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Hoe word ik lid van de BVSZ?
De bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) is een vereniging van en voor de bewoners. Veel bewoners spannen zich in om het woon- en leefklimaat in de wijk te verbeteren. U kunt 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 wijkbijeenkomsten. Bovendien kunt u een beroep doen op onze actieve leden. Zij kunnen
u helpen en van advies dienen. U kunt ook zelf een actieve rol spelen in de belangenbehartiging van de wijkbewoners.
e-mail:
______________________________________________________________________________________

Voorwoord van de redactie
Alweer de laatste Gorzette van 2018. Sinterklaas net achter de rug, Kerstmis en Oud en
Nieuw voor de deur. De Gorzette moet vóór de Kerst bij u op de mat vallen, waardoor
helaas het feest op het Wilhelminaplein met de onthulling van de kerstboom niet meer
in woord en beeld meegenomen kan worden. Maar wel het verhaal over de hulphond
van Anita en het aangrijpende verhaal over de hond met 3 poten. Bekijk vooral ook de
filmpjes op de website; daar word je blij van! Dank weer aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd, in welke vorm dan ook, aan deze Gorzette. Veel dank ook aan de
trouwe vrijwilligers die het bestuur helpen met het verspreiden! Heeft u ook iets leuks
te melden, heeft u een leuk huisdier of een bijzondere hobby? Laat het weten en laat
anderen meegenieten. Zo blijft de Gorzette leuk om te lezen.
________________________________________________________________________________________
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Van de penningmeester
Beste leden,
Half augustus hebben we ongeveer 140 brieven de deur uit gedaan met het verzoek om
de jaarlijkse contributie van wel € 7,- alsnog te voldoen. Dit was de tekst in de vorige
Gorzette.
Tot onze vreugde zijn er heel veel die daar gehoor aan hebben gegeven, maar we missen er nog een stuk of dertig, en dit zijn voor ons leden die we niet kunnen en willen
missen.
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 scheelt ons volgend jaar een hoop werk.
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.
Een seintje aan uw bank om dit bijvoorbeeld elk jaar op 1 maart te doen en u heeft er
geen omkijken meer naar, en als u om wat voor reden ook wil stoppen met het lidmaatschap (kan ik me niet voorstellen) dan is eenzelfde handeling naar de bank zo gepiept.
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, rekeningnummer
NL14 INGB 0003 5925 51. Of per kas aan de Leliestraat 10. Dit is mogelijk op dinsdag en donderdag van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Ik wens eenieder alvast fijne kerstdagen en vooral
een voorspoedig 2019.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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Zomer 1958
Tringg, de bel. Moeder doet open.
“Komt Henkie buiten spelen?”
Natuurlijk komt Henkie buiten spelen.
Een hut bouwen die ik met klapperpistolen tegen de boeven verdedig.
Fikkie stoken en aardappels aan een tak
prikken om ze in smeulend houtskool te
poffen. Maar nooit de tijd nemen om ze
goed gaar te laten worden!
Voetballen op straat, maar eerst wel
even ‘poten’ om een team samen te
stellen. Dolle pret totdat oom agent, de
‘juut’, ons komt verjagen. Twee jassen
op straat en je hebt een doel. En helemaal nooit ruzie of de bal ‘over’ of
‘paal’ is.
Een fietsklepper maken van een schoenpoetsblikje, een halve wasknijper en dik
elastiek, geknipt van een oude binnenband.

Van diezelfde binnenband meer elastieken knippen en een stuiterbal maken (en
hard wegrennen als die door een ruit is
gegaan).
Keihard scheuren met de door vader gemaakte zeepkistkar.
Van oude kleden een tent maken.
Met een vergrootglas in de zon schoenveters aansteken en bakeliet laten smeulen. Een vlieger maken van bamboe en
vliegerpapier.
Landjepik met een zakmes in het zand.
Knikkeren op de stoep.
Buten: een, twee, drie…. tien! Wie niet
weg is is gezien.
En in de winter, die je toen nog had,
sleeën.
Natúúrlijk kwam Henkie buiten spelen!
Henk Burggraaf

____________________________________
Vlugijs aan de Hoofdstraat gesloten
Het is gedaan met lekker zelfgemaakt ijs
halen bij Wil en Rob Oosthof aan de
Hoofdstraat tegenover de molen. Toen ik
in het Stadsblad las dat ze de boel gingen sluiten kwam er een onvergetelijke
herinnering boven waarin ik behoorlijk
voor joker stond.
Het is meer dan 20 jaar geleden dat mijn
vrouw en schoonzussen mij erop uit
stuurden om 5 soft-ijsjes te halen bij
Vlug. Ik was snel aan de beurt en bestelde 5 softenon-ijsjes. Sorry, zei de dame
achter de balie, dat verkopen wij niet.
Zij had heus wel door dat ik het verkeerd

uitsprak, maar gaf geen krimp. Ik met
lege handen naar huis. Daar aangekomen
zei ik dat ze geen softenon-ijs verkochten. Ik heb die 4 nog nooit zo hard horen
lachen. Geen softenon-ijs, maar softijs!! Moet ik het opschrijven, zei mijn
vrouw nog plagend. Ik met een rode kop
weer terug naar Vlug. Aha, u bent er
weer? Ja, ja, het moeten 5 soft-ijsjes
zijn. Ohh, maar dié heb ik wel, zei ze
droog. Altijd als ik langs Vlug rijd moet
ik er weer aan denken: SOFT-IJS.
Willem van Vessem BVSZ
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Toen en nu
door Henk Burggraaf

Hoek Wilhelminaplein - Dwarsstraat.
Gebouwd rond 1880 en bekend als het
zuivelwinkeltje van E.C.M. Freeling.
Volgens een oud adresboek veranderde
het in 1941 van eigenaar. Een kruidenier
T.G. van Ulrich nam daar zijn intrek en
begon snoep en levensmiddelen te
verkopen. Na de oorlog tot begin jaren
zestig waren meneer en mevrouw van
Ulrich bijzonder populair bij de schoolgaande jeugd. Maar helaas was er een
negatief aspect aan het pandje. Mede
door de slechte staat van onderhoud en
hygiëne stond het bekend als het ‘vieze
winkeltje’. Halverwege de jaren zestig
stopte van Ulrich met de winkel en heeft
het pandje even leeg gestaan. De familie

Schaper zag de kans schoon en begon er
een bloemen- en plantenhandel. Door de
jaren heen bouwde de familie Schaper
met het bloemenmagazijn ‘Klimop’ een
vaste klantenkring op en kreeg ook buiten de Gorzen grote bekendheid. Maar
ja, de familie Schaper besefte ook dat
het pandje erg broos was en verzakte, en
zij moesten een andere locatie zoeken
(Willem heeft nu zijn zaak aan de Groenelaan 79 red.). In oktober 1993 viel het
doek, na 118 jaar trouwe dienst, en het
pand werd in 1994
gesloopt. Het zou nog 6 jaar duren voor
men aan nieuwbouw begon. En zie rechts
het resultaat.

