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Voorwoord van de redactie 

De laatste Gorzette van dit jaar. Dan gaan we met z‘n allen eerst achteruit, dan vooruit 

kijken. Terugkijkend is dan een bedankje voor alle vrijwilligers wel op zijn plaats. Het 

bestuur en een ieder die een stuk schrijft, die namen staan altijd vermeld. Maar Fred 

bijvoorbeeld, doet achter de schermen anoniem veel en goed werk. Hij heeft er oa voor 

gezorgd dat de Gorzette steeds meer gaat lijken op een glossy, heeft goede ideeën, en 

lost al mijn technische problemen op. Hoe fijn is dat. We experimenteren er op los. 

 

Zo ook het aankleedpoppetje: ik vond dat vroeger zo leuk en ik zie oma‘s al knippen en 

het poppetje aankleden met de kleinkinderen. Mari Dingenouts, u heeft het al gelezen 

in het Stadsblad, doet een stapje terug. Dat betekent helaas ook dat ik zijn bijdrage (en 

die was groot) moet missen in de toekomst. Mari, bedankt dat je zo betrokken bent ge-

weest bij de Gorzette. Ik hoop dat Liesbeth wel blijft schrijven, want ik hoor hoeveel 

mensen haar stukjes waarderen. 

 

Lieve mensen, fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst, en tot volgend 

jaar. 

 

Marieke 

VAN DE BVSZ 
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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 bewo-
ners 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 aardig-
heidje dat betrekking heeft op on-
ze wijk. 

Voorts ontvangt u vier keer per 
jaar De Gorzette, ons informatieve 
wijkblad, het jaarverslag en uitno-
digingen 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 spe-
len in de belangenbehartiging van 
de wijkbewoners. 

Wilt u iets schrijven voor De Gor-
zette? Dat kan! Uw bijdrage is van 
harte welkom. U kunt het sturen 
naar:  
redactiegorzette@gmail.com. 

De sluitingsdatum is 1 maart 2020. 
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―Dankzij de hulp van Gemeente Schie-

dam en Stichting J&S Projecten zijn er 

nu voldoende middelen om het boek te 

laten drukken. Het boek gaat over het 

leven van Luc van der Maaten; de beken-

de paardenslager op de Groenelaan in de 

Gorzen", aldus J&S. 

De presentatie is vrijdag 20 december 

van 19:00 tot 21:00 uur in Leliestraat 10. 

Het boek kost € 10,00. Wil je bij deze 

bijzondere presentatie aanwezig zijn?  

Dat kan door een exemplaar te reserve-

ren bij alle winkeliers op de Groenelaan. 

Boekpresentatie paardenslager v.d. Maaten 

Vergunning bomenkap Havendijk 

Op 23 oktober publiceerde de gemeente 

in het Nieuwe Stadsblad dat er een om-

gevingsvergunning was aangevraagd voor 

het kappen van 22 bomen i.v.m. de her-

inrichting van de Havendijk. Mari Din-

genouts, Kees van Nijnatten en Alfed 

Meulstee, de mannen van het eerste uur 

van dit 10 jaar durende proces, namen 

op 8 november een kijkje in het dossier 

op het Stadskantoor. Ook de projectlei-

der was daarbij en gaf antwoord op de 

vragen. Onafhankelijk groendeskundige 

van Schiedam Huib Sneep en een zg Bo-

menridder waren gevraagd voor advies. 

Ze hadden een 10-tal zorgpunten. Deze 

punten worden in de definitieve plannen 

opgenomen. Er is geen aanleiding meer 

om een bezwaarschrift in te dienen. Zo-

dat  de uitvoering van de herinrichting 

Havendijk een aanvang kan nemen. Vol-

gens de Gemeentelijk projectleider René 

Alberts gaat deze begin maart 2020 van 

start.  Punten die na het gereedkomen 

van dit project in elk geval nog opgepakt 

moeten worden zijn: het weren van 

vrachtwagens die op de Havendijk niks 

te zoeken hebben, het meten van de 

luchtverontreiniging. 

Mari Dingenouts  

ACTUEEL 
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Europoort 
uit het onuitputtelijke archief van Henk Burggraaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gebouw aan de Maasboulevard is gebouwd in 1957 – 1958 naar ontwerp van architecten 

Swaneveld en Goslinga. Op 20 april 1959 opent het voor het eerst zijn deuren als Café-

Restaurant Europoort. De sculptuur de ―Eurobaak‖ voor het restaurant was een geschenk 

van een Schiedamse burger en is helaas in 1993 weggehaald. In de jaren 80 – 90 kreeg het 

restaurant de naam ―La Duchesse‖. Nu is de David Hart Group (DHG) daar gevestigd. David 

Hart is naast vastgoedontwikkelaar ook coureur. 

 

 

TOEN EN NU 
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Calisthenicsveld in de Gorzen geopend 

Op woensdag 25 september heeft 

de officiële opening plaatsgevon-

den van het calisthenicsveld naast 

de Buitensluis aan de Fortunaweg 

in Schiedam-Zuid. 

De sporttoestellen zijn dagelijks 

gratis te gebruiken. Zo kan ieder-

een op elk gewenst tijdstip in de 

open lucht trainen. Het veld be-

schikt over de volgende sporttoe-

stellen: touwen, gewichten, hang-

element met ringen, klimrek en 

een rekstok. Er wordt inmiddels 

aardig gebruik van gemaakt.  

 

Wat is calisthenics? 

De Engelse naam calisthenics is afgeleid 

van twee Griekse woorden: kalos, mooi, 

en sthenos, kracht. Dat somt ook al met-

een op welke doelen je met calisthenics 

nastreeft: sterke spieren én een even-

wichtig en atletisch lichaam. De metho-

de die je daarvoor volgt is het trainen 

met eigen lichaamsgewicht. Geen hal-

ters en gewichten dus: je trekt, duwt en 

draagt je eigen lichaam. 

 

 

Voordelen van calisthenics. 

Calisthenics is een goede methode om 

op een heel veelzijdige manier fit te 

worden. Je traint namelijk niet alleen je 

kracht. Omdat praktisch iedere oefening 

een samengestelde oefening is, gaat ook 

de coördinatie van je lichaam er flink op 

vooruit. Je hebt meer controle over je 

bewegingen en kunt je kracht functio-

neel inzetten. Daarnaast word je er ook 

nog eens leniger en flexibeler van. 

SPORT EN SPEL 
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Andijvie uit de voedselbanktuin 

Andijvie kan zanderig zijn en er kunnen beestjes in zit-

ten. Snijd het harde onderste stuk eraf. Pak de krop 

goed beet en snijd met een scherp mes dunne reepjes. 

Was de reepjes. 

Als er beestjes in zitten: vul een emmer of teil met 

water en doe er 3-4 eetlepels zout in. Meng goed. Doe 

de andijvie erin en laat 5 minuten staan. Haal de an-

dijvie eruit en gooi het zoute water weg. Zand en beestjes zijn naar de bodem gezakt. 

Vul de teil met schoon water en laat de andijvie daar even in staan. Eventueel nog een 

keer spoelen.  

 

GESTOOFDE ANDIJVIE 

Kook de andijvie kort in een heel klein bodempje water. Op smaak brengen met peper, 

zout en nootmuskaat. Lekker met een gehaktbal. 

 

STAMPPOT RAUWE ANDIJVIE MET KAAS OF WORST 

Wat heb ik nodig? 

