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Voorwoord van de redactie
Deze Gorzette is ‘afgemaakt’ door mijn charmante assistent Fred. Mijn (uitgestelde)
vakantie begon nl vóór de sluitingsdatum van 1 september. Met zijn ervaring en kennis
(hij heeft mij veel tips en trucs geleerd) heb ik met een gerust hart het voltooien van
de Gorzette aan hem overgelaten. Bedankt Fred!
Helaas deze keer geen bijdrage van Henk, maar wat in het vat zit verzuurt niet. Wel
heeft Mari, die zei het rustig aan te gaan doen, weer flink van zich laten horen. Zo leest
u over een het getijdenpark en een voorstel om Nelson Mendela te vernoemen. Jan
Crama, die ook voor de bewonersvereniging belangrijk is geweest, wordt herdacht. Onze razende reporter Nicky heeft het verraderlijke virus gekregen: lees hoe het haar is
vergaan. En voor de liefhebber weer eens een sudoku. Langzaamaan komt het verenigingsleven weer op gang, hoewel we ons nog wel aan de anderhalvemeter afstand moeten houden. Check voor de zekerheid nog even of de activiteiten door gaan.
Bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en veel leesplezier.

Marieke

Van de penningmeester
Beste leden,
Intussen is, ondanks dat heel stil is in de Leliestraat, het pand aardig opgeknapt. We
hebben niet stil gezeten. De kleine vergaderzaal en de trap naar boven zijn het aanzien
weer waard. Ook is er een nieuwe vloer gelegd in de vergaderzaal, zodat we straks als
het allemaal weer mag in een frisse omgeving kunnen vergaderen of bijeenkomsten
kunnen houden.
Wat zouden we ook graag zien dat de ongeveer 25 leden die nog niet hun contributie
betaald hebben, gaan betalen. Want het kost allemaal veel en we hebben bijna geen
inkomsten. Dus kom op maak die € 7,- even over. Mocht er inmiddels betaald zijn dan
heeft dit elkaar gekruist, sorry daarvoor.
Of laat ons weten dat u geen lid meer wilt zijn, graag een telefoontje of mail naar
b.v.s.z@kpnmail.nl dan halen we u uit het leden bestand. Ook een mooie optie is om de
bank opdracht te geven dit bijvoorbeeld elk jaar op 1 maart te doen, u heeft er dan
geen omkijken meer na. En als u om wat voor reden ook wil stoppen met het lidmaatschap (kan ik me niet voorstellen) dan is eenzelfde handeling naar de bank zo gepiept.
Ons rekeningnummer is NL14 INGB 0003 5925 51 t.n.v.Bewonersver. Schiedam-Zuid.
Of per kas aan de Leliestraat 10. Dit is mogelijk op dinsdag en donderdag van 10.00 u.12.00 u. en van 14.00 u.- 16.00 u.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De Penningmeester
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INHOUD

Hoe word ik lid van de BVSZ?
De bewonersvereniging SchiedamZuid (BVSZ) is een vereniging van
en voor de bewoners. Veel bewoners spannen zich in om het woonen leefklimaat in de wijk te verbeteren. U kunt hier ook gebruik van
maken en uw steentje bijdragen.
Dit kan door lid te worden voor
slechts € 7,00 per jaar.

