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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 voor slechts € 7,00 per jaar. U kunt u aanmelden door een briefje te schrijven, 

of een e-mail te sturen, maar u kunt ook naar ons kantoor komen. 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.        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 

UW SCHRIFTELIJKE BIJDRAGE IS VAN 
HARTE WELKOM, GRAAG VÓÓR  

1 DECEMBER 2018. 

________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Voorwoord van de redactie 

Het was een prachtige zomer, iedereen is lekker uitgerust. Tijd weer voor actie. Er 

gaat weer van alles georganiseerd worden dit laatste kwartaal waarbij veel vrijwilligers 

nodig zijn. Wilt u ook een schone, veilige, gezellige, actieve wijk? En wilt u daar zelf 

ook aan meewerken? Kijk dan in de Gorzette waar er mensen nodig zijn. Het is geen 

dagtaak; soms alleen maar de straat aanvegen na een evenement. Het organiseren is al 

in goede, ervaren handen, maar er moet vaak zo veel gebeuren! Dus niet alleen genie-

ten van Halloween, Sinterklaas en wat al meer, maar ook een handje helpen. Geeft 

een goed gevoel en je leert wat wijkbewoners kennen. En bent u niet goed in vegen, 

maar wel in schrijven? Stuur dan een stukje naar de redactie. Altijd leuk, verhalen van 

mensen uit de wijk. Veel lees- en puzzelplezier. 

mailto:albertbons@gmail.com
mailto:sjaakbijloo@hetnet.nl
mailto:ger222@caiway.net
mailto:jt.grob@caiway.nl
mailto:sabinedingler@hotmail.com
mailto:redactiegorzette@gmail.com
mailto:a.schenk@buurtprojecten.nl
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Oproep van de penningmeester 

 

Inhoud 
Hoe word ik lid, bestuur  2 
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Inhoud    3 

HHartkerk in verval  4 
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Voedselbank    9 

Open samenkomsten 10 

Kookclub de Gorzen 10 

Meubelmaker Peter 10 

Straatteams: hoe en wat 11 
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Klaverjas- en jokeravond 22 

Schoolzwemmen terug 23 

Reddingsbrigade  24 
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Activiteiten    28 en 29 
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Schreihuisje urinoir? 31 

Bewegingsarmoede 32 

Engelen   33 

Terugblik Iktoon  34 

In de Pot van Zuid  34 

Werkgroepen  36 

Datum wijkoverleg  36 
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PRIJSPUZZEL: diegene die dit jaar 4 goede oplossingen instuurt 
maakt eind van het jaar kans op een grote prijs!   

__________________________________________________________________________________ ____________________________________

Beste leden, 

Half augustus hebben we 140 brieven de deur uit gedaan met het verzoek om de jaar-

lijkse contributie van wel € 7,-  alsnog te voldoen. Tot onze vreugde zijn er heel veel 

die daar gehoor aan hebben gegeven, echter we missen er nog aardig wat. Laat a.u.b. 

even horen of u lid wil blijven, geef anders even een telefoontje of mail naar 

b.v.s.z@kpnmail.nl, dan weten we wat en kunnen we ons ledenbestand aanpassen. Het 

betreft hoofdzakelijk de 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. 

Mocht het nu zo zijn dat u het vergeten bent en het alsnog over wil maken dan kan dit 

naar onze bankrekening NL14 INGB 0003 5925 51 t.n.v.  Bewonersver.  Schiedam-

Zuid of per kas aan de Leliestraat 10. Dit is mogelijk op dinsdag en donderdag en dan 

tussen 10.00 u. en 12.00 u. of tussen 14.00 u. en 16.00 u. 

Bij voorbaat dank voor de medewerking. 

7 euro, waar hebben we het over? 

mailto:b.v.s.z@kpnmail.nl
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De Heilig Hartkerk in verval 

Op 21 augustus ging ik, na een tele-

foontje dat er rood-witte linten voor 

de ingang van de kerk gespannen wa-

ren i.v.m. vallende stenen, op weg 

met de camera. Ik moest even zoeken, 

maar heb er toch een foto van kunnen 

maken. Is de veiligheid van de kerk-

gangers in 

gevaar? En gaan er meer stenen vallen, of los zitten, als de 

klokken luiden? Er zal wel een onderzoek komen. Het is te 

hopen dat de kerk behouden blijft. Wij houden het in de ga-

ten. 

 

Willem van Vessem 

___________________________________________________________________________ 

biedt welzijn voor uw fysieke, mentale, emotionele en spirituele zijn 

zaterdag 13 oktober 2018 
Op deze avond neemt u uw bos bloemen in een vaas mee.  

Uw bos bloemen samen met andere licht energieën brengen de boodschappen over 

naar Miranda Geervliet. Dit kan een groet zijn of een advies met betrekking op een 

bepaalde situatie of uw welzijn. Vaak gaat het om ontwikkelingen in de nabije toe-

komst.  

Locatie: Hof in Zuid  tijd: 19:30 tot 22:00 uur         max.15 personen 

Kosten: € 15,00 p.p. per avond   

Voor aanmeldingen of informatie kunt u contact opnemen met Miranda Geervliet  

tel: 06 - 13 52 92 09 / www.devierelementen.org 

Gratis parkeren en bus 54 stopt voor de deur 

De Vier  

Elementen 
Spirituele 

Bloemenseance 

tel:06-13529209
http://www.devierelementen.org
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Het bestuur feliciteert ons jongste bestuurslid 

Sabine Dingler met de geboorte van haar 2e 

dochter Emily. Zij is om 10.24 uur geboren en 

woog 3415 gram. Van de BVSZ kreeg Emily een 

spaarpot. Zou zij een dubbeltje voor iedere lach 

krijgen, dan zat-ie al aardig vol. 

Emily, geboren 23 juni 2018 

Moeder Sabine, zoals gezegd, is het jongste be-

stuurslid. Zij is net 30 geworden en draait al een 

paar jaar mee. Zij is erg actief in de straatteams 

en organiseert allerlei evenementen, zoals Hallo-

ween en Sinterklaas. Zij heeft van jongs af aan 

meegekregen dat vrijwilligerswerk erg belangrijk 

is voor anderen, maar ook voor jezelf. Ook haar 

moeder Miranda is nog steeds zeer actief. 