________________________________________________________________________________________

Foto uit 1910.
De Hoofdstraat met links de
Groenelaan. De winkel op de
voorgrond is de kapperszaak
annex sigarenwinkel van PJ.
van de Ree. Verderop links de
Willem Brouwerstraat.
Henk Burggraaf
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OTTICA
EYE
FASHION

Groenelaan 99a, 3114 CD Schiedam
tel. 010 426 19 30 seeyou@otticafashion.nl
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Halloween
De weersverwachtingen waren
niet goed. We hoopten zo op
droog weer. Nu startten we
rond half 10, alle spullen vanuit de BVSZ en thuis inladen en
naar het bos brengen. Het leek
nog goed. Helaas, nadat de
tenten opgezet waren begon
het te regenen. Toch hebben we alle tenten opgezet en het bos versierd onder het genot van een bakje koffie/thee en een lunch. Rond 4 uur zijn we naar huis gegaan om
ons om te kleden en te schminken. En we zagen er weer machtig eng uit! Rond 6 uur
kwamen de eerste bezoekers in de rij staan en even over half 7 lieten we hen binnen.
Het was leuk, grappig en vooral heel eng. Sommigen vonden het zo eng dat ze halverwege 'ontsnapten' via een ander pad. We hebben heel veel leuke reacties gehad en willen deze traditie elk jaar doorzetten. Dat kan niet zonder onze trouwe sponsors; De
BVSZ, winkeliersvereniging, het WOT, gemeente Schiedam, Imtrans, Nooteboom, RIBO.
En alle vrijwilligers BEDANKT!
Straatteams de Gorzen
Zoek ons ook op Facebook!
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_______________________________________________________________________________________________

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 gemaakt 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

Bewoners van flat Nereus in de Maastuin, zie blz 11
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Vervolg Heilig Hartkerk
Een reactie van de koster van de kerk, Margo Heinsbroek op het stuk in de vorige Gorzette van Willem van Vessem: De Heilig Hartkerk in verval. Volgens Margo zijn er geen
problemen maar worden die gemaakt. De toren wordt hersteld. Bouwkundig specialisten hebben een onderzoek ingesteld en stellen een plan op voor de reparatie. Geen
klokken luiden en geen diensten meer houden, zoals de heer van Vessem voorstelde, is
niet nodig. Er zijn andere ingangen dan die onder de toren. Zij zou het fijn vinden als,
voordat er problemen worden geschapen, er eerst geïnformeerd wordt bij degenen die
van de situatie afweten.
___________________________________________________________________________

Wat doet de wijk voor u?
Wat kunt u doen voor de wijk?
Het Flat Nereus aan de Havendijk heeft
35 appartementen en bestaat sinds 1965.
In de 90-er jaren ontstond er in Schiedam
bewonersparticipatie; overleg met de gemeente en bewonersinitiatieven voor een
schone en veilige wijk. In die tijd zijn ook
de straatteams ontstaan. Sinds die tijd
hebben bewoners van het Nereusflat altijd aan bewonersparticipatie meegedaan.
De toenmalige voorzitter mevrouw Taverne–van Campen, bezocht als eerste vele
jaren het wijkoverleg in de Leliestraat.
Zij was ook degene die het oud papier van
het flat apart is gaan houden. Dat wordt
nog steeds klaargezet en meegegeven aan
de Willibrordusschool. Het wijkoverleg
wordt nu door Kees v. Nijnatten, Alfred
en Mari Dingenouts bezocht. Ook waren
ze in de afgelopen 8 jaar actief in de
Klankbordgoep Havendijk en kwamen op
voor de leefbaarheid, herinrichting en
parkeren. Vanaf 2004 kwam er een bewonerscommissie bij. De bewoners onderhielden de omgeving van het flat, de gemeenteplantenbakken en hielpen bij an-

dere karweitjes. De bewonerscommissie
heet tegenwoordig Welzijnscommissie en
kent een aantal nieuwe gezichten: Yvonne
Sparreboom, Anneke Vrijenhoek en Marion v. Naamen. Onlangs hebben ze een bezoek geregeld aan de buurttuin en hebben
na een rondleiding met 30 bewoners gebarbequed, heel gezellig! Wellicht is er
iets moois aan het groeien. In elk geval
zijn er suggesties gegeven hoe je het beste vrijwilligers voor deze Maastuin kan
bereiken. Sinds kort organiseert de Welzijnscommissie elk begin van een maand
een contact(na)middag voor de bewoners,
waarbij heerlijke soep de verbindende
factor is. En ze zijn nog meer mooie dingen van plan. Yvonne, Marion en Anneke
Rijvers schotelen samen met J&S (Mieke
Wigmans) regelmatig in de Pionier heerlijke gerechten voor aan de seniorenbewoners. Het is leuk om wat voor elkaar
in de Gorzen te kunnen betekenen.
Mari Dingenouts
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Toen en nu
door Henk Burggraaf

Hoek Nieuwe Maasstraat - Lekstraat.
Het winkeltje op de hoek, gebouwd in
1923, was de buurtsuper van Annie en
Toon de Leede. Al vanaf 1924 was het
een familiebedrijf, van vader op zoon.
Door de jaren heen kwamen daar veel

Gorzenaren boodschappen doen totdat
daar in 1989 abrupt een eind aan kwam.
De winkel, samen met 140 andere huizen, moesten wijken voor nieuwbouw in
1992. Nu is de situatie totaal veranderd,
zie de foto.

________________________________________________________________________________________________

Foto uit ca 1900 van de Buitensluis die
ligt tussen de Voorhaven en Buitenhaven. Op de achtergrond zijn de wieken
van molen ‘De Ploeg’ te zien. Deze molen stond tot 1903 tegenover de Fabriekstraat, nabij de Hoofdstraat. Geheel
links de huizen aan de Hoofdstraat.
Henk Burggraaf
______________________________________________________________________________________

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

12

Prijspuzzel BVSZ

4e kwartaal 2018
Stuur uw oplossing vóór 1
maart 2019 op en maak kans
op een prijs te besteden bij
een winkelier in de Gorzen. U
kunt uw oplossing per mail
sturen naar
redactiegorzette@gmail.com
of per post, zie hieronder.
Vorige puzzel: er zijn 19 goede inzendingen via mail en
post binnengekomen. Must
Kledingparty’s, Groenelaan
52, heeft een waardebon van
€ 15,00 beschikbaar gesteld.
Winnaar is mw. Slobbe-de
Jager uit de Nassaulaan. Van
harte gefeliciteerd! De redactie neemt contact met u op
om de prijs te overhandigen.
De winnaar, en de prijs, voor
4x een goede oplossing in
2018, wordt in de volgende
Gorzette bekendgemaakt.

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

Horizontaal:
1. Vlot 3. Samenloop van omstandigheden 6. Naastwonende 10. Grootvader 11. Uitroep van herkenning 13. Openbare bijeenkomst 15. Soort borstel 17. Kledingstuk 19. Meisjesnaam 20. Behoorlijk 25. Als onder 27. Rivier in Oostenrijk 28. Voegwoord 29. Vermakelijk 31. Theater in Milaan 32. Tennisterm 33. Straalvliegtuig 34. Fraai gelegen
37. Onbevestigd nieuwtje 39. Dyne 40. Gedwee 42. United States 43. Omslagdoek 45. Verhoogde toon 47. kliekje
48. Mening 52. Handvuurwapen 54. Mannetjeshond 55. Verlaagde toon 56. Omlaag 57. Stiekem 58. Plaats in België
Verticaal:
1. Bloem 2. Hoogvlakte 3. Pauselijke kroon 4. Woonlaag 5. Sierraad 7. Eenkleurig 8. Deel van hand 9. Persoonlijk
12. Oppervlaktemaat 14. En omstreken 16. Jongensnaam 18. Juichkreet 21. Leesvoer 22. Meisjesnaam 23. Mineraal 24. Waterdier 26. Een zekere 30. Voordracht 31. Adviesraad 33. Opschik 35. Gravin van Holland 36. Zojuist
38. Hongaarse dans 41. Paardje 44. Gast 46. Reeks 47. Vlokje stof 49. Open Universiteit 50. Water in Friesland
51. Deel van kachel 52. Plaats in N.-Brabant 53. Veluwse stad
Oplossing prijspuzzel 4e kwartaal 2018
Oplossing sturen naar
redactiegorzette@gmail.com
of
Redactie Gorzette
Leliestraat 10
3114 NK Schiedam
Vermeld uw telefoon- en
lidmaatschapsnummer.

