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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 

Beste leden, 

Het is alweer ver in het jaar en we moeten jammer genoeg constateren dat er nog veel 

leden hun jaarlijkse contributie van wel € 7,-  nog niet hebben voldaan. 

Dit betreft voornamelijk leden die er voor gekozen hebben om het zelf over te maken 
naar onze rekening, en zij die gewend zijn het per kas in de Leliestraat 10 te voldoen. 

Wenst u geen lid meer te zijn van de B.V.S.Z., wat wij dan weer zeer betreuren, laat 

het dan in ieder geval even weten, hetzij per mail of schriftelijk. Dan weten wij ook 

waar weijaan toe zijn. Mocht het nu zo zijn dat u het vergeten bent en het alsnog over 

wil maken dan kan dit naar onze bankrekening t.n.v. Bewonersver. Schiedam-Zuid, re-
keningnummer NL14 INGB 0003 5925 51 of per kas aan de Leliestraat 10. Dit is moge-

lijk op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Bij voorbaat dank voor de medewerking. 

Bericht van de penningmeester 

UW SCHRIFTELIJKE BIJDRAGE IS VAN 
HARTE WELKOM, GRAAG VÓÓR  

1 SEPTEMBER 2018. 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Voorwoord 

Nog net voor de vakantie een nieuwe Gorzette. Dank aan allen die een bijdrage heb-

ben geleverd en aan de vrijwilligers die de Gorzette hebben rondgebracht.  

De winkeliersvereniging wil meer samenwerken met de bewonersvereniging, onder het 
motto: samen sta je sterker. Eén resultaat is al dat er winkeliers zijn die de prijs voor 

de puzzel beschikbaar stellen. Dus i.p.v. een bon van de bewonersvereniging zijn er 

nu 2 prijzen beschikbaar: van Kasteel van Zuydt en Skin Vision. De winnaars krijgen 

hun prijs persoonlijk overhandigd. Nog meer reden om de puzzel op te lossen en in te 

leveren. 
Ik doe nogmaals een oproep aan de leden om eens de stoute schoenen aan te trekken 

en een stukje in te sturen; er gebeurt zoveel in onze wijk wat niet alleen leuk is om 

mee te maken, maar ook om erover te lezen. Het hoeft beslist niet lang te zijn, en 

foto’s erbij maakt het alleen maar leuker. Heeft u een gek huisdier, een mooie tuin 

die niemand kan zien, maar iedereen zou mogen zien? Of een gekke situatie op straat, 
vreemde voertuigen die u tegenkomt op vakantie, rare nummerborden, verzin het 

maar. Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon bij zich die prachtige foto’s kan ma-

ken, dus ik zou zeggen: probeer het eens uit. redactiegorzette@gmail.com en dan op-

sturen liefst vóór 1 september.  

Er is veel hondenpoepoverlast. Er zijn nog steeds hondeneigenaren die niet de verant-
woordelijkheid nemen om de poep van hun hond op te ruimen. Op pagina 15 zitten 2 

afbeeldingen die u voor uw raam kunt hangen. Deze zijn wat klein, maar grotere en 

andere versies zijn bij het WOT te krijgen. Hoe meer er hangen, hoe moeilijker het 

wordt voor de eigenaren om, ongegeneerd, de poep te laten liggen.  

Wij proberen zoveel mogelijk in kleur te drukken, maar moeten daarbij letten op de 
kosten. Kleur is nou eenmaal duurder. Daarom is het aantal pagina’s met kleur be-

perkt. Als er nou meer leden bij komen kunnen we meer kleur in de Gorzette bren-

gen. Dus, kent u iemand die nog geen lid is, of heeft u nieuwe buren gekregen? Laat 

ze de Gorzette lezen en gebruik het aanmeldingsformulier achter in het blad. 
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PRIJSPUZZEL: diegene die dit jaar 4 goede oplossingen instuurt 
maakt eind van het jaar kans op een grote prijs!   

__________________________________________________________________________________ 
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Nieuw Stadsbestuur 
Op 17 mei 2018 zijn de wethouders Stam, 

Houtkamp en van Steenderen afgetreden. 

Alleen Patricia van Aaken (CDA) blijft zit-
ten. Zij krijgt gezelschap van Catelijne de 

Groot (AOV), Marcel Bregman (D66), Je-

roen Ooijevaar (GroenLinks/Progressief 

Schiedam) en Fahid Minhas (VVD). 

Gezien de uitspraken van verschillende 
partijen voor de verkiezingen in de media 

gaan wij ervanuit dat dit bestuur knopen 

gaat doorhakken met betrekking tot een 

heleboel problemen in de wijk, zoals de 

Havendijk, een nieuw zwembad, parkeer-
problemen, herbestrating van Nieuwe Ha-

ven, Westerkade en Hoofdstraat, voetgan-

gers/fietsbrug over de Houthaven bij de 

nieuwbouw. 

Het was voor ons een grote verrassing dat 
nu zelfs de VVD voorstander is van een Ha-

vendijk zonder vrachtwagens. Andere par-

tijen hebben al eerder   aangegeven hier 

voor te zijn. Dus het moet nu eigenlijk 

"appeltje- eitje" zijn om dit ook daadwer-
kelijk in te voeren. Nu geldt het verbod 

alleen nog voor de nacht. Wij vinden als 

bestuur wel dat dan ook straten zoals de 

Willem de Zwijgerlaan, Admiraal de Ruy-

terstraat (kant Volkspark/Sterrebos), Bur-
gemeester Knappertlaan en Burgemeester 

van Haarenlaan voor het vrachtverkeer 

moeten worden afgesloten, zodat het 

vrachtverkeer gedwongen wordt om door 

te rijden op de snelweg tot de Tjalklaan, 

en daarvandaan via het Marconiplein naar 

de bedrijven in het havengebied.   

Verder willen wij graag in Zuid (en hierbij 
weet ik dat dit ondersteund wordt door de 

wijken West en Oost) een nieuw zwembad, 

in combinatie met een sporthal, horecage-

legenheid en vergadermogelijkheden. Het 

is namelijk gebleken dat na het wegvallen 
van het schoolzwemmen het zwembad 

moeilijk rendabel te maken is. Vandaar 

onze wens om daar iets aan toe te voegen. 

