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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 wijk-bijeenkomsten. 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: b.v.s.z@kpnmail.nl
______________________________________________________________________________________

Tentoonstelling Willem Brouwersschool
Noteert u even in uw agenda: zaterdag 12 oktober van 12.00 tot 17.00 uur!
Dan is er een tentoonstelling over de oude openbare Willem Brouwersschool aan de
Dwarsstraat. Het betreft de jaren 50 en 60. Te zien zijn o.a. oude klasfoto’s (misschien
staat u er wel op?), oud lesmateriaal (lesboekjes, aap-noot-mies, wandplaten, telraam)
en een maquette van het schoolgebouw uit 1960. Ook
is oud speelgoed te bewonderen uit die tijd. U bent
van harte welkom in de Leliestraat 10, het gebouw van
de BVSZ. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Wigmans van J&S tel. 06 – 53 28 32 35
of Henk Burggraaf tel. 010 – 426 17 73. (Alles wat er te
zien is komt uit de verzameling van Henk Burggraaf red.)

________________________________________________________________________________________
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Voorwoord van de redactie
Tja, een voorwoord van de redactie. Je zal maar de redactie zijn. Als u zich door dit
voorwoord hebt heengeworsteld (of het gewoon heeft overgeslagen) dan ziet u alleen
maar leuke stukjes. Ik heb zoveel tekst en foto’s en informatie gekregen dat ik ruimte
tekort kwam. Voor de volgende Gorzette heb ik dus al wat op de plank. Het is veel passen en meten, en ook wel hier en daar wat in- of afkorten. Gelukkig schrikt dat mijn
trouwe stukjes-aanleveraars niet af. Willem van Vessem schrijft over wat hij ziet op
straat (pag 6 en 12) en heeft daar vaak mooie foto’s bij. Liesbeth DingenoutsDobbelaar bespreekt interessante boeken, tot groot genoegen van velen. Mari Dingenouts houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen rond het zwembad en de Havendijk. Henk Burggraaf leent mij zijn kostbare foto’s van vroeger uit en heeft er altijd
achtergrondinformatie bij. Noteer 12 oktober in uw agenda (pag 2), dat wordt smullen.
Dieren lief-en-leed door onze razende reporter Nicky Sprado. Sjaak Bijloo houdt met
argusogen de acties van Woonplus in de gaten en zit er bovenop als iets niet gaat zoals
afgesproken. Fijn voor de bewoners die het betreft. En dan de kleurplaat: zonde van
de ruimte, of leuk voor de kinderen? Naast de prijspuzzel 2 sudoku’s: top of flop? Het
nieuwe uiterlijk qua voor- en achterkant: van geel naar glad. Ik zou graag eens horen
wat de lezer ervan vindt, u dus. Het kost niet veel tijd om mij even een mailtje te sturen. In ieder geval minder tijd dan dit voorwoord mij kost.
redactiegorzette@gmail.com.
Veel plezier met lezen en bedankt namens de penningmeester voor het betalen van de
contributie. Daar wordt toch dit blad van betaald uiteindelijk.
Marieke
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Ingezonden brieven
Hoera! Voor het eerst, 2 ingezonden brieven. Hoewel, ingezonden…. ze zaten in mijn
eigen brievenbus. Allebei handgeschreven. De eerste was zeer verrassend en een reactie op de hondenpoepzakjes die ik aan mijn hek heb hangen:
Hallo,
Ik loop vaak langs tijdens een wandeling. Ik wil even zeggen dat ik dit zo’n mooi gebaar vind om op uw manier “de wereld beter te maken”. Op een waarschijnlijk volledig vrijwillige basis door deze hondenpoepzakjes op te hangen voor mensen. Ik wil
graag een bijdrage doen aan deze mooie instelling/bijdrage om de buurt schoon te
houden van hondenpoep. En ik hoop dat dit bijgevuld/aangevuld blijft worden. Ik krijg
een grote glimlach van dit soort gebaren richting de wereld. Groet van een bewoner
van de Willemskade (het is leuker om anoniem te blijven). Keep up the good work!
In de envelop zat € 20,00! Omdat ik de zakjes gratis heb gekregen wil ik deze bijdrage
gebruiken om 3 mensen een jaar lang gratis lid te maken. Veel dank gulle anonieme gever en de zakjes blijven zeker aangevuld (nu ook in rood!). Ik zie regelmatig dat mensen een zakje meenemen, en ik heb veel minder last van poep voor mijn hek.
Dan een brief van Margo Heinsbroek uit de Gasstraat:
Mijn vraag is of het mogelijk is om de oplossing van de puzzel in de Gorzette te vermelden zodat ik weet of ik het goed heb opgelost. DAT GAAT VANAF NU GEBEUREN. De
volgende vraag is of de puzzelvragen met hetzelfde lettertype kan als de verhalen in
het boek. Oudere mensen hebben moeite om het te lezen, de letters dansen voor hun
ogen. OOK DAT WORDT AANGEPAST. Wij hebben ook een nieuwe wijkagent sinds 6
maart maar hij staat niet in de Gorzette. Zijn naam is Pascal Brus. Marijke staat er
wel in. IN DE VOLGENDE GORZETTE EEN INTERVIEW DOOR RAZENDE REPORTER NICKY.
Misschien is het mogelijk om de namen en telefoonnummers van het bestuur van de
winkeliersvereniging in de Gorzette te zetten. Niemand weet wie het zijn. DAAR
VOELT DE VOORZITTER NIET VOOR MAAR ALS U VRAGEN HEEFT KUNT U BIJ DE BVSZ TERECHT.
Dank je Margo dat je de moeite hebt genomen om te schrijven. Ik hoop dat je tevreden
bent met de resultaten. Red.
___________________________________________________________________________

Collecte Dierenbescherming
De collecteweek voor de Dierenbescherming is van 29 september t/m
5 oktober. Vorig jaar heb ik voor het eerst de collecteweek van de Dieren-bescherming
gelopen en ik had de hoogste opbrengst waarvoor ik alle mensen wil bedanken. In dit
digitale tijdperk heb ik gemerkt dat veel mensen geen los geld meer in huis hebben en
d.m.v. dit kattebelletje wil ik graag iedereen oproepen alvast wat klein geld klaar te
leggen voor als de collectant aan de deur komt. De diertjes hebben jullie steun hard
nodig! En wie weet ben ik dat wel en kunnen we even kennismaken.
Nicky Sprado
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Stap terug, stappen vooruit
Tijdens het proces op weg naar het mogelijk realiseren van een sportcentrum met hernieuwd zwembad in een ontwikkeld gebied van de Wilhelminahaven heb ik mijn best
gedaan, namens de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid u zo goed mogelijk via de
Gorzette op de hoogte te houden. Vanwege de continuïteit, de start van een nieuwe
fase en de behoefte om het eindelijk wat rustiger aan te gaan doen heb ik met voldoening per 1 juni mijn secretariaatschap over kunnen dragen aan Catelijne de Groot, deskundig en ervaren op tal van bestuurlijke terreinen en dus een aanwinst. Als trekker
van het MFC-project heb ik in juni al het werk en informatie die te maken hebben met
de voorbereidingen en uitwerking van een haalbaarheidsplan voor een Sportcentrum
ook over kunnen dragen aan een projectgroep. Het gaat hier om Jos Poolman, Fenny de
Graaf, Henk Lamphen, Guus van de Water, Jack Solcer, Dogan Corneille, Ron vd Ende,
Albert Bons, Catelijne de Groot, en
ondergetekende als adviseur. Deze
groep gaat na de vakantie aan de
slag. Duidelijk is dat het initiatief
van de Stichting van Vrienden
Zwembad op tijd in gang is gezet.
Ook is duidelijk dat de komst van
een Centrum noodzakelijk is in dit
gedeelte van Schiedam t.b.v. de
bewoners mn uit de oude wijken
onder de Hoekse lijn. De gemeente
wil met belanghebbenden tot een
startnotitie komen, die ze eind december wil aanbieden. Op basis hiervan en de gesprekken met belanghebbenden volgt
een kadernota die in het voorjaar van 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad
wordt voorgelegd. In de brief van de Gemeente van eind april staat dat t.a.v. de
zwembaden wordt aanbevolen om het huidige ruime aanbod zwemwater te heroverwegen en maatregelen te nemen om de exploitatie van de zwembaden te verbeteren.
Verder wordt, gelet op de leeftijd en staat van de accommodaties, aanbevolen om de
onderhoudsplannen van de zwembaden te actualiseren. Eerder in de brief laat de gemeente nog eens weten dat ze ten aanzien van de sportaccommodaties zich inzet op
voldoende kwalitatieve breedtesportvoorzieningen die multifunctioneel gebruikt worden en voor iedereen toegankelijk zijn. In heel veel beleidsnota’s van gemeenten is te
lezen dat de afstand naar de accommodaties dichtbij het woongebied moet zijn. Dit
mede omdat de bewegingsachterstand van jong en oud niet groter wordt, maar teruggedrongen wordt. Een zaak waarvoor de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid en diverse betrokkenen zich voor in blijven zetten.
Mari Dingenouts
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Asbestfabriek aan de Willemskade

De Hollandsche asbest-cementfabriek aan de Willemskade begon in 1920 met productie
en ging in 1923 failliet. In 1928 werd de productie hervat om in 1932 definitief te sluiten. Links is net het begin van de Groenelaan te zien. Rechts de Rozenburgsestraat. De
fabriek is gesloopt en in 1935 stonden er huizen. Henk Burggraaf.