Oplossing: ……………………………………………………………………………………………...
Uw naam: ……………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………. Postcode: 311……………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………lidnr: ……..………...
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Vasco, de hulphond van Anita
Ik heb het met eigen ogen gezien; Vasco
maakt laden en deuren open, doet het
licht aan en uit, trekt Anita’s sokken uit.
Daarnaast haalt hij spullen uit de la of
kast, trekt Anita’s jas uit, raapt spullen
op en leert nu iets in een tas doen.
En dat voor een bouvier van net 1 jaar
oud! Bij de opleiding van hulphonden
beginnen ze hier pas na 1 jaar basistraining mee. Anita heeft het hem
allemaal zelf geleerd. Vanaf 7 weken is
het spelenderwijs begonnen met een
high-five. Anita is opgegroeid met en
tussen de bouviers. Omdat zij nu wel wat
hulp kan gebruiken heeft zij er bewust
voor gekozen om Vasco op te leiden tot
hulphond. Eigenlijk heeft Vasco Anita
gekozen; toen zij een pup ging uitzoeken
is Vasco bij haar gaan liggen, en niet meer
weg gegaan. Zij heeft een heel speciale
band met hem opgebouwd. Toen zij een
paar weken geleden naar het ziekenhuis
moest is het echt een gevecht geweest om
Vasco bij haar vandaan te halen zodat zij
door de ambulancebroeders meegenomen
kon worden. En haar man Denijs moet
iedere keer dat hij Vasco gaat uitlaten een
‘gevecht’ leveren; Vasco gaat niet zomaar
mee. Volgens Anita kan Vasco zelf denken
en zij geeft een voorbeeld. “Een paar
weken geleden kwam een dame van de
hulp. Zij kwam binnen terwijl ik nog even
in een andere ruimte was. Vasco was
uiteraard bij mij. Wij kwamen samen de
kamer binnen en normaal gaat Vasco dan
naar het kastje om de map te pakken.
Deze keer niet dus ik riep hem en hij ging
vrolijk zitten kwispelen. Hij keek van die
mevrouw naar mij en het kastje, een paar

keer. Maar het kastje openmaken deed hij
niet. In mijn opperste verbazing zei ik: je
moet toch echt even helpen, wil je aub de
kastdeur opendoen? Vasco kwispelde
vriendelijk, maar deed geen kastje open.
Waarop ik zei: ben je nou betoeterd,
openmaken die deur. Toen ging hij heel
hard janken, maakte de deur open en
keek verwijtend in de kast en naar mij. De
vrouw had zelf de map al gepakt en op tafel gelegd; er lag geen map in het kastje!”
Klopt het dat vreemden een hulphond buiten niet aan moeten halen? Voor Anita is
dat geen probleem, hij blijft toch altijd
bij haar en laat zich dan niet aanhalen of
gaat op andere honden af. Maar is hij op
het speelveld, dan gaat zijn tuig af en is
hij weer een gewone hond en speelt volop.
Ook al kan Vasco misschien wel meer dan
een opgeleide hulphond en draagt hij een
hesje met ‘hulphond’ erop; Anita mag niet
overal met hem naar binnen omdat hij
niet ‘gecertificeerd’ is. Dat raakt Anita,
die al zo lang in de Gorzen woont.
Niemand gaat toch voor zijn lol met een
hulphond op pad? Daarbij komt ze ook op
straat veel obstakels tegen die het voor
haar moeilijk maken even lekker naar
buiten te gaan met haar scootmobiel en
Vasco; smalle stoepen, slecht geparkeerde
auto’s, steile af- en opritjes. Anita blijft
positief en gaat door met het trainen van
Vasco. Voor allebei een aangenaam
tijdverdrijf en Vasco wil heel graag voor
haar werken. Een superteam!
Marieke
Foto’s op blz 15.
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Links: Vasco maakt het kastdeurtje open. Boven: Vasco aan het werk als
hulphond. Rechts: Vasco helpt met sokken uittrekken.

Nieuwe expositie Schreihuisje
Op 8 november opende Stichting Mooi Werk een nieuwe
expositie, genaamd 51°54’19”N4°22’57”O. Het zijn foto’s
van (amateur)fotografen die zij maakten tijdens een
excursie naar Damen Shiprepair in september. Willem van
Vessem geeft een inkijkje.

Fotografen: Alysia v Dijk, Ger Egbers,
Jeroen Timmerman, Sjef v Duin, Ank
Hartendorp, Bas Ronteltap, Diana
Elshot, Floor Verschuure, Hans Sloot,
Ingrid v Breemen, Janneke Hieleman,
Joeri Boeree, Patrick Röpcke, Peter Slavenburg, Peter vd Zouwen, Rob Maan,
Wiebe Hielbrink, Wietse Kwakernaat
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In gesprek met Wijnanda en Manfred van
buurtpreventie Schiedam Zuid (de Gorzen)
Hoe zijn jullie begonnen?
Ooit is er een busje in de brand gestoken
in de Den Bommelsestraat, en ja, daar
schrik je dan toch wel van; een busje
vlakbij woningen in een toch al vrij smalle straat.
Wie ondersteunt jullie?
Dat is de Licht Blauwe Brigade (LBB),
omdat wij wel iets mogen en kunnen
melden, maar geen speciale bevoegdheden hebben. Wij melden als er iets mis
is, en zij zijn onze helpende hand. Wij
zijn de ogen en oren van de wijk in de
avond tijdens de rondgang.
Hoe vaak en met hoeveel mensen controleren jullie?
Wij zijn met 4 mensen, maar graag zouden we een grotere groep hebben. Met 4
personen kunnen we niet in 2 dagen een
hele wijk doen. We lopen gemiddeld 1,5
uur, altijd met 2 personen. Dit om eventuele confrontaties te voorkomen. En,
we hebben altijd direct contact met de
LBB en met de politie (’s avonds met de
Rotterdamse politie). Wij mogen alleen
bellen bij incidenten. Wat we zien, bv.
losse stoeptegels die een gevaar kunnen
vormen voor anderen, vooral voor de ouderen, geven we door. Ook in de Groenelaan kijken we of er geen buitensporige uitstallingen op straat staan die de
doorgang belemmeren, en gaan dan in
gesprek met de betreffende winkelier(s).
Heel vaak staat er van alles bij de afvalcontainers, ook grof vuil. Dat melden we
dan ook, en plastic zakken kunnen we
dankzij een algemene kaart van Irado
toch nog in de containers gooien. Wel

