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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 JUNI 2019. 

________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Voorwoord van de redactie 
18 februari was de jaarvergadering in de Leliestraat. Het verslag leest u op pagina 20 

en verder. Besloten is o.a. dat de Gorzette in zijn huidige vorm voorlopig blijft voort-

bestaan. Ben ik blij mee. En dankzij Fred Meijer kunnen wij nu kosten besparen met 

het drukken in kleur en zwart-wit. De prijzen van de advertenties worden aangepast, 

zoals eerder aangekondigd. Adverteerders worden hierover benaderd. De verbouwing 

van Albert Heijn, Etos en Gall en Gall is bij het ter perse gaan van de Gorzette in volle 

gang. De opening wordt verricht door wethouder Marcel Bregman (zie ook pagina 11).  

Dank weer aan Willem, Henk, Nicky, Liesbeth, Mari, Sjaak en iedereen die een bijdrage 

heeft geleverd. Dus ook de vrijwilligers die de ruim 700 Gorzettes rondbrengen. Voelt u 

vrij om u ook aan te melden, al is het alleen voor uw eigen straat. Dan heeft u de Gor-

zette lekker snel. Veel plezier en reacties zijn welkom. 

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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Van de penningmeester 

Beste leden. 

Ja hoor daar zijn we weer. 

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. 

Op de jaarvergadering is verteld wat we allemaal met het geld in 2018 hebben kunnen 

doen. Daar zat uw contributiegeld ook bij en dat hebben we dan ook keurig geïnves-

teerd in onder andere nieuwe gordijnen, rolluik, gasfornuis en nieuwe tafels en stoe-

len voor de grote zaal (heeft u ze al gezien?) en nog wat kleine dingen die nodig wa-

ren. 

Mijn verzoek is dan ook: vergeet niet om dit jaar uw contributie van € 7,00 over te 

maken zodat we verder kunnen met opknappen van het pand. 

Zij die een automatische incasso hebben afgegeven zullen dit eind maart zien op hun 

afschrift. 

Heeft u dit niet gedaan, geef dan de bank opdracht om dit bijvoorbeeld elk jaar op          

b.v. 1 maart te doen. U heeft er dan geen omkijken meer naar, en als u om wat voor 

reden ook wilt stoppen met het lidmaatschap (kan ik me niet voorstellen) dan is een-

zelfde handeling naar de bank zo gepiept. Dit 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 u.-

12.00 u. en van 14.00 u.- 16.00 u. 

Wilt u geen lid meer zijn; even een telefoontje of mail naar b.v.s.z@kpnmail.nl, dan 

weten we wat en kunnen we ons ledenbestand aanpassen.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Inhoud 

Hoe word ik lid, bestuur  2 

Voorwoord    2 

Van de penningmeester  3 

Inhoud    3 

De Vier Elementen   4 

Werk in uitvoering   5 

Toen en nu en tentoonstelling  

W Brouwersschool   7 

In memoriam Anita  9 

Meubelmaker Peter 10 

Verbouwing AH  11 

Archief Henk Burggraaf 12 

Gorzette digitaal  12 

Prijspuzzel   13 

De Witjes   14 en 15 

Herinneringen ad Gorzen 16 

Herinneringen ad Gorzen 17 

Burgerinitiatief   18 

Vrienden v Zwembad Zuid19 

Jaarvergadering   20, 21, 22 

Klaverjasavond  22 

Beautiful Balance  23 

Winnaar 4x goed 2018 23 

Alles wordt duurder 24 

Gorzen in beweging 25 

Hof in Zuid   27 

Activiteiten    28 en 29 

Tekenwedstrijd  30 

Kleurplaat    31  

Onderhoud Woonplus 32, 33 

Brand Westerkade  33 

Hotel Havendijk?  34 

Werkgroepen  36 

Wijkoverleg   36 

Straatteams    37 

Belangrijke tel nrs  38 

Aanmelden nieuw lid 39 
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Het is 26 februari, prachtig weer, ongekend hoge temperatuur voor dit jaargetijde, 19°

C, en het is nog lang geen zomer. Dus kon ik met de camera weer even naar buiten. 

Omdat ze bij de Stadhouderslaan op de hoek van de flat al enkele weken bezig waren, 

en ook op de hoek bij het café van de Rozenburgsestraat, was ik benieuwd hoever ze 

nu waren met het karwei. Nou, het bleek dus dat er nog heel veel gebeurt, want aan 

de zijde van de brug met de hoge flat was 1 man ....., jawel, 1 man bezig om een ma-

ster te maken voor een betonnen plaat, dat moet dan wel de timmerman geweest 

zijn. Bij navraag bleek dat Irado Schiedam de opdrachtgever is, want iets verderop zag 

ik ook het bord staan. In het gesprek met de timmerman begreep ik dat er iets aan het 

riool mankeerde, en dat er 3 rioolputten in één keer zouden worden afgedekt met een 

grote betonnen plaat, die nog gemaakt 

moest worden. Er schijnt een breuk in 

het riool afvoersysteem te zitten. Ik 

had in de weken daarvoor al gezien dat 

ze aan weerszijden van de brug druk 

bezig waren. Dus snel de camera ge-

pakt, en wat foto's gemaakt. Bij deze 

dus. Van de timmerman. Of was het 

nou Bob de Bouwer, in zijn oranje  

vestje? 

Willem van Vessem 

Werk in uitvoering bij de Spuihaven  

____________________________________ 

 

….. en op de Nieuwe Haven 

Nou zijn ze in de wijk weer dikke kabels in de straat aan het aanleggen langs de hui-

zen. Weet niet precies waarom, en voor wat. Maar ook op de Nieuwe Haven, vóór de 

autodealer, en op de Hoofdstraat zag ik dat. Maar nu liggen er op de datum 26 februari  

nog steeds 2 opengewerkte gaten voor de deuren van de autodealer. Ik vind het maar 

vreemd dat die zolang open blijven liggen zonder afdekking. Geen zand er in, dus ook 

geen tegels, die er wel met het zand naast liggen. Ze zouden er gewoon anders een 

plaat overheen kunnen leggen, anders gewoon zand erin, en gekleurde tegels erop. We-

ten ze ook weer waar het open gemaakt moet worden. Het is en blijft vreemd dat dit 

zo maar kan. Ik ga vanavond weer eens kijken of het nog steeds open ligt. Gisteren nog 

wel in elk geval op maandag. Ik ben benieuwd hoe lang nog. 

Willem van Vessem 
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Toen en nu 
door Henk Burggraaf 

 

De Klaaswaalsestraat is als blok met de huizen van de Maasdamsestraat in 1907 en 1908 

gebouwd als een bouwproject van woningbouwvereniging Volkshuisvesting. De even 

nummers zijn gesloopt in 1993 en daarvoor in de plaats kwam (rechts) een complex dat 

de naam 4 Straten meekreeg. 

Samen met Stichting J & S Projecten is Henk Burggraaf bezig een tentoonstelling op te 

zetten over de Willem Brouwersschool in de Dwarsstraat. Het betreft de periode jaren 

50 en 60. Er zal dan o.a. te zien zijn: foto’s, oud lesmateriaal en een maquette van de 

school. Waar en wanneer de tentoonstelling zal zijn wordt nog bekend gemaakt.  

Als u er al meer van wilt weten, of u heeft andere vragen, neem dan contact op met 

Mieke (06 - 53 28 32 35) of Henk (010 - 426 17 73). 

Klaaswaalsestraat 

________________________________________________________________________________________ 

Tentoonstelling Willem Brouwersschool 
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Groenelaan 99a, 3114 CD  Schiedam  

tel. 010  426 19 30 seeyou@otticafashion.nl 

OTTICA 
EYE 

FASHION 
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In memoriam Anita van der Blom-Batz 

In de vorige Gorzette las u het verhaal 

over Vasco, de hulphond van Anita. Ani-

ta heeft slechts een jaar kunnen genie-

ten van de hulp en liefde van Vasco. 1 

februari overleed zij op 62-jarige leef-

tijd. Dit gedicht stond op haar rouw-

kaart: 

Mijn tijd is op, ik moet nu gaan, 

daar helpt geen lieve moeder aan. 

