan sommige wijken. Maar
het kan, het moet allemaal nog beter.
Daar werken de professionele instanties,
maar ook de vele vrijwilligers in de
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wijk(en) hard aan. De aanpak van eenzaamheid vereist een specifieke en meer
doordachte, georganiseerde, gecoördineerde aanpak. Dat is niet eenvoudig,
maar het moet kunnen. Het gaat om meer
dan naar een spelletje bingo toe gaan.
Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) en de Wet Publieke Gezondheid is eenzaamheid voor gemeenten een punt van aandacht. Omdat er
sprake is van een grote variëteit in de
mate, vorm en oorzaken van eenzaamheid, zijn er geen standaardoplossingen.
Interventies en activiteiten maken meer
kansen om te slagen als ze passen bij de
behoeften van
de betreffende groep
mensen en een integrale aanpak hebben.
Er zijn weinig interventies specifiek voor
het bestrijden van eenzaamheid. Interventies die erop gericht zijn om depressieve klachten te verminderen, sociale
vaardigheden te bevorderen of bewegen
te stimuleren hebben vaak ook effect op
de ervaren eenzaamheid. Het is van belang dat organisaties die betrokken zijn bij
eenzaamheidbestrijding op de hoogte zijn
van elkaars aanbod en dit met elkaar afstemmen. Zo kunnen mensen met eenzaamheidsproblemen naar een organisatie met passende aanpak worden verwezen. Een schakel hierin kan het WijkOndersteuningsTeam zijn, gevestigd in de
Leliestraat, naast de Bewoners Vereniging Schiedam Zuid.
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waslijst van activiteiten die gekoppeld
was aan het programma van de Week
van de Eenzaamheid, eind september,
was lang en sprak boekdelen.
Er is altijd veel te doen in de buurtcentra,
bij de Bonden, de Zonnebloem, bij de
kerken enz. Heel veel organisaties werken daar aan mee. Kennelijk is het nog
niet voldoende om de eenzaamheid terug
te dringen. Nieuwe initiatieven zijn nodig
om, door meer samenhang en specifieke
aanpak, effectiever eenzaamheid terug te
dringen.
Een van de initiatieven die ik onlangs las
en waar ik onder meer in geloof zijn de
Visiteclubs van Seniorenwelzijn in Schiedam en Vlaardingen. Iets wat niet nieuw
is, omdat ik het vroeger als voorzitter van
het Rode Kruis Schiedam heb meegemaakt.
Zo zijn er nog meer verbindende en uitbreidende groepsactiviteiten met een
sneeuwbaleffect te bedenken en te doen.
Niet onvermeld mag blijven het initiatief in
Zuid van Mieke en Martin om in samenwerking met anderen Jongeren en Senioren( J&S Projecten) met elkaar in contact
te brengen en gezamenlijk te werken aan
de toekomst met serieuze dingen en met
leuke dingen.

Op grote schaal wordt in ons land heel
veel gedaan door grote organisaties, zoals Humanitas, KPN, Leger des Heils,
MOgroep, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, RestoVanHarte en Sensoor. Hierop zijn ook
nog 30 organisaties aangesloten.
Ook de KRO als omroep spant zich in.
Op kleine schaal vinden in de wijk Zuid
ook heel wat activiteiten plaats voor mensen die zich eenzaam voelen, waardoor
blijvende contacten kunnen ontstaan. De

Maar het gaat niet alleen maar om J&S,
Seniorenwelzijn, SWS, Hof in Zuid, de
Bewonersvereniging, scholen, ondernemers, bedrijven, of allerlei soorten werk-
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groepen, een mogelijk op te richten zorgcooperatie of klankbordgroepen in de wijk
zuid. Het gaat om meer. Namelijk: iedereen kan bijdragen om iemand die eenzaam is uit zijn isolement te halen. Dat
vraagt contact, tijd, geduld, naastenliefde
en structuur.
Uitspraak :“Mijn wens is dat mensen
meer open zullen staan voor anderen
en zullen kijken naar de mensen om
zich heen. Een glimlach naar eenzame
mensen maakt hun hele dag goed”.

