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Hoe word ik lid van de BVSZ?
De bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) is een vereniging van en voor de
bewoners. Veel bewoners spannen zich in om het woon- en leefklimaat in de wijk te
verbeteren. U kunt ook hiervan gebruik maken en uw steentje bijdragen. Dit kan door
lid te worden. Het lidmaatschap kost €7,00 per jaar.
U kunt u aanmelden door een briefje te schrijven, of een e-mail te sturen, maar heel
plezierig en persoonlijk is het als u naar ons kantoor komt. Dit kan op maandag
en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op deze tijden is een medewerker
aanwezig die uw gegevens noteert en u verder helpt met de afhandeling van de
inschrijving. Na het voldoen van de contributie krijgt u het boek ’Een wijk met pit’. Dit
boek is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de BVSZ. Voorts
ontvangt u vier keer per jaar De Gorzette, ons informatieve wijkblad, het jaarverslag
en uitnodigingen voor vergaderingen en informele wijkbijeenkomsten. Bovendien
kunt u een beroep doen op onze actieve leden. Zij kunnen u helpen en van advies
dienen. U kunt ook zelf een actieve rol spelen in de belangenbehartiging van de
wijkbewoners.
BVSZ
Leliestraat 10
3114NK SCHIEDAM
e-mail: info@BVSZ.eu
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Voorwoord
De tweede De Gorzette van dit jaar, een heel bijzonder jaar, ligt voor u. Ik hoop dat u
ook dit jaar weer van alle artikelen zult genieten.
Voor De Gorzette online:
Ga naar: http://bvsz.eu en klik op home en dan aan de rechterkant op

Gorzette digitaal
• Uw schriftelijk reacties kunt u sturen naar: redactieGorzette@hotmail.nl
• Uw kopij of ingezonden brieven moeten voor de sluitingsdatum aanwezig zijn.
(1 september 2017 voor De Gorzette 2017-3)
• Uw inzendingen worden alleen geplaatst, als naam en adres van de inzender
bekend zijn.
• Heeft u nog suggesties? Heeft u iets interessants te melden over SchiedamZuid? Laat het ons weten.
Redactie
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Geachte lezer,
De BVSZ is 45 jaar geleden opgericht. We willen dit vieren.
Toen de BVSZ 25 jaar bestond is er een boekje gemaakt Een wijk met pit. Nu wil het
bestuur van de BVSZ weer een boekje maken. In Een wijk met pit keken we terug op
wat er gebeurd was. Nu zouden we met het te maken boekje willen kijken naar de
toekomst.
Het zou interessant zijn als veel verschillende bewoners van de wijk hun
toekomstvisie op papier zouden kunnen zetten. Van al de inzendingen die wij hopen
te ontvangen kiest het bestuur de mooiste/ interessantste inzendingen en laat daar
een boekje van maken.
Praktisch:
Vraag uw leerlingen/ pupillen/ groepsgenoten of zij een tekening of tekst willen
maken waarin zij laten zien hoe een straat of deel van de wijk er over 15 jaar uit zal
zien.
Denk aan de school, de sportaccommodaties, de winkels, de woningen en het
openbaar vervoer.
Laat de persoon de straat noemen en laat hem/ haar beschrijven of tekenen of
digitaal een beeld maken van die plek over 15 jaar.
De tekst mag maximaal 500 woorden zijn, de tekening kan digitaal of op papier
ingeleverd worden.
Wij denken aan alle mensen uit Schiedam-Zuid: van de leerlingen van de
Willibrordusschool tot en met de ouderen die in de Hof in Zuid hun activiteiten
hebben. Maar ook de winkeliers uit De Gorzen: hoe ziet uw winkel er over 15 jaar uit?
Heeft u iets geschreven of gemaakt stuur het dan naar:
redactieGorzette@hotmail.nl of lever het in bij de BVSZ, Leliestraat 10, Schiedam
Vermeld uw naam en adres, want als uw bijdrage gebruikt wordt, krijgt u uiteraard
het boekje gratis thuisbezorgd.

Uiterste inleverdatum: 01-08-2017
Dit moet een boekje voor en door de wijkbewoners worden en iedereen zou er trots
op moeten zijn hieraan meegewerkt te hebben!

Het bestuur van de BVSZ
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DATA WIJKOVERLEG 2017
• 11 september
• 30 oktober
Aanvang: 19.30
Adres: Leliestraat 10, Schiedam

Denk aan een mooie tekst te schrijven over de
toekomst van de wijk!
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Groenelaan 99 A, 3114 CD Schiedam
Tel. 010 – 426 19 30
www. otticafashion.nl
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- Maakt u geregeld foto’s?
- Altijd al met anderen over foto’s willen praten?
- Nog wat tijd over?