 1,25 kg aardappelen (voedselbanktuin) 

 400 gr andijvie (voedselbanktuin) 

 200 gr kaas in kleine blokjes of een rookworst 

 1 dl melk of iets meer; de puree moet vochtig zijn 

 zout 

Hoe maak ik het klaar? 

 aardappelen schillen, wassen en in kleine stukjes snijden 

 in ca 20 minuten gaarkoken (evt met (groente)bouillonblokje) 

 aardappels afgieten, stampen en met melk erbij puree van maken 

 andijvie in delen erdoor mengen en al roerend vlug doorverwarmen zodat de groen-

te knapperig blijft 

 kaasblokjes of rookworst in plakjes toevoegen 

 Ook lekker met: kleine stukjes augurk of zure uitjes, rood pepertje, uitgebakken 

spekjes 

 

 

 

RECEPT 
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Groenelaan 99a, 3114 CD  Schiedam  

tel. 010  426 19 30 seeyou@otticafashion.nl 

OTTICA 

EYE 
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Brief Gemeente Schiedam 
 
Onderwerp 
Restauratie Varkenssluis onder de Hoofdbrug 
Geachte mevrouw, heer, 
De gemeente Schiedam start komende week met de restauratie van de Varkens-
sluis. Deze bevindt zich deels onder de Hoofdbrug. Deze restauratie is noodzake-
lijk omdat de bouwkundige staat in de loop der jaren achteruit is gegaan. 
 
Planning 
De werkzaamheden starten op maandag 2 december 2019 en worden naar ver-
wachting 31 maart 2020 afgerond. Aannemersbedrijf Van der Ven voert de werkzaamheden uit. 
 
Afsluiting en omleiding 
Een deel van de restauratiewerkzaamheden wordt onder de Hoofdbrug uitgevoerd. Hiervoor is 
het noodzakelijk de brug te openen, waardoor deze afgesloten is voor al het verkeer. De  
afsluiting duurt één week in januari of februari. Voor het vaarverkeer is de brug twee weken 
afgesloten in januari en/of februari. Deze afsluitingen worden vooraf aangekondigd via borden op 
locatie. 
 
Bouwmateriaal op deel parkeervakken 
De aannemer voert herstelwerkzaamheden uit aan de sluismuren en de sluisvloer. Dit gebeurt vanaf 
het water en vanaf de kade. Ook vindt hier laden/lossen plaats en worden bouwmaterialen op de kade 
opgeslagen. Hierdoor zijn tijdens de werkzaamheden een aantal parkeervakken niet beschikbaar. 
 
Contact 
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief, neem dan contact op met de heer R.M. van der Velde 
(adviseur civiel) via telefoonnummer 14 010 of per email via contact@schiedam.nl. 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Schiedam, 
namens dezen, 
proces manager civiel, 
G.J.J. Muilwijk 

Schiedam is volop in beweging en aan het sporten, maar wie gaan er dit jaar met de  

prijzen vandoor? Ook dit jaar kan weer iedereen zijn of haar stem uitbrengen in de  

categorieën Sporter, Sportploeg en Talent van het jaar. Op vrijdag 24 januari worden de 

prijzen uitgereikt tijdens de Sportver-

kiezing bij HC (Hockey Combinatie) 

Schiedam, Olympiaweg 63. Alle sport-

liefhebbers zijn welkom om de uitrei-

king bij te wonen en te genieten van 

een sportieve avond. 
 

Kijk voor meer informatie over  

sporten en bewegen op  

lekkerbezigschiedam.nl.  

Verkiezing sporters van het jaar  

ACTUEEL 
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Sinterklaas en Pieten in de Gorzen 

UIT DE WIJK 
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Kijk ook op Facebook 
De Gorzen Pieten 

voor meer foto‘s en filmpjes 

UIT DE WIJK 
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Zombies in Schiedam: Halloween 2019 

In september starten we met vergaderen over de Halloween in het Sterrenbos. Een 

werkgroep met vrijwilligers uit verschillende straten (straatteams zoals wij dat graag 

noemen). Waarom?  

Alle Halloween spullen/versieringen liggen bij de BVSZ op zolder. Deze moeten alle-

maal in het bos komen. De straatteams hebben eigen tenten en eigen spullen, deze 

moeten ook allemaal naar het bos. Er zijn nieuwe spullen nodig die gekocht moeten 

worden. Oude spullen uitzoeken wat er weg kan en wat we nog kunnen gebruiken. We 

hebben een draaiboek nodig zodat iedereen weet wat de bedoeling is en wanneer. Er is 

elektriciteit nodig voor verlichting. We lenen kostuums van elkaar, we schminken el-

kaar. We denken aan de veiligheid van de vrijwilligers en de bezoekers. 

We vragen aan de winkeliersvereniging snoep, siroop en een lunch (AH) en we kregen 

dit jaar een heerlijke snack (Turkse pizza) van Kapris. De gemeente Schiedam is onze 

grootste sponsor om spullen/versieringen te kopen en een aggregaat te huren.  

We hebben weer een superleuke dag gehad, alle vrijwilligers genoten van een zonnetje 

tijdens de opbouw. In de avond stond er weer een rij om naar binnen te mogen. Het 

was weer heel leuk. Lieve reacties van de bezoekers en flink wat mensen laten schrik-

ken.  

Wil je ook een straatteam starten? Heb je een leuk idee voor in de wijk of jouw straat? 

Loop een keer langs bij het WOT op de Leliestraat 10 of stuur me een mailtje 

dingler@wotschiedam.nl. Bellen kan ook via 06 – 10 50 38 33.  

 

Sabine Dingler 

Opbouwerker de Gorzen 

UIT DE WIJK 
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UIT DE WIJK 
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_______________________________________________________________________________________________ 

Ik zoek vrijwilligers die willen mee-

helpen bij de knutselinstuif. De 

knutselinstuif is voor de kinderen 

van de basisschool van groep 1 t/m 

groep 8 die willen knutselen. Elke 

woensdag om 14:00 tot 15:30 uur 

kunnen ze aanschuiven in het DOCK

-lokaal in de Leliestraat 10. We vra-

gen de vrijwilliger van 13:30 – 16:00 

uur om mee te helpen met voorbe-

reidingen, vragen te beantwoorden 

van de knutselaars en op te ruimen. 

Ik hoop op meerdere vrijwilligers 

die elkaar kunnen afwisselen zodat je 1 keer per maand of 1 keer per 6 weken aan de 

beurt bent. Je hoeft niet creatief te zijn want dat zijn de kinderen al. Heb je interes-

se of wil je meer weten? Geef me een belletje op 06—41 58 81 13 of stuur mij een 

mailtje: ielshof@dock.nl. Ineke Elshof, Dock Schiedam 

Oproep vrijwilligers knutselinstuif 

ACTIVITEITEN 

Geweldig dat een school uit Schiedam Oost, 

de Peperklip ook het schoolzwemmen op 

heeft genomen. Al eerder waren dat de 

Taaltuin en het Pro Noa College. Het is ver-

heugend te constateren dat de scholen het 

idee van "natte gymles" van de Vrienden van Zwembad Zuid het goede voorbeeld geven 

voor andere basisscholen in Schiedam. Het zou geweldig zijn als met name de scholen in 

West en Zuid dit ook gaan doen (in Zwembad Zuid) omdat in die wijken naast een tekort 

aan zwemdiploma's ook een behoorlijke bewegingsachterstand is. Optisport Schiedam is 

eveneens enthousiast dat scholen het schoolzwemmen weer gaan oppakken. Dogan Cor-

neille, locatiemanager van Optisport Schiedam, is blij dat er weer een nieuwe school is 

begonnen met zwemmen in Groenoord. ―Een belangrijk doel van Optisport is om de 

zwemveiligheid in Schiedam te verhogen. Vandaar dat we graag willen meewerken deze 

leerlingen aan een zwemdiploma te helpen. Daarnaast is het mooi dat we de kinderen 

met diploma ook in beweging kunnen brengen via de natte gymles. We hopen dat in de 

toekomst nog meer scholen het voorbeeld van De Peperklip en De Taaltuin zullen volgen. 