___________________________________________________________________________

Nieuwe verlichting Willemsbruggetje?
Het is 19 augustus als Henk Burggraaf voor mijn deur staat. Hij vertelt mij dat de verlichting bij het bruggetje is weggehaald, en dat er
moderne verlichting voor in de plaats is gezet. Ik besloot er te gaan
kijken, met camera. Ik ben me rot geschrokken. Geen mens te bekennen om er vragen over te stellen. Nu kan het zijn dat de oude
palen worden gerestaureerd en weer terugkomen, en dat de palen
die er nu staan zolang als noodverlichting dienen. Maar dan toch,
het blijft een vreemd gezicht die afgebonden stroomdraden. Nu
maar hopen dat de vertrouwde oude verlichting binnenkort toch
Oud
Nieuw?
weer in volle glorie bij de Willemsbrug staat te pronken.
We houden het wel in de gaten. En o ja, nog even dit: als de
hekken worden voorzien van kettingen met sloten... dat geeft
toch een rustiger gevoel. Kunnen kinderen ook niet achter de
hekken komen, net als ik om foto's te maken!!
Willem van Vessem
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Toen en nu
door Henk Burggraaf

Rozenburgerplein
Links het Rozenburgerplein in 1915 met de Rozenburgsestraat recht vooruit. De huizen
rechts dateren uit 1908, de huizen links uit 1909. En rechts het plein nu. De Rozenburgsestraat is bijna niet te zien door het groen.
________________________________________________________________________________________

Lekstraat
Links de Lekstraat rond 1935, gezien vanaf de Hoofdstraat. Rechts op de voorgrond op
de hoek is het café De Sluis met kastelein H.D. Kusters. Dit café was jarenlang het thuishonk van de supportersvereniging “Door weer en wind” van SVV. Van hier vertrokken de
vele bussen met supporters naar de uitwedstrijden. In het hoge pand, midden op de
foto, is het sigarenmagazijn P. Willemse gevestigd. In 1940 verhuist de familie Willemse
naar Rotterdam. Na hun vertrek wordt de winkel overgenomen door Rinus Bijl, die o.a.
ijs en frisdrank verkocht. Midden jaren 70 zijn de huizen links gesloopt voor de nieuwe
waterkering. De huizen rechts zijn in 1990 gesloopt en vervangen door nieuwe
woningen.
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OTTICA
EYE
FASHION

Groenelaan 99a, 3114 CD Schiedam
tel. 010 426 19 30 seeyou@otticafashion.nl
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Van de penningmeester
Beste leden.
Een bijna succes, dat is wat het bestuur vond van de 165 rode stickers op de laatste
Gorzette. We hebben het er lang over gehad of we het zouden doen, maar kennelijk is
het voor hen die vergeten waren te betalen een mooie herinnering geweest. Bedankje
voor de betalers tot nu toe. Echter er zijn nog 59 leden die er geen gehoor aan hebben
gegeven. Ook opzeggingen hebben we daar niet van gehad. Zij krijgen een brief, geen
Gorzette (tenzij zij alsnog betalen). Bij geen betaling zullen we deze mensen uitschrijven, wat wel heel jammer zou zijn en dat voor slechts € 7,00 per jaar. Mocht er inmiddels betaald zijn dan heeft dit elkaar gekruist, sorry daarvoor. Of even laten weten dat
u geen lid meer wilt zijn, even een telefoontje of mail naar b.v.s.z@kpnmail.nl,dan
halen we u uit het ledenbestand.
Mijn verzoek is dan ook: vergeet niet om jaarlijks vóór 1 april uw contributie van € 7,00
over te maken. Heeft u dit nog niet gedaan, geef dan de bank opdracht om dit bijvoorbeeld elk jaar op 1 maart te doen. U heeft er dan 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. 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.
Tevens mist u een 2-tal adverteerders in dit blad; ook voor hen gelden de regels van
een betaling die van tevoren is afgesproken. Dus wilt u adverteren bij ons in het blad,
er is weer plaats. Neem hiervoor contact op met de redactie.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De Penningmeester.
___________________________________________________________________________

Onze nieuwe opbouwwerker stelt zich voor
Mijn naam is Sabine Dingler, ik ben de opvolger van Albert
Schenk als opbouwwerker bij WOT (WijkOndersteuningsTeam)
in Schiedam Zuid. Je kent mij misschien al als organisator/
vrijwilliger van de Koningsdag en de Sinterklaasintocht in de
Groenelaan, van Halloween in het Sterrenbos en mijn werkzaamheden bij de BVSZ. Ik zal mij vooral bezighouden met de
ondersteuning van de Straatteams met behulp van de BVSZ. En
alle zaken rondom nieuwe en bestaande wijkiniatieven en activiteiten. Ook zal ik praktische hulp bieden aan wijkbewoners
die bij het WOT aankloppen voor ondersteuning. Wil je meer
van mij weten of heb je een idee voor een project of activiteit?
Kom dan langs op de Leliestraat 10, stuur een mail naar dingler@wotschiedam.nl of bel
me voor een afspraak op telefoonnummer: 06 – 10 50 38 33.
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De voedselbank in de Groenelaan
Sinds december 2017 zijn we gevestigd in de Groenelaan 127
met een uitdeelpunt van de voedselbank. Voor ons een prima
plek waar we nog steeds erg blij mee zijn. We merken dat mensen ook gemakkelijk even binnen komen met vragen: kan ik
hier ook kleding kwijt? Hoe kom ik in aanmerking voor een pakket? Kunnen jullie ook voedingsmiddelen gebruiken? Kleding nemen wij niet in. Daar is
een speciale kledingbank voor in de Kansenfabriek, het voormalige Meesterwerk
(Meesterstraat 41) in Nieuwland. Alle cliënten van de voedselbank (en daar buiten) mogen daar kleding uitzoeken. Voor kinderkleding is er een aparte locatie in de MCM de
Grootstraat 19, beide locaties zijn op woensdag en zaterdag van 13 tot 16 uur open.
Als u vermoedt dat u in aanmerking komt voor een voedselpakket, kunt u het beste
contact opnemen met het WOT in de Leliestraat. Samen met u bekijken ze de inkomsten en vaste uitgaven om te zien of u ervoor in aanmerking komt. De criteria zijn: het
basisbedrag per maand dat overblijft is 135 euro voor 1 persoon en voor iedere persoon
meer komt er 90 euro bij. Voedingsmiddelen die u zelf niet meer kunt gebruiken en
denkt te kunnen doneren moeten aan bepaalde eisen voldoen: gesloten
(onbeschadigde) verpakking, niet over de tht datum en in goede staat. Op die manier
kunt u een ander er weer blij mee maken.
Met vriendelijke groet,
Marja Docter, Voedselbank Schiedam
___________________________________________________________________________

