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Voorwoord van de redactie 

Wie leest er nou het voorwoord? Niemand toch? Dus heeft het geen zin om te zeggen 

dat de Gorzette weer vol staat met interessante en leuke stukken. Of dat te lezen is 

hoe de jaarvergadering is verlopen. Of dat Sjaak een inkijk geeft achter de coulissen 

van Hof in Zuid. De lezer die het voorwoord overslaat ziet vanzelf wel dat de rubriek 

‘Toen en nu’ deze keer helaas ontbreekt; volgende keer een extra aflevering. Ik hoef 

ook niet te zeggen dat de aktie “Heitje voor een karweitje” aandacht verdient. De kin-

deren staan te trappelen om de behoeftige medemens te helpen door de vuilniszak naar 

de container te brengen. Als u dit voorwoord niet leest, kijk dan vooral op pagina 18 en 

meld u aan! Ook al leest u dit niet, dan toch zult u zien dat het loont om bij de BVSZ 

aan te kloppen als u in de wijk een probleem hebt. De heer de Koning stoorde zich aan 

de hondenpoep en in no time is er gevolg gegeven aan zijn verzoek, zie de ingezonden 

brief op pagina 6. Er zijn 2 rubrieken waarvan ik hoop dat ze gevolg krijgen. ’In gesprek 

met…..”, waarvoor Mari de aftrap heeft gegeven en wat Corina gaat voortzetten. En de 

oproep van onze razende reporter Nicky om te vertellen over oude, of bijzondere be-

roepen. Ik ben blij met mensen die de Gorzette kleur geven. Dan boeit het me verder 

niet dat mijn voorwoord niet wordt gelezen. Als u de rest maar wel leest.  

Marieke  

 B.V.S.Z. 
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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 juni 2020. 
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Na alle aandacht voor het kerstdiner 

voor onze cliënten op 17 december in  

de Grote Kerk, en alle mooie  

inzamelingsacties en gulle gaven in de 

decembermaand, vragen we graag uw 

aandacht voor een nieuwe actie. 

Door DE-punten aan ons te doneren  

(u weet wel, van de bekende koffie-  

en theesoorten) is het mogelijk  

om via Douwe Egberts pakken  

koffie te verkrijgen voor de  

voedselbank. Misschien heeft u er nog in 

een keukenlade liggen en doet u er  

verder niets mee... u maakt ons  

er blij mee. We mochten bij de Primera 

een grote doos neerzetten (waarvoor 

hartelijke dank), u kunt er bijna niet 

omheen, daar kunt u de punten indoen. 

Maar ook elders in de stad staan dozen;  

op het Dreesplein, in de Grote Kerk, bij 

de Plus in de Nolenslaan, bij Dirk in 

Schiedam Noord... 

Doet u mee? Alle beetjes helpen! 

met vriendelijke groet, 

Marja Docter, Voedselbank Schiedam 

Nieuws van de voedselbank 

Mijn naam is Caro(lien) Jansen. De meeste mensen kennen mij als Caro, vandaar de ‘lien’ 

tussen haakjes. 

Ik heb gevraagd of ik vanaf volgende uitgave regelmatig een artikel mag schrijven over 

honden en hun gedrag. Ik loop regelmatig in de wijk rond en er zijn incidenten of er ge-

beuren situaties, waarbij honden betrokken zijn en waarbij ik mij afvraag of er wel begre-

pen wordt wat er precies gebeurt. Van huis uit ben ik dierenliefhebster, organisator van 

lezingen over dierenwelzijn en het fokken, zelf ook spreekster, fokster van border collies 

en een coach, die vanuit meerdere perspectieven (spiegelcoaching, systemen, energieën 

en ervarings-deskundigheid) mensen en  

dieren kan bijstaan. Deze manier van  

coaching levert vaak mooie inzichten op, 

om verder te komen in het eigen proces.  

Ik hoop een positieve en realistische  

bijdrage te kunnen leveren met mijn  

artikelen. Mocht u naar aanleiding van  

dit korte stukje al (hulp)vragen hebben, 

dan is het mogelijk om een mail te sturen 

naar info@carolienjansen.nl of te bellen 

naar 06 - 30 09 38 90. 

 

Carolien Jansen over honden en hun gedrag 

 B.V.S.Z. 

mailto:info@carolienjansen.nl
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Afscheid van Mari Dingenouts 
In het wijkoverleg van 27 januari is afscheid genomen van Mari. Als dank voor zijn enorme 

inzet voor de stad, maar vooral ook voor Zuid ontving hij uit handen van wethouder Marcel 

Bregman, namens de Gemeente Schiedam, een bijzonder Schiedams bord. Hij benoemde 

Mari’s inzet, positief-kritische en stimulerende inbreng. 

Mari was ca 25 jaar met het wijkoverleg verbonden in verschillende hoedanigheden.  

Aan het eind van de vergadering heeft Mari in zijn slotwoord het belang van het wijkover-

leg (samenspraak - samenwerking) voor een krachtige wijk, zoals Zuid is en behoort te 

zijn, benadrukt. Er liggen nogal wat wensen op tafel die mede namens de bewoners van 

de Havendijk, waaronder Nereusflat en de Vrienden van Zwembad Zuid, onder de aan-

dacht zijn gebracht. Hij bedankte voor de mooie symbolische waardering van het bord 

met op de achterzijde de tekst: Dit bord wordt u aangeboden als dank voor uw buitenge-

wone inzet voor de stad Schiedam. En van zijn kant bedankt Mari alle aanwezigen voor de 

constructieve en prettige samenwerking. 

De afbeelding van Schiedam op dit bord  

is een deel uit een oude landschapskaart 

getiteld: Chaerte van ‘t Hooghe  

Heemraetschap van Rhijnlandt. 

 

Links de door waterschade aangetaste 
tekening in de hal van Leliestraat 10. 

Rechts de door Tanja van Seip  
gerestaureerde tekening. Knap werk  

en dank aan Tanja voor dit mooie  
resultaat! 

 B.V.S.Z. 

https://www.facebook.com/marcel.bregman.7?__tn__=KH-R&eid=ARD42Y_RoVWjkx5epi9S6TNTGhRDL9GCTWealpzgBTC-I76DPHqLpEcvwaS1e0qW0oKiMtWgdfluaGy4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD2PeHAOk5zpC4L-c1XWBdIf9OJ4RFE5EWaYuzEycLOwAF12UJNL3yvUfeUL1L9n3NIWEa8f8FNA1GIGWWXrpmF
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Ingezonden brief 
 

Ik wil graag het volgende kwijt. 

Het betreft met name ergernis over de toenemende overlast van hondenpoep. Zelf 

woon ik in de Den Bommelsestraat en ik merk dat het steeds vaker voorkomt dat op 

de trottoirs op de hoek Bommelsestraat/Nieuwe Maasstraat hondenpoep ligt. Ik weet 

dat veel meer buurtbewoners hetzelfde ervaren, daar ik regelmatig met wijkbewo-

ners hierover spreek. Zelf ben ik hondenbezitter en ruim altijd alle uitwerpselen van 

mijn hond op. Het is juist zo dat goedwillende hondenbezitters erop worden aange-

sproken. Des te groter is dan ook de ergernis dat sommige hondenbezitters het oprui-

men van de hondenpoep teveel moeite vinden en dat terwijl overal, dankzij de buurt-

preventie, gratis hondenpoepzakjes verkrijgbaar zijn.  

