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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 

Per 1 januari 2018 heeft de BVSZ 818 leden. 

In 2017 werd 78 maal het lidmaatschap beëindigd: 

 -  8 ivm overlijden  

 - 22 hebben niet betaald 

 - 22 zijn verhuisd 

 - 26 hebben opgezegd, reden niet bekend 

Er kwamen 14 nieuwe leden bij. 

Gezocht: meer leden V/M. 

UW SCHRIFTELIJKE BIJDRAGE IS VAN 
HARTE WELKOM, GRAAG VÓÓR  

1 JUNI 2018. 
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Voorwoord 

Dit is de eerste Gorzette van het nieuwe jaar en daarom graag uw aandacht voor de 

contributie van 2018. Nog steeds slechts € 7,00 per jaar (dat is nog geen € 0,60 per 

maand). Uw lidmaatschapsnummer heeft een code: 

 K: u betaalt per kas aan de Leliestraat 

 B: u maakt zelf de contributie over op rekeningnr NL14 INGB 0003 5925 51 

 IC: de contributie wordt automatisch afgeschreven in maart 

Wilt u zo vriendelijk zijn als u code K of B heeft, te zorgen voor betaling in de maand 

maart? En als u code IC heeft, wilt u dan zorgen voor voldoende saldo?  
Als er wijzigingen zijn zoals adres of bankrekeningnummer, of 

u wilt op een andere wijze betalen, geeft u dit dat a.u.b. zo 

snel mogelijk door via info@bvsz.nu, of loop even binnen bij 

de Leliestraat. 

Er is contact gezocht met de winkeliersvereniging om te kij-
ken of wij elkaar kunnen versterken. Er is een nieuwe voorzit-

ter, René Paans, die enthousiast zijn nieuwe taak heeft opge-

pakt. Samen met hem zijn er wat ideeën besproken. Eén daar-

van is dat hij de Gorzette bij winkeliers ter inzage heeft ge-

legd. Overwogen wordt om de winkelier die de meeste nieuwe leden voor de BVSZ 
aanbrengt, het volgend jaar een korting op zijn/haar advertentie te geven.  

Een van de grootste ergernissen rond het parkeren zijn de busjes die het licht en uit-

zicht wegnemen. Een aparte plek voor busjes kost geld, en wie gaat dat betalen? Mis-

schien kunnen de eigenaren van die busjes, die toch ook wijkbewoner zijn, hun bus  
op een plek zetten waar andere bewoners er geen last van hebben? Er zijn nog geen 

oplossingen en de gemeente gaat ook niets ondernemen (zoals betaald parkeren) zon-

der overleg met de wijk. Wordt vervolgd. 

Inhoud 
Hoe word ik lid, bestuur  2 

Voorwoord. inhoud  3 

Jaarvergadering 19-2  4 

In Memoriam Kees  te G  5 

Paasfeest Zwembad Zuid  7 

Maastuin    7 

Beth-el Steenstraat  9 

As in Tas   12 

Gorzette digitaal  12 

Prijspuzzel   13 

Gorzette in kleur  14 

J & S Projecten  15 

Queen for a day  15 

Junior Masterchef  16 

Samen op stap  16 

Junior Masterchef  17 

Die oude platenspeler 18 

Zwembad Zuid, toekomst19 

Mulier instituut  21 

Geluid uit Zuid  23 

Gezocht: GTB-tegeltje 24 

Wandelen in de Gorzen 24 

Havendijk, overlast 25 

Koningsdag   27 

Activiteitenoverzicht 28 

Activiteitenoverzicht 29 

WOT bakkie op woensdag 30 

Ganzengroet van Ellen 32 

Foto’s ganzen  33 

Nieuwe straten  34 

Goednieuws Club  35 

Schoon Zuid, Punt Uit 35 

Water aan de lippen 37 

Werkgroepen  38 

Oproep werkgr buitenruimte 38 

Datum wijkoverleg  38 

Straatteams    39 

Belangrijke tel nrs  40 

Aanmelden nieuw lid 41 

PRIJSPUZZEL: onder diegenen die 4 goede oplossingen insturen 
wordt eind van het jaar een grote prijs verloot! Ik kan nu nog niet 
zeggen wat de prijs is want er is nog overleg met de winkeliersver-
eniging, maar het wordt iets bijzonders!  

Doe onze  

penningmeester 

een plezier en 

betaal vóór 

1 mei 2018. 
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Jaarvergadering 19 februari 2018  

1. Opening 

Voorzitter Albert Bons opent om 20:03 uur de 46ste jaarvergadering en heet de aanwezi-

gen welkom. Er zijn geen aanvullingen op de agenda en deze wordt daarmee vastge-
steld. 

2. Notulen 20 februari 2017 

Bladzijde 5 – dhr. Dingenouts merkt op dat hij de nieuwe redactrice erg fijn vindt wer-

ken, mede omdat zij een verslag heeft gemaakt voor het jaarverslag, wat vorig jaar 

niet het geval was. Hij merkt verder op dat hij vorig jaar in de kascontrolecommissie 
zat en teleurgesteld was in de samenwerking en het niet opvolgen van advies omtrent 

de verslaggeving. 

Bladzijde 7 – Dhr. Dingenouts merkt op bij punt 11 dat het niet per se een professional 

hoeft te zijn, maar dat een vrijwilliger met PR-ervaring ook voldoende is. 

3. Mededelingen 
Hier neemt mevr. Jeup het woord. Ze zegt dat ze veel problemen heeft met het uitla-

ten van honden, aangezien zij met een scootmobiel niet overal door kan. Ook merkt ze 

op dat ze het vervelend vindt dat de paaltjes bij het Berenrestaurant niet juist staan 

en er daardoor overlast is. De voorzitter stelt voor om samen met onze wijkprocesma-

nager naar deze problemen rondom de Maasboulevard te kijken. 
4. Het jaarverslag 

Bladzijde 2 – er staat als tijd 19:30 uur maar dit moet 20:00 uur zijn. 

Bladzijde 8 – dhr. Dingenouts maakt een compliment over het verslag van Marieke (de 

nieuwe redactrice). Mevr. Bouwhuis vraagt waarom Sjaak Bijloo en Ger v.d. Bosch af-

wezig zijn als bestuursleden. De voorzitter geeft aan dat zij bij een verplichte cursus 
zijn en daardoor niet aanwezig konden zijn en dankt mevr. Bouwhuis voor haar opmerk-

zaamheid. 

Hierna begint er een discussie tussen verschillende leden omtrent de hondenpoeppro-

blematiek in de wijk. De voorzitter reageert hierop door te melden wel te weten dat er 

boetes zijn uitgedeeld, maar dat we er nog niet zijn, en dat de BVSZ zich hiervoor blijft 
inzetten, in samenwerking met de gemeente en de winkeliersvereniging. 

Bladzijde 11 – dhr. Dingenouts vraagt aan de voorzitter of hij een idee heeft over een 

oplossing rond de problemen van de Havendijk en het parkeren. Hij vindt dat de ge-

meente de parkeerproblemen in de schoenen van de inwoners probeert te schuiven. De 

voorzitter en andere leden geven aan dat er gesprekken zijn geweest met inwoners en 
tijdens wijkvergaderingen over deze problemen, en dat dit dus erg hoog op de agenda 

staat, maar dat er nog geen oplossing is, maar er wel ideeën zijn besproken. Ideeën 

zijn bijvoorbeeld de werkbussen weren uit de wijk en extra parkeervoorzieningen ma-

ken op het braakliggend terrein bij de Gusto. Dhr. Dingenouts hoopt dat de BVSZ meer 

met de vuist op tafel slaat om de parkeer- en hondenpoepproblemen op te lossen, om-
dat dit al veel te lang speelt. 

Bladzijde 12 – Mevr. Jeup merkt op dat in de Oude Maasstraat nog steeds een zieke 

boom staat en dat er te weinig aan gedaan wordt door de gemeente. Andere leden ad-

viseren Mevr. Jeup om de "buiten beter app" te gebruiken, of de gemeente te bellen 

over dit soort problemen. 
5. Verslag kascontrolecommissie 

Mevr. Drenth neemt het woord en vertelt dat zij, samen met dhr. Koevermans, binnen 

1 avond alles hebben kunnen controleren en dat ze erg blij zijn dat alle bonnen aanwe-

zig zijn en er geen bijzonderheden waren. Applaus en complimenten volgen voor onze 
nieuwe penningmeester. 
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6. Jaarrekening 2018 
Dhr. Dingenouts vraagt waarom er posten zijn veranderd (verhuur zaal/consumpties). De 
penningmeester legt uit dat het eerste halfjaar dhr. Allewelt nog penningmeester was, en 
hij zich niet kon vinden in zijn vorm van de boekhouding rondom dit punt. De penning-
meester wil graag weten welke inkomsten de zaalhuur betreffen en welk deel de con-
sumpties, want anders kan dit een vertekend beeld opleveren. Ook meldt hij dat de 
boekhouding het eerste halfjaar is gecontroleerd door een extern bureau en dat zij geen 
bijzonderheden of onregelmatigheden hebben gevonden, en dat de nieuwe penningmees-
ter met een schone lei kon beginnen. De nieuwe penningmeester leest de brief van dit 
externe bureau voor. Hierop geeft dhr. Dingenouts aan dat hij dit graag had teruggelezen 
in het jaarverslag, eventueel met de brief van dit externe bureau. Verder is hij blij met 
de nieuwe penningmeester en de gang van zaken. 

7. Begroting 2018 
Er wordt nog gevraagd waarom er in de begroting een veel hoger bedrag is meegenomen 
voor onderhoud. Hierop antwoordt de voorzitter dat we nieuwe tafels en stoelen willen 
kopen, omdat deze erg vaak verplaatst moeten worden en de huidige inventaris hiervoor 
niet geschikt is (te zwaar). 
Dhr. Dingenouts geeft nog aan dat het saldo van de bank niet op de jaarrekening hoort 
maar op de balans. De penningmeester neemt dit mee. 

8. Verkiezing bestuur, benoeming voorzitter en redacteur 
De voorzitter wil de aftredende leden dhr. Allewelt en mevr. Mangnus bedanken voor hun 
inzet bij de BVSZ. Ook stelt hij de nieuwe leden voor: Willem Vogel (penningmeester) en 
Marieke Verwaaijen (redactrice). De leden hebben geen bezwaren voor deze verkiezingen 
en benoemingen. 