Maar één ding wil ik je nog vragen, 

mij niet naar een kuil te laten dragen, 

maar strooi de as, van wat ik eens was,  

zo snel mogelijk in het gras 

of in een wei, dan ben ik vrij. 

En mocht je soms erg naar mij verlangen,  

loop dan even in de wind, 

dan streel ik je wangen. 

Hierin komt naar voren haar realiteits-

zin, humor, hang naar vrijheid, en 

graag buiten zijn. Ondanks haar slechte 

gezondheid zat zij niet bij de pakken 

neer. Met name de arkbewoners van de 

Willemskade zullen haar missen. Wij 

wensen Denijs veel sterkte en hopen 

dat Vasco, al is het maar een beetje, 

kan helpen de leegte te vullen. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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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 
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 Winkels van de Wolf compleet vernieuwd 

Woensdag 27 maart is het groot feest op 

de Groenelaan/Hagastraat. Dan opent 

wethouder Marcel Bregman om 11.30 

uur de vernieuwde Albert Heijn, Etos en 

Gall & Gall van het ondernemersecht-

paar Olivia de Wolf en Richard van Breu-

gelen voor de klant. “We zijn trots op 

alle medewerkers die zo hard hebben 

gewerkt om alles op tijd af te hebben”, 

zegt Olivia de Wolf. “Het resultaat mag 

er wezen. Onze winkels zien er prachtig 

uit.” 

Albert Heijn de Wolf wordt verbouwd vol-

gens het nieuwste winkelconcept. De win-

kel ziet er eigentijds uit en heeft ruim op-

gezette afdelingen. Bij binnenkomst wor-

den klanten meteen verrast met een we-

reld van verse groenten en fruit. Alle pro-

ducten blijven langer vers doordat er een 

koele mist wordt verspreid. Iets verderop 

vind je heerlijk geurend vers brood zo uit 

de oven en onweerstaanbare taarten en 

taartjes, koek en chocolade. Het brede 

assortiment aan kazen, patés, salades en 

hapjes biedt voldoende inspiratie om eens 

een andere borrelplank samen te stellen. 

“Nieuw is dat je je producten zelf kunt 

scannen bij een Scan&Go-kassa. Wil je 

gewoon afrekenen bij de caissière, dat 

kan natuurlijk ook”, legt Olivia de Wolf 

uit. ” Voordeel valt bij ons niet meer te 

missen. 

Klanten 

vinden 

aanbiedin-

gen in de  

 

 

 

overzichtelijke Bonusstraat. Verspreid 

door de winkel ontdek je meer dan 1.000 

Prijsfavorieten!” 

Gezellig, zoals altijd 

De pui van de Etos De Wolf krijgt een mo-

dern jasje. Binnenin wordt alles lekker 

opgefrist. Je vindt er voortaan onder an-

dere meer bad- en doucheproducten. Ook 

het aanbod dat vooral ’s zomers nodig is, 

zoals zonnebrandolie, staat al overzichte-

lijk in de winkel! De Gall & Gall De Wolf 

ondergaat een flinke verbouwing en wordt  

ingericht volgens het allerlaatste concept. 

“We hebben het assortiment behoorlijk 

uitgebreid, onder meer met speciale bie-

ren”, vertelt Olivia de Wolf. “Ook kun je 

in de winkel je eigen smaakprofiel ont-

dekken dat de keuze voor een bepaalde 

wijnsoort gemakkelijker maakt. Onze me-

dewerkers helpen je graag daarbij.” Wat 

de ondernemers en hun medewerkers uit 

de oude winkels meenemen is de sfeer. In 

elke winkel is het gezellig, net zoals al-

tijd. “Komt u ook snel langs? Wij zijn be-

nieuwd naar uw reactie.” De vierde win-

kel van Olivia en Richard, de Blockshop, 

wordt later dit jaar verbouwd tot een Pri-

mera. Daar kun je dan terecht voor bij-

voorbeeld tijdschriften, kansspelen, boe-

ken, cadeaukaarten en wenskaarten.  

 

Het team van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall, Olivia de Wolf en Richard van Breugelen uiterst rechts 
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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.  

______________________________________________________________________________________ 

Uit het archief van Henk Burggraaf 

 

 
 

 

Wilhelminaplein ca 1930. De 
vrouw met paraplu staat voor 
kledingwinkel ‘de Ster’. Naast 
de poort het uit 1875 stam-
mend café waar Chris van der 
Klink tot 1969 de tapkraan be-
dient. Daarnaast het sigaren-
winkeltje annex postkantoor. 
In de jaren 50-60 stopte daar 
de stadsbus. 

Groenelaan ca 1953. In die 
jaren een belangrijke winkel-
straat met aan weerszijden 
ca 45 kleine filialen. Links 
v.l.n.r. tabakswinkel ofwel 
sigarenmagazijn van L. van 
Duijn, groente, aardappelen 
en fruit van A. van der Drift, 
Jamin, woninginrichting W.J. 
Schneider. En rechts: drogist 
F.M. van der Sman, schoen-
maker A. Knikman, kruidenier 
‘van Zwet’ van A. Stouthan-
del en huishoudartikelen en 
speelgoed van T.H. Bokhorst. 
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Prijspuzzel BVSZ               2019 - 01 

Oplossing sturen naar 
redactiegorzette@gmail.com 
of 
Redactie Gorzette 
Leliestraat 10 
3114 NK  Schiedam 
Vermeld uw telefoon- en 
lidmaatschapsnummer. 

Oplossing prijspuzzel 2019 - 01 
 

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

Stuur uw oplossing vóór 1  

juni 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 17 goe-

de inzendingen via mail en 

post binnengekomen.   

Winnaar is J. Berkel uit de 

Zalmstraat 7. Van harte gefe-
liciteerd! De redactie neemt 

contact met u op om de prijs 

te overhandigen.  

Wat de prijs ter waarde van  

€ 98,00!! is leest u op pagina 

23. Met dank aan Beautiful 

Balance.  

Breng na het oplossen van de puzzel de letters over naar de corresponderende vakjes hieronder. Dat is het oplos-
singswoord. En let op: het is niet wat het hoort te zijn…………………………..  

 

Horizontaal: 1. Baanvak  6. Roofvogel  10. Afrikaans land 13. Valschermspringer  14. Voormiddag (Lat.) 16. Buitenge-
woon opsporingsambtenaar  17. Godsdienst  19. Greenwichtijd  20. Nieuw (in samenstellingen)  22. Nalatenschap 24. 
Watervlakte 25. Pleisterspecie  27. Groente  28. Aanmoedigingskreet 29. Breekbaar  31. Rekening  32. Bijwoord 33. 
Moerassig  34. Gereed  35. Klap  37. Filmbeeld 39. Aanduiding op Franse wijnen (afk.)  40. Tijdsaanduiding  41. Bijbelse 
stad  42. Afkeer  44. Kloostergemeenschap  46. Windwijzer  48. Zangstem 50. Luchtig verblijf  52. Jong schaap 53. Voor-
trekker  56. Lange reeks  57. Voegwoord  58. Land in Azië 59. Stuk hout  61. Bevel  62. Niet goed 63. Verkeren 66. Deel 
van dier  67. Voltooid   