In onze ogen is het schoolzwemmen namelijk een belangrijk onderdeel in de ontwikke-

ling van een kind.‖ De St. Willibrordusschool, de St. Benardusschool en obs Het Kleurrijk 

hebben al goed contact met Optisport en de Vrienden. Ze deden dit jaar mee aan de 

succesvolle sportdagen in Zwembad Zuid. 

Mari Dingenouts  

Nat gymmen in Schiedam 

mailto:ielshof@dock.nl
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Het zit jaar zit er weer bijna op als u deze Gorzette leest, zo ook de klaverjas-  

en jokeravonden voor dit jaar. We kunnen terugkijken op een gezellig jaar met veel lol 

en voor vele een avondje wat anders als de TV-kijken. Het blijkt dat vooral de ouderen 

ernaar uitkijken; velen zijn alleen en dit is een gezellig avondje uit. 

 

We hebben dan ook de laatste avond van het jaar, 17 december jl., afgesloten met een 

lekker hapje en een drankje en een gezellig etentje in kerstsfeer en niet te vergeten, 

leuke prijzen voor hen die het laatste half jaar hun best hebben gedaan met klaverjas-

sen of jokeren. Iedereen is met een leuke verrassing huiswaarts gegaan. 

 

Zoals u ziet hebben we ook onze naam aangepast.  

Gingen we voorheen voor kaartclub ZU-OS, (niemand snapte waar het vandaan kwam 

en wat het betekende). Ja, we zijn het met u eens, een leuke naam is het niet.  

ZU komt van Schiedam Zuid. OS stond voor Schiedam Oost, waar we oorspronkelijk 

vandaan komen n.l. uit de wijkvereniging ―het Singelkwartier‖. Dat is opgehouden te 

bestaan in 2016. We werden hier in 2016 door de BVSZ. met open armen ontvangen. 

Inmiddels bestaat de helft uit oudleden van de vereniging en de andere helft uit men-

sen uit de Gorzen. We hebben hier geen spijt van en ook de bewonersvereniging niet. 

We hopen nog jaren gezellig door te gaan. 

 

Dus mensen, als je een kaartje wil leggen op een ongedwongen manier, zonder mes op 

tafel en een kletspraatje. Schroom niet en stap eens binnen.  

Voor de prijs van € 2.50 bent u er een avondje uit, gezellig met een hapje van ons. 

Klaverjassen doen we 3 x 16 beurten, geen vaste maat. Het jokeren gaat over 20 spelle-

tjes. Voor beide trekken we een tafelkaart. 

 

Er zijn elke dinsdagavond prijsjes te winnen voor het jokeren en het klaverjassen. 

Nieuwe kaarters zijn altijd welkom. 

 

We gaan vanaf 7 januari weer met frisse moed beginnen. 
 

DUS ELKE DINSDAG AVOND GEZELLIG KAARTEN IN DE LELIESTRAAT 10 

Klaverjas- en jokeravonden 

SPORT EN SPEL 

Kaartclub  

“De GORZE” 

Opgericht 1-6-2016 
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Het verhaal van Tineke Schreij-Bokhorst 

Via via kreeg ik te horen dat Tineke een 

leuk verhaal te vertellen had over haar 

leven als dochter van een winkelier in de 

Groenelaan. Vanaf dat zij op haar 13e van 

school kwam (1963) heeft ze daar gewerkt 

tot ze ging trouwen in 1971 en de winkel 

in 1972 werd gesloten. Toen ik bij haar 

langs kwam om een interview te doen, 

bleek dat Tineke al heel wat op papier had 

gezet. Omdat dit zo leuk geschreven was, 

hoefde ik hier eigenlijk bijna niets aan te 

veranderen. Dit is haar verhaal, in eigen 

woorden. 

Mijn vader is 1 januari 1938 op de Groe-

nelaan 36 begonnen. Eerst heette de win-

kel ―De Gorzen Bazar‖ en later 

―Bokhorst‖. In augustus 1938 trouwde hij 

met mijn moeder Mien de Graaff; zij werk-

te met haar zussen bij Jamin, waar haar 

moeder cheffin was en ze woonden achter 

de winkel tegenover nummer 36. Nadat 

mijn ouders getrouwd waren ging mijn 

moeder achter de toonbank in de winkel 

Bokhorst. Zoals vroeger ook de kleding van 

oudste op jongste overging, zo ging dit ook 

met onze winkel. Toen mijn oudste zus 

Gon van school ging, moest zij ook in de 

winkel tot zij ging trouwen in 1958. Mijn 

zus Marijke volgde haar op toen zij van 

school kwam. Mijn opa Bokhorst was intus-

sen overleden en die 

had eenzelfde winkel 

op de Hoogstraat 

waar mijn oma boven 

woonde (beide win-

kels verkochten 

speelgoed, glas, por-

selein en vele andere 

spullen). Mijn vader 

nam toen die winkel 

op de Hoogstraat over 

en daar is mijn zus Anneke, nadat ze van 

de Mulo kwam, ook ingezet als verkoop-

ster. Toen zij in 1963 ging werken op kan-

toor kwam ik van de huishoudschool af om 

Anneke weer op te volgen! Dat is tot 1968 

zo gebleven totdat alle voorraad naar de 

Groenelaan ging en de winkel op de Hoog-

straat leeg kwam te staan. Deze tijd van 

het jaar (november/december) gaan mijn 

gedachten terug naar de winkel van mijn 

ouders: ―Bokhorst Huishoudelijke Artike-

len‖. Naar de gezellige drukte van Sinter-

klaas; al voorafgaand op de avonduren als 

de winkel gesloten was, kwamen de dames 

van de oudercommités van de scholen die 

Sinterklaasinkopen kwamen doen voor de 

schoolkinderen.  

INTERVIEW 
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We gingen dan pakjes samenstellen voor 

een vooraf bepaalde prijs; bijvoorbeeld 

een schets- of kleurboek met potloden of 

stiften of een stuf en liniaal, al naar ge-

lang de leeftijd van het kind; 10 stuks van 

het een en 10 stuks van het ander. Dat 

vond ik erg leuk. Als jonge medewerker 

ging ik dan kijken of alles op de lijst in de 

winkel aanwezig was en wanneer alles er 

was werd het verzamelen en pakjes ma-

ken.  

Ook het verkopen in de winkel van de ve-

le Sintcadeaus en het verpakken in Sint-

papier was een gezellige bedoening waar-

bij tijdens de avondverkoop de hele fami-

lie kwam helpen; broers, schoonzus, zus-

sen en zwagers, waren allemaal in touw. 

Zo ook met de kerstverkoop. De kerstver-

sieringen, maar ook alles voor de gedekte 

tafels zoals papieren kerstkleden, kaarsen 

en kandelaars en niet te vergeten braad- 

en koekenpannen en al wat verder nog 

nodig is voor het bereiden van een fees-

telijke kerstmaaltijd.  