K-pop aan de Maas

31 augustus organiseerde
Patrick Pelle, in samenwerking met onze nieuwe
opbouwwerker Sabine
Dingler, K-pop aan de
Maas. Een Koreaanse muziekbijeenkomst waarbij
de danspasjes nadoen van
de grote boy- en girlbands
de activiteit is. Er was een

bar buiten, een Tuktuk,
eten en drinken, een zanger
en een dansgroep. K-pop
aan de Maas trekt vanaf het
begin van de middag liefhebbers uit de stad en van
verder. Dj Pat-P draait tot
acht uur die avond, de op- maar de animo groot.
komst is bescheiden,
Voor herhaling vatbaar!
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Wateroverlast
Soms gebeurt het als je er niet op rekent: wateroverlast voor je deur, nou ja, niet echt voor mijn
deur, maar op straat bij een afvoer van een waterriool in de straat. Toen ik mijn auto parkeerde bleek ik bij het uitstappen in een behoorlijke plas te staan net bij de put. Dus op
mijn hakken lopen, om te zorgen dat mijn schoenen niet in het water komen, met als
gevolg natte sokken. Daar sta je toch even raar te kijken. Ik heb de bezem gepakt en
met de steel door het putdeksel heen even flink staan wroeten in de berg afval die in
de put lag. Langzaam maar zeker zag ik het water weglopen door de gaten. Na een ongeveer 20 minuten was het water weg.
Misschien herinnert u zich het nog wel, in de Nieuwe Maasstraat en omgeving van de
Rhoonsestraat en de straten er omheen. Daar stonden, na een grote hoosbui waarbij
het water via de Nieuwe Maasstraat vanaf de rotonde zich ophoopte in de "put" bij de
Poortugaalsestraat, hele plassen water die de putten niet konden verwerken. Ik vraag
mij daarom af, terwijl ik naar buiten kijk en de lucht aan het betrekken is met donkere
wolken na een zonnige dag: zouden de putten het wel kunnen verwerken als er een fikse bui losbarst. Want regenen gaat het zeker. Waar zijn de "puttenzuigers" gebleven?
Hier in Schiedam heb ik ze nooit meer gezien. Wel voor de grote riolen voor de inspectie. Er is na de zondvloed in de Nieuwe Maasstraat toen extra riolering aangebracht en
een nieuw station op de Willemskade. Ook dikke buizen voor het afvoeren van regenwater. Maar dan moeten wel de rioolputten in de straten schoon en leeg zijn. Ik wilde
de put laatst leeghalen maar kreeg met geen mogelijkheid het putdeksel open. Moet
denk ik met een hamer gebeuren om ze los te krijgen. Nou ja, het zal wel weer wat
gaan kosten, als al dat zwerfvuil uit de putten gehaald moet worden, en het nodige opgehoopte zand. Maar dan kan wel het water gewoon het riool in. En hebben wij droge
voeten als burgers van Schiedam.
Willem van Vessem, BVSZ
___________________________________________________________________

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.
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Taverne de Schranserij
Mogen wij even uw aandacht!!!
Wij willen ons even aan u voorstellen: Manfred, Jannie, Bertha, Wim en Lenie, de vrijwilligers uit de Pionier in de Lekstraat. Wij zijn een kookteam en koken iedere maand
een verse maaltijd voor de bewoners uit de wijk. Dat deden wij voorheen bij de Stichting J & S, maar we zijn daar in overleg mee gestopt. Maar wij gaan onder een nieuwe
vlag verder, in samenwerking met de BVSZ en onder een nieuwe naam: TAVERNE DE
SCHRANSERIJ. En wel op de eerste donderdag van de maand, van 17:00 uur tot 19:00
uur. Bij deze heten wij u dan ook van harte welkom bij ons in Taverne de Schranserij in
de Pionier, aan de Lekstraat 26. De kosten bedragen € 4,00 per maaltijd. Ook op andere adressen zijn per maand maaltijden te vinden. Er ligt nu een voorstel dat wij de 1e
donderdag verzorgen, J & S de 2e donderdag (ook in de Pionier), Pot van Zuid de 3e
donderdag (in de Leliestraat 10), en op de laatste woensdag van de maand de Lange
tafel, in Hof in Zuid aan de Nieuwe Maasstraat. Wij hopen u graag te zien!
Met vriendelijke groeten,
Het Kookteam van Taverne de Schranserij
U kunt zich ook opgeven bij Lenie Hoogstad, telefoon 06 - 51 88 30 19.
WERKGROEP TAVERNE DE SCHRANSERIJ
Lenie Hoogstad
Lekstraat 46b
Jannie Adams
Nieuw Maasstraat 123
Manfred van de Windt
Lekstraat 64a
Wim en Bertha Walthie

Lekstraat 66a

13

Boomspiegelproject
Persbericht
We houden van uw hond maar niet van
zijn ……………
Groep 7 en groep 8 van basisschool
Willibrordus in de Gorzen hebben in de
afgelopen periode het probleem
hondenpoep op een ludieke en creatieve
manier in de schijnwerpers gezet.
Het probleem in een wijk als de Gorzen
is dat er heel veel hondenbezitters zijn
die hun hond op straat en in het
openbaar groen laten poepen. Dit
veroorzaakt niet alleen vieze schoenen
als je in een drol trapt maar ook
stankoverlast. Nu het zomert is de stank
vaak niet te harden. De kinderen hadden
de afgelopen maand al vaker veel last
van de stank en dit betekende dat men
de ramen in de klassen zelfs bij warm
weer niet meer open durfde te zetten.
Daar moest dus wat mee gedaan worden.
Omdat veel baasjes hun honden laten
poepen bij boomspiegels (het rondje
aarde rond de boom) ontstond het idee
om juist met deze boomspiegels iets te
doen. Met hulp van Pimp je Wijk zijn de
kinderen daarom gestart met het
boomspiegelproject. Er werden
flagstones aangeschaft en die werden
beschilderd
met allerlei
afbeeldingen
zoals
vogeltjes,
landschapjes,
poezen en nog
veel meer
leuks.

De flagstones werden vervolgens op een
bedje van houtsnippers bij de
boomspiegels rond de school
geïnstalleerd. De bedoeling is duidelijk;
hier svp geen hondenstront.
Hopelijk helpt dit prachtige initiatief bij
het bewust maken van hondenbezitters
en worden de hondentoiletten hierdoor
beter gebruikt.

Ook zo’n last van “poep op de stoep”?
Bel Esther Pieterse van Pimp je Wijk,
telefoonnummer 06 – 48 62 78 71 en
doe samen met de leerlingen van jouw
groep of met bewoners uit je straat ook
een duit in het zakje.
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Plasticvanger in Wilhelminahaven?
De Vrienden van Zwembad Zuid, vertegenwoordigd door Albert Bons en Mari
Dingenouts hebben hier steeds op aangedrongen. De BVSZ weet als geen ander
dat het een enorme klus is om steeds het
aangespoelde (plastic)afval op te ruimen.
Bericht Schie TV : Schiedam - In de Wilhelminahaven wordt dit jaar een getijdenpark gerealiseerd om onder andere
de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas
te verbeteren. Om dit getijdenpark vrij
te maken van vuil wordt er gekeken of
er een plasticvanger (Shoreliner) geplaatst kan worden.
“Een Shoreliner is een drijvend systeem
dat d.m.v. de wind drijvend zwerfvuil via
een buis naar een opvangoog geleidt
waar het wordt afgevangen. Zo komt er
geen plastic in het toekomstig getijdenpark”, aldus Remco Pikaar van Tauw op
SCHIE FM. Een vergelijkbaar systeem ligt
ook al in de Lekhaven in Rotterdam en in
een haven in Stavoren (Friesland). Remco
Pikaar: “Wij hebben de opdracht zo’n 2
weken geleden gekregen, maar wij zijn
al langer in gesprek met de