Geweldig dat Sabine, met 2 kleine kinderen, zich 

belangeloos inzet voor de wijk, en deel uitmaakt 

van het bestuur. Wij zijn erg blij met haar! 

Grote zus Chloë, net 3 jaar geworden, zorgt 

goed voor haar. kleine zusje. 

     Sabine, burgemeester Lamers, Miranda 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Toen en nu 
door Henk Burggraaf 

De Ridderkerksestraat, gezien vanaf de Groenelaan - Wilhelminaplein. De huizen links 
zijn gebouwd in 1920 en de straat werd in 1928 verlengd met het gedeelte dat tot dan 
toe officieel Brandpad heette. Met de sloop en herbouw in 1992 is de loop van de 
straat in oostelijke richting verlegd. Op de rechterfoto is nog net een puntje van de 
HHkerk te zien. 

1988 

Ridderkerksestraat 

Jacobastraat 

De Jacobastraat gezien vanaf de Groenelaan. 
De huisjes zijn gebouwd in 1885. De straat is vernoemd naar Jacoba, een familielid van 
de aannemer Gabel. 13 huisjes met een woonruimte van ca 4 bij 4,5 meter met een 
klein zoldertje. Ze zijn gesloopt in 1987. Het enige wat aan vroeger herinnert is de 
smalle doorgang links. 

1987 
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Voedselbank 

Sinds december 2017 vindt u een van de twee uitdeelpunten van de voedselbank in 

Schiedam en wel op de hoek Willemskade/Groenelaan. Een voedselbank, is dat nu nog 

nodig? Jazeker, dat is zelfs hard nodig. Er zijn in onze maatschappij mensen die, door 

allerlei omstandigheden, onvoldoende geld overhouden om voldoende voedsel te kun-

nen kopen. De voedselbank geeft, na screening, een keer per week een pakket met le-

vensmiddelen ter aanvulling aan deze doelgroep. Vanuit de landelijke organisatie moe-

ten we bepaalde richtlijnen volgen om de voedselveiligheid te waarborgen. Daar wor-

den we jaarlijks op gecontroleerd. Dat is ook een reden dat we kritisch kijken naar wat 

er aan voedsel binnenkomt; is het in goede staat, is 

de verpakking nog gesloten, is de houdbaarheidsda-

tum niet verstre-

ken…. Momenteel 

worden er in Schie-

dam per week 150 

pakketten uitgedeeld. In de zomer krijgen we een be-

hoorlijk aandeel verse groenten vanuit de stichting tui-

nieren voor de voedselbank. Ook deze organisatie draait 

volledig op vrijwilligers en kan altijd wat extra handjes 

gebruiken. 

Als u denkt dat u ook in aanmerking komt voor een pak-

ket, dan kunt u zich melden bij het WOT in de Lelie-

straat. Zij nemen met u uw gegevens door en doen, als 

dat van toepassing is, een aanvraag bij de voedselbank 

in Rotterdam, die ons de pakketten levert.  

Wij voelen ons thuis in de Gorzen en kijken uit naar ver-

dere samenwerking. 

Marja Docter 

_______________________________________________________________________________________________

https://www.facebook.com/degorzenpieten/  

https://www.facebook.com/degorzenpieten/


 

 10 

 

Ook iets geks gezien of meegemaakt? Deel het 

met ons want de Gorzette moet niet alleen in-

formatief zijn; er mag ook wel wat humor in zit-

ten. 

 

REDACTIEGORZETTE@GMAIL.COM 

_______________________________________________________________________________________________ 

Meubelmaker Peter 
U heeft vast wel eens de bank bij Hans en Grietje buiten gezien, of erop gezeten. En 

verspreid over de Gorzen staan er meer banken van de hand van Peter Vermeulen. 

Wilt u ook een bank, of een ander meubelstuk ge-

maakt van hout? Neem dan contact op met Peter. U 

komt samen wel uit het ontwerp en vergoeding. 

      

  Peter Vermeulen 

  Gasstraat 19 

  06 - 14 78 93 57 

  peter1rin@gmail.com 

 

__________________________________________________________________________ 
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Wat u altijd wilde weten over de straatteams 

Wist je dat… 

je met € 500,00 subsidie van de gemeente Schiedam je eigen Straatteam kunt oprich-

ten? Daarmee kun je samen met je buren allerlei activiteiten organiseren. Immers: een 

goede buur is beter dan een verre vriend! En hoe beter je je buren leert kennen, hoe 

kleiner de kans is dat er mensen eenzaam worden in je straat. De BVSZ ondersteunt de 

straatteams van Schiedam Zuid. 

Schiedamse straatteams 

Er zijn nu al tientallen Schiedamse straatteams actief. Aan de Voorberghlaan in de 

Woudhoek hebben ze bijvoorbeeld samen hun straat opgefleurd met hanging baskets en 

in de Van Hallstraat in Nieuwland organiseren ze er leuke kinderactiviteiten van. Som-

mige straatteams hebben hun eigen Facebookpagina opgezet, of een What’s App-alert 

ingesteld om elkaar snel te informeren bij verdachte situaties. Sommige teams zijn ac-

tiever dan één straat en spreken daarom van hun buurt- of wijkteam. 

Samenwerken 

In Zuid werken verschillende straatteams met elkaar samen om leuke evenementen te 

organiseren in de wijk. Het straatteam van de Beierlandsestraat organiseert bijvoor-

beeld de Koningsdag in de Groenelaan. Zij krijgen hierbij hulp vanuit andere straat-

teams en andere vrijwilligers uit de wijk. Verder organiseren de Beierlandse-, Putters-

hoekse-, Strijense-, Steen-, Maas- en Voornsestraat de Halloweenviering in het Sterren-

bos en de Sinterklaasviering in de Groenelaan (en Wilhelminaplein). 

Activiteiten 

De straatteams komen een paar keer per jaar bijeen met de opbouwwerker van deze 

wijk. We bespreken hier de evenementen die we organiseren en de activiteiten die we 

per straatteam doen. Denk hierbij aan de kerstboom versieren en aansluitend een 

kerstborrel voor de gehele straat. Bloemen planten, de straat schoonhouden, opfleuren 

en de straat versieren met speciale dagen (WK, Kerst, Sinterklaas) zijn ook mooie voor-

beelden van activiteiten die je met je buren kan doen.   

Ook een straatteam starten? 