Voor mensen die geen geld hadden al dit 

tafelgerei zelf te kopen, verhuurden we 

ook borden, bestek, kopjes enz. voor een 

feestje. En als mensen heel weinig geld 

hadden, konden ze voor een gulden 6 

kopjes zonder oor kopen. 

Kerstkaarten stonden in grote bakken op 

de toonbank met voor elk wat wils; zalig, 

prettige of fijne kerstdagen/feestdagen. 

Iedereen zocht zijn kaarten uit. Soms 

moesten we zelfs schrijven voor mensen 

omdat ze dit zelf niet konden. Het was 

een drukke maar fijne tijd. 

Koninginnedag mag ik ook niet vergeten. 

De vlag ging uit en meestal kwam er al 

vroeg een muziekkorps door de Groe-

nelaan en dan kwamen er heel veel ou-

ders met kinderen voor een vlaggetje, 

een hoedje en een toeter. De opgescho-

ten jeugd kwam voor wandelstokken met 

elastiek eraan waar een balletje aan zat. 

Omdat we boven de winkel woonden 

werd er ook regelmatig ‘s avonds aange-

beld voor bijvoorbeeld een fles met een 

speen voor de baby, een spel kaarten of 

closetpapier. Het bedrag werd dan opge-

schreven in een ―pof-boek‖ wat werd ge-

bruikt als de mensen geen geld hadden 

om te betalen. Als het kon dan betaalden 

ze elke week wat af: ƒ 2,50 of ƒ 5,00 en 

werd het te gek, dan ging ik langs om de 

betaling te innen! Later kregen de men-

sen het finan-

cieel beter en 

kwam het niet 

zo vaak meer 

voor. 

 

INTERVIEW 
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Mijn vader repareerde ook poppen. Hij was een echte 

poppendokter! Meestal op vrijdag kwamen de pop-

pen, maar ook beren, op de woonkamertafel te liggen 

en werden dan voorzien van nieuw elastiek, nieuwe 

ogen en ledematen en moest beer worden opgelapt 

met naald en draad. Ik zat er altijd met bewondering 

naar te kijken. De poppen-reparatie kist van het merk 

Schildpad‖ (een poppenmerk) heb ik nog in mijn bezit 

en ik kan er nog steeds geen afstand van doen. 

Toen mijn ouders 65 jaar werden, zijn ze in Helle-

voetsluis gaan wonen waar zij altijd graag kwamen; 

lekker bij de zee, een dochter die daar woonde en een zus van mijn moeder met haar 

man. De winkel werd leeg verkocht en gesloten. Dat was in 1972.  

Tineke Schreij-Bokhorst 

Heeft u ook een leuk verhaal voor in de Gorzette? Mail in het kort waar het verhaal over 

gaat en uw telefoonnummer naar: nickado@kabelfoon.nl, dan neem ik contact met u op 

voor een interview. 

Nicky Sprado 

poppenoog 

Dinsdag 22 okto-

ber al vroeg be-

gonnen met de 

voorbereidingen 

voor de Wijk-

lunch & Bingo. 

Daarna senioren 

opgehaald en 

het feest kan 

beginnen! Het 

was een groot 

succes, een 

heerlijke lunch 

en een gezellige bingo met mooie prijzen! 

De  Wijklunch & Bingo is iedere 3e dinsdag 

van de maand van 12.00 tot 15.30 uur. Wil 

jij hierbij zijn? Meld je aan via  

06—53 28 32 35 

Wijklunch & bingo 

INTERVIEW 
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HOF IN ZUID 

Bibliotheek 
Computerclub 

Ontspannen 
bewegen 

Sjoelen 

Pilates 

Creatieve  

contactochtend 

Koersbal 

Kapster 

Schoonheidsspecialiste 

Gymnastiekclub 

De lange tafel 

Bingo 

Pedicure 

Spelletjes en 
handwer-

Klaverjassen 

Yoga 

Dansen 
Live muziek 

Nieuwe Maasstraat 68d 

Massage & 
healingpraktijk 

W W W . H E T H O F I N Z U I D . N L 
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Prijspuzzel BVSZ         2019 - 4 

Horizontaal: 

3. Snoepgoed  7. Op enige plaats  11. Ontwikkelingsstadium bij insecten  13. Muskie-

tennet 15. Uitroep van opluchting  17. Diepte tussen zandbanken  18. Aanbeden figuur   

20. Fototoestel  23. Kort tekstbericht  25. Tijdseenheid  26. Windrichting  27. Soort 

bunzing  29. Larve van de langpootmug  32. Deel van Franse ontkenning  33. Kerkelijke  

ceremonie  35. Engels voegwoord  36. Overdreven  37. Beginstreep  39. Nauwsluitend  

41. Kilte  42. Deel van bestek  43. Arabisch stamhoofd  44. Losse naad  45. Groente   

46. Uitroep van vreugde  47. Vergrootglas  48. Voegwoord  49. Raamscherm  50. Kanjer  

52. Oude lengtemaat  54. Mannetjeseend  56. Niet verder dan  57. Vaarwel  58. Fami-

lielid  59. Persoonlijk voornaamwoord (Engels)  61. Digitaal dagboek  63. Katholiek   

65. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen  67. Mager  68. Muzikant  71. Vrucht-

bare plaats  72. Over korte tijd  73. Balsport 

 

Verticaal: 

1. Soort fles  2. Reclamefilmpje  4. Godsdienst  5. Boom  6. Kerkvorst  7. Laag water   

8. Koning (Fr.)  9. Vermogen om rustig af te wachten  10. Scandinaviër  12. Sprookjes-

figuur  14. Gebarenspel  16. Vruchten  19. Sportterm  21. Plant  22. Zangstem   

24. Schoonheidszin  28. Zoentje  30. Bouwland  31. Jongensnaam  33. Elasticiteit   

34. Krachtig  36. Projectiel  38. Terrein  40. Fraai gelegen  41. Rund  42. Soort sloep  

43. Het spijt me  44. Hoogste punt  46. De manier waarop  47. Draagbalk  49. Muziek 

met een zware dreun en eenvoudig ritme  51. Pensioenuitkering  53. Rusten  54. Wet 

maatschappelijke ondersteuning  55. Neerslachtig  57. God van moslims  58. Boom-

vruchten  60. Grappig  62. Tropische vogel  64. Baardje  66. Onaangepast persoon  

69. Verbrandingsrest  70. Buisverlichting  

De oplossing van de vorige puzzel was BUURTPREVENTIE. De oplossing zat verstopt  

achter de geraniums van de voorpagina. Er waren 24 goede oplossingen, een record.  

De gelukkige winnaar is C.A. van Dommele uit de IJsselmondestraat 4.  

Van harte gefeliciteerd!  

 

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld 

door Sera Onstenk. Sera heeft een  

administratiekantoor in de Beierlandsestraat. 

Nou is een advies niet zo‘n leuke prijs, dus 

heeft Sera een lees/puzzelpakket samen-

gesteld met een kadobon van Primera t.w.v.  

€ 30,00. De redactie neemt contact op  

met de winnaar om de prijs te overhandigen.  

SPORT EN SPEL 
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Prijspuzzel           2019 - 4 
 

 

Oplossing prijspuzzel 2019 - 04 

 

Oplossing: ……………………………………………………………………………………………... 

