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Hoe word ik lid van de BVSZ? 

 

De bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) is een vereniging van en voor de bewo-

ners. Veel bewoners spannen zich in om het woon- en leefklimaat in de wijk te verbe-

teren. U kunt hier ook gebruik van maken en uw steentje bijdragen. Dit kan door lid te 

worden. Het lidmaatschap kost slechts € 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 een aardigheidje dat betrekking heeft op onze 

wijk. Voorts ontvangt u vier keer per jaar De Gorzette, ons informatieve wijkblad, het 

jaarverslag en uitnodigingen voor vergaderingen en informele wijk-bijeenkomsten. Bo-

vendien 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, 3114 NK  Schiedam 

Telefoon: 010—473 05 03 

e-mail: b.v.s.z@kpnmail.nl  

Bestuur BVSZ 

Voorzitter  Albert Bons  Volkerakstraat 18  albertbons@gmail.com  010 – 473 19 45 

2e voorzitter  Sjaak Bijloo  Geervlietsestraat 37b   sjaakbijloo@hetnet.nl    010 – 426 81 66 

Secretaris  Ger van de Bosch Klaaswaalsestraat 11a   ger222@caiway.net  06 – 20 14 98 55 

Penningmeester  Willem Vogel p/a Leliestraat 10  bvsz.wimvogel@hotmail.com  

Bestuurslid  Hans Grob  Zuidlandsestraat 7  jt.grob@caiway.nl   010 – 473 59 31 

Bestuurslid  Sabine Dingler Beierlandsestraat 39 sabinedingler@hotmail.com  06 – 13 07 11 82 

Redacteur  Marieke Verwaaijen  Willemskade 24     redactiegorzette@gmail.com  06 – 24 74 22 17 

Opbouwwerk Albert Schenk p/a Leliestraat 10  a.schenk@buurtprojecten.nl  010 – 473 05 03 

 
Ereleden: Hennie Bogerd (in herinnering) 

  Jan Joore (in herinnering) 

  Nel Bogerd 

  Willem van Vessem 
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mailto:sjaakbijloo@hetnet.nl
mailto:ger222@caiway.net
mailto:jt.grob@caiway.nl
mailto:sabinedingler@hotmail.com
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mailto:a.schenk@buurtprojecten.nl


 

 3 

 

Voorwoord 

Beste lezers, een nieuwe Gorzette met 

een nieuwe redacteur. Heel spannend om 

het over te nemen van Tineke, die het, 
na Nel Bogerd, zo goed heeft gedaan. 

Geen ervaring en geen idee hoe het 

werkt. Met hulp en steun van het bestuur, 

Mari en Willem, is het gelukt een Gorzet-

te in kleur te maken met interessante 
stukken en mooie foto’s. De redactie ver-

zamelt kopij en knutselt het blad in el-

kaar. De stukken worden aangeleverd 

door anderen. Heeft u iets leuks te mel-

den over de wijk, uw straat, heeft u wat 
leuks meegemaakt, stuur een stukje in. 

Het kan zijn dat uw tekst ietwat wordt 

aangepast of ingekort i.v.m. de lay-out, 

maar u kunt erop vertrouwen dat dat niet 

ten koste van het stuk zal gaan. Aarzel 
dus niet en doe mee met het opleuken 

van de Gorzette: vóór en dóór de leden 

gemaakt. Wel graag naam en evt adres 

vermelden, anonieme stukken kunnen 

niet worden geplaatst. De redactie be-
houdt zich het recht voor om stukken niet 

te plaatsen als die bv kwetsend zijn of op 

een andere manier niet door de beugel 

kunnen.   
Bijgesloten ook een formuliertje waarmee 

u een nieuw lid kunt aanbrengen. Hoe 

meer leden, hoe beter, samen sta je 

sterk. Dat zie je aan de protesten tegen 

de bomenkap aan de Frankelandsedijk; 
mede door het grote aantal mensen wat 

verscheen bij de extra bijeenkomst over 

dit onderwerp is het plan voorlopig van 

de baan. Laat de buurman/vrouw die nog 

geen lid is, de Gorzette lezen en geef het 
aanmeldingsformuliertje.   

Dan verdienen ook alle vrijwilligers, en  

met name diegenen die de Gorzette ver-

spreiden, een pluim. Belangeloos zetten 

zij zich in voor de wijk. Voor sommigen is 
het een dagtaak. Zouden zij dat niet 

doen, dan gebeurde er niets in de Gorzen 

en zou het een saaie boel zijn.  

Tenslotte: voor alle fouten in deze Gor-

zette is de redactie verantwoordelijk; 
meld ze vooral! Van fouten leert men. 

Afscheid redacteur 

Het bestuur bedankt Tineke Mangnus voor haar inzet als redacteur van de Gorzette. Ge-

durende 2 jaar heeft zij deze functie vervuld. Omdat zij gaat verhuizen naar het rustige 

Drenthe moet zij de functie neerleggen. Wij wensen haar veel geluk in het noorden.  
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Maak kennis met... 
De nieuwe penningmeester Willem  

Vogel: Ik zal me even voorstellen. Mijn 

naam is Wim Vogel, geboren Schiedam-
mer, oorspronkelijk uit het oosten van 

de stad. Vanaf de technische school (zo 

heette dat) begonnen als monteur glas-

verpakkingsmachines bij toen nog de 

Verenigde Glasfabrieken aan de Buiten-
havenweg. Hier kon ik 3 jaar terug, na 

47 jaar daar mijn werk gedaan te heb-

ben, met een regeling vertrekken. In die 

tijd ook vrijwilliger geweest bij de 

Schiedamse brandweer waar ik na 37 
jaar moest stoppen i.v.m. de toen nog 

maximale leeftijd van 55 jaar. Een hob-

by die ik met heel veel plezier gedaan 

heb. Sinds 32 jaar wonend in de Gorzen, 

nam ik me voor om na mijn pensionering 
het wat rustiger aan te gaan doen. Niets 

moet, alles mag is het motto. Hobby’s 

genoeg zoals fotograferen, fietsen, tui-

nieren en zo nu en dan eens wat klusjes 

in en om het huis. Lekker veel uitstap-
jes; met mijn vrouw naar musea en het 

bos horen daar ook bij. Dus wat wil je 

nog meer. Verveel me gelukkig niet. On-

geveer 1½ jaar terug zijn we in de Lelie-

straat begonnen met een kaartclub, 

voortvloeiend uit de oude vereniging het 
Singelkwartier in het oosten van Schie-

dam, waar ik tot ongeveer 10 jaar terug 

ook penningmeester was maar welke bij 

gebrek aan leden 2 jaar terug is opgehe-

ven. Er wilden wat leden doorgaan met 
het klaverjassen en jokeren dus zijn 

mijn buurman Bram ik in de Leliestraat 

bij BVSZ een clubje begonnen onder de 

naam ZU-OS (zuid & oost) Inmiddels een 

groep van ongeveer 30 mensen die op 
dinsdagavond komen klaverjassen of jo-

keren. In die periode hebben ze me ge-

strikt om voor de BVSZ het penning-

meesterschap op me te nemen, omdat 

de huidige penningmeester gaat verhui-
zen. Ik was hier niet geheel vreemd in 

want dat had ik bij voornoemde vereni-

ging ook 34 jaar gedaan. We gaan dus 

met frisse moed weer aan een nieuwe 

uitdaging beginnen en ik hoop 
dat ik daar ook weer veel ple-

zier aan mag gaan beleven. 

Zo, dit in vogelvlucht. 

De nieuwe redacteur Marieke  

Verwaaijen: Ik ben geboren in Vlaardin-

gen, 61 jaar geleden, maar woon sinds 
mijn 8e in Schiedam. Ik heb gewoond in 

de Schoolstraat, Steenstraat, Zalm-

straat, Kethelstraat en Korte Haven, en 

woon nu sinds 2 jaar op een (kleurrijke) 

ark aan de Willemskade. Ik werk 4 dagen 
per week bij Matrice en doe vrijwilli-

gerswerk bij het WOT. Ik heb een (niet 

meer thuiswonende) zoon Kaj van 31 

jaar die is geboren in de Gorzen.  

Een collega wees me op de oproep voor 
een redacteur en het leek me wel leuk. 

Ik was  de enige en ik werd met open 

armen ontvangen. Ik had geen enkele 

ervaring in het opmaken van een blad 
maar in de afgelopen maand heb ik een 

hoop geleerd. Mijn enthousiasme werkte 

kennelijk aanstekelijk want veel mensen 

hebben gereageerd op mijn verzoek om 

kopij aan te leveren. Zelf ben ik niet 
goed in stukken schrijven; ik ben dus af-

hankelijk van anderen. Daarom dank ik 

iedereen die een bijdrage heeft gele-

verd, in welke vorm dan ook. Ik voel me 

nu veel meer betrokken bij de buurt en 
ontdek steeds meer hoe leuk dat is.  
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Nieuw mailadres:  
redactiegorzette@gmail.com 

Viering van het 45-jarig jubileum 

Op 20 oktober 2017 bestond de Bewonersvereniging 45 jaar. Dat hebben wij onderling ge-

vierd met een etentje en op 21 oktober hebben wij een receptie gehouden, waarbij het ge-

zellig druk was. Er was tijd om met iedereen te praten. Het was wel jammer dat niet ieder-
een die wij hadden uitgenodigd is gekomen. Voor een impressie van de receptie zijn hierbij 

enkele foto’s afgedrukt. 

Het bestuur 
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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. 

 

http://postzegelhandeljava.hyves.nl/
http://piensgallery.hyves.nl/
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Sinds juli 2016 is er een 

joker- en klaverjasclub 

actief in de Leliestraat.  
Een clubje kaarters onder 

de naam ZUOS. Op de 

dinsdagavond doen we 

daar een potje kaart. 