gemeente. Het is mogelijk dat het proces
stagneert door eventuele ontwerpwijzigingen, maar het getijdenpark komt er
sowieso.” Er zijn nog een paar hordes te
overwinnen voor de Shoreliner er daadwerkelijk komt. Het getijdenpark ligt in
Zuidwestelijke richting, de meest voorkomende windrichting, wat een voordeel
is. Maar het blijft een haven waar grote
schepen voorbij blijven varen en maatwerk is dus nodig.
In Rotterdam is de Shoreliner al een succes waar ongeveer 2400 kg afval wordt
opgevangen en dus uit het water wordt
verwijderd. Grofweg 80% van het vuil
wat met vergelijkbare systemen wordt
opgevangen is organisch materiaal zoals
riet of snoeiafval. “20% is daadwerkelijk
plastics, maar plastic weegt heel weinig.
Als je de kilo’s plastic uitsmeert over een
kant dan ziet dat er ook echt niet uit”,
aldus meneer Pikaar. “Ook het soort
plastic wordt geanalyseerd om de bron te
achterhalen zodat in de toekomst een
Shoreliner niet meer nodig zou zijn. Maar
dit is voorlopig nog toekomstmuziek”.
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De Witjes, tuig van de richel, deel 3
De voerbakjes
Jullie weten dat ik de Witjes heb genomen als speelmaatje voor Smiechel die
alleen samen was met brombeer Pukkie
van toentertijd 16, met nierziekte en totaal geen speelkat. Daarna zijn er echter
nog twee kittens bij gekomen. Eerst
Gijsje (rood) en daarna
Kaatje (schildpad). Ze
pasten perfect bij de rest
en het is nu elke dag een
dolle boel. Alleen, nadat
bij Smiechel ook nierziekte was geconstateerd,
had ik 2 katten op nierdieet, 2 op normaal voer
en 2 op kittenvoer. Hoe ga
je dat scheiden zodat niet
iedereen van elkaars eten
eet? De dierenartsassistente deed mij een idee aan de hand. Er
blijken voerbakken te zijn die opengaan
op hun chip; bakjes aanzetten (zitten
batterijen in), op een programmeerknopje drukken, de kat die je daaruit wil
laten eten lokken, zodat
hij zijn hoofd onder het
boogje heeft en voila!
Alleen voor deze kat gaat
dit bakje open wanneer
hij zijn kopje erin steekt!
De bakjes zijn in principe
een houder, met daarin
losse bakjes. Je kunt er
een hele bak in doen of
een bak met 2 afgescheiden delen, bv
voor een beetje nat- en droogvoer. Nou!
Geweldig toch? Ik had er nog nooit van
gehoord en vond het een uitkomst. De
bakjes zijn wel erg duur, maar dat had ik

ervoor over en dus meteen 3 stuks
besteld. Werkt prima, alleen......., je
moet niet de Witjes in huis hebben, want
dan gaat het niet zoals gepland. Het ging
even goed. Totdat ik thuiskwam en zag
dat het bakje ernaast stond. Ik heb het
Spook zien doen; wanneer er eentje aan
het eten was, haakte hij zo’n klein
nageltje in de rubber rand die om het
bakje heen
zit en hengelde zo het
bakje eruit!
Tja, waarom
zou je wachten tot het
bakje opengaat, dit gaat toch veel
sneller? De losse bakjes zijn natuurlijk
makkelijker schoon te maken, maar nu
“stort” ik het eten maar gewoon los, dan
kunnen ze er niet meer bij (dacht ik).
Maar ook daar vergistte ik me in. Spook
eet gewoon met Pukkie of Smiechel mee
van het dieetvoer door zijn kop door de
zijkant te steken. Dit kan echter alleen
zolang Pukkie of Smiechel eet, want
zodra zij weglopen gaat het klepje dicht
en moet hij als een speer zijn kopje weg
trekken. Inmiddels zitten de kleintjes
ook op Indoor voer, maar voordat dit zo
was, had Kaatje er zelf iets op bedacht
om van het gewone voer mee te eten;
terwijl Moeska of Spook aan het eten
waren, ging ze er heel onschuldig bij
liggen en hengelde elke keer een paar
brokjes uit hun bakje.
Wordt vervolgd.
Nicky Sprado
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6e editie Southbeach smaakt naar meer
Op 17 juni ontvingen de omwonenden
van de Maasboulevard een brief dat er in
de week van 2 – 7 juli de 6e editie van
het sportevenement Southbeach zou
gaan plaatsvinden. In deze week hebben
Schiedammers kennis kunnen maken met
verschillende activiteiten met als doel
hen te bewegen om (nog) meer te bewegen en de mensen en organisaties op
verschillende manieren met elkaar te
verbinden.
Op de Maasboulevard werd een zandveld
van 30 – 40 meter aangelegd waarop allerlei sportieve activiteiten plaatsvonden. Daarnaast was er nog een springkussen, horeca en kinderopvang.
In zwembad Zuid namen op donderdag
en vrijdag drie basisscholen uit West en
Zuid deel aan een flitsend zwemprogramma met zelfredzaamheid als hoofddoel. Instructeurs van de Schiedamse
Reddingsbrigade verleenden hun enthousiaste en deskundige medewerking. Optisport gaf nog een gratis kaartje weg voor
een keer badderen en een kortingskaart
voor de Zwem4Daagse die eind augustus
werd gehouden. Vrienden van Zwembad
Zuid speelden die dagen gastheer en

gastvrouw.
Ook de 6e editie van Southbeach was
weer een geslaagd sportief stimulerend
evenement. Het smaakt naar meer. Het
idee van de Vrienden van zwembad Zuid
om bij het realiseren van een Sportcentrum Southbeach een permanent karakter te geven wordt bij de uitwerking
meegenomen. Zo komen we een stukje
dichter bij de wens van de GGD om bewegen meer te doen als onderdeel van
de dagelijkse leefstijl. Beweegcoaches,
die heel goed werk verrichten, nog meer
werk aan de winkel. Succes allen die al
bezig zijn om jong en oud te laten sporten en bewegen!
Mari Dingenouts.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voortgang nieuwbouw hoek Westerkade/Stadhouderslaan
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Onderhoud Woonplus
Aangezien het definitieve onderhoudsplan 2019 op 1 juli 2019 aan ons werd
vrijgegeven kunnen we, ondanks dat
we al halverwege 2019 zitten, mee
gaan kijken wat er wel of nog niet is
uitgevoerd of opgestart. Gelukkig zitten er weinig veranderingen in t.o.v.
de voorgenomen plannen die we in de
Gorzette 2019-01 hebben afgedrukt.
Voor zover we hebben kunnen constateren loopt het project vervangen
WTW-Units Po18-0044 nog steeds door
en is nog niet afgerond. We hebben het
dan over de Hoofdstraat-Grevelingenstraat-Nieuwe Haven-Haringvlietstraat
en Volkerakstraat. Een project waarbij

luchtverwarmingsketels vervangen zijn
voor CV-warmwaterunits. We zullen
ons bij moeten laten praten over het
plaatsen van zoveel cv-ketels, gasgestookt, in een tijd waarin je niets anders hoort dan dat we van het gas af
moeten. Hopelijk zijn de units makkelijk om te bouwen, anders is het een
dure investering. Ook het project Po18
-0047 onderzoek en reparatie vloeren
aan de IJsselmondestraat-Oude Maasstraat-Portugaalsestraat en Havendijk
loopt nog steeds. Een project dat de
schoonheidsprijs zeker niet verdient,
waarbij veel irritatie over en weer is
geweest. Zie verder pagina 19.

_______________________________________________________________________________________________

Adverteren in de Gorzette? Stuur een mail naar
redactiegorzette@gmail.com.
1/8 pagina zw/wit € 42,50

kleur € 55,00

1/4 pagina zw/wit € 85,00

kleur € 107,50

1/2 pagina zw/wit € 170,00

kleur € 215,00

hele pagina zw/wit € 340,00 kleur € 430,00
PRIJZEN ZIJN PER JAAR
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vervolg Woonplus
Onderzoeken in het voortraject zijn niet
zorgvuldig uitgevoerd en daardoor moest
er veel meerwerk worden uitgevoerd. Ondanks hardwerkende mensen van de Firma Van Lierop, uitgevoerde huisbezoeken
vooraf en een duidelijke planning liep het
traject niet zoals het had gemoeten. Als
rode draad door dit verhaal liep het meegenomen onderhoud aan keuken, douche
en toilet; als je toch ergens bezig bent,
het nodig is en mensen zitten dan maar
éénmaal in de rotzooi, dan is dat niet
verkeerd. Daar het onderhoud van keuken, douche en toilet gelijk in het gehele
project meegenomen werd was de uitvoerende aannemer Willems m.i. niet altijd
op de plek waar hij het hardst nodig was
en liep de planning daardoor niet zoals hij
op papier gezet was.
Po19-0007 en 0008 Oude Maasstraat 1454, 2-10 en Nieuwe Maasstraat 67-74 Gevel en schilderwerkzaamheden zijn gereed. Po19-0012 en 0005 Den Bommelsestraat-Middelharnissestraat-Nieuwe
Maasstraat en Rijnstraat moeten volgens
de planning in week 34 en 35 starten met
gevelonderhoud en schilderwerk.
Po19-0006 Lekstraat-IJsselmondestraat
en Portugaalsestraat is voor de bouwvakvakantie van start gegaan en staat in de
stijgers voor gevelonderhoud en schilderwerk. Po19-0009 en 0010 schilderwerk
en gevelonderhoud aan de Nieuwe Maasstraat 52-68, Voornsestraat 2 en Klaaswaalsestraat 2-100 staat voor week 36 op
de planning. Po19-0011 Beijerlandse-,
Goereese-, Ouddorpse- en Rozenburgsestraat had volgens de planning in week 31
gestart moeten zijn voor gevel en schilderwerk, daar zijn nog geen activiteiten