 

Uw naam: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………. Postcode: 311………………. 

 

Telefoonnummer: ……………………………………………………lidnr: ……..………... 

 

Oplossing kunt u sturen naar 

redactiegorzette@gmail.com 

of  

Gorzette 

Leliestraat 10 

3114 NK  Schiedam 

Vermeld uw telefoon- en 

lidmaatschapsnummer. 

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

Dat is het oplossingswoord.  

41 10 69 45 42 25 60 4 54 38 33 13 

                        

SPORT EN SPEL 



22 

Ik heb al verteld dat Kaatje, als jongste, 

bovenaan de hiërarchie staat binnen 

mijn kattenroedel. Omdat ze, net als de 

Witjes, veel kattenkwaad uithaalt, heb ik 

de naam van deze rubriek aangepast en 

Kaatje toegevoegd. 

Jullie weten al dat de voerbakjes niet 

werken zoals ik gehoopt had. Inmiddels 

is dat nog erger geworden. Blijkbaar is 

voer dat niet voor jou bestemd is, lek-

kerder dan je eigen voer, want zowel de 

Witjes als Kaatje blijven manieren be-

denken om dat voer te kunnen stelen. 

Haalden de Witjes eerst nog hun kop weg 

zodra het klepje dicht ging, inmiddels 

hebben ze er gewoon lak aan en houden 

hun kop er gewoon voor zodat het klepje 

niet dicht kan. Kaatje doet het op geheel 

eigen wijze. Zij wringt gewoon dat kleine 

klauwtje tussen het dekseltje en de 

brokjes en hengelt ze eruit (zie filmpje). 

Mysterieuze ring in bed 

Op een avond ging ik naar bed en nadat 

ik het licht had uitgedaan, voelde ik in-

eens iets in bed liggen. Het was een ron-

de ring en nadat ik even het licht had 

aangedaan om beter te kijken bleek het 

een metalen ring te zijn. Ik was moe en 

dacht: ―Dat zoek ik morgen wel uit‖. He-

laas lukt dat niet echt, want ik begreep 

maar niet 

waar die 

ring van was 

en bleef er-

over liggen 

piekeren. 

Ineens dacht 

ik het te 

weten; morgenochtend even checken of 

het klopt. 

Ja hoor, mijn ingeving was goed. Boven 

mijn bed hangt een lamp van een soort 

voile, dun stof met wat kraaltjes eraan. 

Toen ik de volgende ochtend de lamp 

eens goed bekeek, bleek de onderste 

ring te zijn afge-

scheurd. De daders 

kunnen er maar 3 

zijn: de Witjes of 

Kaatje, maar wie de 

echte boosdoener is 

gaan ze me nooit vertellen. 

Roofdier Kaatje 

Ik weet het niet meer precies, maar ik 

was in de keuken bezig en besloot mijn 

huispak aan te trekken omdat ik toch 

niet meer naar buiten ging. Toen ik de 

slaapkamer binnen kwam, schrok ik me 

rot! Daar zat Kaatje met een vinkje in 

haar bek! Nu weet ik wel dat dat de na-

tuur is, maar ik had weinig trek in inge-

wanden die door mijn huis verspreid zou-

den worden wanneer de anderen hier 

lucht van kregen en het beestje zou wor-

den gevierendeeld. Bovendien leefde het 

kleine vogeltje nog, dus moest ik een po-

ging doen om hem te redden. Dat was 

nog geen makkelijke opgave! Tot drie 

keer toe kreeg ik het vinkje los, maar 

Kaatje was zo snel, dat ze hem meteen 

weer te pakken had! Ik kon namelijk 

maar 1 ding tegelijk doen: of haar poten 

vast houden, maar dan liet ze het beest-

je niet los, of met twee handen haar ka-

ken open trekken en dan had ze haar po-

ten vrij om het vogeltje meteen weer te 

grijpen. 

De Witjes en Kaatje, deel 4 

BEESTENBOEL 
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Na drie pogingen en de nodige nagels in 

mijn vingers tot bloedens toe, is het me 

dan toch eindelijk gelukt om het kleintje 

te bevrijden. Hij hijgde heel zwaar en 

voor zover ik kon zien was hij alle staart-

veren kwijt en had bloed in zijn bekje. Ik 

meteen de dierenambulance gebeld om 

te vragen of ze ook voor een klein vinkje 

kwamen die mijn kat had gevangen. Ja 

hoor, daar kwamen ze ook voor.  

Terwijl ik aan het wachten was, leek het 

vogeltje een beetje op te knappen. In de 

hoop dat hij alleen geschrokken was en 

zelf weer weg zou vliegen, heb ik hem 

toen op het balkon gezet, achter de kat-

tenren waar mijn katten er niet bij kon-

den. Voor de duidelijkheid; Kaatje heeft 

het vogeltje dus door de kattenren te 

grazen genomen en vervolgens mee naar 

binnen gebracht. De dierenambulance 

liet heel lang op zich wachten en onder-

tussen ging het vinkje steeds verder ach-

teruit. Nu kijk ik veel van die dierenarts-

series en heb weleens gehoord dat vogel-

tjes snel onderkoeld kunnen raken. Alle 

vijf de katten zaten natuurlijk voor de 

ren verlekkerd naar het vogeltje te kij-

ken, dus heel voorzichtig, maar wel snel, 

heb ik hem van het balkon gehaald en op 

een handdoek gelegd op de droger, die 

toevallig aan stond en lekker warm was. 

Het mocht echter allemaal niet baten. 

Tegen de tijd dat de dierenambulance 

kwam, was het kleine vinkje al overle-

den. Ik vond het wel heel triest dat ik 

hem niet heb kunnen redden, maar dat is 

nu eenmaal de natuur.   

Nicky Sprado 

BEESTENBOEL 
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VOOR DE KIDS 

Maak je eigen kerstman 
 

Dit is misschien meer voor meisjes, maar jongens vinden het vast ook wel leuk om deze 

kerstman in elkaar te zetten. Tip: knip eerst alles grof uit. En heb je per ongeluk een 

flapje afgeknipt: plak het aan de achterkant met plakband er weer aan. 
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Een poosje geleden hoorde ik iemand zeggen: ―Ik krijg de meisjes van Verkade op visi-

te.‖ Behalve aan de koekjes en de toffees moest ik ook nog ergens anders aan denken, 

een brief of zo? Bij het opruimen van mijn boeken-

kast (wat bij mij inhoudt dat ik de hele boel er uit-

gooi, niets weg wil doen en vervolgens alles er weer 

in prop, wat natuurlijk niet lukt). Ineens stond ik 

met het boek van Willem Wilmink: ‗Visite uit de he-

mel‘ in mijn handen, en moest ik weer aan de meis-

jes van Verkade denken. Ik vond de brief, op een 

bijbehorende cd. Ik ben een groot bewonderaar van 

Willem Wilmink, een schrijver en dichter die zijn 

grote eruditie niet statusverhogend gebruikte en 

daardoor juist imponeerde. Hier komt de brief van 

een meisje van Verkade aan Conny Froboess, des-

tijds filmster en zangeres en idool van menig tiener-

meisje: 

 

Bij de arbeidsvitaminen, die zet Verkade wel eens an,                                                                    

zeg ik altijd tegen Tine: nu komt Conny, zeg ik dan. 