Gemiddeld hebben we 24 klaverjassers 
en 12 jokeraars. Wij huren de zaal van 

BVSZ en zij verzorgen de koffie, thee en 

de frisdranken. Wij zorgen voor een har-

tige versnapering. Wij zouden er nog en-

kele mensen bij kunnen hebben.  
Wilt u ook een avondje achter de tv van-

daan dan bent u van harte welkom.  

Het inschrijfgeld is € 2,50 per avond, dus 

dat zijn de kosten niet. Hier staan wat 
kleine prijsjes tegenover.  

Aanvang van de avond is om 19.45 uur en 

eindigt zo rond 22.30 uur. Er liggen geen 

messen op tafel, gewoon ongedwongen 

dus, bedoeld als gezellig avondje weg.  
Heeft u interesse? Zorg dan dat u uiterlijk 

om 19.40 uur aanwezig bent, dan delen 

we de tafels in.  

Wie weet tot ziens. 

 
Bram en Wim  

Wist je dat Nijlganzen in bomen broeden? Dan weet je ook waar die 
grote flatsen op je auto vandaan komen. 

Klaverjas– en jokeravond in de Leliestraat 

Oud en Nieuw 
Kees Henkelman is vanuit de afdeling Veilig van de gemeente Schiedam aanwezig bij het 

wijkoverleg op 30 oktober om iets te vertellen over oud en nieuw 2017 - 2018. 

Kees gaat namens de gemeente Schiedam de acties rondom de jaarwisseling coördineren 
die dit jaar op zondag valt. Vuurwerk mag echter niet verkocht worden op zondag, wel op 

donderdag, vrijdag en zaterdag. Dit zorgt voor een dag extra inzet op het handhaven van 

vuurwerkoverlast. Ook dit jaar gaat het vuurwerkdetectiesysteem weer worden ingezet in 

de laatste twee weken van het jaar. Jongeren die vroegtijdig vuurwerk afsteken kunnen 

hiermee getraceerd worden. In de Gorzen is het gebied rondom het Hof in Zuid aangewe-
zen als vuurwerkvrije zone. Als voorzorg zullen de ondergrondse containers zoveel moge-

lijk extra geleegd worden en worden prullenbakken indien nodig weggehaald en speel-

plaatsen afgesloten. De gemeente wil veel gaan communiceren en er zal duidelijk worden 

aangegeven dat het afsteken van vuurwerk alleen mag op oudejaarsavond tussen 18.00 en 

02.00 uur. Omdat we niet overal kunnen zijn wil de gemeente ook dit jaar weer gebruik 
gaan maken van de ogen en de oren van de wijk. Het callcenter neemt regelmatig contact 

op met deze mensen. Aanmelden voor ogen en oren van de wijk kan via de voorzitter. 

Vuurwerk-klachten kunt u melden via 14010 of via de politie. Helaas kunnen we de over-

last rondom oud en nieuw niet voorkomen. 

Centrale vreugdevuren of kerstboomverbrandingen, mag dit in Schiedam? Dit mag 
niet in Schiedam. Je mag alleen een vuurtje stoken in kleine vuurkorven die je 

ook gebruikt in de tuin. 

Wanneer gaat Irado starten met het schoonmaken van de vuurwerkresten? Met de 

hotspots en op de doorgaande wegen gaat Irado hier al op 1 januari mee starten. 

In het opruimen van vuurwerkresten heeft de burger natuurlijk zelf ook een op-
ruimplicht. 
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Hondenwandelgroep  
 

Honden zijn niet meer uit onze sa-

menleving te denken. Maar als baasje 

van een hond heb je veel verantwoor-

ding. Verzorging zoals voeren, knuffel 
geven, naar de dierenarts gaan en na-

tuurlijk uitlaten en wandelen.  

Uitlaten is iets leuks om te doen, ook 

lekker en gezond voor de baasjes. De 

honden kunnen ook rennen en spelen 
met andere honden. 

Maar stel dat je alleen bent en je 

wordt ziek of je hebt niet meer de 

kracht om alleen te wandelen. Of u vindt het gewoon niet 

gezellig om alleen te wandelen.  
Het zou mooi zijn als er mensen zijn die voor deze groep 

hondenliefhebbers klaar staan of het leuk vinden om samen te wandelen. Samen plezier 

hebben met de honden is gewoon heel fijn. Zo kunnen mensen die misschien eenzaam 

zijn, in contact komen met andere mensen. Een hond hebben is niet noodzakelijk, maar 

kan een aanleiding zijn voor zulk contact. 
Mocht u nu denken; het lijkt me wel wat om samen te wandelen of een hond een keer 

uit te laten voor iemand die hier even niet toe in staat is, dan kunt u zich aanmelden. 

Stuur een mail met uw naam, adres, tele-

foonnummer, en of u wel/geen hond heeft 

naar: gorzensehondenclub@gmail.com dan 
kunnen we zien of we iets voor elkaar kunnen 

betekenen. 

Erik Michael 

 

 

 

Wist je dat er ook een ‘ruiltafel’ staat bij het WOT, waar je nog goed 
bruikbare spulletjes kan achterlaten, maar ook mag meenemen. 

mailto:gorzensehondenclub@gmail.com
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Uw advertentie in de gorzette? 

Geef uw zaak of dienst de aandacht die het verdient en plaats uw advertentie in de 
Gorzette. Een foto van de voorgevel van uw winkel, een mooi logo of een leuke  

illustratie. U kunt kiezen uit  

 een achtste pagina voor  €  40,00 

 een kwart pagina voor  €  80,00 

 een halve pagina voor  € 160,00 

 een hele pagina voor  € 320,00 

En wilt u het in kleur dan komt er slechts € 10,00 bij. 

Stuur uw advertentie als JPG naar REDACTIEGORZETTE@GMAIL.COM 

en geef aan welk formaat u wilt, in zwart-wit of in kleur. 
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Horizontaal 
1. Smerig  4. Een kuil maken  9. Iers republikeins leger (afk.)  11. Opening  12. Jongensnaam  13. Clown  15. Iemand die 
een bod doet  17. Centraal Bureau voor de Statistiek 19. Geestdrift  21. Ontsmettingsmiddel  23. Plaveisel  25. Beperkt 
26. Europees volk 27. Familielid  28. Gezamenlijk  31. Uitzonderlijk  33. Namelijk  35. Stad in Portugal  36. Algemeen 
voorschrift  38. Deel van de bijbel  39. Boom  41. Strafwerktuig  42. Beroep  44. Centiare  46. Stationcar  48. Rivier in 
Frankrijk  50. Kleefstof  52. Slot  54. Lieverd  56. Onmiddellijk  57. Krankzinnig 59. Land in Zuid-Amerika  60. Een zekere  
61. Deel van voormalig Joegoslavië  63. Knaagdier  66. Plaats in België  67. Weegtoestel  68. Zoogdier  69. Niet goed 
wijs  70. Ontkenning 
 

Verticaal 
1. Belangrijk persoon  2. Boom  3. Snel gaan 
4. Lekkernij  5. Zuiver  6. Godin van het ongeluk  7. Adellijk persoon  8. Bloem  9. Engelse lengtemaat  10. Breedband-
verbinding  14. Inval, plan  16. Geleidelijk omlaaggaan  18. Spaanse dans  20. Voormalig Russisch staatsman  22. Niet 
voltooid  23. Verward geheel  24. Weidevogel  25. Lengtemaat  27. In orde  29. Legeronderdeel  30. Betitelen  32. Enzo-
voorts (afk.)  34. Pausennaam  37. Naar die kant  40. Vette substantie  43. Wond  45. Politieman  46. Centimeter  47. 
Dakbedekking  49. Injectie  51. Oosterlengte  53. Lichte herenoverjas  55. Gebaar  56. Doorgaans  57. Boom  58. Over-
winning  59. Deel van hand  62. Verharing  64. Stonde  65. Japanse munt 

Prijspuzzel BVSZ            4e kwartaal 2017 

Stuur uw oplossing vóór 7  

februari 2018 op en maak 

kans  op een waardebon van  

€ 12,50, die alleen in te wis-

selen is bij winkeliers in de 

Gorzen. 

U kunt uw oplossing per mail 
sturen naar  

redactiegorzette@gmail.com 

of per post, zie hieronder. De 

prijs wordt ca 4 weken na het 

uitkomen van de Gorzette 
persoonlijk bij de winnaar 

aangeboden (in verband met 

het tekenen voor ontvangst).  

Oplossing sturen naar 
redactiegorzette@gmail.com 
of 
Redactie Gorzette 
Leliestraat 10 
3114 NK  Schiedam 
o.v.v. prijspuzzel 4e  
kwartaal 2017. 

Oplossing prijspuzzel 4e kwartaal 2017 
 

Oplossing: ……………………………………………………………………………………………... 
 
Uw naam: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………. Postcode: 311………………. 
 
Evt telefoonnummer: ……………………………………………………lidnr: ……………... 
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In de Pot van Zuid 

In de Pot van Zuid is een samenwerkingsverband tus-

sen Stichting J&S Projecten, Dock, en WOT Zuid. Om 

de maand kookt Dock met hun vrijwilligersgroep en 
de andere maand kookt Stichting J&S Projecten met 

hun vrijwilligersgroep.  

Het is begonnen als een project om ouderen uit de 

wijk een gezellige en gezonde warme maaltijd aan te 

bieden voor een klein bedrag. Inmiddels is het uitge-
groeid tot een gezamenlijke maaltijd met buurtbe-

woners van alle leeftijden. 

Wilt u meer weten over dit project of zou u graag aan wil sluiten bij 

een van onze etentjes? Neem dan contact op met Mieke Wigmans 

van Stichting J&S Projecten via mailadres contact@jsprojecten.nl of 
telefoonnummer: 06 - 53 28 32 35. 
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Kerstmarkt vrijdag 15 december 

De gezellige Kerstmarkt op het Wilhelminaplein. 15 

december is het weer zo ver: van 16:00 tot 21:00 

uur organiseren wij weer een KERSTMARKT! Voor de 
kinderen met Olaf en Elsa op de foto. Met heel veel 

oude ambachten, braderie, live music, en nog veel 

meer! Burgemeester Lamers ontsteekt om 19.00 uur 

de lichtjes in de kerstboom. Heerlijke warme pof-

fertjes voor de kinderen en de Gemeente Schiedam 
deelt oliebollen uit. Kortom het wordt weer een 

warm en knus kerstplein in de Gorzen. 