9. Verkiezing leden kascommissie 
Mevr. Drenth, mevr. Bouwhuis en dhr. Speijer geven zich op voor de kascontrolecommis-
sie van het aankomend jaar. Er wordt hierbij nog gevraagd of de financiën ook door ande-
re leden van het bestuur en de voorzitter worden gecontroleerd. De voorzitter antwoordt 
hierop dat dit zeker gedaan wordt (gezien de vroegere problemen). 

10. Rondvraag 
Dhr. van Vessem heeft een vraag over problemen rondom het rondslingerend vuil in de 
Groenelaan. Hierop wordt door de voorzitter aangegeven dat de winkeliersvereniging en 
de nieuwe voorzitter René Paans hiermee bezig zijn, ook in samenwerking met de ge-
meente. 
Albert Bons sluit de vergadering met de opmerking dat iedereen is uitgenodigd nog een 
hapje en een drankje te nuttigen voor zij vertrekken. 

 
In memoriam Kees te Gussinklo             

de beste jongerenwerker die de Gorzen heeft gehad 

Kees te Gussinklo is plotseling overleden ten gevolge van een 

maagbloeding. Kees was in het verleden in onze wijk werkzaam 

als jongerenwerker. En het moet gezegd worden: het is nooit zo 
rustig geweest met de jongeren als in die tijd. Hij begon door de 

wijk rond te tuffen met een "ijzeren hond" met daarin een tafel-

tennistafel, die hij dan midden in de wijk neerzette en dan wed-

strijdjes organiseerde met de wijkbewoners. Verder was hij de 

motor van het jeugdhonk de Dijk, dat door zijn bemiddeling tot stand is gekomen. Als 
bewonersorganisatie hebben wij heel veel met hem samengewerkt. Zo hebben wij de 

kerstbomenverbranding weten te verplaatsen van de Lekstaat naar de Maasdijk, bij de 

sluis. De jongeren die hij begeleidde hebben heel veel van hem geleerd en zijn daarna 

de organisatoren geworden van het Maasboulevardfeest, waarbij Kees enkele keren 

met de bewonersvereniging heeft meegevoetbald. Met het overlijden van Kees is een 
smaakmakend persoon heengegaan, en in de wijk is hij nooit vergeten. 

Albert Bons 
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Paasfeest zwembad Zuid op zondag 25 maart  

Het paasfeest in zwembad Zuid gaat op 

zondag 25 maart al van 10.00 – 13.00 

uur van start. We beginnen met paas-
eieren zoeken. Wie vindt dit jaar het 

gouden ei, het zilveren ei, het bronzen 

ei? Eenmaal gevonden, dan eerst de 

prijsjes in ontvangst nemen en dan 

heerlijk zwemmen in het diepe of on-
diepe bad met je vriendjes, vader, 

moeder of andere familieleden! 

De toegangsprijs is die dag iets lager. 

Tot zondag 25 maart om 10.00 uur in 

de serre van zwembad Zuid. 
Optisport en vrienden van zwembad 

Zuid. 

Het is donderdagmiddag 22 februari 

2018 als ik een afspraak heb met de tuin-

begeleidsters van de Maastuin. Bij het 
betreden van het gebouw (waar vroeger 

de Kinderboerderij zat) word ik ontvan-

gen door 3 dames. Allereerst stel ik mij 

even voor, en gelijk wordt er gevraagd: 

“Wilt u koffie of thee?” Ik neem koffie, 
graag zwart. En dan even de namen van 

de begeleidsters (zie foto): Mirjam Hooij-

meijer, Dilys Moons en Kim Zwart. Aan-

genaam, mijn naam is Willem van Ves-

sem. Hoe zijn jullie aan deze locatie 
gekomen? Dat is eigenlijk gekomen door 

Holger  Breek uit de Gorzen  Die heeft 

het initiatief genomen om de locatie 

nieuw leven in te blazen, omdat het ter-

rein er zo verwaarloosd bij lag. Onkruid 
tierde er welig, en het lag er toch maar 

braak bij. Hij had ook al schetsen (hij is 

hovenier) gemaakt van de opzet om het 

te ontwikkelen volgens een leuk plan, 

waarbij ook de scholen betrokken kunnen 
worden. Voor de kinderen zou dat gewel-

dig zijn, om met hun handen in de aarde 

te werken. Inzaaien van bloemen, groen-

ten, en een gedeelte aanleggen om in-

secten aan te trekken. Het initiatief en 
draagvlak voor de Maastuin bestaat al 3 

jaar. Ik was er zelf verbaasd over, want 

het was mij al die jaren niet opgevallen. 

Maar ik moet eerlijk zijn, ze werken er 
keihard aan, en als er bewoners in de 

wijk zijn die groene vingers hebben, dan 

zouden de tuinbegeleidsters het zeer op 

prijs stellen als deze mensen willen hel-

pen. Op vrijdag 9 maart om 13.00 uur 
kunt u een rondleiding krijgen in de 

Maastuin. De verwachtingen zijn hoog. 

Heeft u interesse, kom naar de Jachtha-

venlaan, het is niet te missen, u wordt 

verwelkomd door de dames.  
 

Willem van Vessem, BVSZ 

 

De Maastuin aan de Jachthavenlaan 
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Beth-el: een Goddelijk gebouw 
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“Wat een karakteristieke gevel”; met die 

uitspraak blijven passanten stilstaan bij 

het beeldbepalende pand op nummer 
20/22 in de Steenstraat.  

Gorzenaren kennen het pand beter als de 

voormalige wasserij de Glans, die hier 

decennia heeft gezeten, maar de ge-

schiedenis van het markante pand gaat 
echter veel verder terug.  

Met zijn opvallende kenmerken als de 

puntgevel en gotische ramen is het niet 

moeilijk te raden dat het gebouw dienst 

heeft gedaan als kerk.  
Momenteel staat het in de steigers voor 

een grote metamorfose waarbij de gevel 

is ontdaan van zijn vele lagen verf, hier-

mee voor sommigen een mysterie onthul-

lend, namelijk de naam van de kerk: 
Beth-el.  

In de Gorzen is de Bethelkerk meer be-

kend uit de Nieuwe Maasstraat, maar 

haar geschiedenis begint in de Steen-
straat.  

1900, de Gorzen is nauwelijks een wijk 

te noemen, hoogstens een dorpje waar  

 

 

voornamelijk arbeiders van de Schiedam- 

se scheepswerven Wilton Fijenoord, de 
Nieuwe Waterweg en Gusto wonen. Het 

enige kerkgebouw van de Hervormde Ge-

meente waar in die tijd diensten werden 

gehouden was de Grote Kerk in de Lange 

Kerkstraat. Die afstand was voor de on-
geveer 600 Gorzenaren, welke groten-

deels Hervormd waren, reden om de 

diensten niet te bezoeken. Om de Gorze-

naren toch over de drempel van de kerk 

te krijgen, ging het kerkbestuur op zoek 
naar een lokaliteit in de wijk. In de 

Schiedamse courant van 1901 is te lezen 

dat bij een openbare verkoop een 

“vereenigingslokaal”, bestaande uit twee 

samengevoegde woonhuizen, aan de 
Steenstraat 20 en 22 te koop was. Voor 

de som van 1400 gulden wordt het pand 

verkocht aan een dame die bereid was 

dit te verbouwen tot een lokaliteit voor 

“Evangelische doeleinden”; hier begint 
de geschiedenis van Beth-el, Hebreeuws 

voor Huis van God. 

 

Beth-el: een Goddelijk gebouw 
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De geschiedenis van Beth-el in de Steen-

straat is relatief kort. Reeds in 1911 

wordt er door de leden geklaagd dat er 
bij kerkdiensten te weinig ruimte is, 

waardoor er plannen worden gesmeed 

voor een nieuw kerkgebouw aan de Nieu-

we Maasstraat. Met de nieuwbouwplan-

nen in het verschiet, wordt het pand in 
1917 door de eigenaresse verkocht aan 

het Apostolische Genootschap, waardoor 

er voor Beth-el alleen nog maar op de 

zondagavond kerkdiensten mogelijk zijn. 

In 1934 wordt het pand voor 3200 gulden 
wederom doorverkocht, deze keer aan 

“De Evangelisatie-arbeid” die het pand 

omdoopt naar “Ons huis”, daarmee het 

laatste stukje religieuze geschiedenis van 

het markante gebouw. 
Op de drempel van de Tweede Wereld-

oorlog april 1940, vraagt C.J.A. Limburg 

een vergunning aan tot “oprichting van 

een stoomwasscherij en strijkerij in het 

pand Steenstraat 20”, hiermee een nieu-
we geschiedenis startend voor het ge-

bouw. Een geschiedenis die bijna op-

houdt in de nacht van 10 december 1955, 

wanneer vlammen metershoog uit het 

dak van de wasserij slaan. Met man en 
macht vechten de brandweermannen te-

gen de oprukkende vlammen die de  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

naastliggende woningen bedreigen. Door 

vereende krachten lukt het de brand 

meester te worden voor deze overslaat. 
Bij het ochtendgloren wordt de schade 

zichtbaar, inpandig moeten de machines 

en inboedel als verloren worden be-

schouwd, maar als door een (Gods)

wonder blijft het pand behouden. In 1975 
moet de brandweer wederom uitrukken 

voor een binnenbrand, nu blijft de scha-

de beperkt tot een stapel verbrand was-

goed.  

Na het vertrek van de Glans, in de twee-
de helft van de jaren 80, komt het pand 

in bezit van dhr. Vos Burchart die er zijn 

isolatie en plaatwerkbedrijf “VOBUSOL” 

vestigt. Na diens overlijden heeft zoon 

Peet nu grote plannen voor het gebouw, 
namelijk de gevel terugbrengen in haar 

oude glorie, inclusief de naam Beth-el 

boven de deuren.  

Hiermee is de cirkel weer rond voor het 

monumentale gebouw dat, na meer dan 
een eeuw geschiedenis, met twee we-

reldoorlogen en een bijna fatale brand, 

weer als een Feniks zal herrijzen. Zoveel 

overlevingskracht, daar moet God wel 

bijna de hand in hebben gehad, maar het 
was dan ook “Zijn Huis”. 