Vraag je een subsidie aan als straatteam, dan moet je kunnen aantonen dat de meeste 

buren het graag willen en dat er iemand is die het geld goed kan beheren. Bedenk dat 

het bedrag niet bedoeld is voor eten of drinken en dat je aan het eind van het jaar wel 

moet verantwoorden wat je met het geld hebt gedaan.  

Neem contact op met onze opbouwwerker Albert Schenk (ook onderdeel van WOT) of 

de wijkprocesmanager Marcel Kreuger. Meer informatie en contactgegevens:  

https://www.schiedam.nl/wijken 

De organiserende straatteams van deze wijk hebben ook een facebookpagina waar we 

foto’s en berichten plaatsen; www.facebook.com/bwnsvrngzd  

 

Sabine Dingler, bestuurslid BVSZ en straatteam Beierlandsestraat 

https://www.schiedam.nl/wijken
http://www.facebook.com/bwnsvrngzd
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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, stuur even een mail naar de redactie. Je 

krijgt dan een mail als de nieuwe Gorzette online beschikbaar is.  

 

__________________________________________________________________________________ 

Schiedam: maritieme hotspot 
De haven van Schiedam kent drie gezichten. Het eerste gezicht is onontkoombaar: dit 

zijn de omvangrijke offshore-constructies en schepen die in de Wiltonhaven liggen, 

waarvan de complexe en met enorme kranen uitgeruste schepen bij kranenbouwer 

Huisman het meest in het oog springen. Dit is het gezicht van de maritieme maakindu-

strie, waar ook de reparatiewerf van Damen en HSM offshore deel van uitmaken. Het 

tweede gezicht is een hoogwaardig bedrijventerrein, gelegen tussen de Wiltonhaven en 

snelweg A4 met karakteristieke kantoorpanden van bedrijven als SBM Offshore en Gusto 

MSC. Dit is het gezicht van de haven van Schiedam als centrum van hoogwaardige en 

kennisintensieve ingenieursdiensten en overige kantoorfuncties voor het maritieme 

cluster. Het derde gezicht is een wat hybride en ruimte-extensieve bedrijvigheid op de 

kop van de havenarm tussen Wilton en Wilhelminahaven, waar onder meer recycling, 

zand- en magnesiumoverslag en de sanering van vervuilde grond plaatsvindt en waar 

een slibdepot is gevestigd.  

Het zijn vooral de twee eerste gezichten die de identiteit van de haven van Schiedam 

bepalen. De aanwezigheid van zowel maritieme maakindustrie als maritieme ingeni-

eursdiensten betekent dat de rol van de haven van Schiedam voor het bredere maritie-

me cluster in ons land groter is dan puur op grond van werkgelegenheid en toegevoeg-

de waarde kan worden uitgedrukt; dit met name door de functie als ingenieursbureau 

voor het maritieme cluster. Schiedam is een van de hotspots in dit grotere netwerk. Als 

U meer wilt weten: het volledige essay ligt ter  

inzage bij de BVSZ. 

 

Hans Grob        
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Prijspuzzel BVSZ            3e kwartaal 2018 

Oplossing sturen naar 
redactiegorzette@gmail.com 
of 
Redactie Gorzette 
Leliestraat 10 
3114 NK  Schiedam 
o.v.v. prijspuzzel 3e  
kwartaal 2018. 

Oplossing prijspuzzel 3e kwartaal 2018 
 

Oplossing: ……………………………………………………………………………………………... 
 
Uw naam: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………. Postcode: 311………………. 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………lidnr: ……..………... 
 

Stuur uw oplossing vóór 1  

december 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 18 goe-

de inzendingen via mail en 

post binnengekomen. Deze 

keer heeft slagerij Maan een 

cadeaubon ter waarde van        

€ 25,00 beschikbaar gesteld. 

Wie is daar nou niet blij mee? 

(behalve de vegetariërs) Win-

naar is Anja Ronteltap van de 

Maasboulevard.  
Van harte gefeliciteerd! De 

redactie neemt contact met u 

op om de prijs te overhandi-

gen.  

 
Succes en veel plezier met 

het oplossen van deze moei-

lijke puzzel. De oplossing ligt 

in het verschiet en nog niet 

voor de hand.   

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

Dank aan Ton en 
Yvonne van slagerij 
Maan voor het be-
schikbaar stellen 

van de prijs! 

Horizontaal 
1. Verlegen  5. Heerlijk oord  9. Achtergrond  10. Bijeenkomst tijdens deel 
van etmaal  11. Ingeschakeld  12. Het kweken  13. Inbraak 14. Sommige  16. 
Tropische boom  19. Harmonie  20. Indonesisch eiland  22. Marokkaanse 
stad  24. Niet mooi  26. Te gelegener tijd 27. Vaartuig 29. Gereedschap van 
schoenmaker 30. Op geen enkele plaats  31. Plaats in Zeeland 
 Verticaal 
1. Geleverd aandeel  2. Periode van tien jaar 3. Voorafgaand aan iets anders  
4. Onweerswolk  5. Huur  6. Tochtje  7. Aangrijpende gebeurtenis  8. Deel 
van servies  13. Betaalplaats 15. Jongensnaam  17. Inhoudsmaat  18. IJverig 
19. Vloeien  21. Schrijfwijze  23. Hersteld 24. Opslagruimte  25. Brandstof  
28. Straat (Fr.) 
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Hek GUSTO monument aan de Maasdijk  

Het was vrijdag de 13e juli 2018. Op die 

dag zou het gebeuren; er zou een lint om 

het hek worden gespannen, die door de 

burgemeester met en schaar doorgeknipt 

zou gaan worden, zo rond 17.00 uur. Maar 

eerst moest ik met vele anderen naar de 

Heilig Hartkerk voor een bekertje koffie 

en een versnapering. Bij mijn aankomst 

bij de kerk in de Lekstraat was het al be-

hoorlijk druk. Na een half uur was het 

aantal belangstellenden verdrievoudigd. 

De kerk was zo vol dat er zelfs mensen 

moesten blijven staan, met koffie en een 

koekje. Een beetje zenuwachtig liep Dirk 

Allewelt op en neer, dat alles toch maar 

op rolletjes zou lopen. En het is allemaal 

prima gegaan. Iedereen zat ademloos te 

luisteren naar burgemeester Lamers, een 

oudgediende van Gusto, en anderen. Jam-

mer dat er toch nogal wat mensen hun 

mobiele telefoon belangrijker vonden. Ik 

liep heen en weer om foto’s te maken om 

u als lezer op de hoogte te houden.  
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Vanuit de kerk de wandeling naar het 

hekwerk op de hoek van de Maasdijk. 