(Het kan zijn dat, wanneer u deze Gorzette ont-

vangt, de Kerstmarkt al is geweest…. red.) 

Particulier Woning Verbetering 
Wat Particulier Woning Verbetering in de 

Gorzen betreft zijn er toch enkele ont-

wikkelingen gaande. Zo is in de Steen-
straat een complex dat in het verleden 

een kerkje is geweest, te weten de 

“Bethel kerk” (zie elders in het blad).   

Ik ben bij de Bewoners Vereniging eind 

1988 vanwege de renovatie samen met 
mijn buurman in de werkgroep gekomen 

om samen de klachten van de bewoners 

met de projectleider te kunnen bespre-

ken cq op te lossen. Naderhand werd mij 

gevraagd of ik met Rob Tas, die al enige 
ervaring had op het gebied van Particu-

lier Woning Verbetering, deel wilde ne-

men in het bestuur van deze vereniging. 

Ik heb toen de toezegging gedaan en ik 

ervaar nog steeds nieuwe dingen. Zo 
kwam ik erachter dat er in de Gorzen 

toch wel het een en ander aan de hand 

blijkt te zijn met enkele woningen qua 

onderhoud. Bij de gemeente en het Ser-

vicepunt woningverbetering is men te 
rade gegaan bij een extern bedrijf dat 

onze wijk op de korrel heeft genomen 

(niet letterlijk) en daar is een verslag 

van gemaakt. De persoon die zich hier-

mee bezig heeft gehouden is al druk ge-
weest met bezoeken afleggen bij be-

paalde bewoners/eigenaren om in ge-

sprek te gaan over het onderhoud van 

die woningen. Daar zijn al enkele oplos-

singen uit voort gekomen die resulteren 
in goede gesprekken om daadwerkelijk 

iets te ondernemen om de woning op te 

knappen. Wat wij als geen ander begrij-

pen is dat het financieel ook haalbaar 

moet zijn. Je kan niet verwachten dat 
men zomaar kan zeggen dat men liggen-

de gelden heeft. Voorstellen die worden 

besproken zijn de helpende hand in de 

vorm van laagrentende leningen die 

eventueel na nader overleg overwogen 
kunnen worden. Ook hier komt dan de 

gemeente aan te pas.  

We blijven dit op de voet volgen en zul-

len u zo nodig over de andere ontwikke-

lingen in de wijk op de hoogte houden.  
 

Ger van den Bosch 



 

 15 

KERST IS ER VOOR IEDEREEN. 

Weet of ken jij iemand? Bewoners uit onze wijk de Gorzen waarvan je weet dat 

die bewoners alleen zijn met de kerst? Neem dan contact met ons op, wij willen 

ze graag uitnodigen voor onze gezellige kerstbrunch!  
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Op dinsdag 31 oktober hebben drie be-

stuursleden van de Vriendenstichting 

Zwembad Zuid Peter Paul Stol, Albert 
Bons en Mari Dingenouts, het Stadserf 

bijgewoond over de havenontwikkelingen 

van Schiedam bij Gusto MSC, georgani-

seerd door de Gemeenteraad van Schie-

dam.  
Onze bestuursleden hebben themasessie 

4 over de buitenruimte van het Schie-

damse havengebied bijgewoond. Door 

verbindingen te leggen, betekenisvolle 

plekken te maken en een goede in-
richting te creëren draagt de openbare 

ruimte bij aan de gebiedsontwikkeling 

van de haven, aldus een passage in de 

uitnodiging.  

Tijdens deze sessie hebben we heel even 
aandacht gevraagd voor onze notitie spe-

cifiek over de Wilhelminahaven en omge-

ving en samenvatting. De notitie en sa-

menvatting zijn officieel overhandigd 

aan de heer Villerius, raadslid van de ge-
meenteraad van Schiedam. Met hem 

werd afgesproken dat we de stukken 

naar de griffier toesturen om ze door te 

geleiden naar de gemeenteraad van 

Schiedam en in cc naar het college van 

Burgemeester en wethouders. Hierbij 

werd het verzoek aan de gemeenteraad 

toegevoegd om in januari 2018 c.q. de 
eerste vergadering in het nieuwe jaar 

groen licht te geven aan de projectleider  

Havens Schiedam en de projectleiding 

herontwikkeling Wilhelminahaven en om-

geving. Dit om een gebiedsprojectont-
wikkelaar aan te trekken die de kom 

van de Wilhelminahaven, en de lokatie 

van Zwembad Zuid inclusief de buiten-

ruimte onderhanden gaat nemen. Dit ook 

tot genoegen oa van het Zeekadetkorps 
Schiedam en Scouting Schiedam. De toe-

gezonden wensen en ideeën dragen bij 

tot de aanleg van een aantrekkelijk ge-

bied, toegankelijk voor meer Schiedam-

mers, bedrijven, belangstellenden van 
buiten Schiedam, maar vooral als ge-

bied/centrum dat een schakel gaat vor-

men tussen stad en havens.   

Het bestuur van de Stichting Vrienden 

van Zwembad Zuid, de ca 50.000 jaar-
lijkse bezoekers aan het Zwembad, onze 

participanten en alle sympathisanten 

e.v.a. zien de besluitvorming van de Ge-

meenteraad van Schiedam in januari 

2018 met belangstelling tegemoet.  

Hernieuwd zwembad in sport–  
en ontmoetingscentrum 

Voorzitter Albert Bons in gesprek over 
Havenstraat en omgeving 

Bestuur, medewerkers/vrijwilligers van de Vrienden van Zwembad Zuid 

Achter vlnr: Justin vd Hengel, Ad Fransen (Optisport), Chantal 
vd Marel, Peter Paul Stol, Mari Dingenouts 
Voor vlnr: Sascha Overgoor, Greta vd Moer, Leida v Grootveld, 
Jaschenka Wittebol, Corrie Verdam, Albert Bons 
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Vorig jaar rond deze tijd zaten we nog in 
2 gebouwen. Op de Dwarsstraat werd nog 
de laatste hand gelegd aan het gereedma-
ken van het gebouw. Op de Poortugaalse-
straat waren we alles aan het inpakken 
voor de verhuizing. Sinds Januari 2017 zit-
ten we weer gelukkig met alle leerlingen, 
peuters en de BSO samen in een gebouw 
in de Dwarsstraat. Het is een mooi ge-
bouw geworden met een mooi schoolplein 
en we zijn al helemaal gewend. We hopen 
dat binnenkort ook de hele en halve dag-
opvang gerealiseerd is. Dit schooljaar 
doen wij mee aan de muziekimpuls. Dit is 
een subsidie vanuit de overheid die be-
doeld is om het muziekonderwijs op 
school meer inhoud te geven. De leer-
krachten krijgen cursussen en er is een 
vakleerkracht die op vrijdag voorbeeldles-
sen komt geven in de groepen. Wij gaan 
werken met de methode Zangexpres. 
U heeft vast weleens de term 21st-
century skills voorbij zien komen. De 
school helpt om leerlingen 21e-eeuwse 
vaardigheden, of 21st-century skills bij te 
brengen. Leerlingen hebben competenties 
uit het model van de 21e-eeuwse vaardig-
heden nodig om succesvol mee te doen in 
de maatschappij van de toekomst. Buiten 
de 3D-printer en de Blue bots die wij al 
enige jaren op school hebben, zijn er ook 
IPads voor de groepen 1-2 aangeschaft. De 
kinderen kunnen er goed mee overweg. 
Wat nieuw is zijn de Dash & Dot: dit zijn 
twee slimme robotjes die zelf kunnen pro-
grammeren. Kinderen leren spelenderwijs 
over programmeren en het resultaat zien 

ze direct terug. Goed nieuws is ook dat de 
educatieve buurttuin op de Maasboulevard 
een structurele subsidie heeft gekregen 
om een doorstart te maken. Zoals u weet 
maken wij gebruik van de buurttuin. Wij 
volgen daar regelmatig lessen met de 
leerlingen. 
Op dit moment zitten we midden in de 
decembermaand, een hectische maar erg 
gezellige tijd op school. Allerlei activitei-
ten zijn er gepland. De Vlogpiet loopt 
rond op school om allerlei Sint-nieuws te 
vergaren. We gaan weer pyjama-zingen 
op het schoolplein en natuurlijk onze 
schoen zetten. Ook de Sint zal ons met 
een bezoek vereren, met ’s middags voor 
de groepen 5 t/m 8 het grote jongens en 
meidenspel. Als de Sint weer naar Spanje 
is dan gaan we richting Kerst. Op 14 de-
cember hebben wij de Kerst-in van 17.00 
- 19.00 uur. Iedereen is dan van harte 
welkom om te komen knutselen en te ge-
nieten van een drankje en een hapje. 
Woensdag vieren wij met de leerlingen 
Kerst, donderdag om 14.00 uur start dan 
de Kerstvakantie. Wij hopen na de Kerst-
vakantie in januari weer met frisse moed 
aan de start te staan voor de tweede helft 
van het schooljaar.  
Mocht u een kijkje willen nemen bij ons 
op school dan bent u van harte welkom. U 
kunt een afspraak maken met ondergete-
kende, telefoon nr.  
010 – 426 28 47. 
Marijke Zwart,  
Sint Willibrordusschool 
 

Sint Willibrordusschool 
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Toen het huurcontract met de oude win-

kel aan de Leliestraat 1 afliep wilde Ro-

nald Koorengevel iets anders. Een locatie 
die direct in de loop zit en geen winkel 

meer, maar een belevenis!  