Bart Bos 

Beth-el: een Goddelijk gebouw 
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Elk voorjaar maakte Jelle Brandt Corstius een fietstocht 

met zijn vader Hugo, een wonderlijke man die veel be-

greep van dingen waar de meeste mensen niets van begre-
pen (palindromen), maar weer weinig van normale dingen 

(kinderen). Een bestemming was er nooit, maar wel de ze-

kerheid dat het niet langer dan twee dagen zou duren. An-

ders kregen ze ruzie. 

Twee maanden na het overlijden van zijn vader stapte Jel-
le Brandt Corstius weer op de fiets. Met in zijn tas een 

deel van zijn vaders as — en zonder iemand om ruzie mee 

te maken legt hij in zestien dagen 1.620 kilometer af. Hij 

logeert eerst bij een Maastrichtse dame die eist dat hij het 

douchewater opvangt om de wc mee door te spoelen, wordt onderweg door zigeuners 
bijna van de as beroofd en trekt met vijftig kilo aan bagage overmoedig door de Alpen. 

Bij het eindpunt van zijn tocht verstrooit hij de as vanaf een berg naar beneden.  

Ik was geroerd door de manier waarop hij het boek schrijft, naast de ruzies en erger-

nissen is de liefde voor zijn vader voelbaar.  

Door het lezen van het boek moest ik terugdenken aan de crematie van mijn eigen va-
der. Begin jaren 80 van de vorige eeuw leken de mogelijkheden nog beperkt. Uitstrooi-

en op de begraafplaats of over zee, dat waren de keuzes wel zo’n beetje. Een urn voor 

thuis was nog een stap te ver voor ons. Nu mis ik wel eens een plek om naar toe te 

gaan, al was het maar eens per jaar. Destijds kwam er heel wat weken na de crematie 

een brief met de korte mededeling dat zijn as verstrooid was. En hoewel het onze ei-
gen keus was, kwam het kille bericht bij mijn moeder, die net een heel klein beetje 

aan het opkrabbelen was, hard aan. Ook ik had een gevoel dat anderen voor ons had-

den gedaan wat we zelf hadden moeten doen of waar we in elk geval bij aanwezig had-

den willen zijn. 

Tegenwoordig zijn er toch meer mogelijkheden en worden alternatieve manieren niet 
meer zo snel vreemd gevonden.  

 

Liesbeth Dingenouts  

As in tas 

 

De Gorzette digitaal 

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

bladzijden worden omgeslagen). 

Er is een papieren en digitale versie. Iedereen begrijpt dat een papieren versie meer 
kost dan de digitale. Het is voor sommigen prettiger om de ouderwetse Gorzette lek-

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

ver op de computer, laptop of tablet. Krijg je de Gorzette nog in de bus maar kies je 

ervoor het blad voortaan digitaal te lezen (en kosten te besparen), stuur even een 

mail naar de redactie. Je krijgt dan een mail als de nieuwe Gorzette online beschik-
baar is.  
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Prijspuzzel BVSZ            1e kwartaal 2018 

Horizontaal: 
1. Bundel   3. Deel van een kerkdienst   6. Verstand   9. Een en ander   11. Jamaicaanse muziek   12. Enzovoorts (afk.)  
13. Witte mier   15. Fout   16. Technische Universiteit   17. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds   19. Iemand die niets 
uitvoert   22. Vogel   24. Zuivelproduct   26. Leesteken   27. Discussie   29. Niet bedoeld, onverwachts   33. Bloedvat  
34. Droevig muziekstuk   38. Snauw   40. Ad vocem   41. Kostuum   42. Situatie dat een proces vastloopt   45. Meisjes-
naam   46. Onaangepast   47. Kantonrechter  48. Geestelijke   49. Weefsel   50. Sprookjesfiguur 
Verticaal: 
1. Afgelopen!   2. Deel van een bloem   3. Hoofd van een republiek   4. Begin van organisch wezen   5. Sieraad              
6. Kroeg   7. Bijbels figuur   8. Tv-kanaal   10. Tijdseenheid   14. Ogenblik   18. Meisjesnaam   20. Moeder    21. Reptiel  
23. De onbekende (Latijn)   24. Broodje   25. Naar buiten gericht   26. Door krakers bezet perceel  28. Koeiengeluid   
30. Laus Deo   31. Gat waardoor vloeistof wegloopt   32. Iers republikeins leger (afk.)   35. Verenigde Staten   36. Deel 
van een schip   37. Deel van een gebouw   39. Belangrijke speelkaart   42. Europeaan   43. Engelse kroeg   44. Winter-
sportartikel    

Oplossing sturen naar 
redactiegorzette@gmail.com 
of 
Redactie Gorzette 
Leliestraat 10 
3114 NK  Schiedam 
o.v.v. prijspuzzel 1e  
kwartaal 2018. 

Oplossing prijspuzzel 1e kwartaal 2018 
 

Oplossing: ……………………………………………………………………………………………... 
 
Uw naam: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………. Postcode: 311………………. 
 
Evt telefoonnummer: ……………………………………………………lidnr: ……………... 
 

Stuur uw oplossing vóór 7  

mei 2018 op en maak kans op 

een waardebon van  € 12,50,  

te besteden in de Gorzen. 

U kunt uw oplossing per mail 

sturen naar  

redactiegorzette@gmail.com 
of per post, zie hieronder.  
Vorige puzzel: er zijn 19 goede in-

zendingen via mail en post binnen-

gekomen. Na een eerlijke trekking 

is mw. Snoeck-v.d. Hoeven uit de 

Oude Maasstraat als winnaar naar 

boven gekomen. Van harte gefelici-

teerd! De waardebon komt z.s.m. 

uw kant op.  

Breng na het oplossen van de puzzel de letters over naar de corresponderende vakjes hieronder. Dat is het oplossingswoord. 
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Ellen, het ganzenvrouwtje van de 
Gorzen, in gesprek met Chinees. 

De vorige Gorzette was voor een groot deel in kleur. Het was een experiment; hoe 
wordt het ontvangen, krijgen we daardoor meer leden, en vooral: wat zijn de kosten? 
Het werd goed ontvangen; foto’s in kleur spreken toch meer dan zwart-wit. Of we 
meer leden hebben gekregen is niet te zeggen; als nieuwe leden zich aanmelden is niet 
altijd bekend waarom. Maar de kosten zijn beduidend hoger. Vandaar ook dat in deze 
uitgave niet alle foto’s in kleur zijn gedrukt. Het zou natuurlijk mooi zijn als wij niet 
meer hoeven te beknibbelen op de kleuren. U kunt ons daar bij helpen. Door bv de 
Gorzette aan buren of kennissen te laten lezen (zie de laatste pagina). Of, als u een 
eigen bedrijf heeft, een advertentie in de Gorzette te plaatsen. Wat advertenties kos-
ten staat elders, met de kanttekening dat wij de extra kosten voor kleur volgend jaar 

gaan herzien. Nu zijn die kosten voor iedere advertentie € 10,00 extra. Dat is naar ver-

houding teveel voor een kleine, en te weinig voor een grote advertentie.  
Dus: hoe meer leden en advertenties, hoe meer kleur. 
Redactie 

De Gorzette in kleur 
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Stichting J & S projecten 
Stichting J&S (Jongeren en Senioren) Pro-

jecten zet zich in voor iedereen in de 

Gorzen, jong en oud. Ondanks dat de buurt 
een echte volksbuurt is en bijna iedereen 

elkaar kent, is er helaas ook onbegrip en 

eenzaamheid. Door de kwetsbare groepen in 

de wijk te signaleren en hen echt te helpen 

met datgene wat ze nodig hebben, kan J&S 
zich nuttig maken. Zo brengen wij jongeren 

en senioren samen, wat de band tussen deze 

groepen versterkt. Senioren komen uit hun 

isolement en zijn minder bang en de jonge-

ren zijn meer betrokken en gaan (anders) 
nadenken over hun toekomst. Stichting J&S 

opent de deuren voor iedereen die met een 

positieve blik naar de toekomst wil kijken en 

samen wil werken aan een buurt die veilig en 

prettig is voor iedereen.  
Wat doen wij?  

- een eigen plek creëren waar mensen uit de 

Gorzen elkaar kunnen ontmoeten! 

- persoonlijke begeleiding aanbieden. 

- bemiddeling bij stages en instanties. 
- een netwerk creëren van hulporganisaties, 

bedrijven en inwoners van de Gorzen. 

- een breed scala aan ad-hoc-activiteiten 

aanbieden voor jong en oud. 

- bijzondere initiatieven opzetten voor, door 
en met Gorzenezen.  

J&S Projecten 

Groenelaan 38A  

3114 CH Schiedam 
 

Mieke Wigmans: 06—53 28 32 35 

Martin Stolk: 06—41 04 56 27 

contact@jsprojecten.nl  

Heb jij tijd, behoefte, zin of 

ideeën, meld je dan aan. Er is 

voor iedereen, jong of oud, wel 

iets te doen. 

Ken jij iemand die wel een totale metamorfose verdient? Iemand die altijd voor ieder-

een klaarstaat? Iemand die door ziekte of problemen het wel eens verdient om zelf een 

dag in het zonnetje gezet te worden? Geef haar dan nu op voor Queen For A Day! Een 
dag van make-up, kapper, kleding, coaching en verwennerij, verzorgd met een lekkere 

uitgebreide lunch. Aan het eind van deze  

heerlijke verwendag doen we een drankje  

met de familie en vrienden van de Queens,  

om het mooie resultaat mee te delen! Je  
kunt t/m 31 maart je mail sturen naar  

queens-groenelaan@hotmail.com. De grote  

dag vindt plaats op donderdag 26 april 2018.  

Op FB-pagina Queen For A Day krijgt u een  

kleine indruk van de voorgaande jaren.  
Deze hele dag wordt GRATIS aangeboden  

door MUST kledingparty’s, Hair and Tools,  

Claudia’s Oriflame en Lucky U! 