waargenomen.
2 werkzaamheden die niet op de planning
2019 voorkwamen waren de nulmetingen
in de complexen 023-024-025-044-045-046
-047-048 Havendijk 138-172-Portugaalsestraat 8-14 en 16-22, IJsselmondestraat
2-12, 13-23, 1-11,14-20 en 22-36, Oude
Maasstraat 1-15, welke in maart door de
firma Fugro NL. Land BV. zijn uitgevoerd.
Dit startonderzoek heeft als doel de huidige staat van de woningen d.m.v. een
zogenaamde nulmeting vast te leggen en
in de toekomst verzakkingen in de wijken
en de invloed daarvan op de funderingen
vast te leggen. Het onderzoek bestaat
uit: 1. metingen om het zakkingsverschil
vast te stellen van een bouwblok. 2. Visuele inspectie op eventuele scheurvorming
en scheefstand aan binnen- en buitenzijde.
Het resultaat is aan de bewoners via een
brief in juli meegedeeld. Uit het onderzoek is gebleken dat er door de dalingen
van het grondwaterpeil zakkingen zijn opgetreden en incidenteel is er scheurvorming geconstateerd. Voor beide problemen is niet op korte termijn actie noodzakelijk. Wat gaat Woonplus doen?
Woonplus gaat meetbouten plaatsen om
vervolgens om het jaar te kunnen monitoren wat de zakkingsverschillen zijn.
In mei hebben de bewoners van complex
031-032 Bommelsestraat 40-54 en Middelharnissestraat 37-55 een brief over de
nulmeting in hun blok ontvangen. Deze
zou in week 23 en 24 uitgevoerd moeten
zijn. Over het resultaat daarvan hebben
we nog geen uitsluitsel gekregen.
We houden u op de hoogte.
Namens de werkgroep Huurdersbelangen
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Prijspuzzel BVSZ

2019 - 3

Op speciaal, en terecht verzoek van een lezer nu de puzzel duidelijker leesbaar. Leg de loep maar weg en start puzzelen.
Horizontaal:
3. Geneeskundige 7. Deel van krant 11. Wachthuisje 13. Vroegere
havenarbeider 15. Elektrocardiogram 17. Jongensnaam 18. Rustbank
20. Afval van steenkool 23. Hoofddeksel 25. Ruiterpet 26. Stukje
van beperkte lengte 27. Met ingang van 29. Kunstvezel 32. Ziekenhuisafdeling (afk.) 33. Matrasvulling 35. Energie 36. Water in Friesland 37. Bolgewas 39. Waterplant 41. Enzovoorts (afk.) 42. Zuiver 43. Akte van verzekering
44. Zoutachtig 45. Voorzetsel 46. Stuk 47. Plaats in Gelderland 48. Centraal station
49. Op grote afstand 50. Doorgaans 52. Europese Unie 54. Badgast 56. Bijbelse vrouw
57. Schaatsterm 58. Droog 59. Bijbelse figuur 61. Verpleegterm 63. Plaats in SaudiArabië 65. Meisjesnaam 67. Computergeheugen 68. Narigheid 71. Jongensnaam
72. Tak van sport 73. Op die plaats
Verticaal:
1. Straatsteen 2. Roofvogel 4. Regeringsstelsel 5. Uitroep van berusting 6. Genre televisieprogramma's 7. Kilowatt 8. Reanimatieapparaat 9. Soort stof 10. Knol 12. Automatisering (afk.) 14. Plaats in N.-Brabant 16. Comfort 19. Voorzetsel 21. Met inbegrip van 22. Deel van de mond 24. Door een bacil of virus veroorzaakte ziekte 28.
Overvloedig 30. Knoop 31. Inmaak 33. Sleepnet 34. Zuil 36. Beroep 38. Sportterm
40. Opschrift 41. Roem 42. Sportartikel 43. Verenigen 44. Mondstuk van paard
46. Paardje 47. Voormalig keizer van Rusland 49. Boerderijdier 51. Telwoord
53. Dringend 54. Deel van een koets 55. Europese hoofdstad 57. Een plaats bereiken
58. Aanwijzend voornaamwoord 60. Slot 62. Dwaas 64. Jongensnaam 66. Gravin van
Holland 69. Briefaanhef 70. En anderen

De oplossing van de vorige puzzel was
ZOMERVAKANTIE. Er waren 20 goede inzendingen.
De gelukkige winnaar deze keer is Marcel Meulstee.
Marcel, van harte gefeliciteerd met je geweldige
prijs, beschikbaar gesteld door AH (Olivia de Wolf en
Richard van Breugelen): een tas vol heerlijkheden
t.w.v. € 50,00 en loodzwaar! Als u dit leest geniet
Marcel al lang en breed van de inhoud.
Volgende keer is er hopelijk weer een andere winkelier uit de Gorzen die een prijs beschikbaar stelt.
Dank Olivia en Richard, en Brendan die de tas heeft
gevuld.
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Prijspuzzel 2019 - 3

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

Oplossing prijspuzzel 2019 - 03
Oplossing sturen naar
redactiegorzette@gmail.com
ofGorzette
Leliestraat 10
3114 NK Schiedam
Vermeld uw telefoon- en
lidmaatschapsnummer.

Oplossing: ……………………………………………………………………………………………...
Uw naam: ……………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………. Postcode: 311……………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………lidnr: ……..………...
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J&S
Vertel ons voor wie en waarom jij een
taart wil maken. Kijk voor meer
informatie op onze Facebookpagina
'jsprojecten'.

Lunchroom J&S
Kom gezellig genieten van een heerlijke
lunch bereid door Anneke, Marion en
Yvonne en ontmoet tegelijkertijd andere
Gorzenezen en Gorzenaren.
Iedere laatste zondag van de maand
serveert Lunchroom J&S een heerlijke
lunch voor maar 4 euro! Meld je aan bij
Stichting J&S Projecten via 06-53283235.
Datum: zondag 29 september
Tijd: 13:00 tot 15:00 uur
Locatie: Hof in Zuid, Nieuwe Maasstraat 68d
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Gratis buurtkastje in de Groenelaan
Boodschappen weggooien is zonde.

Dit kastje is voor alle wijkbewoners, van
Gorzenaren tot Gorzenezen van jong tot
oud.
Het kastje is iedere dag open van
10:00 – 18:00 uur.

Dagelijkse boodschappen weggooien is
zonde, zeker als je er andere mensen
mee kunt helpen.
Voor de deur van J&S, Groenelaan 38a,
staat een buurtkastje.
Dit kastje staat vol met vergeten of verkeerd gekochte spullen die door bewoners in het kastje zijn gezet.
Het gaat er niet om om armoede in de
wijk te bestrijden maar om meer sociaal
contact met elkaar.
Brengers van overtollige spullen kunnen
lekker opruimen en aan de andere kant
maak je mensen blij die het wel kunnen
gebruiken.

________________________________________________________________________________________

Klaverjas- en Jokeravonden.
Wat een gezellige kaartavonden zijn er ontstaan de laatste 3 jaar, ja zolang doen we
alweer jokeren en klaverjassen in de Leliestraat. Onze oproepen in de Gorzette voor
een gezellig avondje kaarten hebben daar ook aan mee geholpen. Inmiddels hebben we
35 enthousiaste kaarters in de zaal zitten die er alles aan doen om aanwezig te zijn. Dus
mensen, als je een kaartje wil leggen op een gezellige ongedwongen manier, zonder
mes op tafel en met een kletspraatje: schroom niet en stap eens binnen. Dit is mogelijk
bij ons in Leliestraat op dinsdagavond. Voor € 2.50 bent u er een avondje uit, gezellig
met een hapje van ons.
Klaverjassen doen we 3 x 16 beurten, geen vaste maat. Hier trekken we een tafelkaart
en draaien we aan tafel. Het jokeren gaat over 20 spelletjes, ook hier trekken we een
tafelkaart. We gaan vanaf september weer in competitie spelen, 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, aanvang 19.45 uur. Deelname is slechts € 2.50
We gaan jullie graag zien. Bram en Wim
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Camerabewaking vrachtverkeer Havendijk
Al heel wat jaren werken de bewoners
van de Havendijk en de gemeente
samen om het vrachtverkeer te
beperken. Dat heeft voor de laatste
gemeenteraadsverkiezingen geleid tot
teksten in de verkiezingsprogramma’s
waarbij vrachtverkeer over de Havendijk geweerd gaat worden. Het is er na
de verkiezingen bij het formuleren van
nieuw beleid voor de komende jaren
niet van gekomen. Echter in het
bestuursakkoord van de Gemeente is
wel opgenomen dat er wat gedaan gaat
worden aan vrachtverkeer dat daar
niks te zoeken heeft. Maar we zien nog
niks. De gemeente werkt wel zichtbaar
aan het handhaven van de maatregel
van mei 2017, nl het nachtelijk vrachtverkeersverbod van 23.00 – 07.00 uur.