De klandizie van een bakker zit maximaal 

2 kilometer om de winkel heen, tenzij je 

iets heel aparts gaat doen...  
Tijdens het bedenken van het thema zijn 

een aantal thema's langsgekomen...  

nautisch, boerderij, wildwest, maar toch 

gekozen voor kasteel en middeleeuwen 

omdat je daar het meeste mee kan qua 
aankleding/decor. Ruim een half jaar zijn 

Bram Wolthuis en Ronald samen aan de 

slag gegaan, met gelukkig ook hulp van 

vrienden en familie. En het resultaat mag 

er zijn. Zelfs nu de 'winkel' 2 maanden 
open is vallen de consumenten van de ene 

in de andere verbazing.  

Wat is nu het grote verschil met de vorige 

winkel 'Van Kooren'? Het grote verschil is  

natuurlijk de beleving en een veel gehoor-
de opmerking dat Van Kooren duur was... 

Met deze opmerkingen is Ronald serieus 

aan de slag gegaan. Met iedere dag een 

zeer scherpe aanbieding, vaste lage prij-

zen, zoals een heel plaatwit/bruin voor    

€ 1,59. Alle harde broodjes de 4e gratis en 

natuurlijk het aanbod kaas. Alle goudse 

kaas van jong t/m oud € 7,99 p/kg en dat 

is goedkoper dan de (super)markt.  

Daarnaast is Kasteel van Zuydt elke zon-

dagochtend open van 08.00 - 11.00 uur. 

Bent u nog niet in het kasteel geweest?  

Ga snel eens kijken, u krijgt er geen spijt 
van! 

 

De geschiedenis van Kasteel van Zuydt 
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De kom van de Wilhelminahaven wordt aantrekkelijker 

Wilhelminahaven en omgeving 

Mari Dingenouts: Het bestuur van de Stich-

ting Vrienden van Zwembad Zuid woonde 

in de afgelopen tijd trouw bijeenkomsten 
bij waarbij deelnemers uit de maritieme 

industrie, maatschappelijke instellingen, 

bewoners en overheden met elkaar in ge-

sprek gaan over de toekomst van het ha-

vengebied van Schiedam. Op 31 oktober 
was er weer zo’n open avond. Onze voor-

zitter Albert Bons en inspreker participe-

ren al geruime tijd  bij de planvorming 

voor de herontwikkeling van de Wilhel-

minahaven en omgeving. Een tijdje terug 
ondertekenden zij samen met de gemeen-

te, BVSZ, Waterscouts, BRG, Rijkswater-

staat en Zeekadetten een impressie van 

de NatuurVriendelijke Oevers (NVO) in de 

Wilhelminahaven. Het doel is om uiteinde-
lijk te komen tot een hernieuwd aantrek-

kelijk zwembad, in een multifunctioneel 

sport- en ontmoetingscentrum. Het sport- 

en ontmoetingscentrum moet tevens de 

schakel gaan vormen tussen stad en ha-
ven, met een goede toegankelijkheid voor 

tenminste ca 60 tot 70.000 bezoekers per 

jaar. Er is en wordt heel goed nagedacht 

over het tot stand brengen van een kwali-

tatief hoogwaardige verbinding tussen de 
natuurvriendelijke oevers van de Wilhel-

minahaven en het groen rondom het 

zwembad, het Volkspark en de verdere 

omgeving waaronder de Westfrankeland-

sedijk. De gemeenteraad heeft begin 2015 
deze visie en het Uitvoerings Programma 

unaniem aangenomen en vastgesteld. 

Daarom verbaast het zeer uit de krant te 

moeten vernemen dat bomenkap op grote 

schaal gaat plaatsvinden op de Westfran-

kelandsedijk.  
Uit onderzoek blijkt dat 87% van de Schie-

dammers het belangrijk vindt dat de ge-

meente een groene uitstraling heeft.  

Slechts 28% vindt dat Schiedam een groe-

ne uitstraling heeft. Alles overziende doet 
het bestuur van de Stichting Vrienden van 

Zwembad Zuid een dringend beroep op de 

gemeenteraad  om dinsdagavond 24 okto-

ber haar verantwoordelijkheid te nemen. 

Zet alle rechtlijnigheid, miscommunicatie 
en onjuist genomen beslissingen over-

boord, laat de bomen niet kappen, laat 

het fietspad aan de industriekant aanleg-

gen, zorg dat het voetpad aan de Volks-

parkzijde komt, maak daar een breder en 
aantrekkelijk voetpad dat overal op aan-

sluit met goede oversteekmogelijkheden. 

Dit alternatief stimuleert veel beter het 

toekomstig gebruik en maakt het gebied 

Wilhelminahaven en omgeving incl. West-
frankelandsedijk in alle opzichten veel 

aantrekkelijker. Mari Dingenouts wenste 

namens zijn bestuur de Gemeenteraad 24 

oktober veel wijsheid toe.  

Op 24 oktober stuurde het college van 
B&W aan de gemeenteraad een brief dat 

de plannen nader bekeken gaan worden. 

Op 22 november werd weer een avond ge-

houden waarbij grootschalige bomenkap 

niet meer aan de orde is. Zo kan het ge-
bied rondom de Wilhelminahaven voor de 

toekomst aantrekkelijk, nuttig en bereik-

baar blijven.  

Omgeving Wilhelminahaven zo  
aantrekkelijk mogelijk maken en houden 
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Uw advertentie 

volgende keer 

hier? 
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Ik zit tegenover Ria aan tafel. Zij heeft 

moeite met lezen en schrijven maar zij wil 

niet “laaggeletterd” genoemd worden. Zij is 
ook taalambassadeur. Ria is 59 jaar en gebo-

ren en getogen in de Gorzen.  

Ria, hoe is het gekomen dat je moeite 

hebt met lezen en schrijven? 

Als kind was ik vaak ziek, ik heb astmatische 
bronchitis en lag meer in het ziekenhuis dan 

dat ik op school zat. Als ik dan naar school 

ging, dan was ik zo lang niet geweest dat de 

juf mij achter in de klas zette om te kleuren 

of tekenen. Op school miste ik zoveel met 
taal en rekenen dat ik de rest van de klas 

niet bij kon houden. Mijn broers en zussen 

gingen wel naar school en daarom pikte ik 

steeds een beetje op hoe ik moest lezen en 

schrijven.  
Sommige mensen schamen zich ervoor dat 

ze niet kunnen lezen en schrijven. Hoe is 

dat bij jou? 

Nou, ik dacht er niet zo over na. Als ik iets 

niet begreep, dan vroeg ik hoe het zat. Mijn 
zus stond altijd voor mij klaar. Lastige brie-

ven en bijsluiters liet ik door haar lezen. Zij 

vulde ook altijd formulieren voor mij in of 

zij ging voor mij naar de gemeente. Ik werd 

er ook nooit op gewezen.  
Waarom ben je weer naar school gegaan? 

Als het niet zo goed met mij ging, kreeg ik 

heel veel kaartjes met beterschap erop met 

leuke en lieve teksten. Ik wilde dan graag 

iets persoonlijks terugschrijven maar ik 
kwam niet verder dan “groetjes, Ria.” Dat 

vond ik niet leuk. En toen mijn zoon Engelse 

les ging volgen zei hij dat ik ook wel weer 

eens naar school zou kunnen gaan. Toen 

ging bij mij de knop om. Ik heb me inge-
schreven bij het Zadkine. Ik moest alles van-

af het begin leren en het was niet altijd 

makkelijk maar ik hield wel vol.   

Hoe was je eerste dag op school? 

Hartstikke spannend. Ik wist niet bij wie ik 
in de klas kwam, wie de leraar was, hoe oud 

de andere leerlingen waren. Maar het was 

een fijne ervaring. Je was allemaal gelijk, 

iedereen had moeite met lezen en schrijven 
en je kon in je eigen tempo leren. 

Wat heb je er geleerd? 

Brieven schrijven, eerst alles op klad zetten 

en dan pas in het net, maar ook bijvoor-

beeld geen hoofdletters midden in een zin. 
Ook dat je weet waarom je sommige dingen 

zo schrijft. En dat je begrijpt wat er staat. 

Ik vind het fijn als ik weet dat ik iets goed 

heb getypt. En ik kan nu een kaart sturen 

met een mooie tekst erin!  
Je bent taalambassadeur. Wat is dat? 

Ik weet hoe het is om een brief niet te kun-

nen lezen of een formulier niet in te kunnen 

vullen. Dat kan ik nu wel. Een taalambassa-

deur  is, zeg maar “ervaringsdeskundig”, ik 
weet waar ik het over heb en ik probeer 

mensen over te halen om weer in de klas te 

gaan zitten en te leren. De stichting ABC 

helpt mij daarbij en ik heb ook twee bege-

leiders waar ik altijd terecht kan. Ik ga over 
een tijdje ook brieven van bijvoorbeeld de 

gemeente testen of ze voor iedereen mak-

kelijk leesbaar zijn. Dat is leuk werk. 

Je wilt mensen oproepen om met jou 

weer in de klas te gaan zitten. Waarom? 
Voor mij is het belangrijk geweest om weer 

naar school te gaan. Ik zeg nu – als taalam-

bassadeur - tegen de mensen in de buurt dat 

ik moeite heb met lezen en schrijven. Dan 

zijn ze verbaasd en zeggen: “Jij? Dat had ik 
nooit gedacht. Ik ken er zo wel 6 die dat ook 

hebben.” Die mensen zoek ik. Je leert een 

heleboel en in jouw eigen tempo. We zitten 

niet met 26 in de klas maar in kleine groep-

jes. Het is gezellig. En iedereen heeft pro-
blemen met lezen en schrijven, je voelt je 

niet apart. En in de klas begrijp je wat de 

leraar bedoelt al moet hij het 3 keer vertel-

len. Dat vindt niemand erg. Ik ga in decem-

ber weer naar een klas in “de Buurtvrouw” 
in de van Beverenstraat 40 om meer te le-

ren. Dus niet in een grote school of zo. De 

lerares kijkt wat ik wel kan en wat ik nog 

wil leren. En dan gaan we aan de slag, en 

vooral belangrijk, ik doe dat in mijn eigen 
tempo. Dus niet met z’n allen uit hetzelfde 

boekje leren, dat werkt niet.  