Verticaal: 1. Torenomgang  2. Symbool voor zilver  3. Engelse taxi  4. Struisvogelachtige  5. Kunstmatige inseminatie  
6. Pennenstreek  7. Behoeftig  8. Vader 9. Metalen vat  11. Onvriendelijk  12. Opera van Verdi  13. Locatie  15. Stad in 
Frankrijk 18. Standard error  19. Deel van het hoofd  21. Ongewijde hostie 23. Amerikaanse staat  24. Duw 26. Vakan-
tieverblijf 28. Zuivelproduct  30. Aziaat  31. Muurholte 35. Timmermansgereedschap  36. Holte  38. Bestelling  43. 
Vochtmaat  45. Schattig  46. Godslasterende uitdrukking  47. Krap  48. In het jaar  49. Nakomeling  51. Voormalig Rus-
sisch heerser 53. Vogel 54. Onder anderen  55. Treffend  58. Persoonlijk voornaamwoord  60. Bepaalde hoeveelheid 
62. Muzieknoot  64. Mijns inziens  65. Voorzetsel  
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De Witjes (tuig van de richel) deel 1 

Twee jaar geleden had ik drie katten: 

Pukkie, 16 jaar en een oude brompot, 

Loeki, zus van Pukkie, ook 16 jaar en 

ontzettend lief en speels en Smiechel, 8 

jaar en het speelmaatje van Loeki. Vlak 

nadat ik was verhuisd twee jaar geleden 

werd bij Loeki nierziekte geconstateerd 

in verre staat en ongeveer 3 maanden 

later heb ik haar moeten laten inslapen. 

Omdat Smiechel nu zijn speelmaatje mis-

te ging hij proberen Pukkie over te halen 

om te spelen, maar dat liep steeds uit op 

ruzie omdat “brombeer” Pukkie daar niet 

van gediend was. Dus ik dacht, ik neem 

er een speelmaatje bij voor Smiechel in 

de hoop dat hij Pukkie (waarbij inmid-

dels ook nierziekte geconstateerd was) 

met rust zou laten. In het asiel hebben 

ze echter weinig katten die binnenshuis 

kunnen leven, dus zette ik mijn zoek-

tocht voort op marktplaats. 

Daar kwam ik De Witjes tegen. Eigenlijk 

was ik op zoek naar 1 kat, maar toen ik 

las over moeder en dochter, beiden doof, 

die de eigenaar graag bij elkaar wilde 

houden, dacht ik bij mezelf: “Wie wil er 

nou twee dove katten? Straks worden ze 

uit elkaar gehaald en dat vind ik zielig”, 

dus meteen gebeld. Inderdaad hadden de 

meeste mensen alleen belangstelling 

voor het kitten van vier maanden oud, 

maar wilden ze moeders er niet bij heb-

ben. Dus ben ik ze gaan halen. En dat 

heb ik geweten.................. 

Allereerst bleek bij inenten en chippen 

dat “dochter” een zoon was  maar 

dat maakte mij niet uit. Daarna kwam ik 

erachter dat alle manieren om een dove 

kat op te voeden, bij deze twee niet 

werkte. Ik moest er vreselijk aan wennen 

in het begin dat een schreeuw of klappen 

in je handen geen uitwerking had. Ver-

volgens dacht ik, een plantenspuit! Maar 

voordat ik die had aangeschaft kwam ik 

erachter dat moeder en zoon (die ik 

Moeska en Spook heb genoemd) gezellig 

bij mij in de douche kwamen zitten en 

de plantenspuit dus totaal zinloos zou 

zijn. Wat blijft er dan nog over? Tik tus-

sen de oren als ze iets deden wat niet 

mocht; heerlijk vonden ze dat! Was ge-

woon een spelletje en ze gingen er luid 

van spinnen. Tik op de billen; zelfde ver-

haal. Weghalen van de plek waar ze aan 

de bank zaten te krabben; ze kwamen 

net zo snel weer terug en gingen gewoon 

door, onderwijl mij brutaal aankijkend 

alsof ze wilden zeggen: “Zo, wat wil je 

er nou aan doen?” 

Uiteindelijk de opvoeding maar opgege-

ven, ik wist niks meer. Wel dacht ik bij 

mezelf dat het maar goed was dat ik ze 

had, aangezien ik niet echt zuinig ben op 

mijn meubels en andere spullen in huis. 

Het eerste wat eraan ging was mijn dou-

chegordijn. In mijn oude huis had ik een 

glazen douchecabine, maar omdat ik, zo-

als gezegd, niet zo zuinig ben op spullen 

en tevens geen poetser, zat die cabine 

ontzettend onder de kalk. Toen ik mijn 

huis ging verkopen heeft het me heel wat 

bloed, zweet en tranen gekost om het 

ding redelijk schoon te krijgen. Ik was 

dus blij dat ik in dit huis geen doucheca-

bine had maar een gordijn dat ik zo in de 

was kon gooien. 
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Een tijdje ging het goed. Totdat De Witjes 

weer eens op zoek waren naar rottigheid en ze 

ontdekten dat ze wel in het gordijn konden 

klimmen. Nog geprobeerd dit te voorkomen 

door het gordijn tussen een handvat te duwen, 

zodat het niet meer op de grond hing, maar 

alle moeite tevergeefs. Mijn gordijnstang 

kwam aan twee kanten uit de muur zetten en 

hing in een punt, waardoor de zijkanten niet 

meer dicht te houden waren omdat het gordijn 

steeds open gleed naar het midden.  

Om weer lekker te kunnen douchen uiteindelijk toch maar 

weer een douchecabine laten plaatsen, en zeg nou zelf, het is 

toch wel een beter gezicht ook.  

En zo volgde er nog veel meer kattenkwaad, maar daarover in 

het volgde deel van De Witjes. (PS: de reden voor aanschaf 

(bijna vergeten); speelmaatjes voor Smiechel, heeft wel suc-

ces gehad. Smiechel liet Pukkie met rust.) 

Wordt vervolgd. 

Nicky Sprado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

gesloopt 

De nieuwe douche 

Links en rechts: 
Smiechel (zwart) 
en Loeki 

 

Links onder: klei-
ne Spook met 
mams Moeska 

 
Rechts onder: 
“brombeer”  
Pukkie 
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Herinneringen aan de Gorzen 
een Maashoorn vertelling 

Mijn oma en opa woonden in de Ploeg-

straat, een zijstraat van de winkelstraat 

de Groenelaan. Ze hadden daar twee 

huisjes, waarvan een deel hun groente-

winkel was, Roodenrijs geheten. Ze kre-

gen er 11 kinderen, waarvoor mijn oud-

ste tante, tante Anna, tegen wil en dank 

mede de zorg op zich moest nemen. Lie-

ver was zij gaan studeren, maar dat was 

voor haar niet weggelegd, sommige jon-

gere zussen en broers kregen wel die 

kans. De almaar groter wordende kinder-

schaar sliep boven op zolder en opa en 

oma in de bedstee beneden. Geregeld 

werden opa en oma uit hun slaap gehou-

den door de herrie van de luidruchtige 

kinderen, die ruzie maakten of lol trap-

ten. Er waren een paar grote bedden 

waar meerdere belhamels sliepen en als 

het te gortig werd stormde opa naar bo-

ven en gaf de voorste lawaaimaker er-

vanlangs. Op zekere avond toen het weer 

bal was, wilde deze weleens ruilen met 

de verwegst liggende. En ja, hoor, daar 

kwam opa de trap op, roepend; Nou geef 

ik de achterste ervanlangs! Vaak was het 

een dolle boel en een van de geliefdste 

spelletjes was z.g. varen op zee. Het 

grootste bed deed dienst als schip en al 

spoedig fantaseerden ze dat er storm uit-

brak. Ze leefden zich zo goed in dat er 

altijd wel één zeeziek werd en over 

moest geven. De familie Roodenrijs 

groeide ook doordat er vrijers en vrij-

sters bijkwamen. Mijn vader, die in de 

Eendrachtstraat (een straat tegenover de 

Gusto – zijstraat van de Maasdijk) woon-

de met zijn ouders kwam opvallend vaak 

in de groentewinkel, vooral als mijn 

moeder daar hielp. Zo kregen zij verke-

ring en na hun trouwen kochten zij een 

huis in de Groenelaan, waar ze een kan-

toorboekwinkel begonnen, ze woonden 

erboven. De naam is Dobbelaar, mijn 

meisjesnaam. De oorlog brak uit en mijn 

vader lukte het, na enige tijd krijgsge-

vangene te zijn geweest, weer thuis te 

komen. Net zoals Kees van Kooten (do is 

de Bahnhof), zat hij de moffen dwars 

waar hij kon. Stuurde ze de verkeerde 

kant op, verkocht ze inferieure spullen 

en luisterde op de wc naar de engelse 

radio. Er zat een aantal duitsers inge-

kwartierd in een nabije school en op ze-

kere dag kwam er een vragen om versie-

ringen, er was er een jarig. Snel zocht pa 

oranje slingers, rood wit blauwe vlagge-

tjes en toeters bij elkaar en deed ze in 

een doos, die hij dichtplakte en meegaf. 