wordt er melding van gemaakt bij de LBB
die dan komen en controleren wie het
afval daar heeft achtergelaten. Als ze
wat vinden, dan volgt er een bekeuring.
Hebben jullie een soort van opleiding
gekregen bv van de gemeente, of van
Irado?
Nee. Wijnanda vertelt dat zij vroeger als
tramconductrice heeft gewerkt. Dan doe
je wel wat mensenkennis op. Manfred
heeft diverse jobs gehad waar hij nu ook
profijt van heeft.
Is het te doen met 4 mensen, de hele
wijk?
Het is ook te weinig, vandaar dat wij hopen dat er meer wijkbewoners zijn die
met ons de ogen en oren van de wijk willen zijn. Het vergt natuurlijk wel wat
tijd, maar hoe meer mensen erbij komen, hoe beter het in de wijk zal worden. Dat hoop ik ook voor hen en ik bedank hen voor het gesprek.
Willem van Vessem (BVSZ)
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Project Havendijk: van overleg naar uitvoering
Op 6 september 2018 werd in principe de
laatste Klankbordgroepavond van het Project Havendijk gehouden. Het voorlopig
ontwerp is voor 90% gereed. Er wordt nog
een inventarisatie van de bomen aan de
Havendijk uitgevoerd. Hierna wordt het
ontwerp uitgewerkt tot een inrichtingsplan, waarna het aan alle bewoners van
en rond de Havendijk wordt gepresenteerd. Hopelijk kan de uitvoering rond
september 2019 van start gaan. Als de
uitvoering gereed is en het (vracht)
verkeer weer gebruik gaat maken van Havendijk, dan zal volgens afspraak met de
gemeente de luchtkwaliteit en het geluid
weer gemeten gaan worden om na te
gaan of dit binnen de normen blijft. De
aanleiding van dit hele project was in
2010 de komst van de A4 en de door de
gemeente geprognotiseerde toename van
het (vracht)verkeer, luchtvervuiling, trillingen en geluid. Bewoners van de Havendijk eo, gesteund door de BVSZ, hebben
gezorgd dat de gemeente niet alle plannen heeft doorgevoerd om het (vracht)
verkeer te dienen. Acties, sturing geven
aan het proces, brieven schrijven, overleg
met besturen, inspreken, volharding,
overtuiging, gesprekken met het gemeentebestuur, overleg in de Klankbordgroep
herinrichting Havendijk, enz. enz. hebben
geleid tot resultaten, die in 2019 bij de
uitvoering van de herinrichting Havendijk
zichtbaar zullen worden en invloed hebben op de leefbaarheid in onze buurt en
wijk. Eén maatregel is op 1 maart 2016 al
doorgevoerd nl een nachtelijk verbod
voor vrachtwagens over de Havendijk (23–
7 uur).

Zeer intensief overleg in de afgelopen 8
jaar met de gemeente heeft geleid tot de
volgende afspraken vwb de herinrichting
Havendijk en het parkeren:
- het parkeren langs de Havendijk blijft, het
aantal ruimere plaatsen wordt 34 ipv 40
- het totaal aantal parkeerplaatsen aan de
Havendijk neemt toe met 74
- het aantal van de gemeente te huren parkeerplaatsen bij de drie flats neemt iets toe
- uitrijden over de eigen grond naar beide
kanten van de rijweg blijft mogelijk
- de breedte van de rijweg voor het (vracht)
verkeer wordt maximaal 3.20 m om de snelheid terug te dringen tot 40 km, als compensatie van een niet haalbare 30 km zone
- er komt een tweerichtings-fietspad aan de
flatzijde
- het rioolsysteem richting Nereusflat wordt
aangelegd vanuit de Poortugaalsestraat, trillingen van putdeksels zijn daardoor uitgesloten
- er komt een middenberm van stenen, exceptioneel verkeer moet erdoor kunnen
- er komen voldoende oversteekplaatsen

De bewoners blijven alert op de speerpunten van het Gemeentebestuur die zijn
opgenomen in het beleid voor de komende jaren: duurzame ontwikkeling en infrastructuur en verkeer.
Bewoners van de Havendijk eo en BVSZ,
hartelijk dank voor de constructieve samenwerking. Met name mijn maten Kees
en Alfred. Ons geduld is danig op de proef
gesteld. De overlegfase gaat over in de
uitvoeringsfase. Laten we hopen dat het
vlot zal verlopen en de tijdelijke overlast
meevalt.
Mari Dingenouts
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Het belang van schoolzwemmen cq
zwemvaardigheid
Het bestuur van de Stichting Vrienden van
Zwembad Zuid was verheugd te lezen op
schiedam24.nl dat obs de Taaltuin uit
Nieuwland als eerste school start met het
oppakken van schoolzwemmen op een
wijze die anders is dan voorheen. Sinds
2013, vanaf de heropening van zwembad
Zuid, heeft de Vriendenstichting zich ingezet om tot herinvoering te komen van
het schoolzwemmen met als doel dat alle
leerlingen bij het verlaten van de basisschool tenminste over een zwemdiploma
A beschikken. Het is een goede zaak dat
uiteindelijk de gemeente en Optisport
eerst onderzoek hebben verricht naar het
aantal leerlingen op de basisschool zonder diploma. We zijn tevens verheugd dat
de start van de Taaltuin plaatsvond
vóórdat de discussie plaatsvond in de
raadszaal over de herinvoering (13 november j.l.). De Taaltuin laat zien dat
het op een andere wijze kan, dat vervoer
niet de bottleneck is en dat daardoor met
een fikse korting van Optisport, er mogelijkheden zijn voor andere scholen in
Schiedam. De Vrienden van Zwembad
Zuid vinden het belangrijk dat Zwembad
Zuid ook mogelijkheden heeft om aanmeldingen van andere scholen en groepen
uit de wijken West en Zuid te kunnen oppakken. Zij roepen de scholen ook elders
in Schiedam op: meld u aan: goed voorbeeld doet volgen.
Week van het zwemmen met proeflessen? De ochtend van de 14 e november,
na de avond van de Gemeenteraad, kopte
het AD ‘Zwemmen is leuk, moet boodschap zijn’. Het artikel ging in op de
voorstellen van politieke partijen om het

anders te gaan doen, waarbij de zwemvaardigheid en het plezier in zwemmen
voorop moeten komen staan. Invoeren
van de week van het zwemmen waarin
kinderen proeflessen kunnen volgen was
een optie. “Dit evenement moet ouders
en kinderen enthousiasmeren, want
zwemmen is niet alleen belangrijk maar
ook een gezonde manier van bewegen en
bovendien heel leuk.” Dat is iets wat de
Vriendenstichting en Optisport al jarenlang propageren en omzetten in activiteiten. Een ervan is de Paula Koopersporten speeldag, wat vorig jaar begin juli
door de Vrienden van Zwembad Zuid in
samenwerking met Optisport omgezet is
in een samenwerkingsverband met Southbeach en de SRB in een sportstimuleringsweek. Ca 320 kinderen van diverse scholen kwamen zwemmen, verdeeld over een
aantal dagen. Hierbij werd duidelijk en
bevestigd dat te veel leerlingen nog geen
zwemdiploma hebben. Een reden om extra aan de bel te trekken bij de gemeente
en de Gemeenteraad, niet zonder succes
blijkt nu. Het college vindt dat ze meer
moeten gaan focussen op zwemvaardigheid ipv schoolzwemmen, enthousiasme
stimuleren en scholen, die de intentie
hebben iets met zwemmen te doen, te
helpen en te faciliteren. De wethouder
zei verder: “Onze inzet zit hem vooral in
het geven van voorlichting, scholen helpen in het bieden van een maatwerkoplossing en vertellen hoe leuk zwemmen
is. Met deze opdracht gaan we (de Gemeente) graag aan de slag.” Wij vinden
dit een goede stap vooruit. Zie ook
bvsz.nu/vriendenvanzwembadzuid