Waar moeten ze zich melden als ze meer 

willen weten? 

Ze kunnen naar mij een mailtje sturen 
xria.abc@gmail.com. Dan kunnen we een 

afspraak maken. De komende 3 maanden zit 

ik iedere woensdag van 9.30 – 11.30 uur in 

het WOT-gebouw aan de Leliestraat 10. Ik 
kan dan wat uitleggen en zorgen dat iemand 

in contact komt met de lerares om te kijken 

wat het nivo is en wat iemand wil leren. 

 

Bedankt voor dit gesprek, Ria. Ik hoop dat 
heel veel mensen zich bij jou melden. 

W. Bonga 

Taalambassadeur Ria: ga met mij de klas weer in  

mailto:xria.abc@gmail.com
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U zult het een en ander wel in de krant hebben gelezen: er zouden 101 bomen verdwijnen 

aan de Westfrankelandsedijk. Door initiatief van de bewoners en allerlei belangenvereni-

gingen is dit een halt toe geroepen. De gemeenteraad heeft aan het college de raad gege-
ven om beter te luisteren naar de bewoners. Deze raad heeft het college gelukkig opgepakt 

en als gevolg hiervan hebben wij op woensdag 22 november een bijeenkomst gehad. Veel 

aanwezigen gaven aan dat het gepresenteerde plan al iets was verbeterd ten opzichte van 

het oude plan, maar het zou toch nog betekenen dat er 50 bomen zouden sneuvelen. Na 

een uitgebreide discussie aan verschillende tafels is onze conclusie dat de bewoners precies 
weten wat zij willen en dat de aanwezige ambtenaren dit niet wisten. Want de projectlei-

der kwam tot het oordeel dat het gepresenteerde plan verder kon worden uitgewerkt. Dat 

was overigens niet het oordeel van de aanwezige bewoners. Deze vinden dat de veiliger 

route aan de noordkant ook moet worden bekeken. Wist u overigens dat er geen zebrapa-

den aangelegd mogen worden op een weg waar over het algemeen harder wordt gereden 
dan 50 km.? Ik wist dat niet, maar één van de verkeersdeskundigen probeerde dat ons wijs 

te maken. Als ik zulke uitspraken hoor dan twijfel ik echt aan zijn deskundigheid. Want op 

een 50 km. weg mag gewoon niet harder gereden worden dan 50 km.! Het bestuur. 
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Al sinds enige jaren verzorgt docente Lili-

an Boes in de Gorzen kunst(geschiedenis) 

lezingen. Liesbeth Dingenouts en Ted Ko-
nings pakten destijds de behoefte van be-

woners uit de Gorzen op met Ineke Hagen 

van Stichting Mooi Werk om meer over 

kunst en cultuur te weten te komen. De 

lezingen begonnen met succes in de pasto-
rie van de H. Hartkerk. Door de grote be-

langstelling werd besloten voortaan in het 

Hof van Zuid in de ochtend en ’s middags 

in de Pastorie de lezingen te houden. De 

organisatie is nu geheel in handen van de 
docente. Zij verhuisde de lezingen van de 

Pastorie naar de cursusruimte in de Lelie-

straat bij de BVSZ. In de afgelopen maan-

den oktober en november zijn op beide 

locaties 8 
bijeenkom-

sten gehou-

den.  

De volgen-

de onderwerpen werden met beelden toe-

gelicht: Johan Bartold Jonghkind, de 

Olympische Spelen en de kunst, Vormge-
ving van de buitenruimte, Monumenten, 

Geveldecoraties en stijlen, Tussen Kunst 

en Kitsch, Vervalsen, Piero della Francesca 

en tijdgenoten, Parlementsgebouwen.  

Door de toenemende belangstelling voor 
deze kunstlezingen zal Lilian Boes het 

voorjaar 2018 weer te horen en te zien 

zijn in de Gorzen in het Hof van Zuid en in 

de cursusruimte van de BVSZ. De kosten 

bedragen dan € 80,-- voor 8 lessen exclu-

sief consumpties. Er zijn nog enkele plaat-

sen in de middagbijeenkomsten.  

Mari Dingenouts  

Op 1 oktober jl was het 160 jaar geleden 

dat Schiedam-De Gorzen een gasbedrijf 

kreeg. In 1857 stelde het Gemeentebe-
stuur een gedeelte van een weiland be-

schikbaar aan de Nieuwe Haven voor de 

aanvoer van kolen. Toen de aan de Dwars-

straat gebouwde Gasfabriek voor het eerst 

in productie kwam werd het gas alleen ge-
bruikt voor de verlichting van het “Zwarte 

Schiedam”. Er werden 350 gaslantaarns in 

de straten geplaatst. Al vanaf 1887 stelde 

de Gasfabriek pogingen in het werk om 

het gas ook in de keuken te krijgen. Want 
waarom zou het gas, dat de oude snot-

neus, de kaars en de petroleumlamp had 

vervangen, ook niet voor het koken ge-

bruikt kunnen worden? Vlak na de eeuw-

wisseling werd een boekje uitgegeven met 
de wervende titel “geen huis zonder gas”. 

Er kwamen gasmuntmeters, die in 1959 

weer verdwenen. Begin zestiger jaren 

kondigde het aardgastijdperk zich aan. In 

1964 komt er in Schiedam aardgas. Dat 
duidde op een omvangrijke ombouwopera-

tie van stadsgas naar aardgas. In 1966 ein-

digde niet alleen het stadsgastijdperk 

maar ook het tijdperk van het Gasbedrijf 

als productiebedrijf. De fabriek verdween 

net zoals de gashouders. In dat gebied 
kwamen woningen. Dit jaar hebben een 

aantal bewoners van de Haringvlietstraat 

en de Volkerakstraat het initiatief geno-

men om achter het gebouw waar vroeger 

het kantoor was gevestigd van het gas-, 
electriciteits- en waterleidingbedrijf als 

distributiebedrijven een pleintje te ver-

noemen naar deze Gemeentelijke Techni-

sche Bedrijven: het GTB-plein. Reken 

maar dat er heel wat Gorzenezen vroeger 
gewerkt hebben bij de GTB. Een herinne-

ring aan die tijd hangt nog steeds in het 

Drinkwaterpompstation aan de Rotterdam-

sedijk. Dit station is een Rijksmonument. 

De GTB-letters die daar hangen zijn onver-
brekelijk verbonden met dit monument, 

maar dus ook met de geschiedenis van de 

GTB, die in 1980 fuseerde met de Vervoer-

, Reinigings-, Ontsmettings- en Markt-

dienst (VROM), en het Havenbedrijf. Zo 
ontstond het Openbaar Nutsbedrijf Schie-

dam.   

Mari Dingenouts 

Kunstlezingen van Lilian Boes  

GTB-plein in de Gorzen? 
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Volgende keer in de Leliestraat?? 
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Beth-el Kerkje in  

de Steenstraat  

Het is 13 november in de middag als de 

telefoon overgaat en Henk Burggraaf zegt 

aan de andere kant van de lijn te zijn. In 
het gesprek dat er op volgt vraagt hij mij 

of ik weet dat er in de Steenstraat een 

pand is, waar vroeger wasserij de Glans 

heeft gezeten. Ik kan mij dat nog herinne-

ren ja, zeg ik. Nou is het zo, zegt Henk 
mij, dat ze dat oude kerkje, het oude ge-

bouwtje aan het renoveren zijn. Nou, dat  

is me wat, is mijn commentaar. Daar zal 

ik eens even mijn licht gaan opsteken. 
Zelf weet ik er weinig van, en Henk wil bij 

de Historische Vereniging Schiedam op de 

Hoogstraat gaan kijken voor wat informa-

tie. Dat ik dit in het decembernummer 

van de Gorzette schrijf komt omdat ik bij 
toeval de huidige eigenaar van het pand in 

de Steenstraat tegen het lijf loop, terwijl 

ik daar foto's van het gebouw sta te ne-

men. Ik ken de eigenaar niet (Peet is zijn 

naam) en hij zegt dat hij de huidige eige-
naar is. Een tijdje raak ik even met Peet 

in gesprek over het pand en krijg wat in-

formatie, en ik krijg ook zijn adres, om als 

het nodig er wat meer over te schrijven. 

Ik schrijf er nu niet teveel over, omdat ik 
niet alle ins en outs over dit kerkje weet. 

Henk Burggraaf zal meer info op gaan zoe-

ken (voordat ik verkeerde of foute infor-

matie hier op papier ga zetten). De redac-
tie van uw Gorzette hoopt in het 1e kwar-

taal (maart 2018) nummer er meer over 

te vertellen.  