En omdat aan deze kant van de spoorweg 

weinig sportgelegenheid is, (want alles is 
aan de noordkant gesitueerd), doet de 

jeugd in Zuid minder aan sport. Er ligt  dus 

een grote kans voor het nieuwe bestuur 

om hier iets aan te doen. 

Ook is de voetgangers/fietsbrug een grote 
wens in de wijk. Deze zou in het verlengde 

van de Nieuwe Haven over de Houthaven 

geplaatst moeten worden. Hierbij ontstaat 

een snellere verbinding naar het zwembad 

en ook een aansluiting op het nieuwe fiets-
pad op de Westfrankelandsedijk. Ook kan 

in de punt van dat gebied een parkeer-

plaats gecreëerd worden, zodat daar het 

surplus aan auto's van de wijk kan parke-

ren, die dan via de brug snel bij hun woon-
huis kunnen zijn. 

Wij bedanken het oude bestuur voor de 

samenwerking, wensen het nieuwe bestuur 

veel bestuurlijke wijsheid toe en hopen op 

een goede samenwerking in de toekomst. 
Het Bestuur. 

________________________________________________________________________________________________

Dankzij de inzet van Argos Zorggroep, de gemeente Schiedam 
en de bewonersgroep Noordrand2025 maakt Argos Mobiel een 
doorstart met 40 vrijwillige chauffeurs. De comfortabele, mili-
euvriendelijke wagens rijden van deur tot deur, wat eenzaam-
heid voorkomt en waardoor bewoners op een betaalbare ma-
nier actief blijven. Heb jij ook geen auto, een smalle beurs en 
wil je graag ergens heen in Schiedam? Bel dan 010 - 427 83 90 of steek op straat je 
hand op voor een lege Argos Mobiel. De chauffeurs rijden op maandag t/m vrijdag van 

9 tot 20 uur en zaterdag van 10 tot 18 uur. Je betaalt per persoon per rit € 1,50 van 0 

tot 3 km en € 3,00 van 3 tot 6 km. Betalen met pinpas of rittenkaart, verkrijgbaar bij 

de receptie van Frankeland. 

Argos Mobiel 
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Paasfeest Zwembad 

Na het succesvolle initiatief “In de pot van Zuid”, georganiseerd door Stichting J&S in 

samenwerking met WOT-Zuid en Dock, was 

de vraag naar meer kookpunten in de wijk 
geboren. J&S Projecten opende in samen-

werking met WOT-Zuid donderdag 12 april 

trots een tweede kookpunt in senioren-

complex De Pionier aan de Lekstraat.  

Wethouder Patricia van Aaken en direc-
teur van Woonplus Bob Venhuizen serveer-

den in een volle Herberg de eerste maal-

tijden aan senioren waarmee “Herberg de 

Pionier” officieel was geopend.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Mieke Wigmans van J&S projecten: “Doel van onze projecten is        

mensen verbinden, jong en oud. Met een gezamenlijke maaltijd 
maken we hiermee een start. Door gezellig bij elkaar aan de eet-

tafel te zitten komen de gesprekken vanzelf op gang. En ook niet 

onbelangrijk, de senioren krijgen een gezonde verse maaltijd ge-

serveerd door onze vrijwilligers. Iedereen is welkom maar wel 

vooraf reserveren want de zitplaatsen zijn beperkt. Aanmelden 
kan via: 06 - 53 28 32 35. Voor een bijdrage van maar vier euro 

krijg je een gezonde lekkere maaltijd en leuk gezelschap.” 

Herberg de Pionier 

 

Lenie, Manfred, Jannie, Patricia, Bertha, Poula 

Mieke en Patricia 

__________________________________________________________________________________ 

Zuid groot succes 
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Na het grote succes van in de Pot van 

Zuid (Stichting J&S Projecten, DOCK 

en WOT Zuid) Junior Masterchef 
(Stichting J&S Projecten) en Herberg 

De Pionier (Stichting J&S Projecten 

en WOT Zuid) zijn wij erachter dat 

samen eten goed is voor een gevoel 

van geluk. Mensen komen bij elkaar 
om gezond te eten en elkaar te ont-

moeten. Door deze ontmoetingen ont-

staan mooie vriendschappen en dat is 

onbetaalbaar geluk. 

 
 

 

Mieke Wigmans wil graag nog meer kookpunten in de wijk 

gaan realiseren. Om dit te bereiken zijn vrijwilligers nodig, 

waaronder een professionele kok. Wij werken graag samen 
met nog meer netwerken uit de wijk. Iets voor jou of in-

stantie om jongeren en senioren uit de wijk een stukje ge-

luk te brengen?  

Neem contact op met Mieke 06 - 53 28 32 35 

Samen eten is gezellig! 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Als er aan de overkant van de Houthaven  

woningen worden gerealiseerd zou het mis-

schien geen gek idee zijn als er een 
(eenvoudige) brug over de Houthaven zou  

komen. Nu moet je omrijden via de Nieuwe 

Maasstraat, Rozenburgerplein, Rozenburger-

straat, Westerbrug, Stadhouderslaan en  

Willem de Zwijgerlaan. Met een hekje zodat  
er niet over gefietst kan worden (wel lopend 

met de fiets aan de hand). Ook is Zwembad  

Zuid dan beter bereikbaar. Het is nog maar  

een idee van Sascha, een bewoonster, maar  

ik denk dat de andere bewoners van dit nieuwe stukje wijk in de Gorzen zich wel willen 
aansluiten. Het is de vraag hoe lang het gaat duren aleer de eerste paal de grond in 

gaat. Laten we hopen dat de planners van Stadsontwikkeling er hun gedachten over la-

ten gaan. Wij houden u op de hoogte. Op de foto een voorbeeld hoe het zou kunnen 

worden. 