18

Sinterklaas in de Gorzen

________________________________________________________________________________________________
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Oud papier inzamelen in onze wijk populair
Schiedam is actief in het scheiden van
afval. Er vinden allerlei activiteiten plaats
om de afvalberg zo klein mogelijk te
maken door hergebruik bijvoorbeeld of
Afval the Challenge.
In Schiedam zijn er verschillende
mogelijkheden om oud papier gescheiden
aan te bieden. Los papier kunt u brengen
naar de Afval Apart Punten of naar de
Retourette in de Groenelaan.
Daarnaast worden in verschillende
(laagbouw)wijken de minicontainers voor
oud papier maandelijks geleegd door
verenigingen, scholen en Irado, of wordt
oud papier langs de deuren opgehaald. In
de wijken waar de verenigingen en scholen
het papier ophalen komt de opbrengst van
het ingezamelde papier ten goede aan
deze scholen en verenigingen.
Schiedam Zuid is zo’n wijk. Periodiek gaan
daar goed gemutste ouders van de
Willibrordusschool aan een begin van een
maand ‘s avonds met Irado op pad om oud
papier en karton op te halen.
Ik ging en keertje mee en maakte een
aantal foto’s in de IJsselmondesestraat,
Nieuwe Maasstraat, Willem Brouwerstraat
en Havendijk van onze afvalambassadeurs
uit de Gorzen achter de Irado-wagen.
Mari Dingenouts

20

Multifunctioneel sport- en
ontmoetings-centrum met zwembad
Op 6 november was er
in het Stadskantoor
een informatieavond
waar bewoners en
klankbordgroep werden bijgepraat over
het project Getijdenpark Wilhelminahaven.
Dit vindt aansluiting
met de directe omgeving van het zwembad. De werkzaamheden gaan april komend jaar van start. De parkeerplaatsen schuiven tijdelijk op richting
zwembad en over de oude plaatsen wordt een promenade stad – naar haven aangelegd.
De hekken rondom het zwembad verdwijnen en er ontstaat een open en speels karakter. De gemeente heeft nog geen plannen voor de invulling van de plek waar het
huidige zwembad nog is. Al eerder heeft de St. Vrienden van Zwembad Zuid hiervoor
ideeën aangedragen, die ze verder gaan uitwerken met deskundigen, met vele Schiedammers, organisaties uit de wijken, het bedrijfsleven en de politiek als draagvlak.
Het is de bedoeling dat er een Multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum met
zwembad komt, waarvan een deel van het dak open kan. Maar ook met voldoende
sportvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld sporthal, fitnessruimte en ruimte om elkaar te
ontmoeten. Buiten is horeca met terras voorzien, met uitzicht op de Wilhelminahaven,
ook open op tijden en dagen dat het zwembad dicht is. De Vriendenstichting houdt het
Alexanderhof in Rotterdam als voorbeeld voor ogen. Het nieuwe sport- en ontmoetingscentrum aan de Wilhelminahaven is
hard nodig om bewoners uit de wijde
omgeving (wijken Oost, Zuid, West
en Centrum) de gelegenheid te geven
te sporten, bewegen en ontmoeten in
hun directe omgeving. Het is ook
hard nodig om de bewegingsachterstand bij kinderen terug te dringen.
Dit kan ook alleen maar als er een
goed sportstimuleringsbeleid in relatie komt te staan met een goede sportaccommodatie. Uw steun is onmisbaar om dit te kunnen realiseren.
Het bestuur van de St. Vrienden van Zwembad Zuid
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Klaverjas- en Jokeravonden.
Onze oproepen in de Gorzette voor een gezellig avondje kaarten hebben geholpen.
Inmiddels hebben we 32 enthousiaste kaarters in de zaal zitten op de dinsdagavond.
En we moeten zeggen. het gaat er erg gezellig aan toe.
We gaan dit seizoen dan ook leuk af sluiten met een extra lange avond, wat te eten en
natuurlijk de prijsuitreiking van afgelopen 2 maanden in een leuk kerstsfeertje.
Wanneer het u ook wat lijkt, vanaf dinsdag 8 januari 2019 bent u weer welkom.
Dus mensen, als je een kaartje wil 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 10 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.
We spelen in competitie van enkel maanden, maar mocht je er een keer niet zijn, dan
wil het niet zeggen dat je geen kans meer maakt op een goede eindscore.
Er zijn elke dinsdagavond prijsjes te winnen voor zowel het jokeren als het klaverjassen.
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
____________________________________________________________________________

Je ziet mij nooit meer terug
Een mooi openhartig boek van Sonja Barend over een leven vol vragen.
Zij was decennialang een van de meest vertrouwde gezichten op de Nederlandse televisie met haar spraakmakende programma’s. Achter haar elegante en intelligente verschijning gaat een aangrijpend oorlogsverleden schuil. Dit keer zoekt zij naar antwoorden op haar eigen vragen die te maken hebben met het lot van haar vader en moeder
in oorlogstijd. Vragen die haar sinds haar kindertijd achtervolgen. De vraag waar Sonja
nooit een goed antwoord op kreeg en waar ze haar leven lang naar op zoek is: wat er
nou eigenlijk precies gebeurd is met haar Joodse vader, die in Auschwitz om het leven
is gekomen tijdens de oorlog staat centraal in haar boek.
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Het zwijgen van haar moeder speelt een
cruciale rol in haar leven. Een moeder
waar zij enorm van heeft gehouden,
maar ook een moeder die niet wilde praten over haar gevoelens. Met deze daad
wordt de moeder zowel dader als slachtoffer en Sonja die in honderden shows
aan iedereen alles kon vragen staat
machteloos tegenover haar eigen moeder, die het verleden op slot houdt. Ze
groeit de eerste jaren van haar leven tijdens de oorlog op in het Rooms Katholieke gezin van haar oma. Het was toen
nooit bij haar opgekomen om te vragen
waarom ze niet bij haar moeder woonde.
Later ontdekt Sonja wat iedereen al
wist: dat haar achternaam Barend is en
dat haar vader joods was. Pas een aantal
jaren na de oorlog gaat Sonja weer bij
het gezin van haar moeder wonen. Ze
kan het niet zo goed vinden met haar
stiefvader, mist bij hem echte vaderliefde, die hij wel aan haar broertjes kan
geven. Ook bespreekt haar moeder al
hun huwelijksproblemen met Sonja,
waardoor ze een vertekend beeld van
hem krijgt. Na haar Mulo diploma gaat
ze uit huis, ze is dan pas 16 en gaat dan
naar de avond HBS en heeft ook verschillende baantjes en in 1966 volgt ze een
collega op als omroepster van de NTS en
zo begint haar televisiecarrière. In 1968
trouwt ze met haar vriend en collega
Ralph Inbar. Ralph krijgt een baan in Israël en uiteindelijk gaat ze met hem
mee, maar dat huwelijk duurde maar 3
jaar. Ze ontmoet bij een vriendin de architect Abel Cahen met wie ze al heel
wat jaren een gelukkig leven leidt. Hij
moest in de oorlog noodgedwongen naar
Amsterdam verhuizen, omdat joden ner-