Een goede 100 meter terug waar ooit de 

Gusto scheepswerf stond, waar honder-

den mensen hun dagelijkse werk hadden 

(ook mijn vader heel veel jaren).  

Maar, konden ze ergens anders 10 cent 

per uur meer verdienen, dan raakte 

Gusto zomaar zijn werknemers kwijt. Ik 

heb verhalen gehoord van werknemers 

van Wilton-Feijenoord, dat werknemers 

van baan veranderden als zij bij een an-

der (bv fa. de Jong scheepswerf aan de 

Schie) 3 cent per uur meer konden ver-

dienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar goed, weer naar het hek. Een  

mooi opgeknapt hek, met een prachtige 

nieuwe verflaag, met een mooi lint erom 

heen als een soort van cadeautje, en 

zware staanders. Ik hoop dat het nog 

heel lang mag blijven staan. Voorlopig 

kunnen we er nog naar gaan kijken, en 

mooie foto's maken met de molen de  

Nolet op de achtergrond.  

 

 

 

 

 

 

 

De muzikale omlijsting werd verzorgd 

door de Rijnmondband, die ook het Wil-

helmus ten gehore bracht, waarna de 

schepen in de Voorhaven ook een deun-

tje mee gingen blazen om de vreugde 

een beetje op te krikken. Applaus van de 

vele gasten had tot gevolg dat men op de 

schepen het nog maar eens ging doen, 

twee keer zo lang. Dat is toch genieten, 

hoorde ik een omstander zeggen. Ik be-

aamde het, en toen na afloop een ieder 

weer naar de kerk ging voor aan hapje en 

een drankje, ging ik naar huis toe, met 

een flinke lading foto's in de camera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Willem van Vessem 
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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  

 

Pleinfeest 18 augustus Wilhelminaplein 

_______________________________________________________________________________________________
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KOKEN IN HET GORZENKIDS  

RESTAURANT! 

 

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar en wil je 

leren koken met een professionele kok? 

Ontdek je talent. 

Na het koken wordt er samen met de 

senioren gegeten. 

Denk jij: dat lijkt mij ook leuk om 

hieraan mee te doen?  

Meld je aan bij Mieke 06-53283235 

voor onze beginnersgroep. 

 

De gevorderden groep start op  

maandag 17 september. 

Juniorschefs 

_________________________________________________________________________________ 

Buurtpreventie: een nieuwe start 
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving, op-

gestart door de bewoners zelf. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid 

en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspre-

ken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met 

gemeente, politie en andere partners zoals de lichtblauwe brigade. 

Een buurtpreventieteam bestaat uit 2 personen die, in herkenbare kleding, ’s morgens, 

’s middags en ’s avonds door de wijk lopen. Zij signaleren evt misstanden zoals losse te-

gels of zwerfvuil en zijn aanspreekbaar voor wijkbewoners over van alles en nog wat. Zij 

zijn geen politie of lichtblauwe brigade, die er zijn om mensen aan te spreken op over-

tredingen. Signaleren zij bv een inbraak, dan handelen zij niet zelf maar schakelen de 

politie in. Er komt geen geweld, schelden of agressie bij kijken, maar zij luisteren, kij-

ken, noteren en signaleren. 

Buurtpreventieteams opereren al succesvol in Oost en Sveaparken. Robin en Wijnanda 

willen dit ook graag waarmaken in de Gorzen en hopen op veel steun uit de wijk.  

Aanmelden kan via: buurtpreventieschiedamzuid@outlook.com 

of via een aanmeldformulier bij WOT Schiedam Zuid, Leliestraat 10,  

of telefonisch bij Wijnanda Admiraal, tel 06 – 33 01 09 75 

mailto:buurtpreventieschiedamzuid@outlook.com
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Op donderdag 31 mei onthulden gemeentearchivaris Laurens Priester en archiefmede-

werkster Caroline Nieuwendijk op feestelijke wijze een nieuwe presentatie in het 

Schreihuisje. Het fotobehang over scheepswerf Gusto is nog te zien tot eind september. 

In de bijna vijfenzeventig jaar dat scheepswerf Gusto in Schiedam gevestigd was, zijn 

er veel fotografen over de vloer geweest. De dynamiek van de werf moet een grote 

aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op deze jonge beroepsgroep. Ze zullen hun 

ogen hebben uitgekeken naar steeds groter wordende staalconstructies, hijskranen, 

schepen en bag-

germateriaal. Uit 

de ongeveer 

25.000 foto’s van 

‘De Gusto’ in het 

Gemeentearchief 

van Schiedam 

hebben Sjef van Duin en Rob 

Maan 141 foto’s geselecteerd 

voor een presentatie in het 

Schreihuisje. Zie ook pagina 31. 

 

141 foto’s over Gusto in Schreihuisje 
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______________________________________________________________________________________________ 

Vrijwilligerswerk is veel leuker dan je denkt! ZOS Radio 

(stichting ZiekenOmroep Schiedam) is momenteel op zoek naar enthousiaste vrijwil-

ligers zoals presentatoren, techneuten en redactiemedewerkers; iets voor jou? Een 

(eigen) programma presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, of ben je 

meer thuis in redactiewerkzaamheden? Of ga je voor de verzoekjes die wekelijks opge-

haald moeten worden in het ziekenhuis? 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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Samenwerking Southbeach en  
PaulaKooperdagen smaakt naar meer 

Van 3 tot 8 juli werd een Sport(stimulerings)week gehouden in zwembad Zuid en op de 

Maasboulevard. Dinsdagmorgen 3 juli opende sportwethouder F. Minhas Southbeach en 

de PaulaKooperdagen op het buitenterrein van zwembad Zuid. Leerlingen van basis-

school Het Kleurrijk ontvouwden met hem de vlaggen van de drie organisaties die dit 

jaar samenwerken om ca 600 leerlingen deze week een goed sportprogramma te bie-

den. De gemeente vindt het belangrijk dat Schiedammers, jong en oud, op alle nivo’s  

sporten en bewegen en zo met elkaar in contact komen. Ook sprak de wethouder uit 

het belangrijk te vinden dat er onder de A20, in de oude wijken op een centraal punt, 

voldoende en goede accommodaties zijn. De gemeente onderzoekt dit en gaat hier 

naar kijken. Met name naar de toekomst van zwembad Zuid en de natuurlijke sport-

omgeving die aansluit bij de stad. De wethouder zal zich de komende jaren voor de 

sport en de Schiedammers inspannen door samenwer-

king en sportstimulering. Na deze woorden onthulde 

hij met Cindy Kooper en de leerlingen Shelley Verdam, 

Luke van der Meer, Jordan Verdel en Zuhe Naz Mazlum 

het doek met de tekst ”Samenwerken en Sporten ver-

binden mensen” en riepen alle leerlingen met de wet-

houder: De sportweek 2018 is geopend. We gaan spor-

ten!  