Wekenlang heeft mijn moeder nog in 

angst gezeten voor repressailles. 

Achterin de winkel was een bibliotheek-

je, druk bezocht door de Gorzenezen en 

Gorzenaren, die graag detectives en 

’Kooibooi boeken’ lazen. Het uitleensys-

teem was simpel; in een groot boek wer-

den de nummers van de boeken en de 

namen van de leners geschreven, datum 

erbij. De boeteregeling was soepel, mijn 

vader ging voor elke goeie smoes door de 

knieën, mijn moeder was strenger. Zo 

gebeurde het soms dat mensen met een 

stapeltje te late boeken doorliepen als 

ze mijn moeder in de winkel zagen 

staan. Soms werd er wat besmuikt ge-

vraagd naar ‘realistische‘ boeken. Daar 

was iets mee, dacht ik als kind. Later, 

toen ik het boek De Liefde van Bob en 

Daphne van Aalberse eens inkeek, snapte 

ik waarom er zo geheimzinnig over ge-

daan werd. Er was ook een mooi aanbod 

kranten en tijdschriften. Natuurlijk wer-

den die ook door ons boven ingekeken en 

soms moest mijn vader naar boven roe-

pen om de laatste Donald Duck of het 

vrouwenblad de Eva.  
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Gewaagder waren de klein formaat tijd-

schriften die de Bolero en de Mascotte 

heetten, met pin up girls in schaarse kle-

ding. We kregen dan ook opvallend vaak 

aanloop van neefjes in de tienerleeftijd, 

die stilletjes en met rode oortjes in een 

hoekje zaten te lezen, de Donald Duck 

aan de buitenkant, de dames in bikini 

binnenin. Mijn vader wist het wel, maar 

had er begrip voor. Vrijdags bracht hij op 

zijn Berini M21 de radiogidsen bij de men-

sen thuis. Hij deed er moeilijk over, maar 

genoot ervan. Bij menigeen werd hij bin-

nen gevraagd voor koffie of wat sterkers 

en de laatste nieuwtjes werden bespro-

ken. De klanten hadden al snel door dat 

meneer Dobbelaar van de boekwinkel 

handig was, en ook graag knutselde, met 

wisselend succes. Ze brachten hun kapot-

te horloges, stofzuigers en klokken langs, 

en tegen Sinterklaastijd werd hem ge-

vraagd surprises te vervaardigen.  

Hij bewaarde het hele jaar door van alles 

en nog wat, voor ‘je weet maar nooit’. 

Naast al die drukte was hij ook nog lid 

van de Gusto Muziekvereniging en speelde 

trompet en tuba. Geoefend moest er ook 

natuurlijk. Dit leidde eens tot een bizar 

voorval. Als het vele werk hem teveel 

werd, kreeg hij soms hevige hoofdpijn. 

Op een keer was het zo erg dat mijn moe-

der vertwijfeld de dokter ging roepen, die 

zo aardig was haar mee terug te nemen in 

zijn auto. Bij de winkeldeur aangekomen 

hoorden zij luid getoeter, waarop de dok-

ter droogjes opmerkte: “Nou, ik geloof 

dat de patiënt al aardig opknapt !” Dok-

ter de Maeyer was niet boos en kreeg als 

genoegdoening kleurboekjes en potloden 

mee voor zijn kinderen.  

Soms komen er sterke herinneringen naar 

boven bij bepaalde geuren. Er waren er 

veel in de Gorzen. De geur van hout van 

houtfabriek de Wetering achterin de 

Nieuwe Maasstraat, de indringende 

snoepjeslucht 

van suikerfabriek 

Arba in de Ro-

zenburgsestraat. 

Ook alle winkels 

hadden hun  

specifieke geur. 

De bedwelmende 

alcoholgeur bij 

Slijterij het 

Vinkje op de 

hoek van de Bei-

erlandsestraat, 

de zoete zeep-

lucht bij drogis-

terij Parfuma ernaast, de petroleumwal-

men bij van der Vlies. En niet te vergeten 

de koffiegeur bij P.de Gruyter op de hoek 

van de Zalmstraat, de koffie werd daar 

ter plekke gemalen, rood-of goudmerk en 

de kinderen die stonden te wachten pik-

ten de bonen van de toonbank en aten ze 

op. En niet te vergeten de geur van de 

Maas, waar wij aan de boulevard rovertje 

speelden tussen de bosjes. Soms kwam de 

eenarmige ijsboer van de ERMI-winkel 

met zijn karretje langs. Gelukkig voor 

hem was het verpakt ijs.  

Toen de flats aan de Maasboulevard in 

aanbouw waren dacht ik dat ik daar later 

best zou willen wonen en die wens is uit-

gekomen. In 1999 verhuisden we van de 

Gedempte Baanslot in het Centrum naar 

het Nereusflat. Ik ben nog steeds trots 

dat ik in de Gorzen woon, maar ook dat ik 

jarenlang in het filiaal van de gemeente-

lijke bibliotheek in de Leliestraat heb ge-

werkt als bibliothecaris, waar ik nog 

steeds mooie herinneringen aan heb door 

de leuke contacten en verhalen met Gor-

zenezen.  

 

Liesbeth Dingenouts – Dobbelaar  

 

 

Liesbeth leest voor 
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De Vrienden van Zwembad Zuid heb-

ben, na ruggespraak met een divers 

burgerplatform, op 7 februari een  

notitie in briefvorm aan de Gemeente-

raad en het college van B&W van 

Schiedam gestuurd waarin het  

Burgerinitiatief beschreven wordt en 

handreikingen staan voor een  

Multifunctioneel Sportcentrum met 

zwembad en voorzieningen op de plek 

waar nu nog Zwembad Zuid is.  

Het bestuur en platform willen tot 

planvorming komen en hiervoor een 

projectorganisatie in het leven roepen 

die een en ander kan uitwerken, mits 

de Gemeente met de resultaten van 

twee onderzoeken op tafel komt. In de 

brief wordt een extra Stadserf voorge-

steld. De twee laatstgenoemden zijn 

belangrijke onderdelen voor het wel-

slagen van het Burgerinitiatief.  

Op 8 februari is van de griffie bericht 

ontvangen:”Uw brief wordt ter  

afdoening naar het college gestuurd en 

ter kennisname aan de gemeenteraad 

aangeboden door de brief te plaatsen 

op de lijst van mededelingen en inge-

komen stukken voor de  

commissievergadering van 5 maart 

2019 en de raadsvergadering op 12 

maart“. Heel veel Schiedammers, 

sportliefhebbers, jong en oud, ver-

wachten van alle fracties van de ge-

meenteraad dat zij hun bestuurlijke en 

politieke inspanningen verrichten en 

verantwoordelijkheid nemen om de 

weg vrij te maken voor iets wat hard 

nodig is voor en in onze stad op een 

unieke plek. De volledige inhoud van 

de brief kunt u inzien op 

www.vriendenvanzwembadzuid.nl of 

downloaden en op www.schiedam.nl  

bij de ingekomen stukken van de  

gemeenteraad op 5 en 12 maart.   