 

Ook het plantsoen tussen Bommelsestraat en Middelharnissestraat wordt gebruikt als 

hondentoilet. Alleen al door een simpele afrastering zou hier al veel tegen te doen 

zijn, denk ik. Eerdere verzoeken hierover aan de gemeente hebben tot op heden geen 

resultaat opgeleverd. Zeker als het  

straks weer warmer weer wordt is  

de stank soms niet te harden. Ik  

hoop dat mijn verhaal anderen aan  

het denken zet en het probleem  

verminderd kan worden door  

bijvoorbeeld genoemde  

afrastering van het plantsoen. 

Aad de Koning 

 

Beste Aad,  

 

Sabine Dingler, onze opbouw-

medewerker, heeft contact  

opgenomen met wijktoezichthouder  

Leon Verzijden en: er is een hekje  

om het plantsoen geplaatst! Zo zie  

je: het helpt als je je laat horen. 

En aan de niet-poepruimende  

hondenbezitters zou ik willen  

zeggen: trap eens wat vaker in  

de stront van uw eigen hond.  

 

De redactie. 

 

 B.V.S.Z. 



7 

Kruidkoek 

Het basisrecept voor 2 koeken 

 

500 gr bloem 

1 zakje bakpoeder 

(of 500 gr zelfrijzend bakmeel) 

375 gr bruine basterdsuiker 

500 gr karnemelk (1/2 liter) 

20 gr koekkruiden + een klein beetje kardemom 

Voor een goed gevulde koek toevoegen 350 gr 

vulsel zoals: rozijnen, krenten, gember, sukade, 

noten, vijgen, dadels, abrikozen, muesli enz. 

  

Werkwijze: 

Bakvormen invetten (cakeblik 25 – 29 cm) 

Rozijnen en krenten wassen en drogen. 

Oven voorverwarmen, 175°C. 

Vulsel (gember, noten, dadels enz.) fijn snijden of grof hakken. 

Bloem + bakpoeder in een kom zeven. 

De basterdsuiker erbij doen, moet klontvrij zijn, dan het vulsel erbij. 

Alle droge ingrediënten door elkaar mengen. 

Met karnemelk er een dik beslag van roeren. 

De bakvormen vullen. In een gewone oven de vormen iets onder het midden zetten, bij 

een heteluchtoven maakt het niet uit. 

Baktijd 1 à 1¼ uur, zo nodig de oven wat temperen. 

  

Als je geen melk of melksuiker verdraagt, kun je de koek ook bakken met water: 

500 gr bakmeel 

375 gr bruine basterdsuiker 

20 gr koekkruiden 

4 dl water 

350 gr vulsel 

 

Werkwijze als koek met karnemelk.  

Koek moet 1½ à 1¾ uur bakken op 150°C. 

Koek wordt minder hoog, kleurt iets minder en is iets minder smeuïg dan een koek met 

karnemelk. 

  

Annelies van Veen 

 B.V.S.Z. 
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Groenelaan 99a, 3114 CD  Schiedam  

tel. 010  426 19 30 seeyou@otticafashion.nl 

OTTICA 

EYE 

FASHION 

 B.V.S.Z. 
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3 maart bestond de bibliotheek Schiedam 100 jaar. 

De hoofdvestiging van de bibliotheek was eerder  

gevestigd op de Lange Haven, daarna op het Stadserf  

en er waren filialen zoals in de Blauwe Brug en  

Leliestraat. Deze werden wegbezuinigd. Tegenwoordig 

heeft elke basisschool een bibliotheek (Gorzen - Nieuwe  

Maasstraat, Hof in Zuid), zijn er voor bijna iedereen 

dicht bij huis wijkvoorzieningen en biedt het  

DigiTaalhuis houvast aan mensen met een (digi)

taalachterstand. Met de verhuizing naar De Korenbeurs  

in 2015 betrok de bibliotheek een monumentaal pand.  

In de afgelopen tien jaar maakte de bibliotheek een  

metamorfose door. Van ‘voor iedereen’, naar ‘van  

iedereen’. Voor meer informatie bibliotheekschiedam.nl 

en of naar de jubileumwebsite 100jaaropen.nl  

Liesbeth en Mari Dingenouts 

 

Het DigiTaalhuis is de plek in Schiedam waar je alles kunt vragen over Nederlandse les, 

computercursussen of andere (taal)activiteiten. De Bibliotheek werkt in het DigiTaalhuis 

samen met de gemeente, samenwerkingspartners en vrijwilligers. We helpen je graag ver-

der. Kom met je vragen naar ons spreekuur in de Korenbeurs (Lange Haven 145):  

- op woensdag van 14.00 tot 16.30 uur 

- op donderdag van 17.45 tot 19.45 uur 

- op vrijdag van 10.15 tot 12.15 uur 

Je hoeft geen afspraak te maken, het  

DigiTaalhuis is gratis. 

Je kunt ook online je vragen stellen. 

info@debibliotheekschiedam.nl 

Bibliotheek Schiedam 100 jaar 

foto's toenmalige filiaal  
bibliotheek Leliestraat 

 B.V.S.Z. 
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De Gorzen kent heel wat vrijwilligers. Het is 

een genoegen om daarmee samengewerkt te 

hebben. Eén daarvan is Corina Versloot, moe-

der van 2 zonen, woonachtig nabij de Gorzen-

kerk. Corina is actief voor en op de Willibror-

dusschool, de school van haar jongste zoon. 

Een tijd terug mocht ik haar ontmoeten tijdens 

een fotoreportage voor de Gorzette. Ze haalde 

met een aantal ouders van de school het oud 

papier op met Irado. Een andere keer zag ik 

haar achter een kraam tijdens de informatie-

markt op dezelfde school waar ook de Vrienden van Zwembad Zuid waren. Dan weer 

kwam ik haar bij toeval tegen al spelend met haar zoons bij de Jachthaven of tijdens het 

boodschappen doen bij AH in de Groenelaan. Corina is niet 

alleen actief, maar ook sportief. Zij doet mee aan (Ladies) 

Social Runs in Rotterdam die tegenwoordig ook door wijken 

van Schiedam of bijzondere delen van Schiedam gehouden 

worden. Ze overweegt om ook daar aan mee te gaan doen. 

Een goede zaak als je weet dat we sterk voorstander zijn van 

bewegen en sporten voor jong en oud. Corina zit in een werk-

groepje dat ism de gemeente de speeltuin op de Maasboule-

vard gaat opknappen. Binnenkort gaan ze een plan maken. 

Daarnaast is ze actief met het straatteam. Rond kerst hebben 

ze leuke dingen gedaan met en voor de bewoners. Zoals be-

kend zijn straatteams uniek voor Schiedam en de Gorzen. 

Wat opviel tijdens de ontmoetingen met Corina waren haar 

bandana’s in het haar. Die zorgden voor een wisselend modi-

eus beeld van haar. Ze vertelde dat ze die sinds een jaar of 

zes draagt en dat de enerverende mode- en muziektijd van 

en rond de jaren 50 haar inspireerde: “Ik draag niet altijd 

een bandana. Maar als ik er een draag dan doe ik dat in har-

monie met mijn andere kleding.” Ze kan putten uit een aanzienlijke hoeveelheid. Leuk 

dat ze de mode van toen weer terug heeft gebracht in de jaren van nu.  

Wat fijn om met Corina een gesprek te hebben gehad. Wat goed dat zij 

bereid is om deze rubriek “in gesprek met ….” voor de Gorzette een ver-

volg te geven en hiervoor een afspraak te maken met iemand uit de Gor-

zen. Wordt vervolgd.  