Queen For A Day 
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Maandag 5 februari was de eerste les van onze pilot Junior Mas-
terchef waarbij kinderen uit de wijk een driegangenmenu maken 
voor senioren uit de wijk. Ze leren hier alle kneepjes van het vak 
van een professionele kok. De kinderen gingen in hun schort 
(compleet met koksmuts) vol enthousiasme aan de slag. De seni-
oren kwamen rond 17.30 uur aan tafel in de Leliestraat en samen 
hebben ze genoten van een heerlijk driegangenmenu. De kin-
deren hebben hun Pop-Up restaurant omgedoopt tot Gorzenkids 
Restaurant. Op maandag 5 maart is de 2e pilot en daarna gaan 
we kijken hoe we het verder uit gaan breiden in de wijk.  
Mieke Wigmans 
J&S Projecten 

Junior Masterchef 

Samen op stap?! 

Zou u, als senior uit de Gorzen, graag weer eens gezellig 

met iemand willen winkelen in de Koopgoot, de apen bekij-

ken in Blijdorp, lekker uitwaaien aan het strand? De moge-

lijkheden zijn eindeloos. Vertel ons uw droom en wij gaan 

samen bekijken of wij die droom waar kunnen maken! 

Wilt u zich aanmelden of kent u iemand die dit leuk zou vin-

den? Neem contact op met Mieke 06—53 28 32 35, reageer 

via Facebook of stuur een mail naar contact@jsprojecten.nl  
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Ik wil graag reageren op het stukje 
van Liesbeth Dingenouts uit de vo-

rige Gorzette. Zij had het o.a. over 
een platenspeler die kennelijk op 

haar als jong meisje, in de jaren 
50, grote indruk heeft gemaakt. 

Welnu beste Liesbeth en lezers, 

dat kan ik me best voorstellen 
want dat geluidapparaat was in die 

jaren een grote luxe in de woonka-
mer, net als een tv-toestel en een 

bandrecorder. Alleen mensen met 
een modaal inkomen en midden-
standers konden zich dat veroorlo-

ven. Voor de gewone arbeider was 
het veel te duur. Dat kan men zich 

nu niet meer voorstellen, vooral de 
nieuwe generatie want ja, de tij-

den zijn veranderd. Nu, anno 2018, 
heeft iedereen, zelfs de jeugd, wel 
een smartphone of laptop. Weer 

even terug in de tijd; toen was het 
allemaal niet zo vanzelfsprekend. 

Bijvoorbeeld in de zomer van 1958 
bestelde mijn vader in een dolle 

bui een platenspeler, compleet 
met meubelkast en radio van het 

merk ‘Erres’ en ‘Philips’ bij de ra-
dio-elektrawinkel Hakor in de 
Groenelaan 61. Wel leuk allemaal 

maar vader had er niet goed over 
nagedacht of hij dat hoge bedrag 

wel kon betalen. Dus paniek in hui-
ze Burggraaf maar gelukkig was de 

winkelier Cor Schilperoord ons 
goed gezind. Er werd een regeling 

getroffen en zo mocht vader het 
bedrag in wekelijkse termijnen af-

lossen (op de pof noemde men 
dat). Ik, 10 jaar oud, vond de pla-
tenspeler prachtig en keek vol be-

wondering hoe de 78-toerenplaten 
(van bakeliet) 10 platen één voor 

één d.m.v. een platenwisselaar, 
automatisch afspeelde; Doris Day, 

The Platters, Dean Martin, Frank 
Sinatra. 
In die periode, 1958, bereikte de 

Rock & Rollmuziek zijn hoogte-
punt. Die Amerikaanse muziek was 

‘hot’. Mijn halfzusje Maartje Juijn 
(foto) kocht dan ook de eerste 45-

toeren singeltjes, o.a. van Chuck 
Berry, Louis Prima, Fats Domino en 
Elvis Presley; wij hebben ze grijs-

gedraaid. Maar ja, mijn ouders wa-
ren daar niet zo over te spreken, 

die vonden dat maar herrie, sma-
keloos en rommel. Tja, zo ging 

dat, het waren andere tijden. 

 
Henk Burggraaf 

Die oude platenspeler 
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De BVSZ heeft destijds de Vriendenstichting van Zwembad Zuid mede opgericht. Op de-

ze wijze blijft de betrokkenheid. De voorzitter van de BVSZ Albert Bons is tevens voor-

zitter van de Stichting.  
Het bestuur van de Vriendenstichting heeft, net zoals de exploitant van het Zwembad 

Optisport een bewogen 2017 achter de rug. Naast het blijvend stimuleren en het geven 

van zwemlessen, het uitbreiden van de openingstijden, richt Optisport Schiedam samen 

met het bestuur van de Vriendenstichting zich op de toekomst van het Zwembad en om-

geving. Bestuursleden bezochten belangrijke bijeenkomsten die verband houden met de 
herontwikkeling van de Wilhelminahaven en omgeving en participeerden in de project-

ontwikkeling oa van de NatuurVriendelijke Oevers. In aansluiting hierop werden wen-

sen, ideeën en voorstellen ingediend richting Gemeente, politieke partijen en besturen 

om een “hernieuwd” zwembad te ontwikkelen, als onderdeel van een sport- en ontmoe-

tingscentrum, met name voor de bewoners uit de wijken beneden de A20. Dit centrum 
vormt een belangrijke schakel tussen de havens en de stad, met een natuurlijke aanslui-

ting op het Volkspark en een recreatieve omgeving. Bij de verdere invulling wordt goed 

samengewerkt met de Zeekadetten en Waterscouts. In februari 2018 wordt er met de 

gemeente verder gepraat over het vervolgscenario, om in september het hele project 

op te kunnen starten. In februari zal dan ook het resultaat van het in opdracht van de 
gemeente uitgevoerde onderzoek door het Mulier Instituut bekend zijn; de behoefte aan 

zwemwater en de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport nu en in de toe-

komst. Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden ze specifiek aandacht aan 

zwembaden en het sportief gebruik van de openbare ruimte.  

 
Op het gebied van zwemactiviteiten en inzet van vrijwilligers werken Optisport en de 

Vriendenstichting nauw samen. In 2017 waren de Paula Kooperdag met 105 leerlingen 

en het Paaszwemmen weer succesvol. Er wordt in het nieuwe jaar gekeken hoe sommi-

ge activiteiten samengebundeld kunnen worden om nog meer Schiedammers naar het 

zwembad te trekken. De bedoeling is om het bezoekersaantallen van 50.000 per jaar op 
te schroeven naar ca 60.000 per jaar of meer. Optisport heeft extra activiteiten als 

speerpunten in 2018 opgevoerd zoals Aquatrim op dinsdagmiddagen, uitbreiding van 

snelcursus leren zwemmen en zeemeerminzwemmen. In 2017 behaalden 436 kinderen 

hun zwemdiploma en zaten 732 kinderen op zwemles. Het bestuur van de Vrienden is 

gecharmeerd van de KNZB-visie waarbij leerlingen van scholen voortaan gaan natgym-
men. Een prima vervangactiviteit voor het wegbezuinigde schoolzwemmen. Het bestuur 

blijft erbij dat elke leerling die van de basisschool naar het voortgezette onderwijs gaat 

tenminste moet beschikken over een A diploma, liefst B en C erbij. Omdat er nog steeds 

te veel leerlingen geen diploma hebben en geen zwemles volgen, vindt het bestuur dat 

er een onderzoek moet plaatshebben i.s.m. de Gemeente en de scholen om na te gaan 
welke leerlingen nog steeds geen zwemdiploma hebben.  

Bewogen jaar voor het Zwembad en de  
Vrienden op weg naar een nieuwe toekomst 
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Om de toekomst met nieuwe ontwikkelingen op zwem- en sportgebied aan te kunnen, 

zijn we verheugd te kunnen melden dat we met ingang van 1 januari een verjongd be-

stuur hebben. Dit bestuur gaat met veel inspiratie in samenwerking met Optisport en 
met alle samenwerkingspartners en donateurs in haar uitgebreide netwerk, verder 

werken aan de toekomst van het zwembad in een her-ontwikkelde omgeving. Het 

nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: 

Dagelijks bestuur en cluster herontwikkeling Zwembad en omgeving: 

Voorzitter     Albert Bons 
Secretaris     Mari Dingenouts 

Penningmeester   Peter Paul Stol 

Er hangt hieronder ook een werkgroep met 3 bouwdeskundigen. 

Webmaster/communicatie John Maasakker  

Cluster (zwem)activiteiten en vrijwilligers:  
Leida van Grootveld, Corrie Verdam, Sascha Overgoor en Jaschenka Wittebol  

Er hangt hieronder ook een werkgroep met de vrijwilligers Greta v.d. Moer en Chantal 

v.d. Marel.  

Wij allen hebben vertrouwen in de toekomst van Zwembad Zuid.  
 

Albert Bons en Mari Dingenouts 
Januari 2018 

 

 

3 maart had dit Nijlganzenpaar nog 10 jongen. Een 

week later waren de kleintjes allemaal verdwenen. 

De natuur kan hard zijn. Maar ongetwijfeld komt er 

binnenkort weer een nieuw nest. 
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Maandag 8 januari heeft het Dagelijks 

Bestuur Albert Bons, Mari Dingenouts en 
Peter Paul Stol van de Vriendenstichting 

Zwembad Zuid gesproken met een On-

derzoeker van het Mulier Instituut. Dit 

instituut voert een opdracht uit van de 

gemeente Schiedam naar de ruimtelijke 
behoefte voor buiten- en binnensport nu 

en in de toekomst (2025 en 2035). Naast 

sportparken, sporthallen en gymzalen 

besteden ze specifiek aandacht aan de 

zwembaden en het sportief gebruik van 
de openbare ruimte. Het onderzoek be-

staat uit vier delen, waaronder de huidi-

ge en toekomstige behoefte aan zwem-

water  Hierna volgt de uitwerking van 

het gesprek. Naar verwachting wordt de 
nota medio februari of maart gepresen-

teerd.  

In 2010 is er sprake geweest van sluiting 

van zwembad Zuid. Actiecomité Red 

zwembad Zuid heeft zich in die tijd inge-
zet om het zwembad te behouden. Dit is 

succesvol geweest en de gemeenteraad 

heeft ingestemd met het behouden van 

het zwembad voor 10 jaar (tot 2022) met 

hieraan gekoppeld een renovatie van het 
bad. Na het openblijven van het zwem-

bad is de actiegroep overgegaan in een 

stichting ‘Vrienden van Zwembad Zuid’. 