Willem van Vessem 

Voedselbank in de Groenelaan 
Zaterdag 2 december is een uitdeel-
punt van de Voedselbank in de Groe-
nelaan 127 geopend (hoek Willemska-
de). Mensen uit de Gorzen die er ge-
bruik van maken hoeven niet meer 
naar de Baan in het centrum.  
De Voedselbank Schiedam betaalt 
jaarlijks een flink bedrag aan de over-
koepelende organisatie Voedselbank 
Nederland voor het distribueren van 
de pakketten. Vandaar de aktie 
‘Adopteer een krat’.  
Het blijft dubbel: fijn dat de Voedsel-
bank er is, maar jammer dat het ook 
nodig is.  
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Het is al weer bijna 2018! Vroeger hoor-

de ik vaak mensen zeggen: als je ouder 

wordt, gaat de tijd steeds sneller. Hoe 
kan dat nou, vroeg ik mezelf dan af? Ik 

lees het boek van de psycholoog Douwe 

Draaisma met de titel: Waarom het leven 

sneller gaat als je ouder wordt, en het 

lijkt te kloppen. Het heeft me natuurlijk 
nog geen simpele oplossing opgeleverd, 

ondanks interessante hoofdstukken over 

geheugen, herinneringen en spijt. Voor-

lopig wijt ik die sneller gaande tijd er-

aan, bijvoorbeeld dat je later opstaat, 
langer de krant leest, aanlummelt en de 

dingen trager doet, en dan ’s avonds be-

denken dat je weer niet alles hebt ge-

daan wat je van plan was (daar had ik 

trouwens altijd al last van). Het hoofd-
stuk geur en herinnering sprak me erg 

aan. Veel schrijvers over dit onderwerp 

halen Marcel Proust aan die vier bladzij-

den lang verslag uitbrengt van de emo-

ties die loskomen bij iemand die thee 
drinkt met Madeleine cake en wordt te-

ruggeworpen in de tijd. Hij wil perse die 

herinnering identificeren. Uiteindelijk 

lukt hem dat. Juist bij ouderen schijnen 

geuren vroegere herinneringen los te ma-
ken. Toeval of niet, de laatste tijd hoor-

de ik er mensen over vertellen. De een 

dacht bij de geur van vers zaagsel aan 

haar vader die in een houtfabriek werk-

te, iemand anders denkt bij de lucht van 
spiritus aan haar ramenzemende moeder. 

Zelf sta ik in gedachten weer in de 

groentewinkel van mijn oom als ik die 

specifieke geur van aardappels, groenten 

en fruit ruik. Bij de geur van gist herin-
ner ik me altijd de logeerpartijtjes bij 

mijn oom en tante in Delft, die vlakbij de 

Calvéfabriek woonden. Zelf ben ik 

gek op pindakaas. Ik begin de dag 

altijd met een boterham ermee. 

Sommige geuren verdwijnen ge-

woon uit beeld, bijvoorbeeld baby-
talkpoeder van Zwitsal, macaroni 

met Smac, Liga geprakt 

met sinaasappel, klapkauw-

gom, mottenballen. Vroeger 

was de Gorzen ook geurrijker, 
daar was bijvoorbeeld de 

mierzoete snoepjeslucht van fabriek de 

Arba in de Rozenburgsestraat, de petro-

leumlucht die rondom de winkel van 

Bram van der Vlies hing, de walmen van 
de waterstokerij in de Pernissestraat. De 

winkels roken ook allemaal anders: slijte-

rij het Vinkje, daarnaast drogisterij Par-

fuma, waar het naar Vinoliazeep geurde 

en de schoenmakerij van Hoenderkamp 
rook zo sterk naar leer dat je je op een 

paardenranch waande. Zelfs de wat gro-

tere kruidenierszaken roken verschillend. 

Bij P. de Gruyter hing een zware koffie-

lucht omdat de bonen nog ter plekke ge-
malen werden (rood of goudmerk). Bij de 

Coöperatie, door iedereen de DES ge-

noemd, Door Eendracht Sterk, rook het 

zoals in van die kleine winkeltjes in som-

mige voormalige Oostbloklanden. Associ-
aties tussen geuren en oude herinnerin-

gen zijn erg persoonlijk, ze kunnen pret-

tige of nare gevoelens oproepen. Zeker is 

dat ze ons moeiteloos naar vroege herin-

neringen kunnen terugbrengen. 
 

Liesbeth Dingenouts. 

Geuren 

Je kan je opgeven om de Gorzette rond te brengen; 4 x per jaar een 
avondje. Hoe meer zielen, hoe sneller de Gorzette in de bus. 
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Het bestuur van de Vriendenstichting 

Zwembad Zuid heeft begin september een 

bijzonder voorstel gedaan om op de punt 
van de Wilhelminahaven en Zwembadter-

rein een unieke uitkijktoren te plaatsen 

naast een beoogde horecavoorziening. De-

ze toren geeft uitzicht op de scheepvaart 

en activiteiten in en rond Wilhelminaha-
ven en Waterweg en op de wijken van 

Schiedam. Wellicht is het een idee om 

vanaf een verantwoorde hoogte een glij-

baan te maken die uitkomt bij een aan-

bouw van het zwembad of in een aan te 
leggen waterbak in een groot ponton in de 

haven. Het zou mooi zijn als de bouw 

plaatsvindt in samenwerking met bedrij-

ven uit de omgeving die know-how en er-

varing hebben als bouwer van grote instal-
laties en platforms. Zo zou men kunnen 

komen tot een unieke uitkijktoren die een 

aanzienlijke aantrekkingskracht heeft op 

bezoekers uit Schiedam en de regio voor 

het te ontwikkelen gebied met sport- en 
ontmoetingsmogelijkheden, waaronder 

een hernieuwd zwembad. Het bestuur van 

de Vriendenstichting Zwembad Zuid 

denkt dat dit idee prima past in het Ge-
meentelijk beleid om havens van Schie-

dam en omgeving aantrekkelijker te ma-

ken.  

Langs het Calandkanaal op de Rozenburgse 

Landtong is pas een uitkijktoren in gebruik 
genomen, die mede uit 

het subsidieprogramma 

van de Europese Unie 

wordt gefinancierd. De 

toezegging van de be-
treffende projectleider 

van de Gemeente 

Schiedam dat het idee 

van een uitkijktoren op 

de eerstvolgende ont-
werpsessie aan de orde 

komt, is een eerste 

stap in de goede rich-

ting.  

 
Mari Dingenouts 

Uitkijktoren op punt Wilhelminahaven en 
zwembadterrein? 

De Maashoorn is een kunstwerk om naar te kijken en te 
luisteren. Kunstenaar Pierluigi Pompei bedacht het. Hij 
vroeg Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk om klankcompo-
sities te schrijven die in en rondom het beeld te horen 
zijn. Nienke Rooijakkers maakte een 'geluidswandeling' 
met verhalen over de Maasboulevard. Samen vormen ze 
een 'ruimtelijke klankcompositie'. Het kunstwerk belooft 
dat 'voorbijkomende schepen' de beschouwer 'meenemen 
de zee op, de havens in'. De Maashoorn vormt het middel-
punt van een beleving die water, land en mensen onder-
ling verbindt. "De verhalen van bewoners en bezoekers van 
de Maasboulevard, van Gorzenaars en Gorzenezen, van vis-
sers en schippers, van jonge en oude mensen vormen de 
basis voor de compositie", aldus de initiatiefnemers. Met 
de app ‘De Maashoorn Walk With Me’ praktiseerden Strij-
bos en Van Rijswijk de kunst van het ‘topografisch compo-
neren’, waarmee zij naam hebben gemaakt.  
Door hun muzikale klanken te koppelen aan het gebruik 
van plaatsbepaling per satelliet, bepaalt de luisteraar zelf 
de uiteindelijke compositie. 

 

De Maashoorn 
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Wijk  

Ondersteunings  

Team  

Schiedam-Zuid 
U kunt bij uw WOT Schiedam Zuid  

terecht voor informatie, advies en  
ondersteuning.   

 

In het WOT Schiedam Zuid werken deskundigen op allerlei gebieden, zoals opvoeden, 

welzijn, zorg, en financiële vragen.  

Ook als u een goed idee hebt voor de wijk, bent u van harte welkom. 
U weet vaak zelf het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En komt u er niet uit, 

dan zoekt u informatie, advies of hulp – bijvoorbeeld bij uw familie, buren of vrienden. 

Maar soms is een situatie te ingewikkeld. Dan kunt u naar uw WOT Zuid. 

Loop gerust eens binnen voor een kopje koffie en/of een luisterend oor. Wilt u liever 

dat we bij u langskomen om kennis te maken? Wij maken graag een afspraak met u! 
Om een afspraak te maken voor een gesprek kunt u  

- langskomen op onze inloopspreekuren aan de Leliestraat 10: 

maandag en woensdag van 09.00 – 11.00 uur 

dinsdag en donderdag van 13.00 tot 15.00 uur   

ook buiten spreekuurtijden bent u welkom. Als het mogelijk is, staan wij u 
direct te woord.  

- mailen naar zuid@wotschiedam.nl of  

- bellen met 010 – 754 15 15 (doordeweeks van 8.00 – 20.00 uur, geef door in welke 

wijk u woont) of  

    - het contactformulier op www.wotschiedam.nl invullen. 
 

U krijgt bij het WOT een eigen contactpersoon. Samen met uw contact-persoon zoekt u 

uit wat uw vraag of probleem precies is. U kijkt samen welke oplossingen mogelijk zijn. 

Ook als u zich zorgen maakt over iemand anders of als u een idee heeft voor de wijk 

kunt u bij ons terecht. 
Het WOT behandelt uw vraag vertrouwelijk. Aan het WOT zijn geen kosten verbonden.  

SCHIEDAMMER BEN JE SAMEN 

 

Jaarvergadering BVSZ 
Noteer alvast in uw nieuwe agenda:  

3e maandag van februari, dus 19 februari 2018.  

U ontvangt nog een uitnodiging. 

 

mailto:zuid@wotschiedam.nl
http://www.wotschiedam.nl


 

 29 

De decemberfeesten roepen bij mij elk jaar weer herinneringen op aan die in mijn jeugd-

jaren. Vanwege de aard van de sint-en kerstspullen die mijn ouders in ons kantoorboek-

winkeltje in de Groenelaan verkochten, was het een hectische maand. Ondanks alle druk-
te vond mijn vader nog tijd om deze en gene te helpen met het maken van surprises. Nou 

deed hij dat heel graag en hij had natuurlijk alles bij de hand, maar toch, het eindresul-

taat mocht er zijn. Ik herinner mij een beweegbare robot met alles erop en eraan en een 

prachtige grote vulpen met een dop die eraf kon. 