Extra Stadserf 

Op 13 februari ontvingen we een mail-

bericht van een van de voorzitters van 

de agendacommissie dat het verzoek    

van de Stichting Vrienden van Zwem-

bad Zuid is meegegeven aan de 

Stadserfvoorzitters. Er wordt naar een 

geschikt moment gezocht.  

Het bestuur van de Stichting Vrienden 

van Zwembad Zuid.  

Burgerinitiatief sportcentrum met zwembad 

in politieke handen 

Geslaagde vrijwilligersbijeenkomst  

Vrienden van Zwembad Zuid 
Op vrijdagavond 11 januari werd in de sfeervol ingerichte zaal van de BVSZ een bijeen-

komst georganiseerd voor de Vrijwilligers van de Vrienden van Zwembad Zuid. Hierbij 

werkten Albert Bons, Mari Dingenouts, Jannie Strik en Mieke Wigmans nauw samen. Na 

ontvangst en een hapje en een drankje schotelden de teams van de Chefkoks (Stichting 

J&S Projecten - Kinderkookclub - Wim Brenner – Willy Heijkamp - Henny van Loo) ) een 

heerlijke drie gangen maaltijd voor: tomatensoep, lasagna, tarte tatin en koffie toe.   

 

________________________________________________________________________________________ 

http://www.vriendenvanzwembadzuid.nl
http://www.schiedam.nl
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Tussen de gangen door werd een fotorepor-

tage samengesteld door Tomas Vester en 

Mari Dingenouts, gedraaid in de deelses-

sies. Ook werd een praatje gemaakt met 

de terugtredenden bestuursleden Corrie 

Verdam en Leida van Grootveld, die in de 

afgelopen jaren voor het actiecomité 

ZwembadZuidmoetopenblijven en voor de 

Stichting Vrienden van Zwembad Zuid ver-

dienstelijk werk hebben verricht. Daar-

naast werden Sascha Schrammeijer en 

Jaschenka Wittebol in de bloemenhulde 

betrokken. Door drukke werkzaamheden 

hebben zij na korte tijd het bestuurswerk 

moeten stoppen. Ook zij blijven als vrijwil-

ligers verbonden met de Vrienden van 

Zwembad Zuid. Hierna werd nader kennis 

gemaakt met het nieuwe bestuurslid Jan-

nie Strik, die het werk van Leida en Sascha 

overneemt (activiteiten en vrijwil-

ligers). Voorzitter Albert Bons verrichtte 

het officiële woord en overhandigde na-

mens het bestuur ferme ruikers aan de da-

mes. Na de groepsfoto werd namens Opti-

sport-teamleider Justin van Hengel een at-

tentie overhandigd als blijk van waardering 

en de prettige samenwerking. De aanwezi-

ge vrijwilligers kijken terug op een ge-

slaagde avond, die voor herhaling vatbaar 

is. De fotoreportage is verzorgd door Wil 

Twigt en is te zien 

op www.vriendenvanzwembadzuid.nl  

http://www.vriendenvanzwembadzuid.nl/
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Jaarvergadering 18 februari 2019 

 1. Opening 

Albert Bons opent om 20.00 uur de 46ste jaarvergadering. Hij heet eenieder van harte 

welkom op de jaarvergadering 2019. Er zijn geen aanvullingen op de agenda en daar-

mee wordt deze vastgesteld. 

 2. Notulen jaarvergadering 19 februari 2018 

De notulen worden goedgekeurd. 

 3. Mededelingen 

Er zijn géén mededelingen. 

 4. Jaarverslag 2018 

Aan de orde komen de volgende jaarverslagen: 

Jaarverslag BVSZ 2018: goedgekeurd. 

Jaarverslag werkgroep Huurdersbelangen 2018: goedgekeurd. Sjaak geeft nog één aan-

vulling: sinds september 2018 is er binnen de regio Rotterdam een Regelrechter aanwe-

zig die probleemgevallen volgens de regels der wet kan behandelen en waarbij de uit-

spraak voor de partijen rechtsgeldig is. U kunt er meer over lezen via regelrech-

ter.rb@rechtspraak.nl 

Jaarverslag werkgroep milieu 2018: goedgekeurd. M. Dingenouts vult aan dat de bo-

menkwestie aan de Havendijk nog moet worden onderzocht en dat derhalve de plan-

vorming voor januari niet haalbaar was. Deze is doorgeschoven naar eind februari en 

de brief wordt aan de werkgroep toegezonden. Verder zijn er nog problemen over de 

rijbanen richting Koninginnebrug; als de rijbanen volgens plannen aangelegd worden, is 

het fietspad te smal. Planning start werkzaamheden is september 2019. 

Jaarverslag redactie 2018: goedgekeurd. 

 5. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrole is door mevr. Drenth en mevr. Bouwhuis uitgevoerd. De heer Speijer 

had zich als reserve aangemeld. “Uitleg van de penningmeester was prima verzorgd net 

zoals de boekhouding. Complimenten en de kascontrolecommissie geeft décharge aan 

het bestuur.” 

 6. Jaarrekening 2018 

Op de prijzen keuken en zaalhuur komt in de loop van het jaar een kleine verhoging. 

Subsidie van de gemeente wordt langzaam afgebouwd voor de bewonersverenigingen in 

Schiedam. Er volgt een discussie over de subsidie Gemeente Schiedam, de huur van de 

Leliestraat en het betalen van gas en elektra voor de Leliestraat. 

 7. Begroting 2019 

Is goedgekeurd. 

 8. Verkiezing bestuursleden en benoeming voorzitter en redacteur 

Het bestuur voor 2019 bestaat uit: Sjaak Bijloo, Albert Bons, Sabine Dingler, Marieke 

Verwaaijen, Ger van de Bosch, Hans Grob, Willem Vogel  

mailto:regelrechter.rb@rechtspraak.nl
mailto:regelrechter.rb@rechtspraak.nl
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vervolg jaarvergadering 

Benoeming voorzitter en redacteur voor de Gorzette: Albert Bons en Marieke Ver-

waaijen. 

 9. Verkiezing leden kascontrolecommissie 

De kascommissie zal bestaan uit: mevr. Drenth (niet aanwezig maar er wordt contact 

met haar opgenomen), mevr. Bouwhuis en aan dhr. Speijer, (niet aanwezig) zal ge-

vraagd worden of hij weer als reserve op de lijst wil staan.  

 10. Gorzette 

Een winkelier had het idee om de Gorzette als huis-aan-huiskrant bij iedere bewoner in 

Zuid en West te bezorgen. Het bestuur heeft een gesprek met de winkelier gehad hoe 

hij dit zag. Het bestuur heeft dit uitgelegd aan de leden van de vergadering en ge-

vraagd aan de aanwezige leden hoe zij daarover dachten. Hierover volgde een discussie 

waarbij naar voren kwam dat de Gorzette een verenigingsblad is en moet blijven. Uit-

eindelijk heeft het bestuur een stemming hierover aan de leden voorgelegd. Unaniem 

werd besloten dit niet te doen. Mari Dingenouts geeft aan dat de Gorzette er in kleur 

flink op vooruit is gegaan en vraagt of het mogelijk is dit uit te breiden naar de hele 

Gorzette en zeker voor het decembernummer. Willem Vogel beaamt dat de Gorzette in 

kleur er veel beter en mooier uitziet, met dank aan de redactrice, maar een volledige 

Gorzette in kleur is financieel niet haalbaar. Er is een gunstiger contract met Canon 

afgesloten, maar we zijn gebonden aan een bepaalde hoeveelheid kleur en zwart/wit 

afdrukken. Hier kan wel wat van afgeweken worden maar wordt wel in rekening ge-

bracht. 