Hoe kun je een bijdrage leveren aan de
bestrijding van de eenzaamheid, van bijvoorbeeld je buurman die zojuist weduwnaar is geworden of die vriend die nergens heen kan? Want hoe leg je nu dat
eerste contact? En waar kan je hen naartoe verwijzen? En kan of mag je vragen
om een wederdienst?
De website www.eenzaam.nl geeft antwoorden op deze vragen en nog meer
tips om de eenzaamheid ook in onze wijk
Zuid terug te dringen.
Tenslotte
Van belang is dat er in onze wijk een
overkoepelende organisatie komt met
krachten die niet alleen sturing kunnen
geven aan een nieuw gebiedsgericht c.q.
buurtgericht proces, maar waar ook mensen die zich eenzaam voelen terecht
kunnen voor informatie en advies. Een
luisterend oor is het begin om deze mensen te helpen; hen betere perspectieven
geven voor hun toekomst. Hiervoor zijn
goede (centrale) voorzieningen nodig.
Ik wens u allen een sociaal 2016 toe.
Mari Dingenouts

Op voorraad, voorraad op?
Voorraad, mijn vader had er moeite mee. In onze kleine winkel in boeken en schrijfbenodigdheden aan de Groenelaan waren geen grote ruimtes over voor opslag. Bovendien had
hij een al te optimistische kijk op de zaken. Als mijn moeder informeerde of iets bijbesteld
diende te worden, zei hij nogal eens “niks hoor, heb ik nog plenty van". Engels had hij
nooit geleerd, maar zo af en toe gebruikte hij graag een dergelijke term.
Soms was het dan ineens plenty of nothing en moest hij nee verkopen. De klant
kreeg altijd een uitvoerige uitleg: “Tijdelijk
moeilijk te krijgen, wordt niet zo snel bijgemaakt, is in bestelling”. Dit niet altijd
geheel naar waarheid. Om snel aan de
vraag te voldoen stapte hij op zijn Berini
M21 en ging het artikel zelf bij de leverancier halen. Wij pasten op de winkel.

Soms kwamen onze klanten er na zessen
achter dat hun voorraad inkt of lijm op
was. Zij moesten dit zeer dringend dezelfde avond gebruiken en belden aan,
niet zelden onder het eten. Nou was er in
die tijd een strenge winkelsluitingswet en
de bekeuringen waren niet mals. Mijn
vader wilde zijn klanten niet teleurstellen
en liet zijn eten koud worden om hen van
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dienst te zijn. Het volgende protocol trad
dan in werking. Hij speurde de Groenelaan af op langsfietsende agenten, en als
de kust veilig was liet hij de klanten binnen, hen ondertussen voorhoudend dat
ze bij onverhoopte politie-aandacht moesten zeggen dat ze familieleden waren,
slechts op bezoek.
Als kind begreep ik het heus wel, maar
dacht toch, jokken, en nog wel tegen de
politie? Ik geloof niet dat het ooit nodig is
geweest, gelukkig maar.
Zelf ben ik ook niet goed in het “in voorraad hebben’. Het is me wel gebeurd dat
ik onderweg spontaan een buur op de
koffie vroeg om er thuis achter te komen
dat de koffie op was en diegene thuis een
pak ging halen. Tegenwoordig is het als
je in de stad woont niet meer zo nodig

van alles in en op voorraad te hebben.
We hebben inmiddels wel zoiets als een
voorraadkastje, maar vergeten dat soms,
zodat we de boel af en toe moeten nakijken vanwege de uiterste gebruiksdatum.
Lastig hoor, voorraden op peil houden!
Liesbeth Dingenouts.

Werkgroepen BVSZ
Werkgroep Huurdersbelangen
Sjaak Bijloo (coördinator)
John Ouwens
Wout Broere

Geervlietsestraat 37b
Grevelingenstraat 62
Havendijk 222

010-4268166
010-4732997
010-4737037

Werkgroep Milieu
Hans Grob
Albert Bons

p/a Leliestraat 10
Volkerakstraat 18

010-4730503
010-4731945

Werkgroep Stadsvernieuwing
Albert Bons
Annelies van Veen

Volkerakstraat 18
Stadhouderslaan 29

010-4731945
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 36)

Werkgroep informatie- en communicatietechnologie
John Maassakker
Redactie Gorzette
Nel Bogerd (redacteur)

Klaaswaalsestraat 54

010-4262923
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Arita Baaijens ‘Search for Paradise’
Tentoonstelling van 17 januari t/m 10 april 2016
De Ketelfactory treedt met de tentoonstelling ‘Search for Paradise’ in het voetspoor van
ontdekkingsreizigster, schrijfster en fotografe Arita Baaijens.
De bezoeker van de tentoonstelling volgt
de reizigster op haar meest recente tocht
door het Altai gebergte, waar ze op zoek
ging naar het paradijs.
Boek
Bij de opening van de tentoonstelling
wordt het nieuwe boek gepresenteerd
van Arita Baaijens over haar reis door de
Altai, ‘Zoektocht naar het paradijs: een
onderzoek naar waarheid en werkelijkheid in het hart van Centraal-Azië’ (Uitgeverij Atlas Contact).
Over Arita Baaijens
Zeven jaar lang zocht de ontdekkingsreizigster in de Altai naar het
paradijs dat volgens de overlevering in