Kom dan naar de fotoclub.
Op donderdagavonden van 19.30-22.00 uur
Beter fotograferen door beter kijken
www.fotoclubscyedam.nl
interesse? Mail naar:

info@fotoclubscyedam.nl

Sluitingsdatum kopij De Gorzette 2017-3: 01-09-2017
De gorzette
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Voor alle jongeren.
Niet weten wat je doel in het leven is?
Gaat het niet hoe jij het allemaal zou willen?
Alles onder controle te willen houden?
Kijken naar het gevoel “belast” te zijn ,stress, angst.
In plaats van dat het in een conflict een wedstrijd wordt van winnen of verliezen?
Maar een win win conflict.
Leer om je eigen verantwoordelijkheid te dragen, dicht bij jezelf te blijven en te kijken wat je wel
kan veranderen.
Ben jij er klaar voor?
Om je leven makkelijker, leuker, en gezelliger te maken?
Voor info ;
06-53283235
Mail;
contact@jsprojecten.nl
Je bent van harte welkom.

Voor alle gorzenesen&gorzenaren!
Wij van Stichting J&S Projecten zijn van plan om via deze weg de bewoners nog meer met elkaar te
verbinden. Als je weet wat er leeft in de wijk,
voel je vanzelf meer verbondenheid en daarbij verantwoordelijkheid voor de wijk. Laten we elkaar
motiveren en inspireren om de wijk nog gezelliger te maken.
Wil jij ook actief deelnemen aan de discussies, je mening laten horen over allerlei initiatieven?
Gewoon in gesprek met elkaar over de wijk? Meld je dan aan bij ons platform.
https://www.facebook.com/groups/157930324706627/
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Onderhoudsplanning Woonplus 2017- Zuid.
In het 4de Kwartaal 2016 hebben we u een opsomming gegeven van de voorgenomen
onderhoudswerkzaamheden die Woonplus voornemens was in het jaar 2017 uit te voeren.
Na 2 gesprekken met Jeanine v.d. Pijl, manager onderhoud Woonplus, is er een duidelijkere
planning voor Zuid uitgekomen wat we in de volgende toelichting aan u door willen geven.
Cluster 1090 Lekstraat 82-152, Portugaalsestraat 21-31 en IJsselmondestraat 62-80-Vervangen
Badkamer/ Toilet zit in de besluitvormings fase en zou in juli gestart moeten gaan worden, zij het
niet dat er onderzocht wordt om in het zelfde project de voorgenomen vervanging van de CV-ketel
in de zelfde werkzaamheden mee te nemen en men maar één maal werkmensen over de vloer
krijgt. Het vervangen van de Cv-ketels had volgens planning in week 16 gestart moeten zijn.
Bewoners en BVSZ worden via een brief door Woonplus over de aanvang van het project
geinformeerd.
Cluster 1040 Lekstraat 28ab- 66ab moeten de kitvoegen vervangen worden welke werkzaamheden
in de voorbereidingsfase zitten en omstreeks juni/juli moeten aanvangen en lopen door tot
november.
Cluster 1160 Complex 038-051-054, Abbenbroeks straat 2-24, Havendijk 176-198, Heenvliets straat
1-21, Oude Maasstraat 19-35, Voornsestraat 1-43 en Zwartewaalsestraat 1/2/13 en 4-12.
Voor dit project staat prestatie gericht gevelwerk op de rol, wat volgens planning in augustus
gestart moet gaan worden.
Voor de clusters 1050 Complex 003 Rijnstraat 9-39 en 1150 Complex 038-051 en 054
Abbenbroeksestraat 8-18, Heenvlietsestraat 2-18 en Zwartewaalsestrat 3-11, staat de vervanging
van de CV- ketel op de rol, een project wat in juli aangevangen zou moeten worden.
Voor cluster 1280 Grevelingestraat en omgeving staat er prestatiegericht gevelwerk en het
vervangen van de rookgasafvoeren in de planning, een project waar samenvoeging wordt
onderzocht en waar nog geen vaste planning voor bekent is.
Zodra er bij ons (of bij u) iets te melden valt, houden we elkaar op de hoogte.
Sjaak Bijloo,
Werkgroep Huurdersbelangen.
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Lievelingsrecept van: Pietje Pietersen
Salade van geroosterde paprika’s met gepocheerd ei

INGREDIENTEN:
1 rode en 1 gele paprika, ontdaan
van zaadlijsten en zaadjes, in reepjes
gesneden
85 gram chorizoworst, velletje
verwijderd en in stukjes gesneden
70 gram gemengde sla
55 gram zwarte olijven
2 eieren, zwarte peper
DRESSING:
2 eetlepels olijfolie
1 theelepel balsamicoazijn.