Willem van Vessem 
 

Een bruggetje bij de Houthaven 
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Bericht van de Belasting, kan je dan blij 

zijn? Nou, in dit geval bij mij dus 

wel; toen ik bericht kreeg van de belas-
ting dat mijn huursubsidie niet meer werd 

toegekend. Een zucht van verlichting 

slaakte ik, en een soort van trauma viel 

van mij af. Jaren heb ik geploeterd met 

de belasting; zij kenden mij huursubsidie 
toe, en aan het eind van het jaar moest 

ik alles terugbetalen. Dat kon ineens, 

maar mocht ook in termijnen. Daar kwam 

dan wel rente bij, maar was toch beter 

dan ineens. Maar goed, terwijl ik de sub-
sidie van 2009 in 2010 moest terugbeta-

len, kreeg ik toch weer subsidie. En in 

2011 kreeg ik natuurlijk weer een schrij-

ven dat ik de subsidie van 2010 moest te-

rugbetalen. En dat jaar na jaar. 2014 was 
een drama; ik moest huursubsidie van 

2013 terugbetalen (alweer) maar ook 

zorgtoeslag. Dus vele jaren subsidie ont-

vangen, en vervolgens weer terugbetaald. 

U begrijpt: geen subsidie meer en niet 
meer terugbetalen; een verlossing. Tel-

kens wilde ik het opzeggen, maar als ik 

dan weer een schrijven kreeg van Woon-

plus Schiedam dat de jaarlijkse huurver-

hoging er weer aankwam, dacht ik..... 
oké, laat ik het dan nog maar even aan-

kijken. Maar ja, het ging toch steeds mis. 

Laatst zei ik nog tegen mijn vrouw: “We 

naderen nu al de € 560,00, zo’n beetje 

wat wij in 2000 aan guldens betaalden.” 
De huurverhoging van 2018 bedraagt 3,1% 

waarmee de huur, inclusief bijkomende 

kosten nu komt op € 625,07 per maand. 

Dat is in guldens € 1.375,15! Dat is wat de 

euro ons na de invoering na 2000 heeft 

opgeleverd.  
 

Zwarte zwanen; een tv-programma over 

pensioenen. 

Het is vandaag 8 mei, in de morgen een 
programma op de televisie over hoe om-

gegaan wordt met de pensioenen van de 

personeelsleden van bedrijven die aange-

sloten zijn bij een pensioenfonds. Het 

fonds belegt ons geld en je denkt de ze-
kerheid te hebben dat, als je de 65 jaar 

haalt of niet eerder naar huis gestuurd 

wordt door je werkgever, je een leuk be-

drag hebt gespaard. En dat je na je pen-

sioen een leuke maandelijkse pensioen-
uitkering krijgt. Mijn haren (die ik niet 

heb want ik ben kaal) gingen overeind 

staan. De bedragen die de bestuursleden 

en voorzitters maandelijks zichzelf toe 

denken te mogen delen liegen er niet 
om. Elk jaar krijgen we te horen dat er 

geen potje is voor een extraatje of ver-

hoging. Maar wel die enorme bonussen 

voor medewerkers, bestuursleden etc.  

ondanks het verlies van beleggingen, 

van € 300.000,00. En voor de leden van 

het Pensioenfonds: geen cent te veel.  
Ook op het nieuws de huurverhogingen 

van wel 6% tot en met 20%. Dan valt de 

3,1% van Woonplus nog wel mee..... Maar 

ik kan niet meer uitgeven dan dat er bin-

nenkomt. Dus dat wordt weer een stukje 
minder te besteden. En een woning die 

niet verandert, maar alleen maar meer 

oplevert voor de huisbaas. Hoe ouder hoe 

gekker was een motto van vroeger. Ik zal 

mijn uitgaven voor boodschappen anders 
moeten gaan berekenen. Dan moet ik 

zelf maar een buffer opbouwen. AOW en 

pensioenen niet omhoog; op naar de 

goedkoopste winkelier dan maar voor de 

dagelijkse boodschappen. Oh ja, nog 1 
ding, dankzij de belasting wat betreft 

huursubsidie....... door al dat terugbeta-

len ben ik al vier jaar niet op vakantie     

geweest, en toch ben ik een blij mens. 

 
Willem van Vessem 

Geldmijmeringen van Willem van Vessem 
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Fietsen 
Fietsen doe ik al mijn hele leven. Voor het 

eerste natuurlijk op een schattig driewie-

lertje, tegenwoordig zie je ze bijna alleen 
maar van hout of plastic, maar daarna 

kreeg ik een klein zwart fietsje, dat door 

mijn vader uit allerlei onderdelen in el-

kaar geknutseld was. Ik reed er vaak mee 

in de Groenelaan.  Gemoffeld had hij het, 
met een nogal dof effect, vond ik. Met 

kleine lettertjes had hij het merk Locomo-

tief erop geplakt. Een mooie merknaam. 

Destijds waren de meest bekende merken 

de Benzo, (oerdegelijk) en Raleigh, luxe 
met trommelremmen en zo’n mooi geluid-

je als je terugtrapte. Kinderfietsen wer-

den vaak op de groei gekocht, en als de 

beentjes nog te kort waren, kwamen er 

blokken op de trappers, die nogal eens los-
raakten- niet ongevaarlijk. 

Ik kon nu op mijn zwarte fietsje naar de 

H. Hartkerk in de Lekstraat, en liet hem 

trots aan pastoor Regeer zien. Op een keer 

was ik mijn fietsje vergeten en ontdekte 
dat pas de volgende dag. Ik snelde naar de 

kerk, weg fietsje! Tranen natuurlijk, maar 

daar was pastoor Regeer. Als een goede 

herder had hij mijn fiets ’s avonds in het 

kerkportaal gezet. Hij was mijn held. De 
kapelaans hadden oerdegelijke zwarte 

Benzo’s en op een keer riep een jongen ’s 

avonds een kapelaan toe die voorbij  fiets-

te: Kapelaan, uw heilige achterlicht 

brandt niet! 
In ons gezin kwamen en gingen heel veel 

fietsen, gejat zijn er ook nogal wat. Toen 

mijn dochters op de middelbare school za-

ten was er een actie om je postcode in de 

fiets te laten graveren. In één gestolen-
fiets geval heeft dat effect gehad. Onge-

veer twee jaar na de diefstal werden we 

gebeld door  de Rotterdamse politie. We 

konden aan de Boezemsingel in Rotterdam 

de fiets komen identificeren. We werden 
rondgeleid en al snel riep ik verheugd: 

daar staat-ie! Nee, mevrouw, kan niet, die 

is van het personeel. In een andere enor-

me hal stond onze fiets-een verroest wrak 
met platte banden. Of we hem wel wilden 

meenemen. We hebben nog geprobeerd 

‘m op te laten lappen. In het centrum van 

Schiedam zat een kleine fietsen-

reparatiewinkel, waarvan de eigenaar al-
tijd teveel werk aannam en daardoor 

structureel een beetje overspannen was. 