deze contreien te vinden zou zijn. Ze ontdekte waarom sommige plekken in de
plaatselijke cultuur als heilig worden ervaren en hoe landschap en geest zich in het
gebied tot elkaar ver-houden.
Arita Baaijens ontving internationale erkenning en prijzen voor haar on-derzoek
naar de betekenis van het landschap. In
2014 kreeg zij de inter-nationale Women
of Discovery Huma-nity Award en werd ze
door de Spaanse Geografische Sociëteit
uit-geroepen tot Traveler of the Year
2014. Over haar reizen publiceerde ze
eerder onder meer ‘Een regen van eeuwig vuur’, ‘Woestijnnomaden’ en ‘Desert
Songs’ (door de reisboekhandel gekozen
als foto-reisboek van het jaar 2008).

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 redactieGorzette@hotmail.nl en uw naam,
adres en lidnummer op te geven (dit staat
op de adressticker).
Wij hopen dat er veel reacties binnenkomen.

Het is voor ons een flinke besparing zowel 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 bezorgen.
Het Bestuur
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31 oktober 2015, 4e editie Halloween
Afgelopen 31 oktober vond de 4de editie plaats van het Halloweenfeest in het Sterrebos.
Vanaf 9:30 uur waren de straatteams al druk in de weer met de opbouw van tenten en de
aankleding van het bos.
Gelukkig kregen we een lunchpakketje
van Albert Heijn de Wolf om ons op de
been te houden. Zij hebben ook de limonade en flesjes Sisi gesponsord. Om
16:00 uur waren we klaar met de opbouw
en konden wij ons omkleden voor het
feest.
Nadat de kinderen uit de wijk aan de
"trick or treat" en de fotoshoot in de
Groenelaan hadden meegedaan, stonden
ze in de rij om het ‘Halloweenbos’ te betreden.
En zij kwamen de gekste dingen tegen:
heksen, zombies, enge clowns, Roodkapje en duivels. Allemaal met lekkere
snoepjes of iets te drinken. Wij hebben
veel positieve reacties ontvangen van
bezoekers. Kinderen vonden het te gek
maar ook volwassenen vonden het geweldig! Volgend jaar weer?
Wij willen bedanken:
Serdijn Ship Repair en Imtrans voor de
geleende generatoren en materialen.
Zonder deze bedrijven kon ons feest niet
doorgaan.
Ook Albert Heijn de Wolf heeft ons weer
gesponsord en daar zijn we altijd heel blij
mee. En dit jaar heeft ook de winkeliersvereniging ons geholpen. Per tent was te
zien wie het snoep van die tent had ge-

sponsord. En natuurlijk danken we ook de
Gemeente Schiedam voor haar bijdrage
aan het feest. Allen bedankt!

Volgend jaar
We zijn alweer aan het brainstormen voor
volgend jaar, en hopen dan ook andere
straatteams erbij te betrekken om het nog
grootser aan te pakken.
Zijn er straatteams (of verenigingen/winkels/bedrijven uit de wijk) die mee willen
helpen of meedenken? Kom dan eens
naar een straatteamvergadering of meld
je dan bij de bewonersvereniging (Leliestraat 10)!
Werkgroep Halloween Sterrebos
(straatteams Beierlandse-, Strijense-,
Puttershoekse-, Voornse-, Steen- en
Maasstraat en nog heel veel vrijwilligers
uit de wijk).
Voor meer foto’s check
www.beierlandsestraat.nl
en onze facebook:
https://www.facebook.com/bwnsvrngzd/
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Bestuur en medewerkers
van de BVSZ
wensen u fijne feestdagen