Mari Dingenouts  

In gesprek met Corina Versloot:  

actief, sportief, modieus en inspirerend 

 B.V.S.Z. 
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Tegenslag voor hotel Havendijk 1001 

SCHIEDAM – Hotel Havendijk 1001 staat op 

losse schroeven. De gemeente Schiedam 

gaf geen vergunning af. 

Atom Zhou, eigenaar van het bedrijf J.A. 

Real Estate dat het hotel wil openen in het 

gebouw waar ooit de Provinciale Biblio-

theekcentrale in gehuisvest was, sprak 

vanavond in, tijdens de ‘speakerscorner’ 

van de Schiedamse raad. Hij was er na de 

bekendmaking van de afwijzing van de ver-

gunningaanvraag op 4 december, niet in 

geslaagd de zaak te bespreken met de ge-

meente, noch met de ambtenaren van de 

afdeling Economische Zaken, noch met 

wethouder Fahid Minhas. “Ik kom helaas 

niet in gesprek. Daarom sta ik hier”, aldus 

Zhou.  

 

Het is de vastgoedondernemer – ‘mijn ou-

ders hadden een Chinees-Indische afhaal-

zaak in de Paulus Potterstraat en ik ben 

naar school gegaan op De Ouverture op het 

Bachplein’ – volstrekt niet duidelijk waar-

om hij de omgevingsvergunning voor het 

hotel niet krijgt. “Ik kreeg te horen dat 

mijn plannen niet bij zouden dragen aan 

het havengebied.” Die plannen betreffen 

‘hotel en shortstay’ – ‘geen Polenhotel’ – 

met 43 kamers, ‘voor het middel- en hoge 

segment’. 

Het moet een vernieuwend concept wor-

den, met ‘ontmoeten, werken, verblijven 

en ontspannen’. Hij mikt op een hotel met 

een bijzondere ‘chinees-franse’ keuken, 

gericht op expats, met een prijs van zo’n 

honderd euro per nacht. “Het is een drie-

sterrenhotel, maar met hele ruime ka-

mers.” Die zijn van 43 tot tachtig vierkan-

te meter, bedoeld om te verblijven. “Niet 

het bed is het centrum van de kamer, 

maar de eettafel.” 

Om steun te verwerven toen het zich liet 

aanzien – de ambtenaren met wie Zhou in 

gesprek was gaven dat aan – dat zijn plan-

nen geen doorgang konden vinden, ging de 

ondernemer de bedrijven aan de Haven-

straat af. “Alle partijen, waaronder gigan-

tische, goede bedrijven, zagen het concept 

zitten. Die willen hun borrel op vrijdagmid-

dag wel op een leuke plek in de buurt hou-

den. Die brengen de mensen die trainingen 

volgen nu onder in hotels in Rotterdam, 

maar die mensen staan dan ook in de file.  

 

Een hotel in de buurt helpt ze verder.” Die 

buurbedrijven tekenden op verzoek van 

Zhou voor de komst van het hotel. 

Vooralsnog mocht dat niet baten. Zhou 

vroeg aan de verzamelde raadsleden om in 

contact te kunnen komen met de wethou-

der, die zich zelf ook meldde. Zodat direct 

na de inbreng van Zhou het contact gelegd 

kon worden. 

 

Wordt vervolgd? 

Het contact is gelegd tussen Zhou (l) en Minhas (r)  

 B.V.S.Z. 
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Jaarverslag Hof in Zuid 2019 

 

Inderdaad, Hof in Zuid bestond op 10 sep-

tember 2019 precies 5 jaar en deze 5 jaar 

zijn voorbij gevlogen. Op die dag hebben 

bestuur, vrijwilligers en bezoekers de hele 

dag kunnen genieten van gratis koffie, thee 

en gebakjes en iedereen vroeg zich af of 

het nu werkelijk al 5 jaar geleden was dat 

het startsein was gegeven. 

Heel veel bloemen en bedankjes van colle-

ga-organisaties; Gemeente Schiedam en  

bezoekers maakten van de inloopruimte  

een complete bloemenwinkel. 

Dat je dit op de dag zelf met zijn allen kan 

vieren is een heerlijk gevoel, maar binnen 

het bestuur waren we al langer bezig hoe 

we dit met onze vrijwilligers gingen vieren. 

Je vrijwilligers zijn immers de spil van je 

organisatie en het visitekaartje van Hof in 

Zuid. 

Je zoekt iets wat niemand verwacht en 

waarin iedere vrijwilliger zich kan vinden. 

Op zaterdag 9 november was het partyschip 

De Ameland besproken die om half acht uit 

de Parkhaven vertrok en waarop we tot half 

twaalf konden genieten van een heerlijke 

avond Theater op het Water, een heerlijk 

buffet, allerlei drankjes en een schitterend 

uitzicht over de havens tussen Maassluis en 

de Kop van Zuid. Een heerlijke avond waar 

iedereen van genoten heeft en waarbij ie-

dereen met een heerlijk gevoel huiswaarts 

is gegaan. Over vervoer hoefde niemand 

zich zorgen te maken; we gingen met de 

hele ploeg van 45 mensen (iedereen kon 

zijn partner of een introducé meenemen) 

om zeven uur met een bus vanaf Hof in Zuid 

naar Rotterdam en om half twaalf weer  

terug. 

Alle vrijwilligers hebben genoten van een 

heerlijke avond en de waardering van het 

bestuur Hof in Zuid gekregen voor het werk 

wat zij 5 jaar voor alle bezoekers hebben 

gedaan, en er is nog dagen over nagepraat. 

Over de invulling van het gebruik van Hof in 

Zuid kunnen we niet anders dan tevreden 

zijn. Bijna alle dagdelen van de week zijn 

ingevuld en aan het plezier van alle bezoe-

kers en deelnemers kunnen we merken dat 

een ieder binnen zijn eigen activiteit zijn 

draai in Hof in Zuid gevonden heeft. 

Voor de maandagavond is er weer een nieu-

we activiteit aan de kalender toegevoegd. 

Elke maandagavond komen de fanatieke 

schakers van Schaakclub het Zwarte Paard 

hun partijtje spelen, tegen elkaar of tegen 

tegenstanders uit de regio Rijnmond. Even 

wennen voor ons was dat het rustig moet 

zijn, ook daar hebben we een vrijwilliger 

voor gevonden die dat helemaal niet erg 

vindt. 

Een klapper blijft nog altijd het koor Geluid 

uit Zuid; 40 fanatieke zangers en zangeres-

sen blijven hun kelen schor zingen elke eer-

ste en derde woensdagavond van de maand. 

Onder leiding van dirigent Thijs worden er 

heel veel liedjes uit de oude doos Hof in 

Zuid ingeslingerd en na afloop worden de 

kelen weer gesmeerd en menige snack zorgt 

voor de inwendige mens. Lachen blijft het 

als er een zangeres van 84 jaar komt vragen 

of we niet eens voor ouwetjes in een ver-

zorgingstehuis kunnen optreden. Die men-

sen kunnen er best van opknappen als ze al 

die liedjes van vroeger zouden horen, dacht 

zij. 

 

 B.V.S.Z. 
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Nou aan die wens werd voldaan; woensdag-

avond 4 december waren we uitgenodigd in 

het voormalige François HaverSchmidt huis 

aan de Willem de Zwijgerlaan. Dit gebouw 

wordt tijdelijk gebruikt door GGZ Delfland. 