gens anders meer mochten wonen dan
alleen in bepaalde buurten in Amsterdam. Hij heeft 3 dochters dus krijgt ze
er een heel gezin bij. Ze zijn nu al 36
jaar samen en hij staat ook in moeilijke
tijden (kanker) aan haar zijde. Als ze samen ouder maar gezond in hun huis bij
de Mont Ventoux aan een koele witte
wijn nippen, is het leven zo slecht nog
niet. Aan het eind van het boek vraagt
ze zich af of ze beter af was geweest als
ze het geheim van haar moeder nooit
had geweten. Of ze een ander mens was
geworden, ze denkt van wel. Maar of ze
gelukkiger was geworden? Dat kan haast
niet.
Al met al een interessant boek en knap
geschreven en mooi dat zij zich zo bloot
durft te geven.
Al lezende moest ik terugdenken aan de
jaren vijftig toen bij ons thuis de TV zijn
intrede deed.
Naast de winkel van mijn ouders in de
Groenelaan was Hakor, (de eigenaar
heette Cor), die van alles op elektriciteitsgebied verkocht, ook de eerste tvtoestellen. Na een avondje proef kijken
was mijn vader om; hij bestelde een TVtoestel bij Hakor. Het apparaat zorgde
voor veel visite. Familie en buren
schaarden zich lang voordat het testbeeld verscheen rond het TV-toestel met
meegebrachte koekjes en snoepjes. De
kinderen keken naar Dappere Dodo en
zwaaiden terug naar tante Hannie, de
omroepster van de KRO. Bij winderig
weer moest mijn vader het dak op om de
antenne te draaien. Wij moesten hard
roepen of het beeld al beter werd. Het
waren mooie en leuke tijden.
Liesbeth Dingenouts-Dobbelaar
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Kerstlichtjestocht 2018
Op de zondag vóór Kerstmis,

23 december
Is de kerstlichtjestocht voor alle kinderen van
Schiedam tussen de 4 en 10 jaar.
Beginpunt: molen De Nolet om 17.00 uur.

Alle kinderen krijgen een lichtje uitgereikt.
Onderweg komen ze figuren uit het kerstverhaal tegen.
De tocht eindigt met liedjes bij de kerststal in de Heilig Hartkerk.
We sluiten af met warme chocolademelk.
Doe je mee met de tocht?
Neem een KLEIN speelgoedje mee.
Dit gaat via Actie Schoenendoos naar kinderen in noodgebieden.
De volwassenen wordt gevraagd een houdbaar
artikel mee te nemen voor de Voedselbank.
Zo wordt het voor iedereen een mooi Kerstfeest.

__________________________________________________________________________________

Voortgang nieuwbouw hoek Westerkade/Stadhouderslaan
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Alysia van Dijk, cultuurscout bij Mooi Werk
Van theater tot streetart en van dans
tot hiphop; ik ben gek op kunst en cultuur in de breedste zin van het woord!
Mijn naam is Alysia van Dijk en sinds
september ben ik aan de slag als cultuurscout bij Stichting Mooi Werk. Als
cultuurscout heb ik twee wijken onder
mijn hoede; Schiedam Zuid en Schiedam
West. In 2018 heb ik tijdens de opening
van de nieuwe expositie in het Schreihuisje en tijdens de Gorzen Live! al een
klein voorproefje gehad van hoe leuk
Zuid is. In 2019 hoop ik nog veel meer
culturele activiteiten met jullie te mogen organiseren.
Leuke ideeën zijn uiteraard altijd welkom! Ook kan ik altijd meedenken over
reeds bestaande projecten of het schrijven van aanvragen. Ik ben te bereiken
via alysia@stichtingmooiwerk.nl of via
010 - 273 47 80.
_______________________________________________________________________________________________

Het bestuur van de BVSZ
wenst

iedereen fijne feestdagen
en een heel goed 2019
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Openingstijden:
di-vr : 09:00 - 18:00 uur
za : 09:00 - 17:00 uur
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 nononsensementaliteit 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
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.

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.

Kom tussen 3 en 24 december voor een
behandeling en ontvang een kortingsbon
voor januari! Beierlandsestraat 1a.
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HOF IN ZUID
Nieuwe Maasstraat 68d

Computerclub
Sjoelen
Pilates
Creatieve contactochtend

Yoga

Schoonheidsspecialiste

Gymnastiekclub

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

Bibliotheek
Creatieve contactochtend
Computerclub
Ontspannen bewegen
Inloop senioren/jongeren
Meidenclub gr 7, 8, 1e klas
Computerclub

9.00-12.00
9.30-11.30
13.30-15.30
14.00-15.00
14.00-18.00
15.30-16.45
19.30-21.30

Hof in Zuid
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
Hof in Zuid
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
J&S
Leliestraat 10/DOCK
Hof in Zuid

gratis
gratis
€ 2,50 p/keer
€ 5,50 p/maand
gratis
€ 7,50 p/maand
€ 2,50 p/keer

Bilbliotheek
9.00-12.00
Koersbal
13.45-15.45
Spreekuur BVSZ
14.00-16.00
Sjoelen
19.00-22.00
Pilates
19.30-21.00
Klaverjas- en jokeravond
19.45-22.30
Niet iedere dinsdag:
Warme wijklunch
12.00
Chilltime jongeren 12 tm 15 1600-19.00

Hof in Zuid
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
Leliestraat 10
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
Hof in Zuid
Leliestraat 10/ZUOS

gratis
€ 4,00 p/maand
gratis
€ 4,00 p/maand
€ 20,00 p/maand
€ 2,50 p/keer

Senioren Fit
8.45-11.30
Kapster
9.00-12.00
Schoonheidsspecialiste
9.00-12.00
Bibliotheek
9.00-12.00
Gymnastiekclub
9.30-10.30
FC de Gorzen, voetbal
13.30-15.00
Ontdek je talent
13.30-15.30
Bibliotheek
14.00-17.00
Niet iedere woensdag:
Bingo gr 1 t/m 8 laatste vd maand 14.00-15.30
Knutselinstuif andere woensdagen14.00-15.30
De lange tafel laatste vd maand 17.30-19.00
Bingo 2e vd maand
19.30-22.00

Zwembad Zuid
Hof in Zuid
Hof in Zuid
Hof in Zuid
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
Maasboulevard/DOCK
Groenelaan 38a/LuckyU
Hof in Zuid

€ 3,40 p/keer
op afspraak
op afspraak
gratis
€ 4,00 p/maand
gratis
€ 3,50 p/keer
gratis

Leliestraat 10/DOCK
Leliestraat 10/DOCK
Hof in Zuid
Hof in Zuid

€
€
€
€

Heilig Hartkerk
Leliestraat 10/DOCK

informeer naar data
informeer naar data

0,50 p/keer
0,50 p/keer
4,00 p/keer
5,50 plankje

Ga je voor de eerste keer, informeer voor de zekerheid even bij de organisator. De gegevens vind je op de volgende pagina. Het zijn activiteiten voor de komende 3 maanden, en er kan tussentijds wat veranderen.
Hebt u zelf nog activiteiten die u graag vermeld ziet in de volgende Gorzette, laat het weten; redactiegorzette@gmail.com.
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Pilates
Pedicure
Spelletjes/handwerken
Spreekuur BVSZ
Kids Dance 8 t/m 12
Zumba voor volwassenen
Bibliotheek
Pilates
Krachtige kinderen
Bingo laatste vd maand