 11. Rondvraag 

Frank Snikkers maakt zich ernstig zorgen over de parkeerdruk binnen de Gorzen. Je 

kunt met goed fatsoen niet meer over de trottoirs lopen en er staan heel veel auto’s 

schots en scheef in de straten geparkeerd, vooral in de avond en nacht. Aangegeven 

wordt dat dit probleem in elk wijkoverleg behandeld wordt, er gecontroleerd wordt ‘s 

nachts door Brandweer, Politie en Irado. Er wordt nog heel veel toegestaan maar au-

to’s die echt in de weg staan waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat, worden be-

keurd of verwijderd. Men is bezig met een werkgroep parkeren vanuit de Gemeente 

samen met bewoners om tot een oplossing te komen. Ook is er een telling geweest van 

het aantal bedrijfswagens in de wijk en er wordt bekeken hoe deze uit de wijk te krij-

gen. Ook gaf Frank aan dat het trottoir ter hoogte van de bushalte Nieuwe Maasstraat/

Hof in Zuid veel te laag is en hij als invalide slecht in en uit kan stappen. Er zijn bussen 

die hydraulisch moeten kunnen zakken, maar daar schijnt elke chauffeur niet over in-

gelicht te zijn (wordt meegenomen naar het wijkoverleg). 

Vraag: grote gebouwen staan op dit moment leeg in de Schiedam Zuid. Antwoord: 

François HaverSchmidt wordt nu nog gebruikt door studenten maar het is de bedoeling 

dat er een filiaal van de GGZ tijdelijk intrekt. Wijkgebouw in de Dwarsstraat is nog 

geen nieuwe beheerder voor, evenals de leegstaande Willibrordusschool aan de Poortu-

gaalsestraat. Zie verder pagina 22. 
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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 klaverjas-

sen. 
 

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 

 

Klaverjas- en Jokeravonden. 

vervolg jaarvergadering 
Mevr. Strik geeft aan: hele discussie over te hard rijden in de Gorzen/ Havendijk door 

(vracht)auto’s richting Koninginnebrug. Er wordt vermeld dat er Smileys op verschillen-

de straten geplaatst en verplaatst zijn (worden) en daarbij wordt de snelheid opgeno-

men op het systeem maar wat er met de data gebeurt is niet bekend.  

Heer Jan Mersch: vraagt of de Lange Nieuwstraat, Plantage en Tuinlaan bij de Gorzen 

horen. Antwoord was: Nee, maar wel bij Schiedam Zuid. De Gorzen ligt tussen de brug-

gen dus over de brug is niet meer Gorzen, geldt ook voor het Nassaukwartier.12.   

 12. Sluiting 

Met dank voor ieders aanwezigheid sluit Albert Bons om 21.00 uur de vergadering en 

wenst eenieder nog een prettige avond.  

Graag wil het bestuur alle leden, die de moeite hebben genomen de jaarvergadering te 

bezoeken en daar waar nodig hun stem hebben laten gelden, bedanken voor hun in-

breng. 

___________________________________________________________________________ 
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Beautiful Balance Huid Center aan de Groenelaan  

is voor de derde keer genomineerd voor de Beauty 

Award. Dit keer in de categorie Schoonheidssalon  

van het jaar en behoort daarmee nu al tot de Top 

drie van heel Nederland. 

In 2014 won Eva Gundlach, eigenaresse van  

Beautiful Balance Huid Center, al de Beauty Award 

voor beste schoonheidsspecialist van Nederland.  

Dit keer doen ze mee met de vakwedstrijd in de  

categorie Beste schoonheidssalon van het jaar.  

Een zwaardere categorie en daarom zijn ze  

extra blij met deze nominatie. 

Eva Gundlach: "We zijn enorm blij en trots dat we nu tot de finalisten van deze vak-

wedstrijd behoren en ons al in de Top 3 mogen rekenen van heel Nederland!" 

De Beauty Award is de hoogst haalbare onderscheiding in de schoonheidsbranche. Er 

gaat een strenge selectieronde aan de nominaties vooraf en is er een mystery guest de 

salon komen testen. Nu volgt er nog een interview met de vijfkoppige vakjury en dan 

maakt het team van Beautiful Balance Huid Center zich klaar voor de spectaculaire uit-

reiking van de Beauty Awards op 14 april. 

"We kijken enorm uit naar alles wat nog komen gaat, maar voor nu gaan wij vooral ge-

nieten!" 

Eva stelt een prachtige prijs beschikbaar voor de winnaar van de vorige prijspuzzel: 

een Meet & Treat t.w.v. € 98,00: een huidscan analyse, gezichtsbehandeling op maat 

en een productpakket voor thuis.  

___________________________________________________________________________ 

 

Beautiful Balance Huid Center 

Huidcoach Esmee Bruinse en Eva Gundlach 

Winnaar 4x goede oplossing 2018 
 

Heel 2018 is aangekondigd dat er een mooie prijs zou zijn voor de slimme puzzelaar die 

4 keer een goede oplossing zou insturen. En slimme puzzelaars waren er. Uit de 7 trou-

we puzzelaars is 1 gelukkige gekozen. Dat is geworden de heer of mevrouw Velzing van 

Maasboulevard 25.  

De prijs zou aanvankelijk beschikbaar gesteld worden door de winkeliersvereniging. He-

laas is hier geen vervolg aan gegeven. Daarom stelt de bewonersvereniging zelf een 

prijs beschikbaar en wel een bedrag van € 50,00. Wij feliciteren de gelukkige winnaar 

en hopen dat het bedrag in onze eigen Gorzen wordt besteed. De redactie neemt bin-

nenkort contact met u op om de prijs te overhandigen. 
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Voortgang nieuwbouw hoek Westerkade/Stadhouderslaan 

Alles wordt duurder, maar je kan besparen 

Alles wordt duurder, de BTW van 6 naar 9% voor de boodschappen, komt er ook nog de 

elektriciteit bij. Eenieder heeft er wel een mening over in al die politieke partijen. 

Maar de gewone mensen (het gewone volk) kunnen hun schouders rechten, en rug.  

Want het rammelen van de portemonnee was al een heel eind minder, nu wordt er ook 

nog het laatste losse geld uitgevist. Als strakjes ook nog het water duurder gaat wor-

den, wordt het tijd dat we ons gaan richten op bezuinigen. Maar u moet er wel wat 

voor doen. 

Besparen doe je zo….!! Een tijdje geleden had ik iets met het waterreservoir van het 

toilet. Het leek dat de drijver stuk was gegaan, en het water maar bleef lopen. Nadat 

ik de toevoer had afgesloten, bleek ook het kraantje te lekken. Dus dat is gemaakt 

door de verhuurder. Maar.... toen ik daarna beter ging kijken, bleek er bij elke spoe-

ling van het toilet 7 liter water doorheen te gaan. Ik ging eens uitrekenen hoeveel dat 

per dag ongeveer zou zijn. Ik nam aan dat gemiddeld zo'n 15 keer per dag doorgespoeld 

wordt. Met visite erbij al gauw 25 keer. Als dat nou iedere keer 7 liter per keer x 15 is, 

zou dat neerkomen, alleen van 1 persoon, op gemiddeld 105 liter per dag. Ik heb toen 

een paar tests gedaan door de drijver bij te stellen, en uiteindelijk kwam ik uit op 4 

liter. 15 X 4 = 60 liter. Dat is al 40 liter minder in verbruik, per maand zo’n 1200 liter. 

Dat zou betekenen dat ik per jaar 15.000 liter minder water voor het toilet gebruik. Ik 

weet 1,2,3 niet hoeveel geld dit is. Maar wel dat het mij geen geld kost. En dan heb ik 

het nog niet eens over de douche, het bad, enz.. Want er zijn mensen bij die gerust 10 

minuten staan te douchen. Alles wordt duurder, ook het gas... O ja natuurlijk, het gas, 

ook weer zoiets. Ook de woning waarin ik woon krijgt een warmwaterpomp. Eerst 

moesten we aan het gas, nu zoveel mogelijk ervan af. Maar of het voor ons ook echt 

beter wordt?   