 

Donderdag 5 juli, de 2e Paula-

KooperSportdag, waren er 150 

leerlingen uit de bovenbouw 

van de Willibrordusschool te 

gast in zwembad Zuid. De jari-

ge Sem uit groep 5 opende deze 

sportdag met de vrijwilligers 

Jaschenka en Henny in zwem-

bad Zuid, bij afwezigheid van 

een wethouder. Daarna dansen 

met Anuschka van DansZee en 

een leerzaam zwemprogramma 

met instructeurs van de Schie-

damse Reddingsbrigade (SRB). Na een pauzedrankje in een bidon van Optisport wisse-

len van programma en genieten van het heerlijke verkoelende zwemwater en de zon. 

Aan het eind van het programma rond half twaalf weer via school naar huis met een 

ijsje van AH in de hand. Thuis uitrusten om weer fit te zijn voor het vervolg van de 

sportdag op de Maasboulevard om deze succesvolle Southbeachdag helemaal compleet 

te maken.  
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Samenwerken en sporten verbinden mensen. Dat was zeker 5 juli weer geval in zwem-

bad Zuid en op de Maasboulevard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen van de bovenbouw van cbs De Wieken sloten vrijdag 6 juli de 3 Paula-

Koopersportdagen op een sportieve manier af met een zwemprogramma. Met dank aan 

de medewerkers van Optisport Zuid, Jenny Heinsbroek-Verdam en met ondersteuning 

van Sandra, Albert, Peter Paul. Voor de medewerking op andere dagen bedankten we 

al de Schiedamse Reddingsbrigade Schiedam(SRB), DansZee en de deelnemende scho-

len met in totaal ca 320 leerlingen. Dankzij de samenwerking tussen de Vrienden van 

Zwembad Zuid, Optisport, Southbeach en de altijd aanwezige zon, is het een prachtige 

sportweek geworden in zwembad Zuid en op de Maasboulevard. Zaterdag 7 en zondag 8 

juli waren er nog allerlei sport- en beweegactiviteiten op Southbeach. 15 juli startte in 

zwembad Zuid het zomerprogramma. Eind augustus was daar de Zwem4Daagse.  

Voor meer informatie en foto’s zie www.southbeachschiedam.nl en 
www.vriendenvanzwembadzuid.nl  
 

 

vervolg Southbeach en PaulaKooperdagen 

http://www.southbeachschiedam.nl
http://www.vriendenvanzwembadzuid.nl
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Klaverjas- en Jokeravonden. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Na onze oproep in de Gorzette van vorig kwartaal hebben zich tot onze vreugde weer  

3 mensen aangesloten bij de club, en die doen al weer een poosje gezellig mee.   

Dus mensen die graag een kaartje leggen op een gezellige ongedwongen manier, 

zonder mes op tafel en een kletspraatje. Schroom niet en stap eens binnen.  

Dit is mogelijk bij ons in de Leliestraat op dinsdagavond. 

Voor € 2,50 bent u er een avondje uit, gezellig met een hapje van ons. 

Klaverjassen doen we 3 x 16 beurten, geen vaste maat. Hier trekken we een tafelkaart 

en draaien we aan tafel. 

Het jokeren gaat over 20 spelletjes, ook hier trekken we een tafelkaart.  

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

prijs. Er zijn ook elke avond dagprijsjes te winnen voor zowel het jokeren als het kla-

verjassen. 

DUS ELKE DINSDAGAVOND GEZELLIG KAARTEN IN DE LELIESTRAAT 10 

Aanwezig om uiterlijk 19.40 uur, aanvang circa 19.45 uur.  

Deelname is slechts € 2,50 

We gaan jullie graag zien. 

Bram en Wim 

___________________________________________________________________________________ 

Stichting J&S begrijpt dat een klein gebaar al heel veel kan  

betekenen voor iemand. Dat het belangrijk is dat we naar  

elkaar omkijken. Wij zetten ons in voor de bewoners in  

de Gorzen! 

Ook deze week zijn er een aantal senioren weer geholpen  

met klusjes in huis, gezellig op de koffie of opgehaald om  

te gaan eten. Weet of ken jij iemand die onze hulp wel  

kan gebruiken? 

Stichting J&S Projecten   

Mobiel: 06-53283235 

www.jsprojecten.nl 

http://www.jsprojecten.nl/
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Vrienden van Zwembad Zuid 

 

AD bericht: Schoolzwemmen terug een 

stap in de goede en noodzakelijke rich-

ting. Tijdens de PaulaKoopersportdagen 

blijkt al weer dat er nog steeds te veel 

leerlingen geen diploma hebben, en 

schoolzwemmen in de nieuwe vorm zoals 

oa de KNZB en de Vrienden van Zwem-

bad Zuid hebben aangekaart bij de ge-

meente nl het "Natgymmen" twee vlie-

gen in een klap kunnen worden aange-

pakt: kinderen hun zwemdiploma laten 

halen en kinderen die dat al hebben 

gymnastiekles geven in het zwemwater 

zg natgymmen, wat lijkt op 

aquafitzwemmen. Ook de gezondheid 

van kinderen staat op het spel als nat-

gymmen en schoolzwemmen niet wordt 

ingevoerd. Deze week attendeerde ik 

aan de hand van een AD bericht dat 43% 

van de kinderen tussen 4 - 12 jaar in Ne-

derland bewegingsarmoede heeft. De 

Vrienden van Zwembad Zuid pleiten al 

jaren voor terugkeer van schoolzwem-

men in en andere vorm, hebben ook ge-

pleit voor een onderzoek hoeveel kin-

deren op de basisscholen wel of geen di-

ploma hebben. Optisport Schiedam doet 

er veel aan om zoveel mogelijk  

kinderen hun diploma te laten behalen. 