9.00-10.30
Hof in Zuid
9.00-12.00
Hof in Zuid
13.30-16.00
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
14.00-16.00
Leliestraat 10
17.00-18.00
Leliestraat 10/DOCK
18.30-19.30
Leliestraat 10/DOCK
19.00-21.00
Hof in Zuid
19.30-21.00
Hof in Zuid
Niet iedere donderdag
16.15-19.00
Groenelaan 38a, J&S informeer
13.30-15.30
Hof in Zuid /Seniorenwelzijn

Ontdek je talent
13.30-15.30
Groenelaan 38a, Lucky U
Villa Voice kinderen met zangtalent 16.00-17.00
Leliestraat 10/DOCK
Klaverjassen
19.30-22.00
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
Yoga
19.30-21.00
Hof in Zuid
Niet iedere vrijdag

Ontdek je talent
13.30-15.30
Groenelaan 38a, Lucky U
Villa Voice kinderen met zangtalent 16.00-17.00
Leliestraat 10/DOCK
Klaverjassen
19.30-22.00
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
Yoga
19.30-21.00
Hof in Zuid
Niet iedere zaterdag
Warme wijklunch
12.00
H Hartkerk

€ 20,00 p/maand
op afspraak
gratis
gratis
€ 4,00 p/keer
€ 5,00 p/keer
gratis
€ 20,00 p/maand
naar data, gratis
€ 5,50 plankje

€ 3,50 p/keer
www.villavoice.nl
€ 10,10 p/maand
€ 20,00 p/maand

€ 3,50 p/keer
www.villavoice.nl
€ 10,10 p/maand
€ 20,00 p/maand

Samenkomst **
15.30-16.30
Leliestraat 10/HHG
31 maart, 30 juni, 13 oktober en 22 december 2019:
mag ik deze dans van u?
14.30-16.30
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn

€ 6,00 p/keer

gratis
€ 3,50

incl 1 cons

BVSZ

INFORMATIE
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
Hof in Zuid, bibliotheek
J&S/Lucky U, Mieke Wigmans
Pot in Zuid
Seniorenwelzijn
ZUOS
Zwembad Zuid
** HHG S’dam Plantagekerk

Rijnstraat 1
Nieuwe Maasstraat 68d
Groenelaan 38a
Mieke Wigmans
Natalie Wassink
Willem Vogel
Westfrankelandsedijk 3
Bert Krooneman

010 - 426 86 48
010 - 226 92 42
06 53 28 32 35
06 53 28 32 35
06 - 57 31 43 80

info@heilighartkerk.nl
inorris@debibliotheekschiedam.nl
contact@jsprojecten.nl
contact@jsprojecten.nl
zuid@seniorenwelzijn.nl
bvsz.wimvogel@hotmail.com

010 - 426 16 82
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evangelisatie@hhg-schiedam.nl

Wijk Ondersteunings Team Schiedam-Zuid
U kunt bij uw Wijk Ondersteunings Team (WOT) Schiedam Zuid terecht voor
informatie, advies en ondersteuning.

Let’Sport
Beste bewoners van Zuid,
Het idee is ontstaan om onder schooltijd met een aantal bewoners lekker te gaan
sporten. Nu zoeken wij enthousiaste mensen die het leuk vinden om mee te doen.
Hierbij kunt u denken aan lekker wandelen, bootcamp, of ……
Heeft u andere wensen en/of iedeën op dit gebied, laat het ons weten!!!
Laat een reactie achter op onze WOT Zuid Facebook,
via zuid@wotschiedam.nl of neem contact op met
Albert (06 - 10 50 38 33) of
Jeanette (06 - 83 13 56 87) van het WOT

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.
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Kerstactie
6 bonnetjes om uit te knippen voor extra kerstkorting

SLAGERIJ MAAN

Hans en
Groenelaan 58
woensdag 26 december,
2e kerstdag
€ 1,00 korting op menu naar keuze
meerdere bonnen per persoon

Groenelaan 44
van 17 t/m 31 december 2018
Bij 2 liter erwten- of bruine bonensoep naar keuze, 1 rookworst gratis

1 bon per persoon

Fleurence

Ottica fashion

Groenelaan 119

Groenelaan 99a

van 17 t/m 31 december 2018

van 17 december t/m 15 januari 2019

25% korting op kerstartikelen,

25% korting op Swarovski montuur

behalve kerststukken.

meerdere bonnen per persoon

1 bon per persoon

Kasteel v zuydt

Van der vlies

Groenelaan 95b

Groenelaan 85

van 27 t/m 31 december 2018

hele maand december 2018

6 oliebollen voor € 5,00

Anderson boodschappenwagen

meerdere bonnen per persoon

met bon van € 59,50 voor € 29,99

retourette

wot

Groenelaan 117

Leliestraat 10 (zie pag. 30)

ruilkast met mooie spulletjes

ruilkast met mooie spulletjes

om mee te nemen of je eigen

om mee te nemen of je eigen

bruikbare spullen neer te zetten

bruikbare spullen neer te zetten
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Ayka, de hond met 3 poten
Loop je te wandelen met je hond, word
je aangenaam verrast door een mevrouw
die vraagt of je het leuk zou vinden een
stukje over je hond te schrijven voor De
Gorzette. Natuurlijk vond ik dat leuk! Ik
heb namelijk gemerkt dat er veel onwetendheid is over een hond met drie poten. Veel mensen hebben mij vast wel
eens met haar zien lopen in de Gorzen
vaak krijg ik dan de reactie dat ze het
zielig vinden, maken hun hond vast omdat ze denken dat ze kwetsbaarder is
dan andere honden, denken dat ze heel
weinig kan lopen of niet kan rennen en
niet kan spelen, dus dat wil ik graag
rechtzetten.
Eerst even een stukje voorgeschiedenis.
Twee jaar geleden kreeg ik eindelijk de
kans om minder te gaan werken en een
hond te nemen; mijn allereerste hond.
Ik vond Ayka via het internet bij Asiel.nl.
Ze had vier pootjes, maar het rechter
voorpootje stond scheef en er stond bij
dat ze geen kilometers kon lopen, maar
verder geen last had van dat pootje. Ze
kwam van de straat in Turkije en had
waarschijnlijk met een gebroken poot
doorgelopen, waardoor deze scheef was
aangegroeid. Ik ben altijd een binnenmens geweest, dus had er geen problemen mee dat ze niet lang kon lopen, dan
hoefde ik dat ook niet J. Maar het bleek
dat Ayka best lang kon lopen (en dan
noem ik 1,5-2 uur lang). Vanaf het begin
heb ik Ayka laten bepalen hoe lang we
gingen wandelen, ik had toch de tijd, en
tussen de middag liep ze een uurtje en
dan leidde ze me weer terug naar huis
(is trouwens erg leuk om je hond achter-