Op 6 december stonden onze cadeautjes op tafel. Voor mij zelden een grote verrassing, 
mijn moeder was niet zo goed in het verstoppen en ik was een erg nieuwsgierig kind. Maar 

feest was het! Mijn vader, altijd in voor een geintje, trok een lang nachthemd aan van 

ma, flanste een kartonnen mijter in elkaar, plakte een wattenbaard aan zijn kin en nam 

de bezem als staf. Het zag er niet uit, maar wat hadden we plezier! Een poging van hem 

om zelf borstplaat te maken mislukte jammerlijk, beitel en hamer waren nodig om de kei-
harde substantie van het granieten aanrecht te bikken. 

Nauwelijks bekomen van de Sint-drukte in de winkel, begon de verkoop van kerstspullen, 

doosjes gladde en gedraaide kaarsjes, kerstballen die nog kapot konden vallen, knijpvo-

geltjes met veren staartjes, zilver lametta en engelenhaar. En dan waren er de kerst- en 

nieuwjaarskaarten, dozen vol, gelukkig en zalig, een nauw luisterende scheiding.  
Ik zal zo een jaar of tien geweest zijn toen mijn vader ons en zichzelf een platenspeler 

cadeau deed. Er zat een kleine collectie 78 toerenplaten bij: Mantovani, Frank Sinatra, 

Pat Boone, Vera Lynn. Met een schuifje kon je de snelheid instellen; 

33, 45 of 78 toeren. Deed je het verkeerd, dan leverde dat rare effec-

ten op. Met een hendeltje kon je de arm met het naaldje de plaat op 
sturen. En, o wonder, het was ook nog een platenwisselaar! Op een gro-

te pen schoof je 10 platen, die op hun beurt naar beneden zakten en 

hun nummer lieten horen. Op eerste kerstdag werd proefgedraaid. Pa 

was net in slaap gesukkeld bij de kerstliedjes van de Leidse Sleuteltjes, toen mijn favoriet 

van toen op de draaischijf belandde, 
Rhapsody in Blue van George Gershwin. Nou 

begint die met een alarmachtige uithaal van 

de klarinet en ik had het volume flink hard 

gezet. Hevig geschrokken ontwaakte mijn va-

der uit zijn slaapje, brand, brand! roepend. 
We stelden hem gerust en hebben daarna met 

elkaar nog een gezellige kerst en jaarwisse-

ling gehad. Dat wens ik u straks van harte 

toe. Het allerbeste voor het nieuwe jaar 

2018.  
 

Liesbeth Dingenouts – Dobbelaar  

 

Rhapsody in Blue met Kerst  
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Straatteams de Gorzen organiseren net behulp van gemeente Schiedam, 

de BVSZ, Imtrans en de winkeliersvereniging de Groenelaan elk jaar Hallo-

ween in het Sterrebos. Ondanks wat zieken was het een hele leuke en ge-
zellige dag, en nog belangrijker: een enge avond. Iedereen bedankt voor 

de hulp. Voor meer foto's, check de Facebookpagina: straatteams de Gor-

zen.   
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De Retourette van Albert Heijn de Wolf, 

die na ruim 22 jaar toe was aan een frisse, 

eigentijdse inrichting, is maandag 27 no-
vember heropend. Dit unieke concept van 

toen is "gewoon" geworden in het proces 

van afvalscheiding aan de bron. Dit 

"kringloopcentrum" van de toekomst is (in 

samenspraak met de BVSZ) uitgevonden 
door Ed en William de Block, twee beken-

de ondernemers uit de tijd van 22 jaar ge-

leden in de Groenelaan. In het Rotterdams 

Dagblad van 14 maart 1995 vertelt William 

de Block dat dit milieustation op moderne 
basis, geopend analoog aan de winkeltij-

den, werd geboren uit noodzaak, omdat 

de klanten met hun retourflessen  door de 

winkels moesten en ze voor de verwerking 

60 manuren per week kwijt waren. De 8 
gemeentelijke containers voor zijn winkel 

leverden ook irritatie op. De in de zomer 

van 1995 geopende Retourette bleek een 

succesformule. Landelijk viel dit unieke 

scheidingsstation regelmatig in de prijzen. 
Samen met Irado en gemeente Schiedam is 

de locatie omgetoverd tot een vrolijke 

plek waarin natuur, afval scheiden en re-

cycling met de wijk en haar bewoners cen-

traal staan. 
Van afval tot waardevol 

In de vernieuwde Retourette staat voorin 

een speciale kast voor het verzamelen van 

afgedankte kleding, schoenen en kleine 

elektrische apparaten met stekker. Ach-

terin staan nieuwe AH emballagemachines 

voor het inleveren van statiegeldflessen, 

batterijen, spaarlampen, cartridges, (in 
verpakking verpakt) frituurvet, medicijnen 

en mobieltjes. 

Irado brengt de ingeleverde afvalsoorten 

naar de verschillende verwerkers, zodat 

het benut kan worden als grondstof voor 
nieuwe producten. Hergebruik, dichter bij 

huis, kan ook door gebruik te maken van 

de ruilkast. Door hier je afgedankte en 

nog goed bruikbare speelgoed en boeken 

te delen, krijgen deze spullen weer waar-
de voor anderen. 

De Retourette is open van maandag t/m 

zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur en zondag 

van 12.00–18.00 uur. Verpakkingen van 

glas en plastic, drankenkartons en oud pa-
pier kunnen 24 uur per dag gebracht wor-

den naar de openbare verzamelcontainers 

schuin tegenover de Retourette. Blik hoort 

voortaan in de container voor restafval, 

want het blik wordt er bij de verwerker 
met een magneet uit- gehaald. 

Meer dan afval brengen 

Bij binnenkomst krijgen bezoekers via een 

interactief scherm afvalscheidingtips en 

kan je zelf aangeven wat je hebt ingele-
verd. Kinderen kunnen via het scherm een 

kort spelletje doen.  

Elke maand komt er een ander afvalthema 

aan bod en vindt er een workshop of acti-

viteit plaats.  

Retourette Groenelaan omgetoverd tot een 

vrolijke afvalscheidingsplek 
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Via Facebook kreeg ik een foto te zien 

van Dirk (ook fotograaf) dat er aan het 

Hoofd tegenover het Schreihuisje een 
Mijnenveger van de Marine aangemeerd 

lag. Maar omdat het zo regende, en dan 

weer miezerde zag ik het niet zitten om 

met de camera op pad te gaan naar het 

Hoofd. Maar goed, ik toch op zondagmor-

gen de spullen gepakt, de camera voor-
zien van een volle accu en de auto in, 

omdat er nou niet bepaald mooi weer zat 

aan te komen. Mijn auto geparkeerd 

bij het Hoofd, tas gepakt met de camera, 

en richting de Schiedam. Ik kon het be-
zoeken, en mijn oude zeemanshart ging 

weer wat sneller kloppen. Wat zou ik 

doen? De gangway opklimmen, of toch 

beneden blijven om er foto's van te ma-

ken? Ik besloot het laatste, en ging onder 
het afdakje van het Schreihuisje staan 

schuilen. Vanuit die positie kon ik toch 

een 20-tal foto's maken, want het werd 

zowaar weer even droog. Bij de gangway 

stond een marinevrouw in de miezer te 
rillen van de kou, maar wel op haar post. 

Een ander zou gaan schuilen. Ik snapte 

ook niet dat er geen schuilhuisje te zien 

was. Waarom 

in die smerige 
kou en regen? 

Als ik het 

wist? 

Ik stond bij de 

boeg te kij-
ken, toen er twee mensen aan kwamen 

lopen, en vroegen of ik wat van het schip 

afwist? Ik zei geen ja, maar ook geen 

nee. Ik vroeg wel wat ze wilden weten. 
Of het schip van metaal was of van poly-

ester? Daar ik bij de boeg stond, keek ik 

naar boven naar de voorplecht, en zag 

me daar een partij roest zitten bij het 

anker, dus ik zeg, zo te zien van staal. 

Nee, zegt de man, zal wel van polyester 

zijn. Ja, maar polyester roest niet. Afijn 

ze gingen het dan maar vragen. En ja 
hoor, ze hadden gelijk; polyester. Ja, dan 

kijk je even raar op, maar achteraf ook 

wel begrijpelijk als het een Mijnenveger 

is. Ik weer terug naar mijn plekje onder 

het afdakje, omdat het plotseling begon 
te waaien en te regenen. Toch bleken er 

veel ouders met kinderen het schip on-

danks het weer te bezoeken. Dat was een 

meevaller, dus heb ik niet voor niets de 

camera meegenomen. Ik hield het daarna 
wel voor gezien; koude handen, regen, 

kou, ik had het wel even gehad. Terug 

naar de auto, snel erin met die regenvla-

gen, en naar huis. Ik had het wel gezien, 

en de marinevrouw was intussen een ma-
rineman geworden. Zij mocht koffie gaan 

drinken en zich weer opwarmen, voor het 

volgende halfuurtje. De avond was er ook 

regen, dus kon ik er geen avondfoto's 

gaan maken.  
Volgende keer 

beter :) 

 

Willem van  
Vessem 

Zr.Ms. Schiedam aan het Hoofd 
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Ga naar: www.bvsz.nu, klik op Gorzette digitaal en blader door het blad (jawel, de 

bladzijden worden omgeslagen). 

Er is dus een papieren en digitale versie. Iedereen begrijpt dat een papieren versie meer 
kost dan de digitale. Maar het is voor sommigen prettiger om de ouderwetse Gorzette 

lekker te lezen aan de ontbijttafel, of in de luie stoel. Anderen bekijken de Gorzette lie-

ver op de computer of laptop. Krijg je de Gorzette nog in de bus maar kies je ervoor het 

blad voortaan digitaal te lezen, stuur even een mail naar de redactie. Je krijgt dan een 

mail als de nieuwe Gorzette online beschikbaar is.  