Na wat gesprekken met activiteitenbege-

leidster Hanny Snoeij en wat cliënten voor-

af werd het een knaller van een avond. Met 

vele familieleden van cliënten en koor werd 

er voor de pauze een doos met smartlappen 

opengetrokken waarbij er door het publiek 

net zo hard werd gezongen als door het 

koor zelf. Na de pauze kwamen de Sinter-

klaas- en Kerstliederen aan de beurt en ook 

hierbij kon je zien dat er intens genoten 

werd door iedereen die daar aanwezig was. 

Heerlijk was het om te zien dat mensen, 

waarvan wij dit helemaal niet verwacht 

hadden, uit volle borst moeiteloos alle lied-

jes konden meezingen. Met de uitnodiging 

om in 2020 zeker nog tweemaal langs te ko-

men zijn dit de bekende krenten uit de 

pap. 

Zoals we vorig jaar al lieten weten hebben 

we ook een kanjer in huis gehaald voor de 

Lange Tafel. Elke laatste woensdag van de 

maand zijn alle plaatsen bezet aan de lange 

tafel en wordt er reikhalzend uitgekeken 

naar wat Rudo nu weer op tafel komt zet-

ten. Voor ons als bestuur hadden we het 

niet beter kunnen treffen en hadden we al 

snel door dat Rudo iemand is die niet voor 

de eerste keer voor 50 mensen kwam ko-

ken. Ook hijzelf vindt het dankbaar werk 

om voor deze mensen te koken en van het 

maken van een 4-gangenmaaltijd wordt hij 

echt niet zenuwachtig. Na elke maaltijd-

avond gaat hij met applaus de deur uit, iets 

waar hij zichtbaar van geniet. 

Dit jaar hebben we voor het eerst voor 50 

mensen een kerstmaaltijd georganiseerd op 

18 december. Een heel groot succes, mede 

door de 4-gangenmaaltijd die door 2 koks 

was bereid. Rudo had ook een collega uit-

genodigd waar hij altijd mee gewerkt had. 

Het budget werd door Hof in Zuid betaald. 

Die dag werd er door iedereen besloten dat 

we per keer € 5,00 in plaats van € 4,00 gaan 

betalen om zo alvast een potje voor  

volgend jaar december op te bouwen. 

Bezoekers tevredenheidsonderzoek 2018 

Uit het onderzoek van 2018 hadden we 5 

speerpunten gehaald waar we in 2019 wat 

mee moesten doen. 

1: Groter activiteitenbord is nog niet hele-

maal gerealiseerd. Wel wordt er veel meer 

geflyerd en worden alle weekendactivitei-

ten op Facebook aangemeld. Een los bord 

buiten is vooralsnog geen optie. 

2: Ventilatie en temperatuur zijn aangepast 

in de Activiteitenruimte. 

3: Er zijn 2 verrijdbare tafels voor de verga-

derruimte aangeschaft wat veel meer mo-

gelijkheden oplevert. 

4: Er zijn vanaf 7 mei negen peuterdansles-

sen georganiseerd voor kinderen vanaf 4 

jaar. Buiten dat de kinderen enorm veel 

plezier aan het kleuterdansen beleefden 

droeg het bij aan nieuwe sociale vaardighe-

den. Maar ook de motorische en emotionele 

ontwikkeling werden gestimuleerd. De zaal 

werd door Hof in Zuid beschikbaar gesteld 

en voor kinderen waarvoor de kosten van  

€ 21,00 te hoog waren zijn deze door Hof in 

Zuid betaald. Kinderen en juf Madeleine 

hebben er veel plezier aan beleefd en moe-

ten zeker aan een herhaling gaan werken. 

 B.V.S.Z. 
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5: Activiteiten voor niet-Senioren blijft 

een moeilijk verhaal. Het wijkcentrum 

krijgt al gauw door de buitenstaanders het 

stempel ‘enkel voor ouderen’ opgespeld, 

maar dat is niet realistisch. Alle activitei-

ten zijn voor iedereen toegankelijk en 

worden ook door alle leeftijden bezocht, 

daar waar er geen stempel ‘alleen voor 

senioren’ op staat. Dit zijn activiteiten de 

door Senioren Welzijn georganiseerd wor-

den. Daarvoor hanteert Senioren Welzijn 

een grens vanaf 55 jaar. Verder worden er 

in Zuid allerlei activiteiten voor kinderen 

door Dock georganiseerd waarbij we met 

elkaar hebben afgesproken elkaar niet 

voor de wielen te rijden. Tevens zijn er 

activiteiten bij de Pionier en J&S. 

Wat de knelpunten van de vrijwilligers 

vanuit de enquête betreft: 

1: Meer activiteiten op de zondag: we 

streven ernaar om minimaal twee activi-

teiten per maand op de zondag te realise-

ren. Hierbij houden we twee zondagen 

open om ad-hoc activiteiten te organise-

ren of de zaal te verhuren. 

2: Wifi verbeteren: is gerealiseerd; er is 

overgestapt naar een andere provider en 

er is een wifi-versterker in de vergader-

zaal geïnstalleerd. Gebruikers hebben 

geen klachten meer. 

3: Gym/dansles voor kids: zie punt 4 be-

zoekers tevredenheidsonderzoek. 

4: Uitbreiding vrijwilligers: er zijn 3 actie-

ve vrijwilligers bijgekomen en zij zijn, na 

een korte inwerkperiode, zelfstandig ac-

tief. 

5: Stabielere Hobbyclub: de Hobby knutse-

laars zijn inmiddels zo actief dat de clubs 

uitgebreid zijn van één naar twee keer per 

maand: elke maandagochtend en iedere 

3de dinsdag van de maand. 

Zoals u kunt lezen wordt er ook wat ge-

daan met de opmerkingen van bezoekers 

en vrijwilligers en zullen we als bestuur 

blijven werken aan een fijne, gezellige en 

gezonde organisatie Hof in Zuid. 

 

Namens het bestuur Hof in Zuid: 

Sjaak Bijloo – Voorzitter 

Marcel Diederiks – Secretaris 

Sabine Dingler – Penningmeester 

Olga Notenboom - Bestuurslid 

Albert Bons – Bewonersvertegenwoordiger 

 

Zo was het 
Zo dreigde het 

te worden 

Zo was het nog even  

spannend 

En zo is het toch 

nog goed afgelopen 

 B.V.S.Z. 
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Klaverjas- en jokeravonden 

Voor mensen die graag een kaartje leggen op  

een Ge zellige ongedwongen manier, zonder 

mes op tafel en met een kletspraatje. Dit is 

mogelijk bij ons in de Leliestraat 10 op  

dinsdagavond. Voor € 2.50 bent u er een 

avondje uit, gezellig met een hapje van ons.  

We kunnen best nog wel wat mensen gebruiken, dus schroom niet  

en kom eens langs. 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.  

De klaverjas- en jokeravonden gaan bijna het hele jaar door. 

Je kan dus gewoon aanschuiven als je mee wil gaan kaarten. 

Aanwezig om uiterlijk 19.40 uur, aanvang circa 19.45 uur.  

Deelname is slechts € 2.50. 

We gaan jullie graag zien. 

Kaartclub  “De Gorze” 

 

Wijkoverleg in 2020 

in de Leliestraat 10, maandag 19.30 uur 

16 maart 18 mei   7 september 9 november 

 

Noteer deze data in uw agenda! 

Oproep aan alle leden: controleer a.u.b. uw 

adressticker. Is uw adres juist en volledig? 