na te lopen, je komt op plekken waar je
nog nooit geweest bent). Ik kreeg de
smaak te pakken en ging zelf ook meer
wandelen. Na een jaar ging ze echter
steeds minder lopen, eerst nog maar drie
kwartier, toen een half uurtje totdat het
nog maar 10 minuten waren. Bovendien
keek ze altijd zo zielig! Tegen mensen
grapte ik dan dat ze daarmee haar brood
had verdiend toen ze nog op straat leefde in Turkije. Echter 10 minuten vond ik
te gortig en ben toen naar een dierenkliniek geweest om er eens goed naar te
laten kijken. De dieren orthopeed in de
kliniek was verbaasd dat ze nog zo goed
liep met haar poot en constateerde, na
foto’s te hebben gemaakt, dat ze ontzettend veel pijn moest hebben. Hij wilde wel proberen de poot recht te zetten.
Uiteindelijk lukte dat niet meer en het
pootje moest eraf. Als je dan je hond
thuis krijgt, jankend van de pijn ondanks
pijnstillers, moet je wel even slikken en
vraag je je af of je er wel goed aan hebt
gedaan. Maar dat had ik! De dag erna
liep ze alweer buiten. En de dag daarna
liep ze alweer haar gewone rondje. Na
een week was ze weer de Ayka als altijd
en zelfs meer dan dat! Ze wilde weleens
gaten graven, maar hield daar al snel
weer mee op. Nu weet ik dat dat kwam
omdat ze haar pijnlijke pootje ook gebruikte, tja tenslotte zat die er en dan
probeer je hem te gebruiken, maar nu
de poot er niet meer zat en geen pijn
meer deed, kon ze langer doorgaan met
graven (filmpjes op www.bvsz.nu, gorzette digitaal, zomaar filmpjes )
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vervolg Ayka
Haar trieste blik was ook weg uit haar ogen, ze kijkt weer vrolijk de wereld in, haar
zelfvertrouwen is toegenomen en ze loopt weer makkelijk 1,5-2 uur te wandelen of op
konijnen te jagen (haar grootste hobby). Ze speelt met andere honden en ze kan heel
hard rennen (rent menig hond eruit). Kortom, het is, zoals ik altijd zeg, een gewone
hond, alleen heeft ze drie pootjes. Toen ze nog vier pootjes had, toen was ze zielig
want ze had altijd pijn. Nu is ze absoluut niet zielig meer. Het is een gewone, gezonde,
vrolijke hond die nu zonder pijn weer volop van het leven geniet!

Nicky Prado

Ayka net na haar operatie

Ayka met 4 pootjes en trieste blik

Bekijk de filmpjes op bvsz.nu!!!

Actiefoto; Ayka komt de helling

Mijn mooie, gelukkige meissie

oprennen
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Woensdag 26 december,
2e kerstdag
open van 14.00 tot 20.00 uur
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Werkgroepen B.V.S.Z.
Werkgroep Huurdersbelangen
Sjaak Bijloo (coördinator)
John Ouwens
Wout Broere

Geervlietsestraat 37b
Grevelingenstraat 62
Havendijk 222

010-4268166
010-4732997
010-4737037

p/a Leliestraat 10
Volkerakstraat 18

010-4730503
010-4731945

Volkerakstraat 18

010-4731945

Werkgroep Milieu
Hans Grob
Albert Bons

Werkgroep Stadsvernieuwing
Albert Bons

Werkgroep Particuliere Woning Verbetering
Ger v.d. Bosch

Klaaswaalsestraat 11a

Werkgroep Wijk- en Buurtbeheer

06-20149855

bestaat uit contactpersonen van de straatteams.

Jaarlijkse ledenvergadering
maandag 18 februari 2019
Noteer deze datum alvast in uw agenda! U krijgt nog een officiële uitnodiging.

Wijkoverleg

ring zoveel mogelijk aansluiten bij deze
behoeften. Speerpunt hierbij is een zo
groot mogelijke participatie van de wijk
bij beleids- en planvorming.

Vijf keer per jaar vindt er een wijkoverleg plaats bij Bewonersvereniging Schiedam-Zuid in de Leliestraat nummer
10. De wijkregisseur zit dit overleg voor
en bespreekt de ontwikkelingen in de
wijk met bewoners, ondernemers en
wijkprofessionals. Marcel Kreuger is de
wijkregisseur van de wijk Zuid. Hij heeft
nauw contact met bewoners, ondernemers, sociaal werkers, wijkondersteuningsteam, politie en de woningcorporatie. Hiermee is de wijkregisseur vaak het
gezicht van de gemeente en eerste aanspreekpunt voor de wijk. Hij signaleert
de behoeften in de wijk, agendeert deze
binnen de ambtelijke organisatie en het
gemeentebestuur zodat beleid en uitvoe-

Wijkbudget
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan
kunt u hiervoor een financiële bijdrage
krijgen uit het wijkbudget. Op vijf momenten in het jaar kunt u een aanvraag
indienen. Een commissie van officieel
door de gemeente benoemde bewoners
uit uw wijk, de regiegroep genaamd, beoordeelt uw aanvragen.
Voor vragen kunt u de wijkregisseur bereiken via m.kreuger@schiedam.nl
Data wijkoverleg en vergaderdata regiegroep kunt u vinden op de website
www.bvsz.nu
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Contactadressen van de straatteams
ABBENBROEKSESTRAAT

Annie Doejaaren
Abbenbroeksestraat 14b

BEIERLANDSESTRAAT

Miranda Dingler
Beierlandsestraat 37

FLAT NEREUS

010 – 785 86 85

Kees van Nijnatten
Havendijk 331

FLAT POSEIDON

06 – 52 00 88 07

010 – 473 32 40

Tonnie Slechte
Havendijk 479

GREVELINGENSTRAAT
KLAASWAALSESTRAAT

John van Oudenaarde

010 – 427 15 70

Grevelingenstraat 48

06 – 50 27 58 97

Josien van Dijk
Klaaswaalsestraat 11a

MAASSTRAAT

Puck v.d. Laan
Maasstraat 40

MAASDAMSESTRAAT

010 – 473 12 80

J. Snijders
Voornsestraat 7a

WILHELMINAPLEIN

06 – 52 31 05 69

Christine Pauw
Visserstraat 16

VOORNSESTRAAT

06 – 43 08 34 94

Angela v.d. Tas
Strijensestraat 7

VISSERSTRAAT

06 – 12 91 60 48

Annemarie Flach
Steenstraat 3

STRIJENSESTRAAT

010 – 426 43 90

Jeannette Loekemeijer
Steenstraat 15

STEENSTRAAT

06 – 17 77 07 69

Ineke Hoppe
Puttershoeksestraat 24

STEENSTRAAT

010 – 426 96 83

Chantal de Graaf
Puttershoeksestraat 31

PUTTERSHOEKSESTRAAT

010 – 427 18 45

familie Prein
Lekstraat 48a

PUTTERSHOEKSESTRAAT

010 – 273 16 32

Yvonne Esbach

Nieuwe Maasstraat 8
PIONIER

010 – 473 62 17

Lia Sliedrecht
Nieuwe Maasstraat 17

NIEUWE MAASSTRAAT

06 – 28 11 99 12

Marjan Hartmann
Maasdamsestraat 16

NIEUWE MAASSTRAAT

010 – 426 86 71

06 – 14 36 65 92

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

Buurtpreventie

06 - 28 92 45 32

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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JE KAN DEZE BLADZIJ GEVEN AAN IEMAND DIE LID WIL WORDEN

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 vereniging 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, Stadsvernieuwing/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: …………………………………………..
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