Soms sta ik ‘s avonds voor de spiegel, doe ik mijn ogen half dicht,                                                                                                                    

zet mijn vinger op mijn giechel en heb ik jouw gezicht.                                                                                                                                         

Ik kan goed gek doen in mijn eigen, ik kan zingen op jouw manier.                                            

Kan ik ook geen filmrol krijgen, ik ben te goed voor dat rotwerk hier. 

Ik maak toffees en daar word je soms zo akelig van en wee.                                                         

We hebben allemaal hetzelfde schortje en voor een sigaret moet je naar de wc. 

Ik heb in de Margriet gelezen  

dat rijke mensen net zo goed ongelukkig kenne wezen. 

Daar houden ze ons soort maar mee zoet.                                                                                     

Zeg, als je mijn brief nou maar niet gek vindt. 

Als je hem tenminste maar helemaal leest.                                                                                               

Als je maar niet denkt verrek kind, en verzuip in je toffees. 

Conny, ik zal de trein betalen en ook het stukje met de boot.                                                                                                                   

Als je me hier maar weg laat halen, lieve Conny, ik ga hier dood. 

Tine heeft je ook geschreven. Ze zegt, de post maakte je antwoord weg,  

ze zegt, ze zal je geen antwoord geven, maar je moet niet geloven wat ze zegt.                                                                                               

Je hoeft me geen rol te schenken Conny, ik weet dat je dat niet deed.                                                                                              

Maar je moet eens aan me denken, Conny, als je Verkade toffees eet. 

Ik ben te goed voor dat rotwerk hier. 

 

Liesbeth Dingenouts  

Brief van een Verkademeisje aan Conny Froboess 

BOEKENRUBRIEK 
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CLEANUP DAY 

 

 

 

Hieronder het team Beierlandsestraat 

Cleanup day zaterdag 21 september 

World Cleanup day is een jaarlijks terug-

kerend burgerinitiatief om het zwerfvuil 

op te ruimen. Bewoners van de Beier-

landsestraat en Willemskade hebben 

hieraan meegedaan. Een kleine impres-

sie. Niet op de foto Margo (die woont in 

de Gasstraat maar meehielp bij de Wil-

lemskade), Huub en Piebe.  

Voortgang nieuwbouw hoek Westerkade 

Boven  

en links  

het team  

Willems- 

kade 

Jong 

geleerd 

oud 

gedaan 

UIT DE WIJK 
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Donderdag 26 december is er een kerstlunch van 14:00 – 16:00 uur in de Lelie-

straat 10 voor wijkbewoners in de Gorzen. Ken jij iemand die in de Gorzen 

woont en wellicht wat eenzaam is met de kerst? Gun jij diegene een fijne 

kerstlunch op 2e kerstdag? De genodigden worden gratis met een bus opgehaald 

en weer netjes thuisgebracht. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door on-

ze lieve vrijwilligers, winkeliers Groenelaan en bedrijven. Samen maken we er 

een fijne kerst van! Opgeven kan bij J&S. 

 

 

Kerstlunch 2e kerstdag 

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 

Ongeveer 80 leden krijgen de Gorzette ‗digitaal‘. Dat betekent dat zij een mail krijgen 

dat de nieuwe uitgave op de website staat. Maar, iedereen die de site bezoekt kan de 

nieuwe Gorzette lezen. Dus wat is het voordeel voor mensen die zo milieubewust zijn? 

Dat gaan we dus anders doen. Voortaan krijgen deze leden de Gorzette als PDF opge-

stuurd. Op de site is de voorlaatste Gorzette te lezen. Vindt u het ook zonde van het 

papier (u ziet dan niet de glossy buitenkant), vindt u het prettig dat u de Gorzettes op 

kunt slaan en bewaren zonder dat het ruimte inneemt, heeft u al genoeg oud papier en 

kunt u het aankleedpoppetje uitprinten en alsnog uitknippen? Geeft u dat dan door aan 

de redactie. Als u zich realiseert dat het printen van 1 Gorzette 2 minuten kost, dan 

kunt u uitrekenen hoeveel het scheelt voor Ger, die de Gorzette print. En voor de vrij-

willigers die de Gorzette rondbrengen.  

GORZETTE DIGITAAL 

ACTIVITEITEN 
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Tentoonstelling Willem Brouwerschool 

Ondanks de lange voorbereiding is het er toch van gekomen! Een mooie samenwerking 

tussen Henk en J&S en zeker voor herhaling vatbaar. Zaterdag 12 oktober teruggegaan 

naar die goeie ouwe tijd met Henk Burggraaf. Wat een succes in de Leliestraat met de 

tentoonstelling over de Willem Brouwerschool uit de jaren 50 en 60. Er zijn meer dan 

60 personen gekomen. Sommige kwamen van ver, zelfs mensen uit Heukelum. Voor 

Henk Burggraaf en Stichting J&S Projecten een mooie dag om op terug te kijken. 

Een trotse en tevreden Henk Burggraaf 

UIT DE WIJK 
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UIT DE WIJK 
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Zaterdag 12 oktober was een leuke dag. 

Toen ik de zaal van de BVSZ binnenstapte 

moest ik gelijk terugdenken aan het boek 

Schoolidyllen van Top Naeff, wat ik lang ge-

leden had gelezen. Het was voor mij een 

dag van herkenning en herinnering toen ik 

de Willem Brouwerschool aan de Dwars-

straat en heel veel leuke materialen voor 

mij zag. Dat hadden we te danken aan Henk 

Burggraaf, die zorgvuldig en met liefde zijn 

jarenlange bij elkaar gebrachte verzameling 

schoolspullen tentoonstelde 

in de zaal van de bewoners-

vereniging in de Leliestraat, 

ooit zelf een school. Mieke 

Wigmans van J&S bood hem 

daarbij een dankbaar aan-

vaarde helpende hand. 

Prachtige oude platen aan de 

wanden, oude schoolboekjes, 

leesplankjes, foto‘s  waarop 

menig bezoeker zich herken-

de en zich andere namen 

herinnerde. Een zelfgemaakt 

schaalmodel van de school, 

een zelfgetimmerde school-

bank met de juiste maten en 

een gevulde inktpot, met een 

schuifje erboven. Wat knap allemaal! Een 

schrift met van die speciale lijntjes lag 

klaar om beschreven te worden, wat niet 

alleen de ouderen deden, maar de meege-

komen kleinkinderen ook met veel plezier 

en inspanning. Ze vonden die kroontjespen 

geweldig. Vroeger hadden we vloeipapier 

nodig om de natte inkt te drogen, je kon 

dan nog heel lang in spiegelschrift je fout-

geschreven woorden zien. Er kwamen men-

sen van heinde en ver en iedereen was even 

enthousiast en natuurlijk kwamen er verha-

len los. Wat fijn dat zoiets plaatsvindt, en 

hoe kortstondig ook, heel waardevol!  

Over scholen gesproken……..  

Ook mijn lagere school stond in de Dwars-

straat. De rooms-katholieke meisjesschool 

Sint Willibrordus. Kleuterschool Fatima er-

naast. Ik herinner mij de enorme zwarte 

kachel met de dito beschermplaten ervoor, 

en ook zuster Walfrida, zij gaf ons vlechtre-

pen en priklappen voor onze opdrachtjes. 