In de Gorzette 2de kwartaal 2017 hebben 

we u laten zien wat de voorgenomen 

werkzaamheden van Woonplus in Zuid wa-
ren wat onderhoud betreft. Voor zover we 

zelf waar hebben kunnen nemen (er ko-

men nog steeds geen meldingen vooraf bij 

ons) zijn er 4 procedures opgestart in het 

najaar 2017, niet bepaald een gunstige 
tijd om dat soort werkzaamheden uit te 

voeren in verband met vocht e.d.  

1. In cluster 1160 Abbenbroekse-/Oude 

Maas-/Voornse-/Heenvlietsestraat en Ha-

vendijk zijn de schilderwerkzaamheden 
door de firma Willems opgestart nadat er 

heel wat reparatiewerk aan kozijnen en 

deurposten is verricht. De signalen over de 

veranderingen van kleurstellingen van het 

schilderwerk van groen naar blauw is in 
deze werkzaamheden niet terug gezien. 

Aan de Havendijk tussen no. 176 en 198 

zijn er door de firma Willemse gevelwerk-

zaamheden en hemelwaterafvoeren ge-

daan voorafgaand aan de verfwerkzaam-
heden. 

2. In cluster 1180 Brielse-/Geervlietse-/ 

Heenvlietse- en Voornsestraat is een voor 

ons onbekende aannemer aan het werk 

gegaan wat het schilderwerk aangaat. Dit 
gemengde complex, wat bestaat uit huur- 

en koopwoningen, blijft een probleem ge-

ven bij zulk soort werkzaamheden. De 

helft van de woningen (huur) wordt aange-

pakt en de eigenaren van de verkochte 

woningen doen niet allemaal wat aan de 
gevels van hun woningen en het blijft der-

halve altijd een afwijkend geheel met de 

rest. 

3. In cluster 1280 Grevelingenstraat e.o. is 

de firma Smits bezig met schilderwerk-
zaamheden. Daar is wel gekozen voor de 

blauw/witte combinatie wat het aange-

zicht van de woningen best ten goede 

komt. Wat betreft het vervangen van de 

lucht-verwarmingskasten door Combi-
ketels is nog geen besluit genomen bij 

Woonplus.   

4. Cluster 1090 Lek-/IJsselmonde-/Poor-

tugaalsestraat zit nog in de onderzoeksfa-

se; er loopt nog een funderingsonderzoek 
waarvan de kwaliteit van de fundering van 

invloed zal zijn voor de onderhoudswerk-

zaamheden voor de toekomst. Voor deze 

cluster staat het vervangen van de badka-

mers en toiletten op de rol evenals ver-
vanging van de individuele CV installaties. 

Gekeken wordt deze werkzaamheden per 

woning te clusteren zodat men maar één-

maal aan de woning hoeft te werken.  

We houden u op de hoogte. 
 

Namens de werkgroep Huurdersbelangen, 

Sjaak Bijloo. 

Stand van zaken Onderhoudsprocedure  

Woonplus 2017 

De Gorzette digitaal 
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Foto’s van Henk Burggraaf uit het archief 

Begroeide gevel van de woning aan de Ploegstraat 15 1995 kerst in de Middelharnissestraat 

Woonboten aan de Willemskade 
Toontjes Rommelmarkt aan de Groenelaan 
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Particulier Woning Verbetering 

Wat Particulier Woning Verbetering in de 

Gorzen betreft zijn er toch enkele ontwik-

kelingen gaande. Zo is in de Steenstraat 
een complex dat in het verleden een kerkje 

is geweest, te weten de “Bethel kerk” (zie 

elders in het blad). Ik ben bij de Bewoners 

Vereniging eind 1988 vanwege de renovatie 

samen met mijn buurman in de werkgroep 
gekomen om samen de klachten van de be-

woners met de projectleider te kunnen be-

spreken cq op te lossen. Naderhand werd 

mij gevraagd of ik met Rob Tas, die al enige 

ervaring had op het gebied van Particulier 
Woning Verbetering, deel wilde nemen in 

het bestuur van deze vereniging. Ik heb 

toen de toezegging gedaan en ik ervaar nog 

steeds nieuwe dingen. Zo kwam ik erachter 

dat er in de Gorzen toch wel het een en an-
der aan de hand blijkt te zijn met enkele 

woningen qua onderhoud. Bij de gemeente 

en het Servicepunt woningverbetering is 

men te rade gegaan bij een extern bedrijf 

dat onze wijk op de korrel heeft genomen 

(niet letterlijk) en daar is een verslag van 

gemaakt. De persoon die zich hiermee bezig 

heeft gehouden is al druk geweest met be-
zoeken afleggen bij bepaalde bewoners/

eigenaren om in gesprek te gaan over het 

onderhoud van die woningen. Daar zijn en-

kele oplossingen uit voortgekomen die re-

sulteren in goede gesprekken om daadwer-
kelijk iets te ondernemen om de woning op 

te knappen. Wat wij als geen ander begrij-

pen is dat het financieel ook haalbaar moet 

zijn. Je kan niet verwachten dat men zo-

maar liggende gelden heeft. Voorstellen die 
worden besproken zijn de helpende hand in 

de vorm van laagrentende leningen die 

eventueel na nader overleg overwogen kun-

nen worden. Ook hier komt dan de gemeen-

te aan te pas. We blijven dit op de voet vol-
gen en zullen u zo nodig over de andere 

ontwikkelingen in de wijk op de hoogte 

houden.  

 

Ger van den Bosch 

Sinterklaas en Pieten in Schiedam 
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Werkgroepen B.V.S.Z. 
Werkgroep Huurdersbelangen 

Sjaak Bijloo (coördinator)        Geervlietsestraat 37b   010-4268166 

John Ouwens        Grevelingenstraat 62   010-4732997 

Werkgroep Milieu 

Hans Grob        p/a Leliestraat 10   010-4730503 

Albert Bons        Volkerakstraat 18   010-4731945 

Werkgroep Stadsvernieuwing 

Albert Bons        Volkerakstraat 18   010-4731945 

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. 

Wijkoverleg 

Noteer de volgende data van het Wijkoverleg want u bent van harte welkom in de 
Leliestraat 10, aanvang 19.30 uur: 

  maandag 29 januari 2018  

maandag 26 maart 2018 
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Contactadressen van de straatteams 

ABBENBROEKSESTRAAT  Annie Doejaaren 

 Abbenbroeksestraat 14b 06 – 52 00 88 07 

BEIERLANDSESTRAAT Miranda Dingler  

 Beierlandsestraat 37 010 – 785 86 85 

DWARSSTRAAT Ouderraad OBS de Gorzen 

 Dwarsstraat 2 010 – 426 78 15 

FLAT NEREUS Kees van Nijnatten 

 Havendijk 331 010 – 473 32 40 

FLAT POSEIDON Tonnie Slechte 

 Havendijk 479 

GREVELINGENSTRAAT John van Oudenaarde 010 – 427 15 70 

 Grevelingenstraat 48 06 – 50 27 58 97 

KLAASWAALSESTRAAT Josien van Dijk 

 Klaaswaalsestraat 11a 010 – 426 86 71 

MAASSTRAAT Puck v.d. Laan 

 Maasstraat 40 06 – 28 11 99 12 

MAASDAMSESTRAAT Marjan Hartmann 

 Maasdamsestraat 16 010 – 473 62 17 

NIEUWE MAASSTRAAT Lia Sliedrecht 

 Nieuwe Maasstraat 17 010 – 273 16 32 

NIEUWE MAASSTRAAT Yvonne Esbach 

 Nieuwe Maasstraat 8 010 – 427 18 45 

PIONIER familie Prein 

 Lekstraat 48a 010 – 426 96 83 

PUTTERSHOEKSESTRAAT Chantal de Graaf 

 Puttershoeksestraat 31 06 – 17 77 07 69 

PUTTERSHOEKSESTRAAT Ineke Hoppe 

 Puttershoeksestraat 24 010 – 426 43 90 

STEENSTRAAT Jeannette Loekemeijer 

 Steenstraat 15 06 – 12 91 60 48 

STEENSTRAAT Annemarie Flach 

 Steenstraat 3 06 – 43 08 34 94 

STRIJENSESTRAAT Angela v.d. Tas 

 Strijensestraat 7 06 – 52 31 05 69 

VISSERSTRAAT Christine Pauw 

 Visserstraat 16 010 – 473 12 80 

VOORNSESTRAAT J. Snijders 

 Voornsestraat 7a 06 – 14 36 65 92 

WILHELMINAPLEIN P.H. van Bockkom 

 Wilhelminaplein 26 06 – 52 37 87 36 

Verzoek aan alle deelnemers om wijzigingen door te geven via  
redactiegorzette@gmail.com 
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Belangrijke telefoonnummers 

Alarmnummer       112 

Brandweer        010 – 446 81 00 

Politie en Buurtagent     0900 – 88 44 

Lichtblauwe brigade     010 – 219 14 55 

DCMR-meldkamer      0888 – 33 35 55 

Dierenambulance      010 – 477 79 75 

Eneco storingsdienst gas/elektriciteit 0800 – 90 09 

Evides water       0800 -15 29 

Instituut sociale raadslieden   010 – 246 50 03 

Irado         010 – 262 10 00 

Particuliere woningverbetering   010 – 238 06 33 

SOBO-woonzorgwinkel     010 – 273 47 01 

Stadswinkel        010 – 219 11 11 

Steunpunt mantelzorg     06 – 51 69 40 96 

Vlietland Ziekenhuis     010 – 893 00 00 

Wijkprocesmanager: Marcel Kreuger    010 – 219 10 27 

Woonplus        010 – 204 51 00 

WOT (Wijk Ondersteunings Team)  010 – 754 15 15 

  Bewaar deze nummers in/bij uw telefoon.  

Zijn er nog nummers waarvan u zegt: die zijn ook belangrijk voor mensen uit de wijk, 
geef het door. 
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