Het blijkt dat dit nog
onvoldoende wordt nageleefd, daarom heeft
het college van B & W
besloten om twee camera’s te plaatsen. Het betreft een proefperiode
die tot de start van de herinrichting
van de Havendijk, begin 2020, loopt.
De camera’s registreren alleen kentekens van vrachtwagens. In de eerste
maand van de gewenningsperiode ontvangen de overtreders een waarschuwingsbrief. Daarna ontvangen de overtreders een bekeuring. Tijdens de herinrichting van de Havendijk wordt de
proefperiode geëvalueerd en wordt bekeken of de camera’s blijven.
Mari Dingenouts

________________________________________________________________________________________

Halloween:
zaterdag
26 oktober,
± 18.15 uur

Sinterklaas: intocht
Groenelaan zaterdag
30 november, ±
13.00 uur

________________________________________________________________________________________

Zwembad Zuid: weer fit na de zomer!
Koop de gehele maand september een 25-bezoekenkaart voor
banen- of vrijzwemmen en profiteer van € 10,00 korting op deze kaart.
De kaart is verkrijgbaar bij de receptie.
Wil jij met jouw kind in het nieuwe schooljaar beginnen met zwemles?
Grijp dan nu je kans. Tot 1 oktober kun je namelijk gratis inschrijven voor de leukste
zwemles. Met Zed en Sop’s Grote Onderwateravontuur leren kinderen op een speelse,
maar effectieve manier zwemmen. Inschrijven kan bij de receptie. Er is een zeer korte
tot geen wachtlijst, dus je kunt snel starten. Meld je aan en bespaar € 25,30 inschrijfkosten. Wil je snel het diploma halen, dan is 2 keer in de week zwemmen mogelijk op
sommige dagen en tijden. Wil je meer informatie? Mail naar zwembadzuid@optisport.nl,
bel met 010 – 426 16 82 of kom langs bij de receptie.
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Gorzenaar kunstenaar van het jaar 2020?
Diet Wiegman is een
sympathieke, kundige
man. Hij
woont sinds
enige tijd in de Gorzen. Dat hij heel wat
in zijn mars heeft is recent nog eens benadrukt in het Nieuwe Stadsblad van 24
juli en het AD van 2 augustus. Diet is niet
alleen genomineerd voor de titel kunstenaar van het jaar in 2020, georganiseerd
door St. Kunstwerkt Schiedam. Hij was
ook net terug uit Taiwan waar in het statige Chimei Museum in Taiwan City de
tentoonstelling “Beyond the shadows”
werd geopend die tot 2 juni 2020 zal duren. Wereldwijd geldt de Schiedamse
kunstenaar als een pionier van de schaduwkunst. Hij werd in Taiwan als een beroemde filmster onthaald en in de watten
gelegd. Het Stadsblad: “Binnen zijn brede
oeuvre experimenteerde hij met licht en
schaduw. Hij ontdekte een manier van
stapelen en rangschikken van afvalmateriaal, die bij een bepaalde belichting een
voor de kijker verrassend en onverwacht
schaduwbeeld oplevert. Beroemd van

hem is de David van Michelangelo.” Wiegman vindt het wel leuk al die aandacht.
Het is altijd fijn om waardering en erkenning te krijgen. “Ik haal zelf nog steeds
heel veel plezier uit het maken van werk
en doe het tegelijkertijd ook voor anderen, mijn publiek. Zij moeten er ook van
kunnen genieten.” De “schaduwman”
mag dan 75 zijn, hij denkt er niet aan te
stoppen. Zijn lust om door te gaan is in
Taiwan weer geïnspireerd. “Heb daar
weer ideeën opgedaan. Van werk komt
weer nieuw werk, zullen we maar zeggen.” Diet Wiegman is door een vakjury
genomineerd voor de titel “kunstenaar
van het jaar 2020”. U kunt ook uw stem
uitbrengen op kunstenaarvanhetjaar.nl.
De winnaar wordt bekend gemaakt op
vrijdag 8 november, voorafgaand aan de
opening van de
Kunstweek. Voor
meer informatie
over Diet Wiegman, zijn werk
en grote klasse,
google Diet Wiegman.
Mari Dingenouts

________________________________________________________________________________________

Vrijwilligers gezocht
Mocht er iemand vrijwilligerswerk willen doen
bij de Halloween, als bv sfeerbeheer, de volgende dag helpen het bos afvalvrij te krijgen of
verkleed rondlopen,dan kunt u zich melden bij
Sabine Dingler: dingler@wotschiedam.nl
06 - 10 50 38 33 of kom langs bij het WOT.
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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

Staat hier volgende keer uw
advertentie?
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Wist je dit over straatteams?
Dat je met € 500,00 subsidie van de gemeente Schiedam je eigen Straatteam kunt oprichten? Daarmee kun je samen met je buren allerlei activiteiten organiseren. Immers:
een goede buur is beter dan een verre vriend! En hoe beter je je buren leert kennen,
hoe kleiner de kans is dat er mensen eenzaam worden in je straat. De BVSZ ondersteunt
de straatteams van Schiedam Zuid.
Schiedamse straatteams
Er zijn nu al tientallen Schiedamse straatteams actief. Aan de Voorberghlaan in de
Woudhoek hebben ze bijvoorbeeld samen hun straat opgefleurd met hanging baskets en
in de Van Hallstraat in Nieuwland organiseren ze er leuke kinderactiviteiten van. Sommige straatteams hebben hun eigen Facebookpagina opgezet, of een What’s App-alert
ingesteld om elkaar snel te informeren bij verdachte situaties.
Sommige teams zijn actiever dan één straat en spreken daarom van hun buurt- of wijkteam.
Samenwerken
In Zuid werken verschillende straatteams met elkaar samen om leuke evenementen te
organiseren in de wijk. Het straatteam van de Beierlandsestraat organiseert bijvoorbeeld de Koningsdag in de Groenelaan. Zij krijgen hierbij hulp vanuit andere straatteams en andere vrijwilligers uit de wijk. Verder organiseren de Beierlandse-, Puttershoekse-, Strijense-, Steen-, Maas- en Voornsestraat de Halloweenviering in het Sterrenbos en de Sinterklaasviering in de Groenelaan (en Wilhelminaplein).
Activiteiten
De straatteams komen een paar keer per jaar bijeen met de opbouwerker van deze
wijk. We bespreken hier de evenementen die we organiseren en de activiteiten die we
per straatteam doen. Denk hierbij aan de kerstboom versieren en aansluitend een kerstborrel voor de gehele straat. Bloemen planten, de straat schoonhouden, opfleuren en
de straat versieren met speciale dagen (WK, Kerst, Sinterklaas) zijn ook mooie voorbeelden van activiteiten die je met je buren kan doen.
Ook een straatteam starten?
Vraag je een subsidie aan als straatteam, dan moet je kunnen aantonen dat de meeste
buren het graag willen en dat er iemand is die het geld goed kan beheren. Bedenk dat
het bedrag niet bedoeld is voor eten of drinken en dat je aan het eind van het jaar wel
moet verantwoorden wat je met het geld hebt gedaan.
Neem contact op met onze opbouwwerker Sabine Dingler (ook onderdeel van WOT) of
de wijkprocesmanager Marcel Kreuger. Meer informatie en contactgegevens: https://
www.schiedam.nl/wijken
De organiserende straatteams van deze wijk hebben ook een facebookpagina waar we
foto’s en berichten plaatsen; www.facebook.com/bwnsvrngzd
Door Sabine Dingler, straatteam Beierlandsestraat
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Activiteiten in de Gorzen
MAANDAG
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
14.00-17.00
J&S
gratis
Meidenclub gr 7, 8, 1e klas 15.30-16.45
Leliestraat 10/DOCK
€ 7,50 p/maand
Juniorchefs
15.30 kinderen Leliestraat 10/J&S
€ 4,00 p/keer
Juniorchefs
17.30 senioren Leliestraat 10/J&S
€ 4,00 p/keer
Computerclub
19.30-21.30
Hof in Zuid
€ 2,50 p/keer
30 september: week van het geluk: Dobbelfitspel voor beweeggroep van Michelle en meidenclub van Ineke.