Daarna de eerste klas met de losse letter-

tjes in houten dozen. Liet je de doos vallen, 

was je de klos, alles moest opnieuw gesor-

teerd worden. Vooraan zat de juffrouw op 

een houten verhoging, die nogal glad was, 

waardoor op een kwade dag de juf rugge-

lings achterover sloeg. Het liep goed af voor 

haar, maar wij kregen straf omdat we gela-

chen hadden. Elke dag was er de school-

melk, compleet met vel en room. In flesjes 

met een capsule erop, die na gebruik opge-

spaard werden en samengebald tot een gro-

te prop.  

UIT DE WIJK 

Schoolidyllen 
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Alles werd bewaard in een hok onder de trap, waar het altijd stonk naar zure melk. Samen 

met zilverpapieren wikkels van chocoladerepen ging alles naar de missie, de arme kinder-

tjes in Afrika.  

Tekenend voor die tijd was dat we absoluut niet wisten hoe en waarom, gezagsgetrouw als 

we waren. We vroegen er nooit naar.  

Wat mij ook altijd bijgebleven is waren de godsdienstlessen met het viltbord. Hierop wer-

den verhalen uitgebeeld door middel van papieren figuurtjes met magneetjes, school t.v. 

avant la lettre. In de hogere klassen werd facultatief Franse les gegeven, een blijvende 

herinnering aan Papa fume une pipe en Hector est le chien de Pierre. De enthousiaste juf 

die dit mogelijk maakte is later getrouwd met mijn charmante leraar Engels van de mid-

delbare school. Hij was ex kloosterling en was uitgetreden om in te treden, zoals hij zelf 

zei. Hoe mooi kan het gaan!  

Liesbeth Dingenouts - Dobbelaar 

Heeft u dat ook wel eens? Dat u paprika's koopt, en het binnenste ervan weggooit?  

NIET DOEN!!! 

Want als je het zaad in een bakje met aarde stopt, komt daar gewoon zomaar op een dag 

een leuk plantje uit. Ik heb zelf ongeveer 20-25 zaadjes bij elkaar gedaan in een vingerdik 

gaatje, aarde er over, water erop, en op een warm plekje in de zon gezet. Het duurde wat 

lang, maar geduld wordt beloond. Opeens zag ik de kopjes van de steeltjes boven de aarde 

uitkomen. En nu al op een leuke hoogte voor het raam. Af en toe weer water geven, dat 

het niet droog komt te staan maar ook weer niet teveel. De foto's laten zien hoe het kan 

gebeuren. En bij een redelijke hoogte overpotten in een grotere bak, en later nog een 

keer. En dan… in de tuin ...... en laat het maar groeien. Natuurlijk groeien er niet in 1 jaar 

vruchten aan, maar dat maakt mij niet uit. Het idee dat het je eigen kweek is, moet je vol-

doening schenken. En wie weet.... misschien hele kleintjes. Rood, geel en/of groen. Wie 

zal het zeggen. Verschillende zaadjes door elkaar, ook een leuke combinatie. Ik wens u 

succes ermee. Maar geduld hebben is een vereiste. Ik weet zeker dat u er elke dag toch 

stiekem naar gaat kijken, want dat deed ik ook. Mijn vader leerde mij dat al op onze tuin, 

en ik hoop dat u er niet al te groene vingers van krijgt. U kant natuurlijk ook een grote pot 

in uw huiskamer zetten, goede temperatuur voor paprikaatjes. En wel later stokken gebrui-

ken bij het hoger komen van de groei. Succes er mee.  

Willem van Vessem 

 

Zelf paprikaplantjes in huis opkweken 

UIT DE WIJK 
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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   

Openingstijden: 

di-vr : 09:00 - 18:00 uur 

  

 

 

 Staat hier vol-

gende keer uw  

advertentie? 
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Schaken in Hof in Zuid 
De schaakvereniging HZP Schiedam speelt sinds kort in Hof in Zuid. Iedere maandag-

avond spelen de leden daar in de onderlinge competitie. Iedereen speelt dan één partij 

die vaak de hele avond duurt. Er wordt zo ingedeeld dat ieder een tegenstander heeft 

die ongeveer even sterk is. Wie wint krijgt de volgende week een sterkere tegenstan-

der en wie verliest krijgt volgende week een minder sterke tegenstander.  

Daarnaast spelen we met teams van 8 man in de competitie tegen andere verenigin-

gen. Ieder team speelt 1 keer per maand een wedstrijd tegen een andere vereniging, 

thuis of uit. De partijen moeten aan het eind van de avond natuurlijk afgelopen zijn. 

Daarom wordt er met schaakklokken gespeeld: ieder krijgt anderhalf uur bedenktijd 

plus 15 seconden per zet. Dat betekent dat men ongeveer 3 minuten bedenktijd per 

zet heeft. Is de tijd helemaal op dan heeft die speler verloren.  

In de zomer zijn deze competities afgelopen en dan spelen we de zomercompetitie 

waaraan ook niet-leden mee mogen doen. Ieder speelt dan 3 tot 5 partijen per avond. 

Iedere speelavond worden er foto's gemaakt. Samen met een verslag van de avond gaat 

dit naar de webmaster die er een leuk verhaal van maakt voor de website, met tekst-

ballonnetjes met humoristische teksten. 

Zoals al vermeld spelen we sinds kort in deze zaal en dat bevalt uitstekend: een prach-

tige  zaal met meer dan genoeg ruimte en, heel belangrijk, prima licht op de borden. 

Wie kennis wil maken met clubschaak is natuurlijk van harte welkom. 

Wie op de maandagavond om uiterlijk 19.50 uur aanwezig is wordt die avond inge-

deeld. De wedstrijdleider zal dan naar uw speelsterkte informeren en daarna krijgt u 

een tegenstander van ongeveer uw speelsterkte. U kunt een maand gratis meedoen om 

te kijken of het u bevalt.  

SPORT EN SPEL 
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ACTIVITEITENAGENDA 

MAANDAG 

Bibliotheek     9.00-12.00 Hof in Zuid   iedere maandag 

Creatieve contactochtend   9.30-11.30 Hof in Zuid/Seniorenwelzijn iedere maandag  gratis 

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

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

Inloop senioren/jongeren 14.00-17.00 J & S    iedere maandag  gratis 

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

Juniorchefs (kinderen)  15.30  Leliestraat 10/J&S  iedere maandag  € 4,00 p/keer 

Juniorchefs (senioren)  17.30  Leliestraat 10/J&S  iedere maandag  € 4,00 p/keer 

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

Schaken   19.30-23.30 Hof in Zuid (1e mnd gratis) iedere maandag  € 90,00 p/m 

 

DINSDAG 

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

Klaverjas- en jokeravond 9.45-22.30 Leliestraat 10/ZUOS  iedere dinsdag   € 2,50 p/keer 

Warme wijklunch  12.00  Heilig Hartkerk   informeer naar de data 

Hobby en vrije tijd  10.00-12.00 Hof in Zuid    3e v.d. maand   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 v.d. maand  € 7,50 p/keer 

Wijklunch en bingo  12.00-15.30 Leliestraat 10/J & S  3e v.d. maand   

 

WOENSDAG 

Bakkie op woensdag    9.30-11.00 Leliestraat 10/WOT  iedere woensdag  gratis 

FC de Gorzen, voetbal  13.30-14.45 Maasboulevard/DOCK  iedere woensdag  gratis 

Bibliotheek   14.00-17.00 Hof in Zuid   iedere woensdag 

Knutselinstuif    14.00-15.30 Leliestraat 10/DOCK  iedere woensdag  € 0,50 p/keer 