Een structurele oplossing is noodzakelijk 

en niet uitsluitend een zaak van de ou-

ders; medewerking is wel belangrijk, 

maar ook van de gemeente en scholen. 

De Vrienden van Zwembad Zuid rekenen 

op een verstandig besluit van de ge-

meenteraad in november. De gemeente-

raad van Schiedam doet er goed aan om 

zich ook te laten adviseren door de 

KNZB. Het orgaan wat ook al samen-

werkt met Optisport en enige tijd gele-

den een beleid voor de toekomst heeft 

uitgestippeld. Het beleid van de Vrien-

denstichting is dat elke leerling aan het 

eind van het basisonderwijs moet be-

schikken over een zwemdiploma. Hope-

lijk wordt dat dit jaar het beleid van de 

gemeente. 

Mari Dingenouts, secretaris Vrienden-

stichting. 

 

Schoolzwemmen in andere vorm noodzakelijk 



 

 24 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Voortgang nieuwbouw hoek Westerkade/Stadhouderslaan 

Schiedamse Reddings Brigade (SRB) 
Het was op Paula Koopersportdagen  

op 3 en 6 juli indrukwekkend om de geïnspi-

reerde instructeurs van de SRB bezig te zien 

honderden leerlingen van de Willibrordus-

school en Het Kleurrijk in het diepe en ondie-

pe bad op een speelse manier zwem-

vaardigheid bij te brengen. De SRB bestaat 

sinds 5 september 1927. Het is een erkende 

instelling voor zwemlessen en afnemen van  

examens, en is aangesloten bij de  

Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) en bij de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). 

Veel kinderen uit Schiedam West, Zuid, Oost en Centrum hebben bij deze zwemvereni-

ging leren zwemmen en diploma’s behaald. Nog steeds wordt er door een groot aantal 

vrijwilligers, met veel enthousiasme en plezier, lesgegeven aan jong en oud. Naast het 

Zwem ABC, worden opleidingen verzorgd waarin de nadruk ligt op het redden van dren-

kelingen. De Schiedamse Reddingsbrigade is ook actief bij evenementen op en rond het 

water, zoals de Brandersfeesten en de intocht van Sinterklaas. De SRB-lestijden op vrij-         

dagavond in Zwembad Zuid zijn van 17.30 – 

18.15 uur en van 18.15 – 19.00 uur.  

Voor meer informatie over de SRB: 

www.reddingsbrigade-schiedam.nl.  

Is ook op te roepen via de website van 

www.vriendenvanzwembadzuid.nl  

Mari Dingenouts   

http://www.reddingsbrigade-schiedam.nl
http://www.vriendenvanzwembadzuid.nl
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Het was even rustig op de Havendijk 

 
Door de werkzaamheden op de West-

frankelandsedijk, waar de kruising met 

de Admiraal de Ruijterstraat werd om-

gebouwd tot rotonde, was er vanaf 30 

juli tot begin september geen doorgaand 

vrachtverkeer meer vanaf Vijfsluizen, 

over de dijk met de werkzaamheden, 

via de Havendijk en de Maasdijk naar 

Rotterdam. “Wat is het heerlijk rustig 

op de Havendijk”, zo hoorde je menige 

bewoner van de Havendijk zeggen.  

Die rust was van korte duur. Op 7 sep-

tember moest de rotonde gereed zijn 

voor gebruik, was de planning. Dan 

moet de kruising een stuk veiliger zijn 

geworden, zodat ernstige ongelukken 

zoals die in het verleden plaatsvonden, 

niet meer voor zullen komen.  

Overigens had het maar een haar ge-

scheeld of de rust op de Havendijk was 

niet zo groot geweest. In eerste instan-

tie was het idee het werk uit te voeren 

in twee gedeelten, met als voordeel dat 

de weg in gebruik kon blijven. Die ma-

nier van werken zou vier maanden in 

beslag nemen. Omwonenden spraken 

hun voorkeur uit voor een aanleg in een 

keer, die maar vijf weken zou vergen en 

volgens de gemeente ook een 'kwaliteit 

verhogend effect' heeft. 

Toevalligerwijs praten de bewoners van 

de Klankbordgroep voor de herinrichting 

van de Havendijk een dag voor de ope-

ning van de rotonde, op 6 september, 

verder met de gemeente, zo meldde Ma-

ri Dingenouts, lid van de Klankbordgoep. 

Na de werkzaamheden op de Westfran-

kelandsedijk, die ondertussen gevorderd 

zijn tot het gemaal bij de Gorzen en de 

Havenstraat – die ook binnenkort wordt 

aangepakt – is het de beurt aan de Ha-

vendijk om 'Hollandse Baan' te worden. 

Dat is de naam van het brede fietspad 

dat nu vanaf Vlaardingen tot de Haven-

straat gereed is en waarover lokaal zo 

veel te doen is geweest. De aanleg van 

het brede fietspad is nu wel zeker, maar 

welke bomen sneuvelen erdoor? Wat ge-

ven de deskundigen die de gemeente 

zou inschakelen, als advies aan de ge-

meente en de Klankbordgroep?  En gaan 

de herinrichtingswerkzaamheden ertoe 

bijdragen dat het vrachtverkeer wordt 

afgeremd en tot 30 km wordt gebracht?  

Mari Dingenouts  
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Uw advertentie 

in de gorzette? 
 
Neem contact op met de redactie over 

de afmetingen en prijzen. Volgend jaar 

worden de prijzen herzien i.v.m. de 

kleurendruk.  

 

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/


 

 27 

HOF IN ZUID 

Computerclub 

Sjoelen 

Pilates 

Creatieve contact-
ochtend 

Schoonheidsspecialiste 

Gymnastiekclub Bingo 

Yoga 

Nieuwe Maasstraat 68d 



 

 28 

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  Gratis  

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  

** HHG S’dam Plantagekerk  Bert Krooneman  evangelisatie@hhg-schiedam.nl 

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   

ZONDAG     
16 september: muziek met Fred v 
Gerven 14.00-17.00 Hof in Zuid gratis 
4 oktober: spirituele beurs Miranda 
Geervliet 10.00-17.00 Hof in Zuid gratis  
28 oktober: muziek met Wout v Dig-
gelen 14.00-17.00 Hof in Zuid gratis  

25 november: Geluid uit Zuid 13.00-18.00 Hof in Zuid gratis  

9 december: Mag ik deze dans van u 15.00-17.00 Hof in Zuid € 3,50  Incl 1 consumptie 

Laatste vd maand: Samenkomst ** 15.30-16.30 Leliestraat 10 gratis zie pag. 10 

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  
onder- steuning.   