Is uw huisnummer bv 12a maar staat er 12, 

geef het door. Het voorkomt fouten bij het  

verspreiden van de Gorzette.  

b.v.s.z@kpnmail.nl of  

redactiegorzette@gmail.com 

 B.V.S.Z. 
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Beroep uitgelicht: de beroepsverkeersregelaar 

 

Toen ik als beroepsverkeersregelaar begon 

was eigenlijk het eerste wat mij opviel, dat 

zo weinig mensen weten wat de tekens  

betekenen die wij geven, welke bevoegd-

heden wij hebben en waar we zoal werken. 

Dus hierbij een kleine verkeersles. 

Hoe herken je een verkeersregelaar? 

Heel simpel; is de onderkant van zijn gele 

jas oranje en staat er op het oranje vlak 

een reflecterende driehoek? Bingo. Dat is 

de verkeersregelaar. Meestal draagt hij  

ook een bijpassende gele broek. 

Bevoegdheden 

De verkeersrege-

laar heeft niet de-

zelfde  

bevoegdheden als 

een politieagent, 

maar je bent wel 

verplicht om zijn 

aanwijzingen op 

te volgen. Doe je dit niet, dan kan de ver-

keersregelaar aangifte doen wegens het ne-

geren van zijn teken. Achteraf kun je als-

nog een boete krijgen. En die zijn niet 

mals. Een automobilist, motorrijder of een 

bromfietser kan een boete van € 370,00  

opgelegd krijgen voor het negeren van  

een stopteken. Voor een fietser is dit  

€ 140,00 en voor een voetganger € 110,00. 

Ik heb meegemaakt dat ik het verkeer aan 

het regelen was op een kruispunt met  

werkende stoplichten. Toen ik een  

aanwijzing gaf dat een bepaalde rijbaan 

mocht gaan rijden, werd er naar het  

stoplicht gewezen dat op rood stond.  

Belangrijk om te weten: aanwijzingen gaan 

boven verkeerstekens en verkeersregels. 

Gewoon rijden dus. En als het licht op 

groen staat en de verkeersregelaar geeft 

een stopteken, dan moet je gewoon  

stoppen en blijven staan totdat de  

verkeersregelaar je een oprijteken geeft. 

Wat is zijn werkgebied? 

Als verkeersregelaar sta je op veel  

verschillende werkplekken zoals tijdens 

wegwerkzaamheden, bij bijzondere 

transporten, op festivals en braderieën. 

Sinds 2009 maakt de wet onderscheid  

tussen de beroepsverkeersregelaar en de 

evenementenverkeersregelaar. Die eerste 

is opgeleid en bevoegd om zelfstandig het 

verkeer te regelen op verschillende  

locaties. Het werkterrein van een  

evenementenverkeersregelaar is meer  

afgebakend; hij wijst bezoekers van een 

festival bijvoorbeeld naar hun parkeerplek, 

maar mag niet op eigen houtje op een 

kruispunt aanwijzingen geven. Het is dus 

heel afwisselend werk. 

De negatieve dingen 

Wel is het werk waarbij je, vooral in het 

begin, flink moet afzien. Toen ik er net 

mee begon was het april, nu bijna 2 jaar 

geleden. De diensten die je draait kunnen 

variëren tussen de 4 en 12 uur. Heeft u 

weleens 8 uur op uw benen gestaan? Dus 

niet af en toe zitten, nee, echt 8 uur staan. 

Nou, ik was kapot! En nu? Zelfs 12 uur is 

geen probleem meer. Soms krijg je  

commentaar van mensen als ze zien dat je 

de hele dag bij een verboden-in-te-rijden 

hek staat als: “Hee, vind je dat nou leuker 

dan echt werken?”, dan reageer ik maar 

niet.  

 B.V.S.Z. 
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Het komt namelijk door de mentaliteit 

van veel mensen, dat het nodig is om  

een mens bij zo’n hek neer te zetten;  

ze worden anders gewoon aan de kant  

geschoven en rijden gewoon naar binnen. 

En makkelijk om de hele dag niks te 

doen? Nou, misschien voor sommige  

mensen, maar niet voor mij. Maar het 

hoort er gewoon soms bij. 

De leuke dingen 

Ik heb een keer een nachtdienst gedraaid 

in Leiden waar we een filmset van  

Baantjer moesten bewaken (ook dat  

doen we). Het was vorig jaar winter en 

hartstikke koud. Op een gegeven moment 

kwam er een mevrouw naar mij en mijn  

collega en ze vroeg (het was toen rond 

23.00 uur) tot hoe laat wij daar moesten 

staan. Nou, zeiden wij, tot 

08.00 uur. Jeetje!, zei ze.  

Lusten jullie misschien iets 

warms te eten, ik heb nog een  

stoofschotel staan, die wil ik 

wel voor jullie opwarmen en 

dan kom ik dat zo brengen. 

Daar zeiden wij geen nee  

tegen natuurlijk! Het was  

heerlijk! Zo’n onverwachte 

warme hap in de kou. Ik kan 

nog veel meer schrijven over 

de negatieve dingen en de  

leuke dingen die je meemaakt, 

maar dan wordt dit verhaal 

veel te lang. Vind je het niet 

erg om in regen en wind en  

hitte buiten te zijn? Hou je  

van afwisseling in werklocatie? 

Hou je van afwisseling in werk-

tijden? Dan is dit misschien wel 

een beroep voor jou. 

 

Wil je beroepsverkeersregelaar  

worden? 

Beroepsverkeersregelaars volgen een 

meerdaagse opleiding die bestaat uit  

theorie- en praktijklessen. Het  

praktijkexamen leg je af onder toezicht 

van iemand van de politie-academie.  

Op een kruispunt laat je zien of je in 

staat bent om het verkeer in goede  

banen te leiden. Geslaagd? Dan ga je 

naar huis met een getuigschrift met 

waarmerk van de politie. Dat dien je  

in bij de gemeente of het ministerie  

van Infrastructuur en Milieu waar je  

je aanstelling tot verkeers-regelaar  

kunt aanvragen.  

Nicky Sprado 

 

 B.V.S.Z. 
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poppenoog 
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In de Gorzette 1e kwartaal 2019 hebben wij de planning onderhoud-Zuid 2019 van Woon-

plus voor u op een rijtje gezet. Het jaar 2019 is inmiddels afgesloten en we kunnen de ba-

lans opmaken van de wel of niet uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Project no. Complex no. 

Po19-0007  26  Nieuwe Maasstraat 67-74, Oude Maasstraat 14-54 

   Gevelonderhoud/schilderwerk is afgerond. 
 

Po19-0008  21  Nieuwe Maasstraat 70-74, Oude Maasstraat 2-10 

   Gevelonderhoud/schilderwerk is afgerond. 
 

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

   Nieuwe Maasstraat 75-77 

   Gevelonderhoud/schilderwerk doorgeschoven naar 2020. 
 

Po18-0046  006-041 Ridderkerksestraat, Groenelaan 

   Dakenonderhoud afgerond. 
 

Po19-0011  0011  Beijerlandsestraat, Goereesestraat, Rozenburgsestraat,  

      Ouddorpsestraat 

   Gevelonderhoud/schilderwerk is uitgevoerd. 
 

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

     Gevelonderhoud/schilderwerk volgens ons niet uitgevoerd.  
 

Po19-0006  17-18-19-20   Lekstraat 82-152, IJsselmondestraat 50-80, Poortugaalse- 

     straat 21-31 

      Gevelonderhoud/schilderwerk is uitgevoerd. 
 

Po-19-0009 37  Nieuwe Maasstraat 52-68, Voornsestraat 2 

      Gevelonderhoud/schilderwerk doorgeschoven naar 2020.  
 