Als je na een week kwam vragen naar je 

fiets kreeg je bijna een uitbrander-kijk 

eens hoeveel werk ik nog heb? In het gezin 

was altijd strijd wie er weer moest gaan 
informeren. Heel veel jaren en fietsen 

(van van Leeuwen uit de Groenelaan) ver-

der zijn we nog steeds enthousiast voor 

het rijwiel-niet elektrisch trouwens, zo-

lang we vitaal blijven. Met onze fietsvrien-
den verkennen we grote stukken Neder-

land en hoewel de een soms rechtsaf- en 

de ander linksaf wil, (heeft niets met poli-

tiek te maken) genieten we enorm, zeker 

ook van de etentjes onderweg. In het bos 
is het fijn fietsen, de vogeltjes fladderen 

tjilpend voor je uit en op een keer klonk 

er wel een erg aanhoudend gepiep. Bij na-

der inzien waren het de brede rubberzolen 

van mijn nieuwe schoenen, die tegen de 
trappers schuurden. 

Het blijft wel uitkijken met al die ama-

teurwielrenners op het fietspad. Als ze er 

voorbij willen, roepen ze keihard, schrik 

je je rot, en als je denkt zo, die zijn voor-
bij, komt er zo’n achterblijver langs. Som-

mige roepen dankjewel als je inschikt, 

maar op de een of andere manier voelt 

dat ook weer een beetje ongemakkelijk. 

Fietsen: het blijft uitkijken, het is wel ge-
nieten, en de fiets is een onmisbaar ver-

voermiddel. Veel fietsplezier in de zomer, 

met welk merk, grootte of soort fiets dan 

ook. 
 

Liesbeth Dingenouts – Dobbelaar  
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door de 
ogen van 

Willem van 
Vessem 

Groenelaan 

27 april 
2018 
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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.  

Wat zou het Irado kosten om de toegang voor 

meerdere containers in een gedeelte van de 

wijk te verdelen, zodat bewoners, als ze door 
omstandigheden niet hun huisvuil in de container  

kunnen deponeren, ze 50 meter verder kunnen 

lopen om het dan daar in de container te doen. 

Mits deze ook niet vol is. Dan houdt het even op. 

Maar zoals op de foto? Dat is natuurlijk niet de 
oplossing, maar ze vragen er wel om. Niemand 

heeft behoefte om de zak met huisvuil weer mee 

naar huis te nemen. Dus Irado, laat de hersens even kraken, en zoek een oplossing. 

Want al zijn de foto's van bijna een jaar geleden, het gebeurt nog te vaak dat de con-

tainers vol staan, en soms wel 2 tot 3 dagen lang. En… 
we kennen containers voor kleding, papier + karton, 

glas + flessen, wit en gekleurd, nu ook voor plastic. 

Maar waar moet ik heen met al mijn blikjes of blik-

goed? Bij het restafval dan maar?  

 
Willem van Vessem 

Volle containers 

Noot van de redactie: hopelijk wordt 
statiegeld op blik en plastic flesjes 
snel ingevoerd. 

 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Prijspuzzel BVSZ            2e kwartaal 2018 

Oplossing sturen naar 
redactiegorzette@gmail.com 
of 
Redactie Gorzette 
Leliestraat 10 
3114 NK  Schiedam 
o.v.v. prijspuzzel 2e  
kwartaal 2018. 

Oplossing prijspuzzel 2e kwartaal 2018 
 

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

Stuur uw oplossing vóór 7  

augustus 2018 op en maak 

kans op een prijs te besteden 
bij een winkelier in de Gor-

zen. U kunt uw oplossing per 

mail sturen naar  

redactiegorzette@gmail.com 

of per post, zie hieronder.  
Vorige puzzel: er zijn 25 goe-

de inzendingen via mail en 

post binnengekomen.  

Dit keer 2 winnaars:  

Prijs 1: F.V. Snikkers, IJssel-
mondestraat 42 

Prijs 2: dhr/mw vd Sloot, 

Klaaswaalsestraat 68. 

 

Van harte gefeliciteerd! De 
redactie neemt contact met u 

op om de prijzen te overhan-

digen.  

Breng na het oplossen van de puzzel de letters over naar de corresponde-
rende vakjes hieronder. Dat is het oplossingswoord. 

Horizontaal: 
1. Zuivelproduct  3. Kleur  6. Kletskous  10. Deel van een grill  11. Fraai ge-
legen  12. Beschaving 13. Smeris  14. Hulpdienst  16. Hij die  18. Watervlak-
te  21. Opstootje  22. Plotseling 23. Verdikking van de opperhuid  25. Doen 
alsof  27. Jong dier  29. Vertrouwd  30. Gebrek 31. Afrikaans land  32. Ge-
vaar  33. Rivier in Duitsland 
 
Verticaal: 
1. Beroep  2. Eivormig  4. Invoerhandelaar 5. Constant  6. Insnijdingen ma-
ken  7. Kopers 8. Daarna  9. Ademhalingsorgaan van vissen 15. Verstotelin-
gen  17. Wereldtaal  19. Atletiekwedstrijd  20. Afrikaans land  24. Geen 
uitgezonderd  25. Vleugel van vogel  26. Pakken 28. Boom  

Prijs 1: High Tea voor 2 per-
sonen bij Kasteel van Zuydt 

t.w.v. € 29,95.  