 

Elke woensdag komen wijkbewoners samen voor een kopje koffie of thee op het kantoor 

van het WOT. Er is een gezellig zitje en er is altijd verse koffie en thee met iets lek-

kers. Van 9.30 tot 11.00 uur kan iedereen aanschuiven. Jong en oud zijn welkom. Er is 

altijd ruimte voor een gesprek en soms ook een klein spelletje.  

Om de zoveel tijd wordt er een thema-ochtend georganiseerd. Deze koffie-ochtenden 

staan in het teken van een onderwerp 

dat door de bezoekers zelf bepaald 

wordt. De thema-momenten worden al-

tijd aangekondigd op de facebookpagina 

van het WOT Schiedam Zuid of via een 

flyer op het raam van het WOT-kantoor.  

Woensdag 22 augustus kregen we bezoek 

van de wijkbrandweerman Olof Walt-

man. 

Op een gezellige en vooral luchtige ma-

nier bespraken we de onderwerpen: ‘hoe 

werkt de brandweer’ en brandveiligheid.   

Bakkie op woensdag 

________________________________________________________________________________________________ 

mailto:zuid@wotschiedam.nl
http://www.wotschiedam.nl
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Wat een vraag is dit nu weer zult u mis-

schien denken? Maar ik vraag het mij niet 

voor niets af. Laatst werd ik gebeld door 

Henk Burggraaf, die mij vertelde dat er 

mooie foto's te zien waren in het Schrei-

huisje aan het Hoofd van de voormalige 

Gusto en Wilton Fijenoord. Nou dat wilde 

ik wel eens even gaan bekijken. Ik kan u 

zeggen dat ik tweeledig verrast was: 1. 

Vanwege de mooie foto's in het Schrei-

huisje, en 2. vanwege de enorme (zal het 

maar gewoon zeggen in het Gorzenees) 

verschrikkelijke pisstank. Er lag gewoon 

een hele plas urine op de grond. Aan de 

rechterkant viel het nogal mee. Er kwa-

men nog twee mensen kijken. Ook zij lie-

pen er snel uit en probeerden van buiten-

af wat foto's te bekijken. Later nog een 

meneer die ook foto's wilde maken, maar 

ook de moed opgaf binnen 30 seconden. 

Ik zelf naar binnen, foto's maken en weer 

naar buiten, en zo wel een keer of 12.  

Op de dag valt het wel mee, alhoewel... 

ik zie weleens bestuurders uitstappen, 

naar het Schreihuisje lopen, en dan weet 

ik wel hoe laat het is als ze na 1 minuut 

weer terug zijn en weer in de auto gaan 

zitten om bootjes te gaan bekijken. Ver-

derop staat nu een echt toilet, en voor    

€ 0,50 kan je daar je behoefte doen. In 

het Schreihuisje is het niet alleen smerig, 

maar met al die bacteriën nog gevaarlijk 

ook. Zouden ze het van te voren helemaal 

pisvrij gemaakt hebben, en daarna met 

frisse moed en geur de foto's geplaatst 

hebben? Ik kan het mij anders niet voor-

stellen; dat je het langer kan uithouden 

dan per keer 3 minuten. Misschien met 

zuurstofmaskers of met mond/neuskapje?  

Willem van Vessem 

 

Het Schreihuisje: monument of urinoir? 
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Dat was schrikken op 25 juni j.l. toen we 

de oproep lazen van verschillende am-

bassadeurs vanuit de sport zoals Ronald 

Koeman, Foppe de Haan, Robin van Ga-

len, Marcel Wouda om kinderen meer te 

laten ravotten en sporten. Zij spraken 

zich uit voor minimaal twee uur per 

week gymles door een bevoegd leraar en 

beter geschoolde trainers en vrijwilligers 

bij de verenigingen. Elk kind moet ten-

minste met twee sporten in aanraking 

komen. Uit recente cijfers van het Cen-

traal Bureau Statistiek (CBS) blijkt dat 

bijna de helft (45%) van de kinderen in 

de leeftijd van 4 tot 12 jaar amper nog 

beweegt. Ze halen niet de norm van één 

uur bewegen (fietsen, wandelen) per 

dag. Kinderen spelen nog maar drie tot 

zeven uur per week buiten, doordat ze 

vaak achter de computer zitten. Ook in 

Schiedam is er bewegingsarmoede. Er 

moeten dan ook maatregelen genomen 

worden in samenspraak met ouders, 

scholen, kinderopvang, peuterspeelza-

len, sportclubs, Centrum voor Jeugd en 

Gezin Rijnmond - actief in Schiedam, Op-

tisport, Vrienden van Zwembad Zuid, 

Southbeach, KNZB, KNVB, andere organi-

saties die actief zijn in de wijken zoals 

Docks en J&S in Zuid en natuurlijk met 

kinderen. Belangrijk is dat er in  Schie-

dam voldoende accommodaties/

sportvoorzieningen zijn. Bewoners uit 

het zuiden van Schiedam (onder de A20) 

moeten meestal naar Noord omdat een 

goed (multifunctioneel) sportcentrum in 

Zuid ontbreekt. De roep om een open-

luchtzwembad in Zuid werd in en door 

deze warme zomer steeds luider. De 

Stichting Vrienden van Zwembad Zuid 

heeft hiertoe voorstellen ingediend om in 

de herontwikkelingsplannen op de Gou-

den plek langs de Wilhelminahaven daar-

voor in te richten. We waren verheugd 

toen we in de sportweek van 3 – 8 juli 

lazen dat de gemeenteraad een motie 

heeft aangenomen waarin staat dat het 

college wordt verzocht in gesprek te 

gaan met ouders, zwembaden en scholen 

over schoolzwemmen. Wat dit gaat kos-

ten, welke mogelijkheden er zijn en wel-

ke bijdrage de Gemeente daaraan kan 

leveren. Voor de begrotingsbehandeling 

2019 moeten de cijfers bekend zijn bij 

de Gemeenteraad. Zie ook pagina 21.  