Po-19-0010 27    Klaaswaalsestraat 2-100  

   Gevelonderhoud/schilderwerk doorgeschoven naar 2020 en  

   inmiddels opgestart. 
 

Po-18-0047 IJsselmondestraat, Oude Maasstraat, Poortugaalsestraat,  

 Havendijk  

     Vloerwerkzaamheden en keuken/douche/toiletonderhoud  

     afgerond. 

 

Namens de werkgroep Huurdersbelangen, 

 

Sjaak Bijloo 

Onderhoudsactiviteiten Woonplus 2019 

 B.V.S.Z. 
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Prijspuzzel BVSZ         2020 - 1 

Horizontaal: 

1. Commando  4. Gereedschap  9. Deel van auto  10. Hemellichaam  11. Flauw schijnsel  

13. Zeerover  15. Spaanse uitroep  16. Lofdicht  17. Vordering  19. Treffen   

21. Eetvoorschrift  23. Gebaar  24. Vliegtuig  25. Gevaarlijke stof  26. Doorgaans          

28. Argentijnse dans  29. Diner  31. Make up  33. Iemand die een ander (financieel) 

helpt  34. Toevluchtsoord 

  

Verticaal: 

1. Terrein om woningen op te zetten  2. Uitstalkast  3. Bijbelse vrouw  4. Indonesisch 

handweefwerk  5. Ratelpopulier  6. Voltooid  7. Ervaren matroos  8. Vuurwerk           

12. Huur  14. Schoeisel  18. Meisjesnaam  19. Lat in kippenhok  20. Landelijk  22. Nala-

tenschap  24. Maand  25. Uiting van verveling  26. Devies  27. Treuzelaar  30. Telwoord  

32. Bevel 

 

De oplossing van de vorige puzzel was KNALVUURWERK. Er waren 20 goede oplossin-

gen. De winnaar is Marja Docter uit de Nassaulaan. Van harte gefeliciteerd!  

 

 

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Ro-

nald van Kasteel van Zuydt. De winnaar mag, met nog 

iemand, in het Kasteel genieten van koffie met gebak. 

Of iets anders. Ronald gaat u verwennen met één van 

zijn lekkernijen. De redactie neemt contact met u op.   

Een lastige deze keer met heel weinig 

woorden en een instinker op 22.  

Voor de ervaren puzzelaar.  

Gelukkig is de oplossing niet zo heel  

moeilijk te vinden.  

Veel succes!  

 B.V.S.Z. 
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Prijspuzzel           2020 - 1 
 

Oplossing prijspuzzel 2020 - 1 

 

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.  

 B.V.S.Z. 
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Notulen jaarvergadering 2020 BVSZ  

1. Opening 

Albert Bons opent om 20.05 uur de 47ste  jaarvergadering. Hij heet een kleine 50 men-

sen van harte welkom op de jaarvergadering 2020. Er zijn geen aanvullingen op de 

agenda en daarmee wordt deze vastgesteld. 

 

2. Notulen jaarvergadering 18 februari 2019 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen. 

Op de Havendijk wordt op 3 maart begonnen met kappen van de in de weg staande bo-

men. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer 10 maart. Eind maart wordt er officieel 

begonnen met de renovatie van de Havendijk. Als eerste zal de infrastructuur, gas, 

elektriciteit en water aangepakt gaan worden.  

 

4. Jaarverslagen 2019 

Aan de orde komen de volgende jaarverslagen: 

jaarverslag BVSZ 2019 (goedgekeurd) 

jaarverslag werkgroep Huurdersbelangen 2019 (goedgekeurd) 

jaarverslag werkgroep milieu 2019 (goedgekeurd) 

jaarverslag redactie 2019 (goedgekeurd) 

 

5. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrole is door Marijke Bouwhuis en Nelleke Drenth uitgevoerd. De heer Speijer 

had zich als reserve aangemeld. De kascontrolecommissie geeft décharge aan het be-

stuur met de mededeling dat de boekhouding en kas keurig en overzichtelijk in orde 

waren en applaus voor de penningmeester Willem Vogel. 

 

6. Jaarrekening 2019 

De penningmeester geeft een duidelijke uitleg over de in- en uitgaven van de BVSZ. 

Stipt aan dat het innen van de jaarlijkse contributie een moeilijk project blijft; heel 

veel leden snappen niet dat zij de contributie zelf af moeten dragen, of een betaalop-

dracht aan de bank voor een automatische incasso zelf moeten regelen. Verder kunnen 

zij een overschrijving per bank naar de BVSZ doen of contant betalen aan de Lelie-

straat. Voor degenen die per automatische incasso betalen; dit gebeurt eind maart.  

De advertenties blijven wat achter bij de begroting maar daar tegenover staat de op-

brengst van de zaalverhuur en losse verkoop bar en keuken. 

In 2019 is er voor € 8.500,00 aan inventaris verbeterd, o.a. een nieuwe vloer in de grote 

vergaderzaal. Er zijn geen opmerkingen uit de zaal over de Jaarrekening 2019. 

 

Jaarvergadering 24 februari 2020 

 B.V.S.Z. 



23 

 

7. Begroting 2020 

De penningmeester geeft aan welke onderhoudswerkzaamheden voor 2020 op de plan-

ning staan maar kan niet beloven dat deze allemaal uitgevoerd gaan worden.  

Wordt goedgekeurd en kan zo uitgevoerd worden. 

 

8. Verkiezing bestuursleden en benoeming voorzitter en redacteur. 

Albert Bons vermeldt dat Sabine Dingler het bestuur gaat verlaten en als opbouwwerker 

voor de Gemeente aan de slag gaat. Sabine wordt in het zonnetje gezet door Albert.  

Met instemming van de vergadering wordt het bestuur in 2020 gevormd door: 

Sjaak Bijloo, Albert Bons, Marieke Verwaaijen, Ger van de Bosch, Hans Grob en Willem 

Vogel. 

Met instemming van de vergadering wordt Albert Bons tot voorzitter benoemd en Marie-

ke Verwaaijen wordt de redactrice van de Gorzette.  

 

9. Verkiezing leden kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestond uit Marijke Bouwhuis, Nelleke Drenth en reserve Har-

ry Speijer. Marijke Bouwhuis en Harry Speijer worden herkozen als vertegenwoordigers 

van de kascontrolecommissie 2020. Als reserve heeft Lenie Hoogstad zich opgegeven.  

De penningmeester zal contact opnemen met de leden van de kascontrolecommissie. 

 

10. Rondvraag 

Mevr. Walthie stelt de vraag over een AED voor de Pionier en wie beslist waar deze 

komt te hangen. In het wijkoverleg kan een aanvraag ingediend worden voor de aan-

schaf van een AED. Later wordt er een plattegrond gemaakt waar alle AED’s in Schie-

dam-Zuid hangen. 

Hr. v.d. Windt vraagt hoe en door wie het gebruik van een AED geregeld wordt. 

Sjaak Bijloo geeft aan dat er altijd 112 gebeld moet worden. Die regelen de instanties 

zoals Brandweer, GGD en Politie. Vanuit het Rode Kruis wordt er een oproep verstuurd 

naar een daar bekend persoon die dicht bij het incident woont en die krijgt een pinco-

de mee om een buiten-AED te halen (locatie wordt toegevoegd) of een AED bij een be-

drijf of instantie op te halen. 

Hr Weber: in de Pionier wordt gekookt. Men zou graag zien dat er in de kantine een 

keuken geplaatst wordt door Woonplus zodat de bewoners van de Pionier normaal kun-

nen koken en met elkaar eten. Albert Bons geeft aan hierover in gesprek te gaan met 

Woonplus. 