Prijs 2: Starterssetje ge-
zichtsverzorging van Erica 
Laboratoria van Skin Vision 

t.w.v. € 50,00. 

Dank aan Kasteel 
van Zuydt en Skin 
Vision voor het be-
schikbaar stellen 
van de prijzen! 
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Klaverjas- en Jokeravonden in de Leliestraat 

Mensen die graag een kaartje leggen op een gezellige 
ongedwongen manier, zonder mes op tafel en een 

kletspraatje. Dit is mogelijk bij ons in Leliestraat op 

dinsdagavond. Voor € 2,50 bent u er een avondje uit, 

gezellig met een hapje van ons. 

2 Jaar terug zijn wij begonnen en het loopt nog steeds volgens verwachting. We kunnen 

echter nog wel wat mensen gebruiken, dus schroom niet en kom eens langs. Klaverjas-
sen doen we 3 x 16 beurten, geen vaste maat. Hier trekken we een tafelkaart en draai-

en we aan tafel. Het jokeren gaat over 20 spelletjes, ook hier trekken we een tafel-

kaart. Soms spelen we een competitie van enkele weken en andere keer weer voor een 

maandprijs. Er zijn echter elke avond dagprijsjes te winnen voor zowel het jokeren als 

het klaverjassen. 
De eerste klaverjasavond in het nieuwe seizoen is dinsdag 4 september 2018. 

Aanwezig om uiterlijk 19.40 uur, aanvang circa 19.45 uur. Deelname is slechts € 2.50 

We gaan jullie graag zien. 

Bram en Wim 

__________________________________________________________________________________ 

Omgeving Zwembad Zuid voorlopig opgeknapt 

Het nieuwe fietspad dat ook langs zwembad Zuid loopt is al een hele verbetering. Dat 

proces gaat door. De gemeente wil de doorgang van en naar de kom van de Wilhelmina-

haven in het verlengde van de NatuurVriendelijkeOevers(NVO) opknappen. Dit in af-
wachting van het besluit van het nieuwe gemeentebestuur over het hernieuwde zwem-

bad in een multifunctioneel gebouw met een opgeknapte omgeving. Eind maart en half 

april hebben Optisport en de Vrienden van Zwembad Zuid (VVZZ) met de gemeente van 

gedachten gewisseld over het (tijdelijk) verplaatsen van het parkeerterrein. Ondanks 

het feit dat er ons inziens voldoende mogelijkheden zijn aan de Westfrankelandsedijk 
om parkeerruimte te creëren, is ingestemd met de (tijdelijke) oplossing om van het 

huidige parkeerterrein een mooie entree te maken naar de kom van de Wilhelminaha-

ven. Daarnaast een nieuw parkeerterrein aan te leggen op het buitenterrein, ongeveer 

op de plek van het niet meer te gebruiken buitenzwembadje. Het nieuwe terrein kan 

dan ook (tijdelijk) incidenteel gebruikt worden  
als er een sportevenement is, zoals South Beach.  

Het wachten is nu op het gemeentebestuur,  

dat groen licht moet geven voor een  

gebieds-gerichte aanpak, mede op grond  

van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden  
oa door het Mulier Instituut, waarover wij u  

in de laatste editie van de Gorzette hebben  

bericht.       

Mari Dingenouts 
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Samen op stap?! 

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

iemand willen winkelen in de Koopgoot, de apen bekijken in 

Blijdorp, lekker uitwaaien aan het strand? De mogelijkheden 

zijn eindeloos. Vertel ons uw droom en wij gaan samen bekij-

ken 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  

 

Goedendag, mijn naam is Danja Somberg. Ik ben 

de WOT kinder- en jeugdpsycholoog in Schiedam 

Zuid. Dit betekent dat ouders en kinderen bij mij 
mogen aankloppen als er zorgen zijn over het per-

soonlijk welbevinden, opvoeding en gedrag van 

jeugd tussen 0 – 18 jaar. 

Zit uw kind niet goed in z’n vel, zijn er zorgen 

over school, is er thuis veel ruzie onderling of 
komt uw kind niet goed mee met vriendjes in de 

buurt? U kunt bij het WOT binnenlopen, bellen of 

mailen. 

In het contact met kin-

deren en jeugdigen 
zorg ik dat het speels 

en ontspannen, maar 

ook serieus verloopt.                      

Het stimuleren van de communicatie tussen kinderen en 

hun ouders is belangrijk. Daardoor wordt het onderlinge 
vertrouwen versterkt en ervaren gezinsleden elkaars posi-

tieve en sterke eigenschappen. Ik maak gebruik van tech-

nieken uit speltherapie, cognitieve gedragstherapie en 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing of-

tewel therapie voor mensen die last blijven houden van de 
gevolgen van een schokkende ervaring. Red).  

somberg@wotschiedam.nl 

06 - 83 60 93 65 

Kinder- en jeugdpsycholoog bij het WOT 

 

Inloopspreekuur: 

maandag/woensdag 09.00-11.00 

dinsdag/donderdag 13.00-15.00 

mailto:somberg@wotschiedam.nl
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Herinrichting Havendijk komt nabij 
Donderdag 17 mei werd het nieuwe college beëdigd: wethouders Catelijne de Groot 

(AOV), Fihad Minas (VVD), Jeroen Ooijevaar (GL/PS), Marcel Bregman (D66) en Patricia 

van Aaken (CDA). Zij hebben samen met een meerderheid van de toenmalige gemeente-
raad gezorgd dat het college op het goede spoor kwam om de herinrichtingsproblema-

tiek Havendijk met de bewoners aan te pakken en op te lossen. De bewoners hebben 

jaren gestreden en resultaat geboekt. Het belangrijkste resultaat is dat de geschrapte 

parkeerplaatsen langs de Havendijk blijven en er meer parkeerplaatsen in het gebied 

komen. Het inzicht of dat voldoende is omdat niet alleen bewoners parkeren, maar ook 
bezoekers van de Maasboulevard, hebben de leden van de Klankbordgroep Havendijk op 

de eerste bijeenkomst na een jaar wachten nog niet te horen of te zien gekregen, maar 

is wel toegezegd. Bevestigd is dat:  

 er langs de Havendijk ca 32 grotere parkeerplaatsen komen 

 het aantal parkeerplaatsen bij de flats en laagbouw wordt uitgebreid 

 bomen niet onnodig worden gekapt 

 er een dubbel fietspad komt aan de zuidzijde 

 het fietspad aan de noordzijde vervalt  

 er een middenberm komt  

 de rijweg opschuift naar de noordzijde en er voldoende oversteekplaatsen komen. 