Deze stichting zet zich nog steeds in voor 

een aantrekkelijk en toekomstbestendig 
zwembad Zuid. Na de renovatie is zwem-

bad Zuid in 2013 weer opengegaan, met 

in 2014 Optisport als nieuwe exploitant 

(voorheen gemeentelijk zwembad). De 

Stichting geeft aan dat er belangrijke re-
denen zijn geweest om zwembad Zuid 

open te houden. Ten eerste was er naar 

mening van de Stichting te weinig zwem-

water wanneer zwembad Zuid zou slui-

ten. Ten tweede zou het voor mensen uit 
de zuidelijke wijken van Schiedam te ver 

zijn om naar zwembad Groenoord te rei-

zen voor zwemles en recreatie. Ten der-

de zijn er weinig sportvoorzieningen in 

zuidelijk Schiedam. Openblijven van het 

zwembad is volgens de stichting cruciaal 
om kinderen te laten bewegen. Met het 

afschaffen van het schoolzwemmen in 

2013 kwam er nog een extra reden bij 

om het zwembad in Zuid open te hou-

den, namelijk het feit dat meer kinderen 
naar waarschijnlijkheid geen diploma 

zouden halen bij sluiting van het dichtst-

bijzijnde zwembad. In de huidige jaren 

zet de stichting zich samen met Opti-

sport in voor sportstimulering van de 
jeugd en ouderen door ruime openings-

tijden te stimuleren bij Optisport, vrij-

willigers die meehelpen bij activiteiten 

in en rond het zwembad, inzetten op 

aantrekkelijk lesaanbod voor kinderen en 
zij hebben ideeën over de toekomst van 

het zwembad en zetten deze actief bij 

de gemeente neer. Het resultaat is dat 

de afgelopen jaren het zwembad steeds 

meer uren open is met verschillende ac-
tiviteiten en dat er sinds 2014 een stij-

ging in de bezoekaantallen te zien is (mn 

op het gebied van instructiezwemmen).  

Wat betreft de toekomst is de stichting  

duidelijk. Zij sluiten graag aan bij de ge-
biedsontwikkeling in de Wilhelminahaven 

om een hernieuwd zwembad te bewerk-

stelligen. Hun doel is om een multifunc-

tioneel ontmoetingscentrum te creëren 

waar mogelijkheid tot zwemmen, andere 
sporten en ontmoeten is. Deze ontwikke-

ling dient samen te gaan met de ontwik-

keling van de natuurvriendelijke oever 

bij de haven. Zodat het natuurgebied, 

het zwembad en het volkspark bij elkaar 
aansluiten en het een aantrekkelijk ge-

bied om te sporten wordt. Idealiter ziet 

de stichting een zwembad dat ook meer 

geschikt wordt voor de verenigingssport 

dan het huidige 25-meterbad. De stich-
ting geeft aan dat het faciliteren van 

verenigingen een positief effect zal heb-

ben op de sportstimulering in de wijken 

zuid, oost, centrum en west. 

Vrienden Zwembad Zuid in gesprek met  
het Mulier Instituut 
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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. 

 

Van Leeuwen Tweewielers - Als het om fietsen gaat! 

Aan de Groenelaan in Schiedam, midden in het hart van de Gorzen, is al vijftig jaar lang Van Leeuwen 
Tweewielers gevestigd. Gedegen vakmanschap en uitstekende service gecombineerd met een no-
nonsensementaliteit maken van Van Leeuwen een geliefd adres als het om fietsen gaat. Van Leeuwen 
Tweewielers is dealer van Gazelle, Giant, Batavus en Sparta. 

Ook hebben wij een breed assortiment elektrische fietsen. Op zoek naar een fiets die echt aan al uw 
wensen voldoet? Kom gerust langs om ons aanbod te bekijken en een proefrit te maken. Wij geven u 
graag advies. 

Groenelaan 48, 3114 CJ Schiedam  Tel.: 010 426 33 36   

info@vanleeuwentweewielers.nl  www.vanleeuwentweewielers.nl   

Openingstijden: 
di-vr : 09:00 - 18:00 uur 
za : 09:00 - 17:00 uur 

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. 

mailto:info@vanleeuwentweewielers.nl
http://www.vanleeuwentweewielers.nl
http://postzegelhandeljava.hyves.nl/
http://piensgallery.hyves.nl/
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Geluid uit Zuid 
Schiedam Zingt Warme Winterklanken 

Zingen is leuk. Dat ervaart het koor 

Geluid uit Zuid dat inmiddels drie 

jaar bestaat. Doordeweeks repete-
ren zij in het Hof in Zuid. Af en toe 

een optreden. Het eerste jaar was 

dat o.a. in de bibliotheek aan de 

Lange Haven, in het jaarbeursge-

bouw in Utrecht en bij Irado.  
Op zondag 28 januari presenteerde 

het koor (ca 36 leden) samen met 

dirigent Thijs zich wederom. Dit 

keer met andere koren uit Schiedam: 

The Green Forest Selection, het Schiedamse Koor, popkoor Pleasure en de koren Onder 
Molens West en Groenoord. Dit gebeurde in het stampvolle Alevitisch Cultureel Cen-

trum Rijnmond, gevestigd aan de Albardastraat. Elk koor zong enkele liedjes uit eigen 

repertoire. Geluid uit Zuid bracht o.a. het prachtige lied “I am sailing” ten gehore. Bij 

de meezingers presenteerde het koor zich met het lied “Ja Zuster, Nee Zuster”. Het 

was genieten die middag van de Schiedamse Nachtegalen. Vrolijk en tevreden gingen 
zij en de aanwezigen weer naar huis.  

De Stichting Mooi Werk o.l.v. Bob van de Lugt kon weer een geslaagd evenement op 

haar inmiddels lange lijst bijschrijven. 

 

Mari Dingenouts 
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Wandelen in de Gorzen voor jong en oud 

In april willen we gaan wandelen in de Gorzen onder  

begeleiding van een echte Gorzenees die bijzonder-

heden in de wijk laat zien en hier iets over vertelt.  
Onderweg nemen we een momentje  

rust om te genieten van koffie  

met gebak.  

Heb je zin om gezellig mee te  

wandelen, geef je dan op!  
 

  

 Je kunt je aanmelden   

 via onze Facebookpagina 

 of stuur een mail naar  
 contact@jsprojecten.nl 

 

GTB-tegeltje 

Hierbij een oproep aan onze lezers: wie kan 

Margo Heinsbroek helpen? De meeste Gorzene-

zen zullen Margo wel kennen. Zij is de klokke-
luidster die de mensen op hun vrije zondag wak-

ker luidt om naar de Heilig Hartkerk te togen. 

En zij doet zoveel dingen meer, ook helpen bij 

diverse organisaties. Margo is in het bezit van 

een GTB-tegeltje van 100 jaar Gemeente Tech-
nische Bedrijven. Omdat het touwtje is ver-

droogd is het tegeltje kapot gevallen (zie foto). 

Helemaal kapot, en gebroken, met ook nog een 

gebroken hart van Margo, omdat zij het ooit van 

haar man kreeg die bij de GTB heeft gewerkt. 
Dus ..... wie kan Margo helpen aan een heel te-

geltje? U kunt haar bellen, en ze komt het per-

soonlijk bij u ophalen. Misschien heeft iemand 

van IRADO nog ergens een tegeltje liggen? Mar-

got zal u bijzonder dankbaar zijn. U kunt haar 
bereiken op telefoonnummer 010 - 426 61 26. 

 

mailto:contact@jsprojecten.nl
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Sinds 2009 zijn de bewoners van de Havendijk en omstreken en de BVSZ al bezig om ge-

luid, lucht, trillingen en parkeren in goede banen te leiden en verantwoord te houden. 

Net zoals de vrachtwagens dendert de gemeente maar door. Het gevolg: na een aantal 
jaren nog steeds geen oplossing voor de parkeerproblematiek, geluidsoverlast en lucht-

vervuiling. Alternatieve oplossende plannen van bewoners worden van tafel geveegd. 

Parkeren voor andermans garage is geen optie. Het college blijft vasthouden aan het 

weghalen van de 40 parkeerplaatsen langs de Havendijk en die onderbrengen in de 

buurt. De Gemeenteraad is eind vorig jaar ingeschakeld. Er is in Stadserf en de Raads-
commissievergadering ingesproken door VVE voorzitters Kateline Kaptein, Tonny Slech-

te en Mari Dingenouts om een goede oplossing te bewerkstelligen. Ook de bewoners in 

de laagbouwwoningen roeren zich en willen een oplossing op maat (zie ook Schiedam-

stad.nl).  

Een aantal politieke partijen zorgde ervoor dat de brief namens de bewoners van de 
flats werd geagendeerd in de Raadscommissie van 23 januari. De dag ervoor stuurde 

het college een brief naar de raad met tekeningen waarop meer parkeerplaatsen wa-

ren opgenomen. De Gemeenteraad vindt dat de verantwoordelijk wethouder open 

moet staan voor de ideeën van bewoners en moet kijken naar de mogelijkheden. Er 

wordt onderhandeld en gezocht naar een oplossing van het parkeerprobleem. Daarna 
komt herinrichting aan de beurt en dat wordt tijd na ca 30 jaar. Maar het gaat daarbij 

meer dan alleen het oplossen van een parkeerprobleem.    

Havendijk is meer dan een parkeerprobleem 

Mari Dingenouts spreekt 

in namens de ALV Nereus 

voor de Klankbordgroep 
Havendijk en de BVSZ. 

Hij  vertolkt de gevoe-

lens van vele bewoners 

uit Zuid, omdat de Ha-

vendijk meer is dan al-
leen maar een parkeer-

probleem. Het gaat bij-

voorbeeld ook over scho-

ne lucht. Hij spreekt niet 

namens de Klankbord-
groep Havendijk, die 

buigt zich later over het 

totale conceptplan herin-

richting Havendijk.  