 

11. Sluiting 

Met dank voor ieders aanwezigheid sluit Albert Bons om 20.30 uur de vergadering en 

wenst een ieder nog een prettige avond. 

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

bezoeken en daar waar nodig hun stem te laten gelden, bedanken voor hun inbreng. 

 

 B.V.S.Z. 
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Deze regeling geldt 

voor kinderen van 4  

Niet zeiken in het 

Schreiershuisje 
Stichting Mooi Werk programmeert al enige jaren 

kunsttoepassingen in het Schreiershuisje. Een 

wachthuisje waar arbeiders van de tegenovergele-

gen scheepswerf RDM beschutting zochten, wach-

tend op de pont om overgezet te worden. Maar ook 

waar schreiende vrouwen hun mannen nawuifden, 

het zeegat uit. 

Het Schreiershuisje herbergt nu een laagdrempelige 

galerie; het heeft letterlijk geen drempel en is 24/7 

open. 

Sinds een paar maanden is de in neonletters  

uitgevoerde tekst NIET ZEIKEN op het Schreiers-

huisje geplaatst. Deze tekst van grafisch vormgever 

Rob Maan, wil op ludieke wijze de aandacht vestigen 

op de verloedering van het interieur van het 

Schreiershuisje. Dit is nodig want onverlaten zien 

helaas nog steeds een urinoir in het huisje.  

Half mei (houdt de pers of website in de gaten) kunt 

u een openbaar spreekuur bijwonen van een uroloog 

uit het Vlietland/Franciscus ziekenhuis. De uroloog 

zal in een klein college opening van zaken geven 

omtrent prostaatproblemen en blaasontstekingen. 

Hierna is er gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Dit openbaar spreekuur wordt voorafgegaan door 

een lezing met lichtbeelden: 'Zeiken in de kunst 

door de eeuwen heen’. 

Sjef van Duin 

 B.V.S.Z. 
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Jaarverslag straatteams 

Op 24 mei 2019 is onze opbouwwerker Albert Schenk met pensioen gegaan. Middels een 

afscheidsfeestje hebben we hem uiteraard bedankt voor de mooie en fijne samen-

werking. Ik ben de nieuwe opbouwwerker van de wijk. Ik ben sinds 1 augustus 2019 het 

nieuwe aanspreekpunt voor de straatteams in dienst bij WOT/DOCK. Ik heb mijzelf  

voorgesteld in de vorige Gorzette.  

Al jaren organiseren de straatteams Halloween in het Sterrenbos en de Sinterklaasin-

tocht in de Groenelaan. Ook dit jaar waren dit weer geslaagde feesten. We zijn altijd 

erg blij met hulp en steun van de BVSZ, Imtrans, de winkeliersvereniging en natuurlijk 

de Gemeente Schiedam. Heel last-minute heb ik ook wat straatteams gevraagd mee te 

doen met World Clean Up Day; plastic opruimen uit je straat. Irado bewapende de  

deelnemende straten met bezems, vuilniszakken en grijpers zodat de straten weer  

plastic-vrij waren. Helaas blijft het niet schoon. Aankomend jaar wil ik wel 2 keer zo’n 

Clean Up Day organiseren. We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van 2 straat-

teams, maar er zijn er ook weer 2 bij gekomen. In 2020 verwacht ik ook 

nog een toevoeging van 2 straatteams. Omdat ik graag mijn eigen draai 

geef aan het zijn van aanspreekpunt voor de straatteams, ga ik nog be-

denken hoe we deze actieve wijkbewoners meer kunnen steunen in 

2020. Mijn wens voor 2020 is dat we nog meer overkoepelende activitei-

ten/evenementen kunnen organiseren met meerdere straatteams.  

Sabine Dingler, opbouwwerker Schiedam – Zuid  

Reparatie Hoofdbrug 

 B.V.S.Z. 
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Deze keer was ik niet echt kwaad maar meer ge-

schokt en verdrietig. Op wie moet je tenslotte boos 

zijn als de “daders op het kerkhof” liggen, zoals ze 

dat zeggen. En misschien, als ik er goed over had  

nagedacht, had ik het kunnen voorzien, maar wie 

denkt daar nu aan? Spook liep geregeld bovenop  

het randje van de televisie, als een koorddanser.  

Ook werd door Spook en kornuiten de tv soms ge-

bruikt als springplank wanneer ze elkaar achterna  

 

zaten. En toch….., ik heb er nooit bij stil-

gestaan. Totdat ik op een ochtend wakker 

werd en zag dat mijn tv was omgevallen. 

Toen ik hem rechtop zette, zag ik dat er 

een stukje van de voet af was, maar dat 

was geen probleem, ik kon dat er gewoon 

onder leggen en dan stond hij goed. Verder 

was er eigenlijk niks aan te zien. De tv 

leek verder in orde. Totdat ik hem ’s 

avonds aanzette…… Het bleek dat mijn 

beeldscherm zo beschadigd was, dat ik aan 

de linker kant alleen nog maar gekleurde strepen zag. Dat was dus het einde van mijn 5 

jaar jonge tv. En wat moet je dan? Ik heb allemaal holle muren, dus ophangen was geen 

optie en bovendien, mijn huis is dusdanig klein dat, waar ik hem ook zou ophangen, ik ze-

ker weet dat Spook een manier zou vinden om er bovenop te springen. De enige manier 

om mijn nieuwe tv veilig te stellen, was een tv-kast. En dan ontdek je dat blijkbaar de tv 

is uitgegroeid tot een soort sieraad voor de huiskamer en er gewoon geen dichte tv-kasten 

meer te koop zijn! Gelukkig had een vriendin van mij nog een ouderwetse tv-kast van gre-

nen staan die zij kwijt wilde. Nu 

heb ik dus een giga tv-kast staan 

waardoor mijn mooie uitzicht 

bijna volledig weg is en moet ik 

de kast elke avond goed dicht-

maken met een touwtje zodat ze 

de deurtjes niet open maken, 

maar……, mijn tv is veilig! 

 

Nicky Sprado 

De Witjes en ander gespuis deel 5 

 B.V.S.Z. 
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Beste mensen,  
 

hierbij een oproep aan mannen, vrouwen en jong volwassenen om mij te mailen wan-

neer je een beroep hebt of hebt gehad waar weinig over bekend is. Wat het beroep nou 

precies inhoudt, een beroep waar misstanden over zijn of wanneer je bijzonder beroep 

hebt of hebt gehad. Ik kom dan bij u thuis om u hierover te interviewen en uw verhaal 

wordt dan geplaatst in de Gorzette. U kunt mailen naar nickado@kabelfoon.nl onder 

vermelding van de volgende gegevens: 

- in het onderwerp van de mail: ‘beroep uitgelicht’ 

- en in de mail: uw naam, telefoonnummer en het beroep waarover u wilt worden  

geïnterviewd.  

 

Nicky Sprado 

 

Oproep voor interview over beroepen 

Ongeveer 80 leden krijgen de Gorzette ‘digitaal’. Zij kregen voorheen een mail dat de 

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

Gorzette lezen. Dus wat is het voordeel voor mensen die zo milieubewust zijn? Deze le-

den krijgen de Gorzette nu als PDF opgestuurd. 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 in-

neemt, heeft u al genoeg oud papier? Geeft u dat dan door aan de redactie.  