Ook is afgesproken dat de ruimte waar de vrachtwagens en personenauto’s rijden be-

perkt moet blijven tot 3.20 m om de snelheid van het verkeer terug te dringen tot  
maximaal 40 km per uur. Dit als een soort compensatie omdat de gemeente al een paar 

keer geweigerd heeft om een 30 km zone in te voeren. Begin juni praten de klankbord-

groep en de gemeente verder over de definitieve herinrichting van de Havendijk, die 

daarna als concept toegelicht kan worden aan alle bewoners van de Havendijk. Het is te 

hopen dat in 2019 het goedgekeurde plan tot uitvoering gebracht kan worden en we het 
na een lange periode van onderhandelen, wachten en inspreken kunnen afsluiten.  

Uitgangspunt niet vergeten  

Het burgerinitiatief van de bewoners van de Havendijk had vanaf 2009 als doel de komst 

van de A4 en de gevolgen daarvan: toename van het (vracht)verkeer, onder ogen te 
zien en er wat aan te doen. De toename van het verkeer is inderdaad gebleken, ook die 

van luchtverontreiniging en geluidhinder. Het initiatief en het verzet van de bewoners 

hebben ertoe geleid dat een aantal politieke partijen in hun laatste verkiezingsprogram-

ma pleitten, zoals de BVSZ al jaren doet, voor het afsluiten van (een deel van) de Ha-

vendijk voor vrachtverkeer. Op voorhand was er al een raadsmeerderheid voor maatre-
gelen. Het afsluiten van de Havendijk vonden we niet terug in het bestuurs- en beleids-

akkoord van de nieuwe coalitie. Wel is hierin als speerpunt opgenomen onder Infra-

structuur: “Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieve routes voor het doorgaand ver-

keer om het woongebied te ontlasten, te beginnen met de Havendijk”. Dat is tenminste 

nog wat.  
Er is nog een ander belangrijk speerpunt opgenomen onder Duurzame ontwikkeling: 

“Schiedam stimuleert slimme initiatieven om geluidsoverlast en luchtverontreiniging te 

verminderen”. Daar krijgen de bewoners van de Ha-

vendijk na de herinrichting zeker mee te maken en 

ze zullen de vinger aan de pols moeten houden om de 
gemeente de gemaakte en vastgelegde afspraken na 

te laten komen. Het geluidsniveau moet in de komen-

de jaren teruggebracht worden van 68 dB naar 55 dB, 

zo is vastgelegd in een gemeentelijke nota.  

Mari Dingenouts 
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Klopt je huurverhoging? 

De verhuurder dient vóór 1 mei een schriftelijk voorstel tot huurverhoging aan de huur-

der te sturen. De huurverhoging betreft de ‘kale’ huur, dus zonder service- en energie-

kosten). Voor sociale huurwoningen is de maximale huurverhoging 3,9%. Dat betekent 
dat de verhuurder ook een lager percentage kan vragen. Voor de vrije sector geldt geen 

maximum. Op de site woonbond.nl/huurverhoging kunt u controleren of het huurverho-

gingsvoorstel aan de wettelijke eisen voldoet. Dit geldt alleen voor de zelfstandige, so-

ciale woningen. Hoeveel je huur nog mag stijgen hangt mede van het aantal punten van 

je woning af. Als je dat niet weet word je halverwege de check verwezen naar hoe dit 
te berekenen. Je moet dan de oppervlakte van de vertrekken opgeven. Het wijst zich-

zelf.  

Uit de controle blijkt of het zin heeft bezwaar te maken. Dat kan 1. schriftelijk (hoeft 

niet aangetekend, mag wel) meedelen dat je niet akkoord gaat met het huurverho-

gingsvoorstel. De verhuurder moet dit bezwaar vóór 1 juli ontvangen hebben. Het is 
verstandig de reden van bezwaar op te geven. De verhuurder moet dan binnen 6 weken 

na 1 juli de Huurcommissie inschakelen, en die beslist over de verhoging, dus NIET de 

verhuurder. Doet hij dat niet dan hoef je de verhoging niet te betalen. Beslist de com-

missie in jouw nadeel dan kost het € 25,00 leges. 2. Je kan ook gewoon de verhoging 

niet betalen. De verhuurder moet dan vóór 1 oktober jou per aangetekende 
‘rappelbrief’ verzoeken alsnog akkoord te gaan met het voorstel. Krijg je deze brief 

niet of niet op tijd, dan hoef je de verhoging niet te betalen. Krijg je de brief wel op 

tijd dan moet je vóór 1 november zelf een verzoek om uitspraak over je bezwaarschrift 

moeten indienen bij de Huurcommissie. Doe je dat niet dan moet je de huurverhoging 

betalen.  
Soms beweert een verhuurder (of deurwaarder/incassoburo) dat je huurachterstand op-

bouwt als je de verhoging niet betaalt. Maar aanmaningen zijn wettelijk NIET toege-

staan. Wijs je verhuurder bij aanmaningen op je wettelijke recht om niet in te gaan op 

het huurverhogingsvoorstel, door de huurverhoging (nog) niet te betalen.  

NB: uitgegaan is van datum huurverhoging 1 juli. 
Voor diegene die moeite heeft om het via de PC te regelen ligt er bij de BVSZ in de Le-

liestraat informatie om mee naar huis te nemen. 

En hoe maak je bezwaar? 