Hij dankt de gemeenteraadsleden dat zij hun brief van 30 november hebben geagen-
deerd. De bewoners en de BVSZ ageren al zeer lang tegen de overlastgevende functie 
van de Havendijk.  
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Havendijk is meer dan een parkeerprobleem 

De zuidelijke randweg hoort niet thuis in 

een woonwijk. Het steeds zwaarder wor-

dende vrachtverkeer en de gemeente 
denderen maar door. Dit ondanks de   

overschreden grenzen van de aantallen 

zwaar autoverkeer, luchtvervuiling, ge-

luidsoverlast, trillingen en de gevolgen 

van de openstelling van de A4. Je zou zeg-
gen er is nu wel een grens bereikt van de 

overlast voor de bewoners rond de Haven-

dijk in de Gorzen. Wel nee, want de Ha-

vendijk moet nog beter worden voor het  

doorstromen van het (zware) vrachtver-
keer, was het argument. Dan gaan de par-

keerplaatsen langs de Havendijk maar 

weg, vertelde de eerste schets van de ge-

meente. Onacceptabel vond de toenmali-

ge Klankbordgroep Havendijk. Zoals ge-
woonlijk werden wensen en ideeën aange-

hoord, de gemeente drukte weer gewoon 

door. Nog twee voorbeelden: we nemen 

het landelijk project duurzaam veilig over 

en de aanleg van een tweezijdig fietspad 
aan de zuidzijde. Eindelijk bekende de 

gemeente vwb de aanleg van een tweezij-

dig fietspad kleur in de brief van 22 janu-

ari aan de Gemeenteraad.  Het was al be-

kend van de inmiddels vertrokken project-
leider dat hiervoor ook bomen gekapt 

moesten worden.   

Toch probeerden we het door de gemeen-

te gecreëerde parkeerprobleem met ge-

bruik van een grasstrook en grastegels op 
te lossen met als antwoord: Geen sprake 

van volgens de ambtenaren, wat later in 

het overleg met de wethouder bevestigd 

werd. Jullie gaan maar deels voor ander-

mans garage parkeren. Ongelooflijk. Dat 
was voor ons de limit. Daarop volgde de 

brief van en namens de bewoners dd 30 

november 2017 aan de gemeenteraad. De 

projectleider schreef later: “Samen met 

bewoners geconcludeerd dat het parkeren 
op de Havendijk verplaatst moest worden 

om ruimte te creëren voor verschillende 

wensen en kaders”. Een onjuiste voorstel-

ling van zaken. Net zoals er 40 parkeer-

plaatsen van langs de Havendijk onder 

aan de dijk bij de laagbouwwoningen 
moeten komen, terwijl daar een fiets-

straat bedacht is tijdens de KBG-

vergaderingen. De bewoners, de BVSZ en 

de klankbordgroep willen de Havendijk 

met een gebiedsgerichte aanpak wel op-
knappen, maar de indeling zoals die nu is 

willen ze zo houden. Met parkeerplaatsen 

langs de Havendijk, aanvullende ruimte 

voor parkeren op een grasstrook, ver-

keersbelemmerende maatregelen, fiets-
paden aan beide zijden, geen onnodige 

bomenkap, en blijvend periodiek meten 

van luchtvervuiling en geluid, zoals eerder 

vastgesteld en vast te stellen in de nieu-

we nota geluid! Tot slot nog een aan-
dachtspunt, ter oplossing van het parkeer-

, participatie- en communicatieprobleem.  

De tekst staat al een tijdje op de gemeen-

telijke website bij parkeren in Schiedam. 

Om parkeersituaties te verbeteren werken 
we samen met belanghebbenden maatre-

gelen uit en voeren we alleen door als het 

merendeel van de belanghebbenden daar 

ook achter staat. De brief van het college 

van 22 januari aan de gemeenteraad is 
eindelijk een stap in de goede richting”, 

aldus Mari Dingenouts, bewoner van de 

Havendijk.  

Voorzitters Nereus en Poseidon vertellen hun verhaal bij 
Look TV 
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DINSDAG    per 

Bibliotheek  9.00-12.00 Hof in Zuid gratis  

Koersbal 13.45-15.45 Seniorenwelzijn/ Hof in Zuid € 3,95 maand 

Spreekuur BVSZ 14.00-16.00 Leliestraat 10 gratis  

Sjoelen 19.00-22.00 Seniorenwelzijn Hof in Zuid € 3,95 maand 

Pilates 19.30-21.00 Hof in Zuid € 20,00 maand 

ZUOS, klaverjas- en jokeravond 19.45-22.30 Leliestraat 10 € 2,50 keer 

niet iedere dinsdag     

Warme wijklunch 12.00 H Hartkerk informeer naar data 

Chilltime jongeren 12 t/m 15 16.00-19.00 DOCK Leliestraat 10 informeer naar data 

    

WOENSDAG    per 

Senioren Fit  8.45-11.30 Zwembad Zuid € 3,40 keer 

Kapster / schoonheidsspecialiste  9.00-12.00  Hof in Zuid          op afspraak 

Bibliotheek  9.00-12.00 Hof in Zuid gratis  

Gymnastiekclub  9.30-10.30 Seniorenwelzijn/ Hof in Zuid € 3,95 maand 

FC de Gorzen, voetbalclub 13.30-15.00 DOCK Maasboulevard gratis  

Bibliotheek 14.00-17.00 Hof in Zuid gratis  

niet iedere woensdag     

Binfo gr 1 t/m 8: laatste vd maand 14.00-15.30 DOCK Leliestraat 10 € 0,50 keer 
Knutselinstuif: de andere woensda-
gen 14.00-15.30 DOCK Leliestraat 10 € 0,50 keer 

De lange tafel: laatste vd maand 17.30-19.00 Hof in Zuid € 4,00 keer 

Bingo: 2e vd maand 19.30-22.00 Hof in Zuid € 5,50 plankje 

Knutselinstuif DOCK  Leliestraat 10 informeer  naar data 

Activiteiten in de Gorzen 
Wat, hoe laat, waar en wat kost het? 

MAANDAG    per 

Bibliotheek  9.00-12.00 Hof in Zuid gratis  

Creatieve contactochtend  9.30-11.30 Seniorenwelzijn/Hof in Zuid  € 3,95 maand 

Computerclub 13.30-15.30 Hof in Zuid € 2,50 keer 

Ontspannen bewegen 14.00-15.00 Seniorenwelzijn/Hof in Zuid € 5,50 maand 

Inloop senioren/jongeren 14.00-18.00 J&S gratis  

Meidenclub groep 7,8 en 1e klas 15.30-16.45 DOCK Leliestraat 10 € 7,50 maand 

Computerclub 19.30-21.30 Hof in Zuid € 2,50 keer 

Ga je voor de eerste keer, informeer voor de zekerheid even bij de orga-
nisator. De gegevens vind je op de volgende pagina. Het zijn activitei-
ten voor de komende 3 maanden, en er kan tussentijds wat veranderen. 
Hebt u zelf nog activiteiten die u graag vermeld ziet in de volgende Gor-
zette, laat het weten; redactiegorzette@gmail.com. 
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DONDERDAG    Per 

Pilates  9.00-10.30 Hof in Zuid € 20,00 maand 

Pedicure  9.00-12.00 Hof in Zuid op afspraak 

Spelletjes en handwerken 13.30-16.00 Seniorenwelzijn/Hof in Zuid gratis  

Spreekuur BVSZ 14.00-16.00 Leliestraat 10 gratis  

Kids Dance, 8 t/m 12 jaar 17.00-18.00 DOCK Leliestraat  € 4,00  keer 

Zumba voor volwassenen 18.30-19.30 DOCK Leliestraat € 5,00  keer 

Bilbliotheek 19.00-21.00 Hof in Zuid gratis  

Pilates 19.30-21.00 Hof in Zuid € 20,00  maand 

niet iedere donderdag     

22 maart, 26 april: In de Pot van Zuid 17.00-19.00 Leliestraat 10 € 4,00  keer 

Krachtige kinderen  16.15-19.00 J&S informeer   naar data 

Bingo: laatste vd maand 13.30-15.30 Hof in Zuid € 5,50  plankje 

 INFORMATIE   

BVSZ  Leliestraat 10 010 - 473 05 03 b.v.s.z@kpnmail.nl 

DOCK, Ineke Elshof Leliestraat 10 06 41 58 81 13 ielshof@dock.nl 

Heilig Hartkerk Rijnstraat 1 010 - 426 86 48 info@heilighartkerk.nl 

Hof in Zuid, bibliotheek Nieuwe Maasstraat 68d 010 - 226 92 42 inorris@debibliotheekschiedam.nl 

J&S/Lucky U, Mieke Wigmans Groenelaan 38a 06 53 28 32 35 contact@jsprojecten.nl 

Pot in Zuid Mieke Wigmans 06 53 28 32 35 contact@jsprojecten.nl 

Seniorenwelzijn Natalie Wassink 06 - 57 31 43 80 zuid@seniorenwelzijn.nl 

ZUOS Willem Vogel  bvsz.wimvogel@hotmail.com 

Zwembad Zuid Westfrankelandsedijk 3 010 - 426 16 82  

VRIJDAG    per 

Ontdek je talent 13.30-15.30 Lucky U € 3,50  keer 

Villa Voice, kinderen met zangtalent 16.00-17.00 DOCK Leliestraat 10 www.villavoice.nl 

Klaverjassen 19.30 Seniorenwelzijn/Hof in Zuid € 10,10  maand 

Yoga 19.30-21.00 Hof in Zuid € 20,00  maand 

niet iedere vrijdag     

datum: Warme wijklunch 12.00 H Hartkerk € 6,00  keer 

ZATERDAG     

elke oneven week: Goed Nieuws Club 11.30-13.00 DOCK Leliestraat 10 gratis zie pag.  

ZONDAG     

25 maart: Bingo en live muziek 12.30-17.00 Hof in Zuid 3,50 incl. 1 consumptie 

15 april: Rake mannen, live muziek 13.30-16.00 Hof in Zuid 3,50 incl.  1 consumptie 

6 mei: Mag ik deze dans van U 15.00-17.00 Hof in Zuid 3,50 incl.  1 consumptie 

27 mei: DJ Frans, live muziek 13.30-16.00 Hof in Zuid 3,50 incl.  1 consumptie 

Dank aan alle vrijwilligers die al deze activiteiten organiseren en daar veel tijd 
en energie in steken. Zij houden de Gorzen actief en maken het een fijne wijk 
om te wonen. Ga gerust eens langs of bel op; om deel te nemen, of om mee te 
helpen. Er is genoeg te doen! 

http://www.villavoice.nl/
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Bakkie op woensdag en thema-bijeenkomsten 
Elke woensdag wordt er in de ruimte van het WOT een koffie momentje georganiseerd. 