GORZETTE DIGITAAL 

 B.V.S.Z. 
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Gorzenkerk gemeentemonument sinds 2003 

 B.V.S.Z. 
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Naar verwachting neemt binnenkort het 

Bisdom Rotterdam een besluit per 1 juli as 

de H. Hartkerk (Gorzenkerk) aan de ere-

dienst te onttrekken. Wat de toekomstige 

functie kan zijn wordt in opdracht van het 

Parochiebestuur de Goede Herder onder-

zocht. De Gorzenkerk is sinds 2003 een ge-

meentelijk monument, met een bijzondere 

architectuur en prachtige kunstwerken op 

de muren. In 2004 en daarna hebben wijk-

bewoners, de commissie van aanbeveling 

en velen die de Kerk een warm hart toe-

dragen uitgesproken dat dit beeldbepalen-

de gebouw hoort bij de wijk Gorzen en een 

waardevol gebouw is voor Schiedam. Dat is 

nog steeds zo. In verband met een gesprek  

hebben Liesbeth en Mari Dingenouts een en 

ander nog eens op een rij gezet, de func-

ties toegelicht en benadrukt waarom de 

Gorzenkerk als monument met passende 

nieuwe functie(s) behouden moet blijven. 

Ook geven zij in hoofdlijnen een indruk van 

de geschiedenis van de parochie en de 

kerk. Op 8 februari publiceerde het AD een 

artikel ogv een gesprek met Liesbeth Din-

genouts. Dit AD artikel vindt u op de vorige 

pagina. Mari Dingenouts  

 B.V.S.Z. 
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Dat zegt hij in een uitgebreid interview in het Algemeen Dagblad. Het gaat de geboren  

Gorzenees voor de wind. Privé staan er uitdagende zaken op de rol en overheerst het geluk 

(ook al tobt moeder Mar met de gezondheid en is ze in Frankeland gaan wonen), en sinds 

hij het assistent-trainerschap van Feyenoord als betrekking kan opvoeren, staat hij zakelijk 

ook volop in de belangstelling. Tussen de bedrijven door werkt de Wolf (56) aan de oprich-

ting van een stichting. Zo vaak wordt hij voor activiteiten voor een goed doel gevraagd, dat 

het misschien wel een goed idee is daar struc-

tuur in aan te brengen en zelf zijn 'doelen' te 

kiezen. "Ik word vaak gevraagd iets te doen 

voor het goede doel, heb voetbal-clinics gege-

ven voor de Dirk Kuijt Foundation. Hoe mooi is 

het dan om zoiets zelf te starten?” 

De Wolf wil kleine voetbalveldjes aanleggen in 

achterstandswijken, aldus het AD, en de eerste 

komt in de Gorzen in Schiedam, waar hij op-

groeide. "Dat vind ik een verplichting, maar het 

is ook een droom", aldus de Wolf. 

 

John de Wolf wil voetbalveldje in de Gorzen 

 B.V.S.Z. 
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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? 

 B.V.S.Z. 
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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 
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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 

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 

Warme wijklunch  12.00  Heilig Hartkerk   informeer naar de data 

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

Koersbal   13.30-15.30 Hof in Zuid/Seniorenwelzijn iedere dinsdag   € 4,00 p/maand 

Taarten van J&S  15.30-17.00 J & S    1 x per maand   gratis 

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

Meditatie   19.30-20.30 Lucky U    laatste v.d. maand  € 7,50 p/keer 

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

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

 

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   € 6,00 plankje 

Knutselinstuif     Leliestraat 10/DOCK  informeer naar de data 

 

 

Ga je voor de eerste keer, informeer voor de zekerheid even bij de  

organisator. De gegevens vind je op de volgende pagina. De vermelde 

activiteiten in deze agenda gelden voor de komende 3 maanden.  

Uiteraard zijn wijzigingen voorbehouden.  

 B.V.S.Z. 
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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  € 6,00 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 
 

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 

 

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  

 B.V.S.Z. 
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Van de penningmeester 
Beste leden, 

Niet te geloven zo snel als een jaar voorbijvliegt. Je hoort het van iedereen: hoe ouder je 

wordt hoe sneller het lijkt te gaan. Maar we gaan er in 2020 weer met frisse moed tegen-

aan. Ook deze jaarvergadering is er weer uitleg gegeven wat we allemaal met het geld 

gedaan hebben in 2019. De grootste uitgave was wel de vloer in de grote zaal die we van 

een nieuwe vloerbedekking hebben laten voorzien. En voor 2020 hebben we ook weer  

volop plannen zoals u op de jaarvergadering hebt kunnen horen. Alles wordt duurder, zo-

als huur, benzine, boodschappen, zorgverzekering enz. maar 1 ding blijft ook dit jaar het-

zelfde en dat is de contributie voor het lidmaatschap van onze club. Die houden we ook 

dit jaar weer gewoon op € 7,-. Mijn verzoek is dan ook: vergeet niet om uw contributie 

over te maken zodat we verder kunnen met opknappen van het pand. Zij die een  

automatische incasso hebben afgegeven: dit wordt eind maart afgeschreven van de 

bankrekening. Echter door een fout van mij zijn er al vele die dit zelf gedaan hebben. 

We houden er rekening mee. Heeft u dit nog niet gedaan, geef dan de bank opdracht om 

dit elk jaar op b.v. 1 maart te doen. U heeft er dan geen omkijken meer naar, en als u 

om wat voor reden ook wil stoppen met het lidmaatschap 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 don-

derdag van 10.00 u.-12.00 u. en van 14.00 u.- 16.00 u. Wilt u geen 

lid meer zijn; even een telefoontje of mail naar 

b.v.s.z@kpnmail.nl, dan weten we wat en kunnen we ons ledenbe-

stand aanpassen.  

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

De penningmeester. 

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. 

 B.V.S.Z.  B.V.S.Z. 
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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   Yvonne Hoenen  Steenstraat 19   06 - 49 99 81 00 

     Jip Helwegen   Steenstraat 25   06 - 46 34 05 66 

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 

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 

Opbouwwerker Sabine Dingler p/a Leliestraat 10  dingler@wotschiedam.nl   06-10503833 

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

 

Ereleden: Hennie Bogerd (in herinnering), Jan Joore (in herinnering), Nel Bogerd, Willem van Vessem 

 B.V.S.Z. 
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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 

Buurtagent en politie      0900 – 88 44 

Buurtpreventie        06 - 28 92 45 32 

BVSZ          010 - 473 05 03 

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 

Lichtblauwe brigade      010 – 219 14 55 

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 

 

 B.V.S.Z. 
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     Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid 

      Koninklijk goedgekeurd op 23 maart 1974 

       Geachte bewoner, 

 
Kent u de Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid, de BVSZ, al? Al meer dan 45 jaar ondersteunt de vereni-
ging bewoners uit de wijk om de woon- en leefsituatie in de wijk Zuid te verbeteren. Het bestuur bestaat 
uit vrijwilligers die onderverdeeld zijn in verschillende werkgroepen, zoals Huurdersbelangen, Stadsver-
nieuwing/Milieu en de Redactie van de Gorzette (ons verenigingsblad). Samen met groepen actieve leden 
(straatteams en klankbordgroepen) onderhouden wij contacten met vele instanties zoals de Gemeente, 
het WOT (Wijk Ondersteunings Team) en Woonplus, en nemen wij deel aan het Wijkoverleg.  

Voor slechts € 7,00 per jaar kunt u lid worden en daarvoor krijgt u: 

- ondersteuning en advies bij contacten en instanties 

- 4 keer per jaar de Gorzette en jaarlijks het jaarverslag 

- een 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 PDF (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: ……………………………….……………………….. 

 B.V.S.Z. 
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