_______________________________________________________________________________________________

Vrijwilligerswerk is veel leuker dan je denkt! ZOS Radio (stichting ZiekenOmroep Schie-

dam) is momenteel op zoek naar enthousiaste vrijwilligers zoals presentatoren, tech-

neuten en redactiemedewerkers; iets voor jou? Een (eigen) programma presenteren, de 
techniek bij een programma verzorgen, of ben je meer thuis in redactiewerkzaamhe-

den? Of ga je voor de verzoekjes die wekelijks opgehaald moeten worden in het zieken-

huis? Welke vrijwilligersfunctie past het best bij je? Meld je dan nu aan als vrijwilliger 

voor ZOS Radio! Wil je eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met Jolanda 

Aarnout, jaarnout@gmail.com. 
Voor meer informatie bezoek onze website www.zosradio.nl 

 

ZOS-radio zoekt vrijwilligers 

mailto:jaarnout@gmail.com
file:///C:/Users/Marco/AppData/Local/Temp/www.zosradio.nl
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Wist u dat…... 
 er in ons Wijkcentrum Hof in Zuid een dependance van de bibliotheek de Koren-

beurs is gevestigd en dat 

 - de bibliotheek toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor kinderen 
 - de bibliotheek 4 keer per week open is:  maandag van 09.00 tot 12.00 uur 

         dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur 

         woensdag van 09.00 tot 12.00 uur 

         woensdag van 14.00 tot 17.00 uur 

 - er altijd vrijwilligers klaar staan om u te helpen 
 - er een computer staat waarop u boeken kunt bestellen of reserveren 

 - er iedere dag een boekentransport is van en naar de bibliotheek 

 - de boeken regelmatig gewisseld worden voor nieuwe boeken 

 - er een gezellige leestafel is waaraan u kunt lezen, kletsen en koffie drinken 

 - wij u in Hof in Zuid en met name in de bibliotheek, van harte welkom heten! 

16 april 2018 

Zoals u als trouwe lezer van ons kwartaal-

blad wel heeft gelezen hebben de redac-
tie en anderen tijd en aandacht besteed 

aan wat er in de Steenstraat gaande is 

rondom het oude kerkgebouw en latere 

wasserij. Ik werd getipt door Henk Burg-

graaf dat er asbest van het dak verwijderd 
werd. Dat liet ik mij natuurlijk geen 2 x 

vertellen, en ik toog er met de camera op 

uit. De eigenaar van het pand, Peet, 

kwam aanlopen, en bood mij aan om van-

uit het raam van het pand aan de over-
kant te fotograferen. Dat heb ik gedaan, 

zie de foto’s. Het dak is inmiddels weer 

gesloten. Willem van Vessem 

__________________________________________________________________________________ 

Steenstraat, vervolg verbouwing 
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Op het moment dat wij van Vrienden van 

Zwembad Zuid een start wilden maken 

met de organisatie van de 4e Paula 
Koopersportdag (PKdag) op 3 juli, kwam 

het bericht dat Southbeach dit jaar van 

dinsdag 3 juli t/m zondag 8 juli op de 

Maasboulevard  wordt gehouden, dus vóór 

de schoolvakantie. Dat was aanleiding 
voor beide organisaties snel om de tafel 

te gaan zitten om het programma doelma-

tig op elkaar af te stemmen. Immers op 

de PKdag worden, naast zwemmen, spor-

ten georganiseerd waarvoor scholen ook 
op South Beach terecht kunnen. Concreet 

zal de samenwerking inhouden dat op 

dinsdag 3, donderdag 5 en vrijdag 6 juli 

zwemmen tenminste voor een aantal 

scholen uit Zuid en West mogelijk, is on-
der verantwoordelijkheid van Optisport 

Schiedam, die in samenwerking met de 

SRB een programma samenstelt dat in het 

teken staat van bewegen en zwemvaardig-

heid. Het ander sportgedeelte vindt plaats 
op de Maasboulevard onder verantwoorde-

lijkheid van Southbeach, waarvoor de on-

derbouw van deze scholen ook kan in-

schrijven. Zo ontstaat een sportdag. Scho-

len die de afgelopen jaren hebben deelge-
nomen aan de PKdag zijn het eerste voor 

deelname aangeschreven: Het Kleurrijk en 

de Willibrordusschool hebben inmiddels 

ingeschreven. Naar verwachting zullen ca  

300 leerlingen deelnemen.  

De samenwerking tussen gemeente, 

Southbeach, Optisport en Vrienden van 

Zwembad Zuid kan een eerste stap zijn 

voor de verdere ontwikkeling en stimule-
ring van sporten en bewegen in de wijken 

van Schiedam. Later op de nieuwe sport- 

en ontmoetingslocatie langs de Wilhel-

minahaven rondom en in een “her-

nieuwd” zwembad Zuid. Mocht blijken dat 
deze nieuwe sportformule een succes is, 

dan kan daar de komende jaren in elk ge-

val verdere uitbreiding aan gegeven wor-

den. Van belang is dat de organisaties 

kunnen blijven rekenen op de onmisbare 
inzet van vrijwilligers en ouders van scho-

len. Voor meer informatie :  

www.vriendenvanzwembadzuid.nl  

Southbeach voegt toe:  

Ten aanzien van Southbeach Schiedam 
zelf staat het grootste sportiefste evene-

ment weer boordevol sportactiviteiten. Zo 

zullen in de periode van 3 t/m 8 juli hon-

derden basisschoolkinderen vermaakt wor-

den met tal van sportactiviteiten die 
plaatsvinden op en rond de Beach Arena 

aan de Maasboulevard in Schiedam. Uiter-

aard zullen de vaste pareltjes van het 

evenement, Het Schiedams kampioen-

schap voor pupillen en de activiteiten 
voor senioren niet ontbreken. Hou de 

website www.southbeachschiedam.nl in 

de gaten voor de laatste ontwikkelingen 

omtrent het evenement. 

Optisport, Southbeach en vrienden  
van zwembad Zuid werken samen 

http://www.vriendenvanzwembadzuid.nl
http://www.southbeachschiedam.nl
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Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet 

gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens 

gedumpt, hondenpoep voor je deur of een fietspad 
met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met 

BuitenBeter. 