Kinderbingo groep 1 t/m 8 14.00-15.30 Leliestraat 10/DOCK  laatste v.d. maand  € 0,50 p/keer 

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

Bingo    19.30-22.00 Hof in Zuid   2e v.d. maand   € 5,50 plankje 

Knutselinstuif     Leliestraat 10/DOCK  informeer naar de data 

 

DONDERDAG 

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

Pedicure     9.00-12.00 Hof in Zuid   op afspraak 

Spelletjes/handwerken  13.30-16.00 Hof in Zuid/Seniorenwelzijn iedere donderdag  gratis 

Spreekuur BVSZ  14.00-16.00 Leliestraat 10   iedere donderdag  gratis 

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

Bibliotheek   19.00-21.00 Hof in Zuid   iedere donderdag 

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

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

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

In de Pot van Zuid    7.30-19.00 Leliestraat 10/DOCK,WOT 3e vd. maand   € 4,00 p/keer 

Taverne Schranserij  17.00-19.00 de Pionier   1e vd. Maand   € 4,00 pp 



35 

VRIJDAG 

Brilverwentijd   12.00-14.00 Groenelaan 99/J&S  iedere vrijdag   gratis 

Villa Voice (kinderen met zangtalent) 16.00-17.00 Leliestraat 10/DOCK  meer informatie op www.villavoice.nl  

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

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

 

ZATERDAG 

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

Warme wijklunch  12.00  H. Hartkerk   informeer naar de data  € 6,00 p/keer 

Goednieuwsclub    Leliestraat/DOCK  info@hhg-schiedam.nl  gratis  

Wandelen   11.00-13.00 Hof in Zuid/J&S  informeer naar de data  gratis 

 

ZONDAG 

Samenkomst **   15.30-16.30 Leliestraat 10/HHG  iedere zondag   gratis 

Lunchroom J&S  13.00-15.00 Hof in Zuid/J&S  laatste vd. maand  € 4,00 p/keer 

 

Ga je voor de eerste keer, informeer voor de zekerheid even bij de organisator. De gegevens vind je 

hieronder. De vermelde activiteiten in deze agenda gelden voor de komende 3 maanden. Uiteraard 

zijn wijzigingen voorbehouden.  

INFORMATIE EN ADRESSEN: 

B.V.S.Z.    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  Groenelaan 38a  06 53 28 32 35 contact@jsprojecten.nl 

In de Pot van 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 Leliestraat 10  010 - 473 05 03 bvsz.wimvogel@hotmail.com 

Zwembad Zuid  Westfrankelandsedijk 3 010 - 426 16 82  

** HHG / Plantagekerk  Bert Krooneman     evangelisatie@hhg-schiedam.nl 

Lenie Pranger   Hobby & vrije tijd  06 - 15 12 08 93  

Pionier   Lenie Hoogstad  06 - 51 88 30 19  

ACTIVITEITENAGENDA 
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Wijkoverleg in 2020 

in de Leliestraat 10, maandag 19.30 uur 
27 januari 16 maart  18 mei   7 september 9 november 

Noteer deze data in uw agenda! 

Van de penningmeester 
Beste leden, 

 

Het jaar is voorbijgevlogen voor ons, de financiën zijn redelijk op orde maar ik ben nog 
niet helemaal tevreden. Dat komt hoofdzakelijk door die leden die niets meer hebben la-

ten horen op onze herhaaldelijke oproepen om de contributie voor 2019 alsnog te beta-
len. Deze leden zijn inmiddels uit ons ledenbestand verwijderd en ook zullen we daar de 

Gorzette niet meer bezorgen (moet toch een gemis zijn denk ik zo). Tevens is er besloten 
om volgend jaar weer een aparte brief met het verzoek tot betaling te sturen; wel een 

hoop extra werk voor ons, maar het kan niet anders. Deze ontvangt u bij de eerste Gor-

zette in 2020. 
 

Mijn verzoek is dan ook: vergeet niet om uw contributie van € 7,00 in maart over te ma-

ken. Voor ons en u nog makkelijker om, als u internetbankiert, de bank opdracht te geven 

om dit bv elk jaar op 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 eenzelfde handeling naar de bank zo gepiept.   
 

Dit t.n.v. Bewonersver. Schiedam-Zuid, rekeningnummer NL14 INGB 0003 5925 51 

Of contant aan de Leliestraat 10: maandag en donderdag van 10.00-12.00 en 14.00-16.00 
uur. Of, als u geen lid meer wilt zijn, een telefoontje of mail naar b.v.s.z@kpnmail.nl 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Wens u verder prettige feestdagen en een vooral gezond 2020. 

Penningmeester B.V.S.Z., W.L.J. Vogel 

VAN DE BVSZ 

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. 

mailto:b.v.s.z@kpnmail.nl
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Contactgegevens straatteams 

ABBENBROEKSESTRAAT   Annie Doejaaren   Abbenbroeksestraat 14b  06 – 52 00 88 07 

BEIERLANDSESTRAAT  Miranda Dingler  Beierlandsestraat 37   06 - 51 88 21 53 

BETHELFLAT   Joke Barvoets  Nieuwe Maasstraat 72  06 - 14 87 35 47 

FLAT NEREUS   Kees van Nijnatten  Havendijk 331   010 – 473 32 40 

FLAT POSEIDON   Tonnie Slechte  Havendijk 479   010 - 427 15 70 

GREVELINGENSTRAAT  John van Oudenaarde 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 

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    Anja Bekhoven  Rijnstraat 14    06 - 51 35 54 30 

STEENSTRAAT   Jeannette Loekemeijer Steenstraat 15   06  - 12 91 60 48 

STRIJENSESTRAAT  Raymond de Graaf  Strijensestraat 54   06 - 55 75 06 38 

VISSERSTRAAT   Christine Pauw  Visserstraat 16   010 – 473 12 80 

WILLEMSKADE   Peter Snel   Willemskade 8   06 - 43 04 31 67 

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

Bestuur BVSZ 

Voorzitter:  Albert Bons  Volkerakstraat 18  albertbons@gmail.com  010-4731945 

2e voorzitter : Sjaak Bijloo  Geervlietsestraat 37b   sjaakbijloo@hetnet.nl  010-4268166 

Secretaris:  Ger van de Bosch Klaaswaalsestraat 11a   ger222@caiway.net  06-20149855 

Penningmeester:  Willem Vogel p/a Leliestraat 10  bvsz.wimvogel@hotmail.com  

Bestuurslid:  Hans Grob  Zuidlandsestraat 7  jt.grob@caiway.nl   010-4735931 

Bestuurslid:  Sabine Dingler Beierlandsestraat 39 sabinedingler@hotmail.com  06-13071182 

Redacteur:  Marieke Verwaaijen  Willemskade 24     redactiegorzette@gmail.com  06-24742217 

 

STRAATTEAMS 
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Belangrijke telefoonnummers 

 

Bewaar deze nummers in of bij uw  

telefoon. Zijn er nog nummers waarvan  

u zegt: die zijn ook belangrijk voor  

mensen uit de wijk, geef ze door via  

redactiegorzette@gmail.com 

 

 

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 

 

INFORMATIE 
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VAN DE BVSZ 

     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 glossy jubileumnummer 35+ van de BVSZ 

Bestuur BVSZ, Leliestraat 10, 3114 NK Schiedam, telefoon 010 – 473 05 03. 

Maandag en donderdag van 10.00 — 12.00 en van 14.00 — 16.00 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 € 7,00 per jaar vóór 1 april 

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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