PS dit stuk betreft een oud toilet. De nieuwe modellen hebben 2 drukknoppen, maar 

ook die kunnen wel bijgesteld worden.  

Willem van Vessem 
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Om een afspraak bij het WOT te maken voor een gesprek kunt u  

 - langskomen op onze inloopspreekuren aan de Leliestraat 10: 

maandag en woensdag van 09.00 – 11.00 uur 
dinsdag en donderdag van 13.00 tot 15.00 uur   

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

direct te woord.  

 - mailen naar zuid@wotschiedam.nl of  
 - bellen met 010 – 754 15 15 (doordeweeks van 8.00 – 20.00 uur, geef door in 

welke wijk u woont) of  

   - het contactformulier op www.wotschiedam.nl invullen. 

Wijk Ondersteunings Team Schiedam-Zuid 

 

U kunt bij uw Wijk Ondersteunings Team (WOT) Schiedam Zuid terecht voor  

informatie, advies en ondersteuning.   

 

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

Computerclub 

Sjoelen 

Pilates 

Creatieve  

contactochtend 

Schoonheidsspecialiste 

Gymnastiekclub Bingo 

Yoga 

Nieuwe Maasstraat 68d 

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

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. 

Bibliotheek     9.00-12.00  Hof in Zuid      
Creatieve contactochtend  9.30-11.30  Hof in Zuid/Seniorenwelzijn  gratis 

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

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

Inloop senioren/jongeren 14.00-18.00 J & S      gratis 

Meidenclub gr 7, 8, 1e klas 15.30-16.45 Leliestraat 10/DOCK   € 7,50 p/maand 

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

Bibliotheek     9.00-12.00  Hof in Zuid      

Koersbal    13.30-15.45 Hof in Zuid/Seniorenwelzijn  € 4,00 p/maand 

Spreekuur BVSZ   14.00-16.00 Leliestraat 10    gratis 

Sjoelen    19.00-22.00 Hof in Zuid/Seniorenwelzijn  € 4,00 p/maand 

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

Klaverjas- en jokeravond 19.45-22.30 Leliestraat 10/ZUOS   € 2,50 p/keer 

Niet iedere dinsdag: 
Warme wijklunch  12.00   Heilig Hartkerk   informeer naar data 
Chilltime jongeren 12 tm 15 1600-19.00  Leliestraat 10/DOCK  informeer naar data 

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

Bibliotheek     9.00-12.00  Hof in Zuid      

Gymnastiekclub    9.30-10.30  Hof in Zuid/Seniorenwelzijn  € 4,00 p/maand 

FC de Gorzen, voetbal  13.30-15.00 Maasboulevard/DOCK   gratis 

Ontdek je talent   13.30-15.30 Groenelaan 38a/LuckyU  € 3,50 p/keer 

Bibliotheek    14.00-17.00 Hof in Zuid      
Niet iedere woensdag:      

Bingo gr 1 t/m 8 laatste vd maand 14.00-15.30 Leliestraat 10/DOCK   € 0,50 p/keer 

Knutselinstuif andere woensdagen14.00-15.30 Leliestraat 10/DOCK   € 0,50 p/keer 

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

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

Knutselinstuif      Leliestraat 10/DOCK  informeer naar data 

Ontspanningsmassage15 mei 11.00-15.00 Hof in Zuid     € 40,00 p/uur 

Stoelmassage 3 april en 1 mei va 11.00  Hof in Zuid     € 15,00 p/½ uur 

   afspraak maken op locatie 
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 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 

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

Pedicure     9.00-12.00  Hof in Zuid     op afspraak 
Spelletjes/handwerken 13.30-16.00 Hof in Zuid/Seniorenwelzijn  gratis 
Spreekuur BVSZ   14.00-16.00 Leliestraat 10    gratis 

Kids Dance 8 t/m 12  17.00-18.00 Leliestraat 10/DOCK   € 4,00 p/keer 

Zumba voor volwassenen 18.30-19.30 Leliestraat 10/DOCK   € 5,00 p/keer 

Bibliotheek    19.00-21.00 Hof in Zuid      

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

Niet iedere donderdag 
Krachtige kinderen  16.15-19.00 Groenelaan 38a, J&S informeer naar data, gratis  

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

Ontdek je talent   13.30-15.30 Groenelaan 38a, Lucky U  € 3,50 p/keer  

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

Klaverjassen   19.30-22.00 Hof in Zuid/Seniorenwelzijn  € 10,10 p/maand 

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

Ontdek je talent   13.30-15.30 Groenelaan 38a, Lucky U  € 3,50 p/keer  

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

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

Niet iedere zaterdag   

Warme wijklunch  12.00   H Hartkerk     € 6,00 p/keer 

Ontspanningsmassage 17 april  11.00-15.00 Hof in Zuid     € 40,00 p/uur  

Samenkomst **   15.30-16.30 Leliestraat 10/HHG   gratis 
31 maart, 30 juni, 13 oktober en 22 december 2019: 

mag ik deze dans van u? 14.30-16.30 Hof in Zuid/Seniorenwelzijn  € 3,50 incl 1 cons 

Deze zondagen in Hof in Zuid, deur 13.00 uur open: 
14 april     14.00-16.00 DJ Frans      gratis 
19 mei    13.30-16.00 Geluid uit Zuid     gratis 
16 juni    14.00-16.00 Roy Alexander    gratis 
22 september   13.30-16.00 Dubbel Dutch    gratis 
6 oktober    14.00-16.00 Fred v Gerven, muziek   gratis 
15 december   13.30-16.00 Geluid uit Zuid    gratis 
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Foto’s Henk Burggraaf 

Kleurplaat 
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 Onderhoudsactiviteiten Woonplus 

Op donderdag 21 februari zijn we op de koffie bij Woonplus geweest om de voorgeno-

men onderhoudswerkzaamheden 2019 en de doorlopers uit 2018 met elkaar door te ne-

men. De 3 projectleiders onder wiens leiding de werkzaamheden worden begeleid heb-

ben hun projecten op een keurige en duidelijke manier met ons doorgenomen. Er 

wordt in de toekomst gewerkt met een langere termijnplanning van 3-5 jaar waarbij de 

ad-hoc projecten vooruitgeschoven kunnen worden. Het schilderwerk heeft een garan-

tieduur van 6 jaar waarbij na 3 jaar een tussencontrole gedaan wordt over de staat op 

dat moment en of eerder ingrijpen om rotting te voorkomen nodig is. Vervangingswerk-

zaamheden zijn gebonden aan een bepaalde levensduur en kunnen makkelijker op ter-

mijn gepland worden, waarbij calamiteiten altijd buiten de vaste planning om aange-

pakt kunnen worden. 

Voor 2019 staan de volgende werkzaamheden in Zuid gepland: 

Project no: Complex no: 

Po19-0007 26  Nieuwe Maasstraat 67-74 en Oude Maasstraat 14-54.  

     Gevelonderhoud/schilderwerk. Start week 13. 

Po19-0008 21  Nieuwe Maasstraat 70-74 en Oude Maasstraat2-10.  

     Gevelonderhoud/schilderwerk. Start week 9. 

Po19-0012 31-32-35 Den Bommelsestraat 40-54, Middelharnissestraat 37-55 en 

     Nieuwe Maasstraat 75-77   

     Gevelonderhoud/schilderwerk. Start week 21. 

Doorgeschoven project uit 2018 naar 2019: 

Po18-0046 006-041   Ridderkerksestraat/Groenelaan en Ridderkerksestraat Hoog

     bouw. Dakenproject. Start week 14. 

Po19-0011 36  Beijerlandsestraat 16-30, Goereesestraat 1-27, Ouddorpse

     straat 2-34, Rozenburgsestraat 1-13.  