Gemeentebestuur, kom snel met de on-

derzoeken en ga met alle betrokken or-

ganisaties en scholen aan de slag. Mis-

schien is dit jaar het houden van een 

conferentie een goede start om met el-

kaar structuur, inhoud, en uitvoering te 

geven om de beweegarmoede van kin-

deren terug te dringen en het school-

zwemmen in een andere vorm terug te 

laten keren.    

Aan de slag, het is vijf voor twaalf!!!  

Mari Dingenouts  

  

Bewegingsarmoede 

Deel van de aangenomen motie. 
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Onlangs was ik in Rotterdam bij boekhandel de Slegte. Er lag een boek over engelen, waar 

ik vanwege de prachtige afbeeldingen voor zwichtte. Ik ben nog steeds plaatjes aan het 

kijken in het inspirerende boek dat je meeneemt door de geschiedenis van de engelen en 

verhaalt over de krachten en speciale eigenschappen van vele geliefde engelen. De aarts-

engelen Michael, Rafael en Gabriel worden uitgebreid besproken, naar Lucifer (lichtdrager) 

is het zoeken. Het hoofdstuk beschermengelen deed me aan mijn kindertijd denken. Ook 

herinnerde ik mij een liedje van Harrie Jekkers, dat mij terugvoerde naar vroeger;  

De Engelbewaarder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het rommelen tussen mijn cd ’s kwam ik al-

le liedjes tegen uit de serie Ja Zuster Nee Zus-

ter, en ja hoor, A.M.G. Schmidt had ook al een 

liedje over beschermengeltjes geschreven. Jet 

en Zuster Clivia zingen als engeltjes opa (Leen 

Jongewaard) toe en deze reageert steeds krib-

biger op hun goedbedoelde adviezen. Zit hij 

lekker aan de plomp met een hengeltje, roepen 

ze: Vat geen kou opa, val er niet in, opa, en als 

hij in het café op de hoek zit: Drinkt u nu al-

weer bier, opa u moest zich schamen! Boos 

roept opa: Vlieg op samen! Ga toch naar huis, 

opa, ja, dat mocht je willen- ik begin er genoeg 

van te krijgen, ik pas voortaan wel op mijn ei-

gen, ach, mieter op! 

Door mijn engelenboek heb ik erg genoten van 

Harrie Jekkers theatershow; Het geheim van de 

Lachende Piccolo, en daarna van liedjes uit Ja 

Zuster Nee Zuster: Muis in de supermarkt, Op 

de step, In een rijtuigie, De kat van Ome Wil-

lem. Heerlijk! 

Tot slot nog: In het Rijksmuseum Twenthe in 

Enschede is het allereerste werk van de schil-

der Rafael te bewonderen, een Engel (1501). 

Rafael was toen nog maar 18 jaar oud en de en-

gel was een onderdeel van een groot altaarstuk 

dat hij maakte voor de kerk van Sant Augustino 

in Citta di Castello.  

 

Liesbeth Dingenouts – Dobbelaar      

Engelen 

Ik geloofde vroeger echt  
dat ik een engelbewaarder had 
Dat had mijn moeder me verteld 
dat dat zo was en dan geloofde je dat 
Het was een engel uit de hemel 
die op aarde gekomen was 
om een iemand te beschermen 
waar-ie engelbewaarder van was 
Ongelooflijk vond ik dat, dat ik een eigen engel had 
Speciaal alleen voor mij 
Opeens telde ik voor twee 
Hij liep altijd met me mee 
Waar ik ook was 
Op weg naar school, die grote hond 
werd omdat hij achter me stond 
Iets minder groot 
En als ik bij het oversteken 
nog net op tijd was uitgeweken voor een tram 
kwam dat door hem 
Dankzij mijn engelbewaarder 
mijn onzichtbare lijfwacht van hoge komaf 
had ik een klein stukje hemel op aarde 
en een reddende engel, die me soms vleugeltjes gaf 
Ach, ik geloofde vroeger echt 
dat ik een engelbewaarder had 
Maar ik wou hem zo graag zien 
Wie weet lukte dat misschien 
als ik heel snel in de spiegel keek 
Soms draaide ik me pijlsnel om 
stel dat ik hem betrappen kon 
Maar ik zag hem nooit 
en had ik weer een keertje pech 
dan dacht ik: is mijn engel weg, waar zou-ie zijn 
En als ik pijn had of verdriet 
dacht ik: waarom helpt-ie me niet 
Bestaat-ie wel of bestaat-ie niet 
En op zoek naar mijn engelbewaarder 
mijn onzichtbare lijfwacht van hoge komaf 
verloor ik de hemel op aarde 
en mijn reddende engel, die me soms vleugeltjes gaf 
Ach, ik geloofde vroeger echt 
dat ik een engelbewaarder had 
Sinds ik niet meer geloof 
dat engelbewaarders bestaan 
ben ik bij gebrek aan engelen 
maar achter mezelf gaan staan 
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In het weekend van 23 en 24 juni organiseerde Mooi Werk in opdracht van de Gemeente 

Schiedam de afsluiting van de festivalmaand IkToon! in de voormalige Gravin Alei-

daschool aan de Oostsingel in Schiedam. 16 lokalen werden gebruikt door ruim 300 en-

thousiaste amateurs; er was zang, dans, theater, muziek, beeldende kunst, fotografie, 

schrijven en spoken word. Zuid was vertegenwoordigd door het koor Geluid uit Zuid en 

onze Sjaak Bijloo was coördinator.  

Hoe leuk zou het zijn als een dergelijk spektakel  

een keer in Zuid georganiseerd zou kunnen worden.                                

 

Terugblik naar Iktoon! 2018 

_______________________________________________________________________________________________ 

In de pot van Zuid 
Het was een volle 

bak, het eten was 

zo lekker dat de 

senioren nog wel 

een bordje lust-

ten! Alles is netjes 

op! Het was weer 

een gezellig samenzijn tussen jong en oud! Zou jij ook 

een keer mee willen eten? Meld je dan aan bij Mieke Wigmans van Stichting J&S  

Projecten 06 – 53 28 32 35. Je bent van harte welkom! 
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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 12 november 
2018 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

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

Nieuwe Maasstraat richting Lekstraat, Bethelkerk, ca 1928 Maasdijk met rechts de werf Gusto, ca 1920 

_______________________________________________________________________________________________
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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 

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 – 313 65 00 

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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