Verwarm de gril voor, bestrijk de paprika’s met olijfolie en gril ze ca .10 minuten, ze zijn dan licht
geblakerd. Laat ze iets afkoelen en ontvel de paprikareepjes.
Verhit ondertussen een droge koekenpan met de stukjes chorizo en bak ze ca. 3 minuten of tot ze
goudbruin zijn. Laat ze afkoelen.
Schik de sla in twee ondiepe kommen, voeg de paprika, chorizo en zwarte olijven toe.
Vul een koekenpan tot de helft met water, breng het aan de kook, zet laag. Breek de twee eieren in
de pan en pocheer ze ongeveer drie minuten. Schep ze met een schuimspaan uit de pan en laat ze
goed uitlekken.
Klop de olijfolie en de azijn goed door elkaar, schenk ze over de salade. Leg de eieren erop en strooi
er wat peper over.

Eet smakelijk!

Heeft u een lekker recept?
Stuur het dan, al of niet met foto, naar de redactie van
De Gorzette
De Gorzette

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
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HIER UW
ADVERTENTIE
VOLGENDE
KEER?
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer

112

Brandweer

010-4468100

Politie en Buurtagent

0900-8844

Lichtblauwe brigade

010-2191455

DCMR-meldkamer

0888-333555

Dierenambulance

010-4777975

Eneco storingsdienst gas/ elektriciteit

0800-9009

Evides water

0800-1529

Instituut sociale raadslieden

010-2465003

Irado

010-2621000

Particuliere woningverbetering

010-2380633

SOBO-woonzorgwinkel

010-2734701

Stadswinkel

010-2191111

Steunpunt mantelzorg

06-51694096

Vlietland Ziekenhuis

010-8930000

Wijkprocesmanager: Marcel Kreuger

010-2191027

Woonplus

010-2045100

WOT, Eveline

(ma, di, do)

06-10615937

Bewaar deze nummers in/bij uw telefoon.

De gorzette
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BewonersVereniging Schiedam-Zuid

Werkgroep huurdersbelangen
Sjaak Bijloo (coördinator)

Geervlietsestraat 37b

010-4268166

John Ouwens

Grevelingenstraat 62

010-4732997

Wout Broere

Havendijk 222

010-4737037

Hans Grob

p/a Leliestraat 10

010-4730503

Albert Bons

Volkerakstraat 18

010-4731945

Werkgroep Milieu

Werkgroep Stadsvernieuwing
Albert Bons

Volkerakstraat 18

010-4731945

Werkgroep Particuliere Woning Verbetering
Ger v.d. Bosch

Klaaswaalsestraat 11a

Werkgroep Wijk- en Buurtbeheer
bestaat in de praktijk uit de contactpersonen van de straatteams

Wijkoverleg. Bent u de volgende keer ook aanwezig?
22
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06-20149855

Contactadressen van de straatteams
Straatteam
Abbenbroeksestraat
Annie Doejaaren
Abbenbroeksestraat
14b
06-52008807
Straatteam
Beierlandsestraat
Miranda Dingler
Beijerlandsestraat 37
010-7858685
Straatteam Dwarsstraat
Ouderraad O.B.S. de
Gorzen
Dwarsstraat 2
010-4267815
Straatteam Flat Nereus
Kees van Nijnatten
Havendijk 331
010-4733240
Straatteam Flat Poseidon
Tonnie Slechte
Havendijk 479
Straatteam
Grevelingenstraat
John van Oudenaarde
Grevelingenstraat 48
06-50275897
010-4271570
Straatteam
Klaaswaalsestraat
Josien van Dijk
Klaaswaalsestraat 11a
010-4268671

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
Ineke Hoppe
Puttershoeksestraat 24
010-4264390

Straatteam Steenstraat
Annemarie Flach
Steenstraat 3
06-43083494
Straatteam Strijensestraat
Angela v.d. Tas
Strijensestraat 7
06-52310569
Straatteam Visserstraat
Christine Pauw
Visserstraat 16
010-4731280
Straatteam
Wilhelminaplein
P.H. van Bockkom
Wilhelminaplein 26
06 -52378736
Straatteam Maasstraat
Puck v.d. Laan
Maasstraat 40
06-28119912
Straatteam Voornsestraat
J. Snijders
Voornsestraat 7A
06-14366592

Straatteam Steenstraat
Jeannette Loekemeijer
Steenstraat 15
06-12916048

De gorzette
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Op zoek naar een
huur- of koopwoning?
Bent u een starter of doorstromer, een student of
55-plusser en zoekt u een huur- of koopwoning,
dan kunt u bij Woonplus terecht. Woonplus
biedt met haar gevarieerde woningaanbod passende woonruimte voor iedereen.
Kijk voor ons actuele aanbod op www.woonplus.nl.
Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3

Woonplus is een vastgoedonderneming met

3122 AM Schiedam

maatschappelijke verankering in Schiedam. Wij

T (010) 204 51 00

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

Internet

klanten, gemeente en organisaties op het gebied

www.woonplus.nl

van wonen en welzijn en zorg.
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