     Gevelonderhoud/schilderwerk. 

Po19-0005 3       Rijnstraat 9-118-31b-35a.  

     Gevelonderhoud/schilderwerk. Start week 35. 

Po19-0006 17/18/19/20. Lekstraat 82-152, IJsselmondestraat 62-80_50-60, Poor

     tugaalsestraat 21-31.  

     Gevelonderhoud/schilderwerk. Start week 15. 

Po19- 0009 37  Nieuwe Maasstraat 52-68, Voornsestraat 2.  

     Gevelonderhoud/schilderwerk. Start week 37. 

Po19-0010 27  Klaaswaalsestraat 2-100.  

     Gevelonderhoud/schilderwerk. Start week 22. 

De startdatums zijn onder voorbehoud. 

Projecten die vanuit 2018 doorlopen zijn:  

Po18-0044 vervangen WTW-Units Hoofdstraat-Grevelingenstraat-Nieuwe Haven-

Haringvlietstraat en Volkerakstraat. 

Po18-0048 Schilderwerk Klaaswaalsestraat Nieuwe Maasstraat e.o. 
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Po18-0047 Onderzoek vloeren en reparatie vloeren en isoleren IJsselmondestraat e.o. 

loopt ook door in 2019 waarbij de onderzoeken op 1 woning na gedaan zijn en er 17 wo-

ningen zijn uitgekomen waar reparaties aan de vloerdelen en draagbalken gedaan moeten 

worden. De werkgroep Huurdersbelangen is door 6 huishoudens benaderd om aanwezig te 

zijn bij de huisbezoeken door Woonplus. Deze huisbezoeken zijn inmiddels geweest en er 

zijn met bewoners duidelijke afspraken gemaakt over de te volgen procedure en werk-

zaamheden. Deze worden bij Woonplus, evt. als maatwerk, uitgewerkt en met projectlei-

der en aannemer doorgesproken en daarna teruggekoppeld naar bewoners en in een over-

eenkomst vastgelegd. Uiteraard geldt dit ook bij de 11 andere woningen, waarbij aange-

tekend moet worden dat deze bij de BVSZ niet bekend zijn en niet door Woonplus zijn 

aangeleverd. Graag horen we bij problemen waar we eventueel kunnen assisteren. Er 

was toch aardig wat onrust bij de mensen over een getekende overeenkomst van Woon-

plus/Gemeente/Sobo over vergoedingen e.d. maar deze overeenkomst is niet van toepas-

sing op deze werkzaamheden maar gelden voor sloop en renovatieprojecten waarbij be-

woners uitverhuizen en niet meer in de woning terugkomen. Men heeft het hier over het 

Stedelijk Sociaal Plan 2019-2022. 

De overeenkomst die op deze werkzaamheden van toepassing is is Vergoedingen voor 

werkzaamheden en reparaties in bewoonde staat. Huurdersbelangen gaat in samenwer-

king met SOBO na wat er in deze overeenkomst over deze werkzaamheden staat en wat 

de houdbaarheidsdatum van deze overeenkomst is. Er is intussen wel bij de Woonbond 

informatie gevraagd over de vergoedingshoogte hier toegepast; deze wijkt weinig af van 

het landelijke gemiddelde, was het antwoord. We houden u op de hoogte. 

Namens de werkgroep Huurdersbelangen, Sjaak Bijloo.  

_____________________________________________________________________________ 

vervolg onderhoud Woonplus 

De brand hoek Westerkade/Stadhouderslaan 
op 8 juni 2007. Kijk op pagina 24 hoe de situatie nu is. 
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Hotel aan Havendijk? 

Het is de bedoeling dat de voormalige bibliotheek aan de Havendijk in Schiedam in 

de nabije toekomst wordt omgebouwd tot hotel, met 43 grote en kleinere kamers 

voor kort en lang verblijf. Het hotel richt zich vooral op (buitenlandse) medewer-

kers die in de haven werken. De Amsterdamse architect Dutch Architect is verant-

woordelijk voor het ontwerp. 

AD, Sandra Don 17-02-19, Het ge-

bouw aan de Havendijk 1001 in 

Schiedam werd in 1980 gebouwd als 

huisvesting voor de gemeentelijke 

bibliotheek. Na de verhuizing werd 

het een kantorenpand. Inmiddels 

staat een groot deel van de ruimtes 

leeg. Eigenaar Ja Real Estate uit Den 

Haag wil het gebouw namelijk trans-

formeren tot een hotel met 43 grote 

en kleinere appartement-achtige ka-

mers voor kort en lang verblijf. 

Dutch Architect in Amsterdam kreeg twee jaar geleden de opdracht onderzoek te doen 

naar een toekomstige bestemming voor Havendijk 1001. ,,Een hotel op deze plek blijkt 

het meest kansrijk'', vertelt Ahmed Oueld Hadj. ,,Het pand heeft een mooie ligging aan 

de haven waar veel bedrijven gevestigd zijn. Wij zien dat er vanuit de haven veel per-

soneel, soms uit het buitenland, voor korte of langere tijd wordt ingehuurd. Maar het 

verblijf is voor velen een probleem. Er is dus duidelijk behoefte aan een hotel met ap-

partement-achtige kamers.'' Het ontwerp van Dutch Architect behelst 43 grote en klei-

nere kamers, variërend van 14 tot en met 89 vierkante meter oppervlak. De grotere ka-

mers hebben een eigen keuken. ,,Want als je langere tijd ergens verblijft, heb je ook 

wel eens de behoefte om zelf te koken'', weet Oueld Hadj. Ook biedt het hotel een lob-

by en restaurant, flexwerkplekken en er zijn mogelijkheden om de eigen was te doen. 

In de aanvraag, die op 10 januari bij de gemeente Schiedam is binnengekomen, is ook 

een aanlegsteiger meegenomen. ,,Wij weten dat er plannen zijn om langs de Wilhel-

minahaven een soort boulevard aan te leggen. Met een aanlegsteiger aan de achterzij-

de van het pand willen we in de toekomst een halte creëren voor de Watertaxi.'' 

De architect hoopt het pand uiteindelijk meer allure te geven. ,,Het is écht een ge-

bouw met mogelijkheden, in een industrieel gebied dat ook kansen biedt. Wij gaan er-

voor zorgen dat het gebouw straks weer leeft, zetten er bijna letterlijk een gouden 

kroon op. Zo worden de schuine daken rechtgemaakt en gaan we veel met de kleur 

goud werken.'' Volgens een woordvoerder van de gemeente Schiedam wordt er al lange-

re tijd gesproken met de initiatiefnemer. ,,De vergunningaanvraag is echter nog niet 

compleet'', stelt de zegsman. ,,De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als dat 

het geval is. Bovendien moet ook de bestemming van het pand, die nu kantoor is, nog 

worden gewijzigd.'' 
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Staat hier 

volgende 

keer uw  

advertentie? 
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Werkgroepen B.V.S.Z. 
Werkgroep Huurdersbelangen 

Sjaak Bijloo (coördinator)        Geervlietsestraat 37b   010-4268166 

John Ouwens        Grevelingenstraat 62   010-4732997 

Wout Broere        Havendijk 222   010-4737037 

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 Wijk- en Buurtbeheer bestaat uit contactpersonen van de straatteams. 

____________________________________________________________________________ 

 

Wijkoverleg in 2019 

in de Leliestraat 10, maandag 19.30 uur 

8 april  3 juni  16 september  11 november 

Noteer deze data in uw agenda! 

________________________________________________________ 

Leliestraat 10 
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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 

BETHELFLAT Joke Barvoets  

 Nieuwe Maasstraat 72r 06 - 14 87 35 47 

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 

RIJNSTRAAT mw Bekhoven 

 Rijnstraat 14 volgt 

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 

WILLEMSKADE Peter Snel  

 Willemskade 8 volgt 

 

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 

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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