Vooraankondiging:
Jaarvergadering maandag 22 februari 2016
Openingstijden Leliestraat 10.
De openingstijden voor spreekuur of betalingen e.d. zijn op: Dinsdagmiddag en Donderdagmiddag 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
Gorzette jaargang 43 - 4e kwartaal 2015
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Geheugen voor geluk
Iedereen heeft wel jeugdherinneringen die je je leven lang bijblijven. Prettige, heftige, leuke, minder fijne of nare. De leuke en prettige soort kun je met plezier ophalen, voor jezelf
of erover vertellen op verjaardagen. De minder fijne komen soms ongewild naar boven, in
bepaalde situaties of bij gebeurtenissen, die je dan onverbiddelijk terugduwen in de tijd.
Mijn oudste dochter bijvoorbeeld, mocht
als 4- jarige een cadeau uitzoeken voor
mij. Het werd een heel breekbaar geschenk, dat zij zelf mocht dragen. Bijna
thuis wilde zij haar schoenveter opnieuw
strikken en legde het pakje even op een
paaltje. Haar vader zag het ding wiebelen
en schoot verschrikt toe.
Ze is nu een volwassen vrouw en nog
steeds als ze een dergelijk paaltje ziet
denkt ze: hier niets opleggen hoor!
Mijn jongste dochter had moeite met het
leren van de tafels. Haar juf was vreselijk
streng en hoe we ook oefenden thuis, het
bleef tobben. Nu, inmiddels ook volwassen en hoewel hoog opgeleid, die tafels
blijven lastig voor haar.
Sommige mensen die tussen 1950-1960
de komst van de schooltandarts meemaakten, krijgen direct een naar gevoel
bij het zien van een bepaald soort caravan. Als die voorreed bij school, sloeg de
angst toe. De martelkeet, noemden we
het ding. Grote boren, rookwolken,
schroeiluchten en gierende geluiden en
soms schreeuwende kinderen. Vreselijk.
De overleden schrijver-dichter Willem
Wilmink had als kind gehoord dat er in
huizen met puntige daken mensen woonden die niet konden praten en niets konden verstaan. Sindsdien hadden huizen
met erge spitse daken voor hem met een
ijzige stilte te maken.
Nu valt met dergelijke herinneringen goed
te leven, maar wat als er in je jeugd veel
naardere dingen zijn gebeurd, die misschien je leven beheersen en je ver-

mogen om gelukkig te zijn in de weg zitten.
Onplezierige ervaringen zijn onvermijdelijk in een mensenleven. Maar sommige
hebben voordelen.
Verdriet kan het hart verzachten, tegenspoed kan je sterker maken en woede
kan je stimuleren om op te treden tegen
slechte behandelingen.
Verzet tegen onplezierige ervaringen
kunnen belemmerend werken, je stemming versomberen en ongerustheid en
prikkelbaarheid verhogen.
Hoe je deze negatieve gevoelens te lijf
zou kunnen gaan, wordt besproken in het
boek Geheugen voor geluk van Rick
Hanson. Hij is neuropsycholoog en meditatieleraar.

Hij laat in dit boek zien hoe je goede ervaringen en gevoelens kunt vasthouden,
en negatieve naar de achtergrond kunt
laten verdwijnen.
Liesbeth Dingenouts.
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Contactadressen van de straatteams
Straatteam Abbenbroeksestraat
Annie Doejaaren
Abbenbroeksestraat 14b
06-52008807

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

Straatteam Beierlandsestraat
Miranda Dingler
Beijerlandsestraat 37
010-7858685

Straatteam Puttershoeksestraat
Chantal de Graaf
Puttershoeksestraat 31
06-17770769

Straatteam binnenterrein Groene ridder
Elisabeth Pinas
Ridderkerksestraat 17
06-85065542

Straatteam Puttershoeksestraat
Ineke Hoppe
Puttershoeksestraat 24
010-4264390

Straatteam Dwarsstraat
Ouderraad O.B.S. de Gorzen
Dwarsstraat 2
010-4267815

Straatteam Steenstraat
Jeannette Loekemeijer
Steenstraat 15
06-12916048

Straatteam Flat Nereus
Kees van Nijnatten
Havendijk 331
010-4733240

Straatteam Steenstraat
Annemarie Flach
Steenstraat 3
06-43083494

Straatteam Flat Poseidon
Tonnie Slechte
Havendijk 479
010-4271570

Straatteam Strijensestraat
J. Wijman
Strijensestraat 12
06-41552198

Straatteam Grevelingenstraat
John van Oudenaarde
Grevelingenstraat 48
06-50275897

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

Straatteam Klaaswaalsestraat
Josien van Dijk
Klaaswaalsestraat 11a
010-4268671

Straatteam Visserstraat
Christine Pauw
Visserstraat 16
010-4731280

Straatteam Maasdamsestraat
Marjan Hartmann
Maasdamsestraat 16
010-4736217

Straatteam Wilhelminaplein

Straatteam Nieuwe Maasstraat
Lia Sliedrecht
Nieuwe Maasstraat 17
010-2731632

Straatteam Maasstraat
Puck v.d. Laan
Maasstraat 40
06-28119912

Straatteam Nieuwe Maasstraat
Yvonne Esbach
Nieuwe Maasstraat 8
010-4271845

Straatteam Voornsestraat
J. Snijders
Voornsestraat 7A
06-14366592

P.H. van Bockkom
Wilhelminaplein 26
06-52378736
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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.

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

www.ford-schakelautogroep.nl

Telefoon: 010 4264690
E-mail: schiedam@schakelautogroep.nl
Gorzette jaargang 43 - 4e kwartaal 2015

38

De Gorzette

Gorzette jaargang 43 - 4e kwartaal 2015