Dit Bakkie op Woensdag begint om 9.30 uur en is om 11.00 uur afgelopen. 

Alle wijkbewoners zijn welkom. 
Eenmaal in de maand wordt er een thema gekoppeld aan het koffiedrinken. Op woens-

dag 22 maart zal de wijkagent, Marijke van Impelen, aanschuiven. Zij zal vertellen wat 

zij doet in de wijk en er is ruimte tot het stellen van vragen.  

De thema’s worden van tevoren aangeplakt op het raam van het WOT en worden aange-

kondigd via facebook. Opgeven is niet nodig. U kunt ook zelf thema’s aanmelden bij de 
groep. 

Vragen over het koffie-momentje of de thema’s kunnen gesteld worden aan Jeanette 

Immerzeel 06 83 13 56 87 en Elvira van der Tor 06 10 50 42 62 

 

Hopelijk tot gauw! 
WOT-kantoor 

Leliestraat 10 

Om een afspraak bij het WOT 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. 

Wijk Ondersteunings Team  

Schiedam-Zuid 

 

U kunt bij uw Wijk Ondersteunings 

Team (WOT) Schiedam Zuid terecht 

voor informatie, advies en  
ondersteuning.   

 

Schiedammer  
ben je samen    

mailto:zuid@wotschiedam.nl
http://www.wotschiedam.nl
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HOF IN ZUID 

Computerclub 

Sjoelen 

Pilates 

Creatieve contact-
ochtend 

Schoonheidsspecialiste 

Gymnastiekclub Bingo 

Yoga 

Nieuwe Maasstraat 68d 
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Hallo allemaal, mijn naam is Ellen en ik 
woon nu al zo’n 32 jaar op een woonark in 
de Westerhaven. 
Enkele jaren terug werd ik verblijd met 
twee bruine ganzen, die op een boomstam 
zaten te genieten van de voorjaarszon. Ik 
stond voor mijn keukenraam toen er ineens 
twee witte ganzen aan kwamen vliegen. 
Eén van deze ganzen was op slag verliefd 
op de Chinese knobbelgans en bleef bij 
hem in de buurt. De andere witte gans had 
het na een tijdje wel gezien en nam de 
kuierlatten….. We hadden dus ineens drie 
ganzen in de haven.   
In 2015 werden we dan ook verblijd met 
een groep jongen, die heerlijk op de Stad-
houderslaan, waar ze waren geboren, aan 
het rondhuppelen waren. Welgeteld 6 
stuks, die na verloop van tijd de haven 
kwamen bezoeken. Ik ben een beesten-
mens, dus al snel had de groep door dat er 
bij mij wel wat te halen viel. Af en toe een 
appeltje, waar moeder Truus, de witte 
gans, helemaal verzot op is. Blaadje sla, 
wat andijvie en ook weleens een boter-
ham. Ze kwamen elke dag wel een keer 
voorbij. Ik liep elke dag naar de Stadhou-
derslaan waar ze stonden te grazen, dus de 
hele groep raakte gewend aan mij. Ze kre-
gen zelfs namen van mij en ze luisteren er 
ook nog naar. Op een gegeven moment 
werd er naar gesproken over “mijn” gan-
zen. Ze zouden agressief zijn ….. kom 
op….ze beschermen elkaar en tevens is het 
een hoop blerrie hoera van ze. Als ik per 
ongeluk op de staart sta van een van mijn 
katten en die gaat blazen…. is deze dan 
agressief en gevaarlijk?? Nee de ganzen 
vertonen alleen maar macho gedrag, maar 
als je met je arm gaat wapperen dan weet 
de gans niet hoe snel hij de kuierlatten 
moet nemen. Ook hoor ik mensen: ze ma-
ken zo’n herrie! Ja duhhhh…. ze kletsen 
behoorlijk en als ze gevaar zien of angst 
hebben, ja dan laten ze van zich horen. Ik 
noem dat “geven en nemen”. In de zomer, 
wanneer mijn buurtkinderen met mooi 
weer in de haven aan het zwemmen zijn en 
geloof mij, die maken voor mij meer herrie 
dan de ganzen, dan hoor je mij hier ook 
niet over…. of als de buurman met zijn he-
le koor en orkest bezig is in de tuin op een 
mooie zomeravond, dat neem ik ook voor 
lief en dat galmt hoor over het water! Je 
kan je overal wel aan ergeren. Eén ding is 
voor mij een feit… een gans is een water-
vogel, dus die hoort hier in de haven. 
Vorig jaar stond de ark van mijn buren te 
koop, dus vrij spel voor moeder Truus. Ze 
had een nest gemaakt tegen de schuur en 
elke dag kreeg ze twee keer vers water en 
wat zaad van mij, want brood is echt heel 
slecht voor ze. Als jullie ze toch wat willen 

voeren, bewaar dan je groenteafval; wit-
lof, andijvie, sla, een appeltje. Ook kan je 
strooizaad aan ze geven. Chinees, de Chi-
nese knobbelgans, is er helemaal verzot 
op. Bij mij krijgen ze inmiddels speciaal 
ganzenvoer, wat ik bij een groothandel 
haal. Op 14 mei - Feyenoord werd kampi-
oen - hoorde ik een hoop kabaal en ging 
buiten kijken bij Truus, die met alle ande-
re ganzen om haar heen zat. Ik kon gewoon 
bij het nest komen en zag daar 1 voor 1 de 
eieren uitkomen. Wat een voorrecht dat ik 
dit heb mogen zien! 
Geen enkele gans werd agressief naar mij 
toe! Heb nog een van de kleintjes beet 
moeten pakken omdat hij op straat was ge-
vallen en ze lieten het allemaal toe. Twee 
dagen later zijn ze de haven in gegaan en 
kwamen met de kleintjes nog even naar de 
surfplank en gingen toen naar het grasveld. 
Ook is er 1 jong van 2015, die op een vlot 
zat te broeden bij de kippenbrug, opge-
haald door het ganzenparadijs, omdat ze 
zich aan het dood broeden was. 
Inmiddels is er 1 gesneuveld (deze was aan 
1 oog blind) en hebben we dus een groep 
van 3 bruine ganzen en de groep witten 
met 1 bruin jong van 2015. De groep is uit 
elkaar gegaan omdat de 2 witte mannetjes 
van 2015 Chinees niet meer bij Moeder 
Truus wil hebben. 
Met de koude dagen die wij in maart heb-
ben gehad hebben ze de hele periode hier 
bij mij op het terras gezeten. Ik had een 
grote doos neergezet met wat stro. Elke 
morgen werd er tegen het raam getikt, 
want ze willen natuurlijk wel een ontbijt-
je. Nu komen ze elke dag 2 keer voorbij en 
ik kan de klok erop gelijk zetten. Heerlijk 
toch…..daarvoor woon ik op het water, om-
dat de natuur zo mooi en oprecht is. 
Ik hoop met dit stukje begrip op te brengen 
voor de ganzen. Ja ze maken weleens her-
rie, maar doen we dat niet allemaal wel-
eens? Ja ze poepen, maar een emmer wa-
ter of een regenbuitje erover heen en het 
is weer schoon. Nee ze zijn niet agressief, 
alleen maar machogedrag (ken sommige 
kerels die dit ook vertonen haha).  
Verdiep je eens in de gans, er is zat op 
Google te vinden. Zoek eens naar het gan-
zenparadijs, daar kan je zoveel informatie 
op doen. Ik hou ze hier goed in de gaten, 
ben ook in contact geweest met de ecoloog 
van ons stadje, want ik wil niet dat ze 
straks in een stikhok verdwijnen. Dan wil ik 
ze graag naar het ganzenparadijs brengen, 
maar ik hoop natuurlijk dat ze gewoon  
hier in de haven blijven rondzwemmen. 
Dank jullie wel voor het lezen van dit stuk 
over de ganzenfamilie…….. heel veel gan-
zengroetjes van Ellen. 
Mijn foto’s staan op de volgende pagina. 
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 Nieuwe straten en woningen in Zuid 
Het is 30 Januari 2018 als ik met de fiets 

eens ga kijken hoe het staat met de opleve-

ring van nieuwe woningen achter de Nieuwe 
Maasstraat en Goereesestraat.  

Als ik met u wat straten in Zuid zou doorne-

men, bv. Beierlandsestraat, Ouddorpse-

straat, IJsselmondestraat, Voornsestraat 

enz. zou u zeggen, ja, die weet ik zo te vin-
den. Maar waar is de Slikkeveersestraat, of 

de Spijkenisserstraat, de Stellendamsestraat 

en Mookhoeksestraat? NOOIT van gehoord, 

ken ik niet, zou het antwoord zijn. Dat zijn 

nu de nieuwe straten in het verlengde van 
de Nieuwe Maasstraat. Veel nieuwe wonin-

gen zijn al meer dan 2 jaar geleden betrok-

ken. Ook dat wist ik niet… alweer 2 jaar?  Ik 

ben er toen maar met de camera op uit ge-

weest. 1 keer met de camera toen de Nieu-
we Maasstraat nog was afgesloten omdat ze 

nog druk bezig waren met de bouw, en later 

met de bestrating. Ik voeg daarom wat foto's 

toe om te laten zien hoe het nieuwe stukje 

wijk er nu uitziet. Het enige vreemde 
was.... Mookhoeksestraat heeft een rood 

vierkant bord, terwijl de andere straten een 

blauw bord hebben, zoals alle straatborden 

in Schiedam. Een speciaal klein straatje, bij-

na een soort van hofje. Misschien is het een 
tijdelijk bord. Anders hebben we een 

vreemde eend (eh bord) in de wijk. Maar 

het is de moeite waard om er eens een kijk-

je te gaan nemen, van hoe het vroeger was, 

in uw herinnering, en hoe het nu is. U zult 
verbaasd staan. 