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irrita-

ties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente. Binnen vier stappen en tellen 
heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te ma-

ken. Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien 

mogelijk wordt het opgelost. Installeer de BuitenBeter app via Google Play Store zoek 

bij Google naar Buiten Beter App Schiedam. Gebruik: 

1. Geef de locatie op (automatisch of wijzig handmatig) en kies vervolgens een of 
meerdere van onderstaande opties: 

2. Maak een foto 

3. Selecteer een probleem uit de lijst 

4. Geef een omschrijving 

5. Geef aan of je een proefmelding wil maken (worden niet naar de gemeente ge-
stuurd) 

6. Vul eenmalig je NAW gegevens in 

7. Stuur de melding naar de gemeente 

De BuitenBeter App 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nieuwbouw hoek Westerkade/Stadhouderslaan; de oude gevel blijft, hoe zal 
het er over en jaar uitzien?  



 

 23 

Onderhoudsactiviteiten Woonplus - Zuid 2018 
Hierbij de voorgenomen onderhoudsplannen 2018 Woonplus voor Schiedam-Zuid. 

Woonplus heeft aangegeven niet meer met het SOBO (Schiedams Overleg Bewoners Or-

ganisaties) en met de werkgroepen van de Bewoners Verenigingen over deze problema-
tiek te willen discussiëren. Woonplus heeft een eigen Huurdersbelangen Organisatie 

Woonplus (HOW) opgericht waarin deze onderhoudsproblematiek en andere huurders-

problemen aangepakt gaan worden. We zijn nu halverwege 2018 en moeten nog steeds 

zelf achter alle zaken aanlopen om wat te weten te komen, het schijnt nog niet te 

werken. De onderhoudsplannen die we na veel vijven en zessen gekregen hebben zul-
len wij voor u toelichten en wij zullen zelf moeten uitzoeken of projecten opgestart, 

of wel of niet zijn uitgevoerd.  

Projecten 2018: 

Projectnr  complex of adres  omschrijving   uitvoering 

P018-0003  Maasdamsestraat 22-50 schilderwerk   kwartaal 2 
P018-0004  Pendrechtsestraat 2-22 schilderwerk   kwartaal 2                    

   Zuidlandsestraat 20-24  

P018-0044  Hoofdstraat 217-289  vervangen WTW Units kwartaal 1-4 

   Grevelingenstraat 33-99  

                       Nieuwe Haven 11-25     
   Haringvlietstraat 2-32     

   Volkerakstraat 15-31   

P018-0046  Groenelaan 3-9   verv dakbedekking+isolatie kwartaal 3+4 

   Ridderkerksestraat 1-27 en 2-84  

   Nieuwe Maasstraat 91-127    
P018-0047  Havendijk 138a-172b  onderzoek en herstel  kwartaal 1-4 

   Oude Maasstraat 3-15    houten vloeren 

   Poortugaalsestraat 8-22 

   IJsselmondestraat 1-23/2-8/14-20/22-48   

   Portugaalsestraat  8-22 
P018-0048  Klaaswaalsestraat 7-17    schilderwerk   kwartaal 3-4   

   Middelharnsestraat 32-42 

   Nieuwe Maasstraat 51-73        

   Pendrechtsestraat 1-21 

P018-0049        een uitloper 2017 zal het schilderwerk en voegherstel zijn aan de:  
   Abbenbroeksestraat 2-24    

   Havendijk 176-198    

   Heenvlietsestraat 1-21 

   Oude Maasstraat 19-35  

   Voornsestraat 1-43 en Zwartewaalsestraat 1-13 
Projecten uit 2016 en 2017 waar we geen verdere gegevens van hebben: 

P016-0008: vervangen badkamer/toilet  Lekstraat/IJsselmondestraat/Portugaalsestraat 

P016-0034: vervangen CV installaties Lekstraat/IJsselmondestraat/Portugaalsestraat 

P017-0037: vervangen CV installaties Rijnstraat 9-39ab 

P017-0037: vervangen CV installaties Abbenbroeksestraat 8-18, Heenvlietsestraat 2-18 
en Zwartewaalsestraat 3-11 

P017-0040: vervangen rookgasafvoeren Grevelingenstraat e.o.  

Bewoners die in deze woningen wonen kunnen ons laten weten of deze werkzaamhe-

den wel of niet uitgevoerd zijn. Bij voorbaat dank.  
Namens de werkgroep Huurders,  

Sjaak Bijloo.        
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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 (dit jaar nog). 
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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HOF IN ZUID 

Computerclub 

Sjoelen 

Pilates 

Creatieve contact-
ochtend 

Schoonheidsspecialiste 

Gymnastiekclub Bingo 

Yoga 

Nieuwe Maasstraat 68d 
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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     

     

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     

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     

24 juni: muziek met Roy Alexander 14.00-16.00 Hof in Zuid gratis 

15 juli: zomerbingo met live muziek 14.00-16.30 Hof in Zuid gratis  
16 september: muziek met Wout v 
Diggelen 14.00-16.00 Hof in Zuid gratis  

     

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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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    

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 wijkbe-

woners zijn welkom. Eenmaal in de maand wordt er een thema gekoppeld aan het kof-
fiedrinken. Op woensdag 13 juni zal de wijkbrandweerman, Olof Waltman, aanschui-

ven. Hij zal vertellen wat hij 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 Jea-
nette Immerzeel 06 83 13 56 87 en Elvira van der Tor 06 10 50 42 62. 

Hopelijk tot gauw! 

Bakkie op woensdag en thema-bijeenkomsten 

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


 

 29 

 

___________________________________________________________________________ 

Het bestuur wenst iedereen een prettige vakantie 

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! 

_______________________________________________________________________________________________ 
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zaterdag 

26 mei 

2018 
 

 

 

hondenveldje 

bij de 

Maasboulevard 

Hondenmiddag 

Jacky, ruim 16 jaar oud 
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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  

want u bent van harte welkom in de Lelie-
straat 10, aanvang 19.30 uur: 
 

  maandag 10 september 
en 12 november 2018 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Foto’s uit het archief van Henk Burggraaf. Volgende keer meer! 

Vanaf Wilhelminaplein, 1905, slagerij Maan Vanaf Wilhelminaplein, 1925 
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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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