DINSDAG
Bibliotheek
Koersbal
Spreekuur BVSZ
Sjoelen
Pilates
Klaverjas- en jokeravond

9.00-12.00
Hof in Zuid
13.30-15.30
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
€ 4,00 p/maand
14.00-16.00
Leliestraat 10
gratis
19.00-22.00
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
€ 4,00 p/maand
19.30-21.00
Hof in Zuid
€ 20,00 p/maand
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
Hobby en vrije tijd (3e vd maand)10.00-12.00
Hof in Zuid
kosten materiaal
Vrouwen ontmoeten vrouwen 10.30-12.30
J & S 1 x per maand
gratis
Taarten van J&S
15.30-17.00
J & S 1 x per maand
gratis
Meditatie
19.30-20.30
Lucky U laatste dinsdag vd maand € 7,50 p/keer

WOENSDAG
Senioren Fit
Bibliotheek
Gymnastiekclub
Bakkie op woensdag
FC de Gorzen, voetbal
Bibliotheek
Knutselinstuif

8.45-11.30
9.00-12.00
9.30-10.30
9.30-11.00
13.30-14.45
14.00-17.00
14.00-15.30
Niet iedere
Bingo gr 1 t/m 8 laatste vd maand 14.00-15.30
De lange tafel laatste vd maand 17.30-19.00
Bingo 2e vd maand
19.30-22.00
Knutselinstuif

Zwembad Zuid
€ 3,40 p/keer
Hof in Zuid
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
€ 4,00 p/maand
Leliestraat 10/WOT
gratis
Maasboulevard/DOCK
gratis
Hof in Zuid
Leliestraat 10/DOCK
€ 0,50 p/keer
woensdag:
Leliestraat 10/DOCK
€ 0,50 p/keer
Hof in Zuid
€ 4,00 p/keer
Hof in Zuid
€ 5,50 plankje
Leliestraat 10/DOCK
informeer naar data

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.
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DONDERDAG
Pilates
Pedicure
Spelletjes/handwerken
Spreekuur BVSZ
Kids Dance 8 t/m 12
Zumba voor volwassenen
Bibliotheek
Pilates

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
Krachtige kinderen
16.15-19.00
Groenelaan 38a, J&S informeer
Bingo laatste vd maand
13.30-15.30
Hof in Zuid /Seniorenwelzijn
In de Pot van Zuid 1 x p/m 17.30-19.00
Leliestraat 10/J&S,DOCK,WOT

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

VRIJDAG
Brilverwentijd
12.00-14.00
Villa Voice kinderen met zangtalent 16.00-17.00
Klaverjassen
19.30-22.00
Yoga
19.30-21.00

Groenelaan 99/J&S
Leliestraat 10/DOCK
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
Hof in Zuid

gratis
www.villavoice.nl
€ 10,10 p/maand
€ 20,00 p/maand

ZATERDAG
Yoga
Warme wijklunch
Goednieuwsclub
Wandelen

19.30-21.00
Hof in Zuid
Niet iedere zaterdag
12.00
H Hartkerk
start eind september, info hhg-schiedam.nl
11.00-13.00
Hof in Zuid/J&S

€ 20,00 p/maand
€ 6,00 p/keer
gratis
gratis

ZONDAG
Samenkomst **
15.30-16.30
Leliestraat 10/HHG
Lunchroom J&S
13.00-15.00
Hof in Zuid/J&S, 1x p/m
13 oktober en 22 december 2019:
mag ik deze dans van u?
14.30-16.30
Hof in Zuid/Seniorenwelzijn
Deze zondagen in Hof in Zuid, deur 13.00 uur open:
22 september
13.30-16.00
Dubbel Dutch
6 oktober
14.00-16.00
Fred v Gerven, muziek
15 december
13.30-16.00
Geluid uit Zuid

gratis
€ 4,00 p/keer
€ 3,50

incl 1 cons

gratis
gratis
gratis

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
In de Pot van Zuid
Seniorenwelzijn
ZUOS
Zwembad Zuid
** HHG S’dam Plantagekerk
Lenie Pranger

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

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
evangelisatie@hhg-schiedam.nl
06 - 15 12 08 93
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HOF IN ZUID
Nieuwe Maasstraat 68d

Computerclub

Sjoelen
Massage &
healingpraktijk
Pilates
Creatieve
contactochtend

Yoga

Schoonheidsspecialiste
Bingo

Gymnastiekclub

WWW.HETHOFINZUID.NL
30
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Boekbespreking De Zeven Zussen
Een serie van zeven romans waarin in
elke zus haar eigen boek krijgt. Auteur
Lucinda Riley
We maken kennis met deze zussen, die
na de plotselinge dood van hun vader
bijeenkomen in Villa Atlantis, hun
prachtige ouderlijk huis met uitzicht
op het meer van Genève, alwaar zij
allemaal een brief krijgen overhandigd
met een mysterieuze verwijzing naar
hun afkomst. Ze zijn hier opgegroeid
bij Pa Salt, die hen geadopteerd heeft,
en bij Marina (Ma) die voor hen een
moederrol heeft vervuld.
In dit eerste deel worden door de ogen
van de oudste zus Maia, de zusjes
D”Apliese kort voorgesteld. Van een
zus blijft vooralsnog, net als van Pa
Salt, het leven in nevelen gehuld. Over
hem is niet meer bekend dan dat hij
welgesteld is en de meisjes vanuit alle
werelddelen heeft geadopteerd. Maar
waarom hij juist uit alle weeskinderen
voor hen heeft gekozen blijft een groot
vraagteken. De eerste verhaallijn
speelt in de huidige tijd en wordt door
de ik-persoon Maia verteld. Hoewel ze
in eerste instantie van plan is niets te
doen met haar brief, verandert ze
abrupt van gedachten als ze op haar
voicemail een bericht krijgt van Zed
Eszu. Hij wil haar graag ontmoeten
terwijl hij in Genève is omdat zijn
vader, net als Pa Salt, plotseling is
overleden. Maia heeft vanuit haar
studietijd slechte herinneringen aan
deze bad boy en hem terugzien is wel

het laatste wat zij wil. Ze besluit in
allerijl te vertrekken naar Brazilië om
daar met de paar aanwijzingen die ze
heeft op zoek te gaan naar haar
wortels. Tijdens deze zoektocht is ze
tegelijkertijd op zoek naar zichzelf.
Je krijgt antwoord op de vraag waarom
Maia zich steeds verder teruggetrokken
heeft uit het sociale leven en haar
toevlucht heeft gezocht in villa
Atlantis, terwijl haar zusjes
uitwaaierden over de hele wereld.
Langzaam maar zeker zie je haar,
met behulp van de aantrekkelijke
Braziliaanse schrijver Floriano, terug
veranderen in de volop in het leven
staande vrouw die ze vroeger was.
Vervolg pagina 33
Foto’s Henk Burggraaf
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Sudoku

________________________________________________________________________________________

vervolg boekbespreking
De tweede verhaallijn speelt zich af in
de jaren 20 van de vorige eeuw in Rio de
Janeiro en Parijs, wordt door een alwetende verteller verteld en gaat over het
leven van Izabella Rosa Bonifacio. Haar
leven is verweven met de bouw van het
grote Christusbeeld op de berg Corcovado. Het gaat over een jonge vrouw- de
overgrootmoeder van Maia- die tijdelijk
ontsnapt aan het strakke keurslijf van
het leven in Rio en volop geniet van het
kunstenaarsleven in Montmartre. Daar
beleeft ze een liefde die zorgt voor een
bijna onmogelijke keuze; Terug naar Rio
en trouwen met een man waar ze niet
van houdt om haar ouders niet tot schande te brengen of kiezen voor haar eigen
geluk. De Zussen-serie is fictie, maar af-

gezet tegen een historische en mythologische achtergrond.
De boeken zijn losjes gebaseerd op de
mythe van de Zeven zusters van de Plejaden, die de bijzondere namen van de
zusjes verklaart. Ook andere personages
zijn te herleiden naar de mythologie. Zo
is bijvoorbeeld Pa Salt een anagram van
Atlas (de vader van de Plejaden) waar de
P van hun moeder Pleione voorgezet is.
Het blijft altijd de vraag of je de lezer
zeven boeken lang weet te blijven boeien, maar elk boek heeft wel aan het
eind een cliffhanger, waardoor je
nieuwsgierigheid wordt gewekt.
Veel leesplezier!
Liesbeth Dingenouts-Dobbelaar

33

GROENELAAN 44, TEL: 010 - 426 78 16

Speciaal slagerij MAAN
Groenelaan 44, tel 010-4267816
125 jaar een begrip
De specialist voor al uw BBQ-vlees en salades
Creatief met vleeswaren, echt iets anders!
Voor kleine én grote groepen.