Willem van Vessem 
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Goed Nieuws Club 

 

 

- Wie  : alle kinderen van groep 1 t/m 8 

- Wanneer : zaterdag, elke oneven week 

- Tijd  : 11.30 - ca. 13.00 uur 

- Kosten : geen, het is gratis 

- Waar : Leliestraat 10 in Schiedam 
 

31 MAART (PASEN)  14 APRIL en 28 APRIL 

   12 MEI en 26 MEI 

Op 20 september 2014 is de ‘Goed Nieuws Club' gestart in het centrum van Schiedam. 
Als leden van de Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam zijn we gestart met de opzet 
van de kinderclub. 
Naast de eigen zondagsschool en verenigingen willen we ook kinderen in Schiedam de 
mogelijkheid bieden om van Jezus en zijn boodschap te horen. Omdat wij ervaren dat er 
veel kinderen opgroeien zonder de verhalen uit de Bijbel en geloof in Jezus bieden wij 
deze mogelijkheid door middel van de ‘Goed Nieuws Club'. Een team van 10-12 vrijwil-
ligers staan klaar om op zaterdag - elke twee weken - een afwisselend programma voor 
de kinderen te verzorgen. 
Het Goede Nieuws is de boodschap van Jezus zoals die in de Bijbel geschreven staat. Tij-
dens de club horen de kinderen een bijbelvertelling, zingen ze met elkaar en maken we 
er met elkaar een leerzame en gezellige morgen van. Zowel kinderen die de verhalen uit 
de Bijbel al kennen als ook kinderen die niet bekend zijn met geloof of de Bijbel zijn van 
harte welkom. Als een kind de club bezoekt, vragen we ouder(s) of verzorgers toestem-
ming voor hun aanwezigheid. Voel u welkom om uw kind te brengen en als u wilt om zelf 
ook mee te luisteren om onze boodschap en ons te leren kennen. 

 Voor vragen of contact:  evangelisatie@hhg-schiedam.nl 
  

Een schone woonomgeving is een prettigere omgeving voor iedereen 

 

Vanaf eind maart tot half december van dit jaar zullen diverse acties ondernomen 
worden om met elkaar de wijk schoner te laten worden en blijven. De winkeliersver-

eniging zal zich hier actief voor in gaan zetten, als ambassadeur voor de actie. Net als 

een aantal kinderen uit de wijk. Zij zullen onder andere middels een posteractie de 

champagneleus zichtbaar maken.  

Als leus is er gekozen voor “Schoon Zuid, Punt Uit! ", waarbij "Punt Uit” staat voor: zo 
eenvoudig is het, als wij er met elkaar zorg voor dragen dat afval in de prullenbak ver-

dwijnt en niet op straat rondzwerft. Ook het opruimen van hondenpoep is onderdeel 

van de campagne. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Irado en de Ge-

meente Schiedam. Andere samenwerkende partners zijn naast de winkeliersvereniging 

de Bewonersvereniging Schiedam Zuid, Hof in Zuid en de Willibrordusschool. De ko-
mende tijd zal actief contact gezocht worden met nog meer partijen in de wijk. Sa-

men gaat het werken. Bent u of kent u een partij die zich bij dit initiatief aan zou wil-

len sluiten? neem dan contact op met Manja van de Plasse, Manja@MP-Projecten of  

06-27 04 58 87. 

Schoon Zuid, Punt Uit! 

mailto:evangelisatie@hhg-schiedam.nl
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Het is 18 januari 

2018 als ik besluit 
in de morgen om 

even naar de 

Maasboulevard te 

gaan kijken hoe 

de situatie daar is 
na een nachtje 

van regen en veel 

wind. Het idee dat er beslist weer hoog 

water in de Voorhaven en op het Hoofd 

en mogelijk Hoofdplein zou kunnen zijn, 
was niet verkeerd gedacht. Het water 

was behoorlijk gestegen door de spring-

vloed en al het water wat uit Duitsland, 

Frankrijk en België Nederland via de 

Maas en de Nieuwe Maas binnenkwam, 
plus het water van de Noordzee.  

Twee weken daarvoor werd de Water-

wegkering gesloten om erger te voorko-
men. Dat bewijst weer dat het Deltaplan 

goed gewerkt heeft, ondanks de hoge 

waterstanden in de havens. Droge voeten 

houden is wel zo belangrijk, zo niet op 

dat moment het belangrijkste!! Natuur-
lijk werd er heel veel dijkbewaking ge-

daan, door mensen die het beslist nodig 

achtten om te zien of alles heel bleef. 

Waar voor dank natuurlijk, terwijl wij 

rustig, nou ja rustig… met een gerust ge-
voel konden slapen. Ik werd in elk geval 

wakker doordat er druppels water vanaf  

het dak op mijn bed vielen, en… op mijn 

kop. Dat kwam door te harde wind en te  
 

 

veel regen. Als 

de wiedeweerga 
bed uit, bene-

den plastic ge-

haald en hand-

doeken om het 

water op te van-
gen (het waren 

maar druppels) 

en op het bed gelegd. Bed opzijgescho-

ven naar de kast toe, met genoeg ruimte 

om er weer in te kunnen slapen. 
Dat ik als kop gebruikte ‘tot onze lippen’ 

is natuurlijk wat overdreven, maar toch 

moest ik even denken aan de februari-

nacht in 1953. Op de Voorhaven in de 

wand gemetseld een steen met data erop 
van tijden van watergeweld in Schiedam. 

En daar moest ik even aan denken, dat 

toen wel bij veel bewoners het water 

letterlijk aan hun lippen stond. Ik weet 

nog goed dat we gingen kijken op de 
Merwe hoe de situatie daar was. Het wa-

ter van de Merwehaven was ver over de 

weg naar Rotterdam en tot aan de tram-

rails op de Rotterdamsedijk gekomen. Op 

5 cm na had het Schiedam Oost onder 
laten lopen. In Zuid was het, omdat dat 

lager lag, ook raak. Dan denk ik weer bij 

mijzelf: we zijn er weer goed afgekomen 

in december 2017 en januari 2018 

(foto’s). Geluk-
kig, toch nog  

droge voeten.  

Maar dat gold 

niet voor de 

hond, die ging  
in het koude  

water zwemmen, 

en zijn baas  

maar het balletje  

gooien, maar  
niet te ver na-

tuurlijk. 

 

Willem van Vessem 
 

Het water tot aan onze lippen in Zuid 
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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. 

Noteer de volgende datum van het Wijk-
overleg want u bent van harte welkom in de 
Leliestraat 10, aanvang 19.30 uur: 

  maandag 26 maart 
2018 

Oproep werkgroep buitenruimte 
In diverse wijken in Schiedam zijn er werkgroepen buitenruimte 

actief. Ik zou het leuk vinden als mij dat in Schiedam Zuid ook gaat 

lukken. De bedoeling hiervan is om de buitenruimte in Zuid naar 
een hogere kwaliteit en voor bewoners naar een prettiger omge-

ving te brengen. Ik wil graag 4x per jaar met een aantal bewoners 

door een deel van de wijk heenlopen (de groep mag bepalen welk 

deel) die aan mij aangeven wat beter kan of al goed is. Denk aan 

wortelopdruk, graffiti, donkere plekken, vervallen geveltuin, loca-
tie afvalbak, etc.... Er zijn tientallen items te bedenken. Tijdens 

de rondes kan soms ook de wijkagent aanschuiven, of collega’s van 

toezicht en handhaving of de afdeling openbare verlichting. Ik wil 

ook aangeven dat dit niet de verwachting moet wekken dat ik heel Zuid kan omgooien. 

In Oost bijvoorbeeld ben ik al 9 jaar bezig en zien we resultaat. Daar lossen we per jaar 
rond de 50 items op. U kunt zich aanmelden bij wijkprocesmanager Marcel Kreuger, 

m.kreuger@schiedam.nl 

Leon Verzijden 

Wijktoezichthouder gemeente Schiedam 
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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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Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid 
Koninklijk goedgekeurd op 23 maart 1974 

 

 

 

   Geachte Bewoner, 
 

 

Kent u de Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid, de BVSZ, al? Al meer dan 45 jaar ondersteunt de vereni-

ging bewoners uit de wijk om de woon- en leefsituatie in de wijk Zuid te verbeteren. Het bestuur bestaat 

uit vrijwilligers die onderverdeeld zijn in verschillende werkgroepen, zoals Huurdersbelangen, Stadsver-

nieuwing/Milieu en de Redactie van de Gorzette (ons verenigingsblad). Samen met groepen actieve leden 

(straatteams en klankbordgroepen) onderhouden wij contacten met vele instanties zoals de Gemeente, 

het WOT (Wijk Ondersteunings Team) en Woonplus, en nemen wij deel aan het Wijkoverleg.  

Voor slechts € 7,00 per jaar kunt u lid worden en daarvoor krijgt u: 

- ondersteuning en advies bij contacten en instanties 

- 4 keer per jaar de Gorzette en jaarlijks het jaarverslag 

- een boekje over de Gorzen 

Bestuur BVSZ, Leliestraat 10, 3114 NK Schiedam, telefoon 010 – 473 05 03. 

Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Lever uw aanmelding in bij de BVSZ of mail uw gegevens naar b.v.s.z@kpnmail.nl. 

 

 

Naam   : …………………………………………………………………………………………….. 

 
Adres   : …………………………………………………………………………………………….. 

 
Postcode/plaats : ………………….            ……………………………………………………………. 

 
Telefoon  : ………………………………………………….. 

 
E-mail   : ……………………………………………………………………………………………… 

 

O Ja ik word lid van de BVSZ en betaal jaarlijks contributie, momenteel € 7,00 per jaar 

O ik wil de Gorzette per post ontvangen 

O ik wil de Gorzette online lezen en ontvang een melding van plaatsing (mailadres invullen!) 

O ik maak nu eenmalig en vervolgens jaarlijks de contributie over op rekeningnummer  

    NL14 INGB 0003 5925 51 t.n.v. penningmeester BVSZ in het eerste kwartaal van het jaar. 

 

 

 

Datum: ……………………………………..   Handtekening: ………………………………………….. 

 

JE KAN DEZE BLADZIJ GEVEN AAN IEMAND DIE LID WIL WORDEN 
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