Staat hier
volgende
keer uw
advertentie?
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Kleine update over Ayka
Het ging een tijdje niet zo goed met Ayka. Ik
kon er niet precies de vinger op leggen wat er
aan de hand was, want ze at gewoon, rende
en deed gek, maar toch had ik het gevoel dat
er iets was. Nu had de dierenarts in augustus
2018 gezegd: “Ik zou wel een keer haar gebit
laten schoonmaken”, maar de manier waarop
hij dat zei, gaf mij de indruk dat dat wel kon
wachten. Aangezien ik een tijdje niet zo goed
bij kas zat, heb ik dat lange tijd laten zitten.
Eind april merkte ik dat ze de mergpijp liet
liggen. Ze likte er wel aan, maar verder niet.
Dat was voor mij een teken aan de wand. Tevens doet Ayka al zo lang als dat ik haar heb
“sleetje rijden”. Ik weet dat dat kan duiden
op verstopte anaalklieren, maar omdat ik
verder niets zag dacht ik dat er niks aan de
hand was. Op 3 mei was het dan zo ver. Ik
had goed verdiend en vond het tijd worden
om haar gebit schoon te laten maken. Omdat
ze daarvoor onder narcose moest, heb ik
meteen gevraagd om haar anaalklieren te
checken en haar nagels te knippen (ze laat
dat niet toe wanneer ze bij bewustzijn is).
Om 14.00 uur die dag kon ik bellen hoe het
gegaan was, dus klokslag 14.00 uur hing ik
aan de lijn. De assistente begon met: “Nou,
dat is een heel verhaal”, dus ik werd meteen
wat angstig. Het bleek dat haar gebit er ernstig aan toe was; er waren 8 tanden getrokken! Daar schrok ik wel van. Dat had ik niet
verwacht, anders had ik er financieel wel wat
op verzonnen om het eerder te laten doen.
Toen kwam het volgende, ernstiger bericht.
De linker anaalklier was verstopt en er zat
een flinke bobbel. Ze hadden de anaalklier
leeggeknepen en Ayka zou antibiotica krijgen. Als de bobbel hierdoor niet zou slinken
zou het ook een tumor kunnen zijn! Jullie
snappen; ik schrok me wezenloos en zag al
helemaal voor me dat ik Ayka, na amper 3
jaar bij me te hebben gehad, alweer zou verliezen. Ik moest er niet aan denken! Na 10

(de hond met 3 pootjes)

dagen antibiotica en pijnstillers moest ik terug voor controle. Haar gebit zag er prima uit
en was goed aan het helen. Toen kwam de
anaalklier. Gelukkig! De bobbel was geslonken! Dat gaf hoop dat het geen tumor was.
Omdat Ayka was aangekomen, ze meer leek
te drinken en wat slomer leek dan normaal,
besloot ik meteen ook maar haar bloed te
laten controleren. En..., dat was een zeer
aangename verrassing! Alle bloedwaarden
waren uitstekend! En omdat dat zo is, is de
kans op een tumor ook weer verkleind. We
zijn er nog niet hoor. Ayka moet eerst nog
eens 10 dagen aan andere antibiotica om te
zorgen dat de bobbel helemaal verdwijnt.
Blijkt dit niet het geval en is het toch een
tumor, dan zijn we er heel snel bij. En dat
maakt de kans dan weer groter dat het compleet verwijderd kan worden en ze er niks
aan overhoudt. Op 20 juni, na een midweek
in Drenthe met een vriendin en onze honden,
moest ik weer terug naar de dierenarts. Tijdens deze midweek had ik al gemerkt dat Ayka aan het opknappen was. We hebben zelfs
een wandeling gemaakt van 7,2 km waarbij
Ayka alleen maar even een paar tellen af en
toe stilstond en de rest in een behoorlijk
tempo had gelopen. Ik had het haar echt niet
nagedaan en was dan ook super trots op mijn
meissie! De bobbel was nog verder geslonken
en de dierenarts verwachtte dat die ook nog
zou verdwijnen. Ayka hoefde dan ook niet
meer terug te komen voor controle en inmiddels is ze weer helemaal de oude. Laat dit
een leerschool voor anderen zijn. Laat regelmatig het gebit checken bij de dierenarts en
zie je dat je hond “sleetje rijdt” of “zijn/
haar billen afdoet”, ga meteen naar de dierenarts om zijn/haar anaalklieren te laten
checken. Ook al is er niets te zien, er kan dus
zeker wel iets mis zijn!
Nicky Sprado
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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 Wijk- en Buurtbeheer

bestaat uit contactpersonen van de straatteams.

____________________________________________________________________________

Wijkoverleg in 2019
in de Leliestraat 10, maandag 19.30 uur
16 september
11 november
Noteer deze data in uw agenda!
________________________________________________________

Getijdenpark officieel van start
Op donderdag 5 september om 15:00 uur
zijn de werkzaamheden aan het getijdenpark in de Wilhelminahaven symbolisch gestart door wethouder Ooijevaar,
wethouder Minhas van de gemeente
Schiedam en hoofd afdeling Verkenningen en Planuitwerking van

Rijkswaterstaat Linda-Rose Santhagens.
In de periode naar deze stap heeft de
Vriendenstichting van Zwembad Zuid,
vertegenwoordigd door Albert Bons en
Mari Dingenouts, geparticipeerd in de
Klankbordgroep. In de volgende Gorzette
hier meer over.

De gemeente Schiedam,
Rijkswaterstaat, de Zeekadetten, Scouting en Vrienden van
Zwembad Zuid enige tijd geleden aan het proosten op het
eerste ontwerp van de Natuur
Vriendelijke Oevers (NVO)
Wilhelminahaven.
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Contactadressen van de straatteams
ABBENBROEKSESTRAAT

Annie Doejaaren
Abbenbroeksestraat 14b

BEIERLANDSESTRAAT

Miranda Dingler
Beierlandsestraat 37

BETHELFLAT

06 – 55 75 06 38

Christine Pauw
Visserstraat 16

WILLEMSKADE

06 – 43 08 34 94

Raymond de Graaf
Strijensestraat 54

VISSERSTRAAT

06 – 12 91 60 48

Annemarie Flach
Steenstraat 3

STRIJENSESTRAAT

06 - 51 35 54 30

Jeannette Loekemeijer
Steenstraat 15

STEENSTRAAT

010 – 426 96 83

Anja Bekhoven
Rijnstraat 14

STEENSTRAAT

010 – 427 18 45

familie Prein
Lekstraat 48a

RIJNSTRAAT

010 – 273 16 32

Yvonne Esbach
Nieuwe Maasstraat 8

PIONIER

06 – 28 11 99 12

Lia Sliedrecht
Nieuwe Maasstraat 17

NIEUWE MAASSTRAAT

010 – 426 86 71

Puck v.d. Laan
Maasstraat 40

NIEUWE MAASSTRAAT

06 – 50 27 58 97

Josien van Dijk
Klaaswaalsestraat 11a

MAASSTRAAT

010 - 427 15 70

John van Oudenaarde
Grevelingenstraat 48

KLAASWAALSESTRAAT

010 – 473 32 40

Tonnie Slechte
Havendijk 479

GREVELINGENSTRAAT

06 - 14 87 35 47

Kees van Nijnatten
Havendijk 331

FLAT POSEIDON

06 - 51 88 21 53

Joke Barvoets
Nieuwe Maasstraat 72r

FLAT NEREUS

06 – 52 00 88 07

010 – 473 12 80

Peter Snel
Willemskade 8

06 - 43 04 31 67

Verzoek aan alle deelnemers om wijzigingen door te geven via
redactiegorzette@gmail.com
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer

112

Brandweer

0888 - 77 90 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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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 glossy jubileumnummer 35+ van de BVSZ
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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