Voorwoord
Van de penningmeester
Zieke iepen gekapt
Getijdenpark krijgt vangarm
Corona-proof zaalverhuur
In memoriam Jan Crama
Schreiershuisje beschilderd
U kunt u aanmelden door een
briefje te schrijven, of een e-mail Eens een schooier, altijd een schooier
te sturen, maar u kunt ook naar
Klaverjas– en Jokeravonden
ons kantoor komen. Dit kan op
maandag en donderdag van 10.00 Servicepunt woningverbetering
tot 12.00 uur. Op deze tijden is
Waar blijft de Houthaven brug?
een medewerker aanwezig die uw
De koning van de Gorzen is niet meer
gegevens noteert en u verder
Herinrichting Hoofdstraat & Nieuwe Haven
helpt met de afhandeling van de
inschrijving. Na het voldoen van
Prijspuzzel
de contributie krijgt u een aardigheidje dat betrekking heeft op on- Dan heb je ineens corona
ze wijk.
Vernoeming Nelson Mandela
Een voorportaal, niet alleen voor De Gorzen
Voorts ontvangt u 4 keer per jaar
De Gorzette, ons informatieve
Dock/Wot info
wijkblad, het jaarverslag en uitnoIngezonden brief: Mandela Pad
digingen voor vergaderingen en
informele wijk-bijeenkomsten.
Fors minder woningen Houthaven
Bovendien kunt u een beroep doen
Havendijk: Stand van zaken
op onze actieve leden. Zij kunnen
Het boek de Warnow van Hans Steketee
u helpen en van advies dienen. U
kunt ook zelf een actieve rol spe- Dit is Schiedam
len in de belangenbehartiging van
Activiteitenagenda
de wijkbewoners.
Werkgroepen
Wilt u iets schrijven voor De Gorzette? Dat kan! Uw bijdrage is van Sudoku
harte welkom. U kunt het sturen
Straatteams / Bestuur
naar:
Belangrijke telefoonnummers
redactiegorzette@gmail.com.
Maak iedereen lid van de B.V.S.Z.
De sluitingsdatum is:
1 december 2020.

Adverteren in de Gorzette
is goedkoper dan u denkt!
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
U ADVERTEERT DUS 4 MAAL VOOR DIT BEDRAG

Stuur een mail naar
redactiegorzette@gmail.com
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GROENELAAN 44, TEL: 010 - 426 78 16

Speciaal slagerij MAAN
Groenelaan 44, tel 010-4267816
125 jaar een begrip
De specialist voor al uw BBQ-vlees en salades
Creatief met vleeswaren, echt iets anders!
Voor kleine én grote groepen.
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Zieke iepen gekapt
Ze stonden er al lang, maar zijn
te ernstig aangetast door iepenziekte en daarom zijn een aantal
iepen op de Havendijk gekapt.

Foto: Leon Verzijden

De iepenziekte
wordt veroorzaakt
door schimmels en
veroorzaakt
verwelking van
takken.
Uiteindelijk sterft
hierdoor de gehele
boom.

Helaas is deze ziekte onomkeerbaar en kunnen de bomen hier
dus niet van genezen. In totaal
gaat het om 13 bomen, waar in
het najaar weer nieuwe bomen
voor worden aangeplant.

Foto: Reginald de Vries
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Getijdenpark krijgt een ‘vangarm’ tegen afval
Eb en vloed waren er al in de Wilhelminahaven, maar er komt in het najaar ook een
vangarm die drijvend afval uit het water moet wegsluizen. Wethouder Jeroen
Ooijevaar van infrastructuur, openbare ruimte en recreatie rekent op zo'n twee
zeecontainers vol drijvende troep per maand, die automatisch uit het water worden
gevist.
De aanleg van het getijdenpark in SchiedamZuid nadert haar voltooiing. Het afgelopen
halfjaar zijn de oevers en omgeving aangepakt
en zijn damwanden in de havenbodem geduwd
om de oevers geleidelijk te laten aflopen. Dit
om te voorkomen dat de aangebrachte oevergrond in de vaargeul zou verdwijnen. "We hebben dat uiterst voorzichtig gedaan na bodemonderzoek, want in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook hier nogal wat explosieven
gedropt", vertelt projectleider René Alberts van de gemeente Schiedam. Momenteel
wordt er nog gewerkt aan wandelpaden rond het nagelnieuwe getijdenpark aan de Havendijk. "Er zal in dit gebied meer biodiversiteit komen en het water zal schoner
worden", zegt Ooijevaar. "We willen ook de historie van Schiedam wat zichtbaarder
maken.
Hier lagen grauwe basaltblokken en nu komt er een natuurvriendelijke oever met meer
biodiversiteit. De getijden zijn door de aanpassingen nu ook steeds meer zichtbaar. Er
komen nieuwe vegetatie en dieren. Wat ook heel belangrijk is, is dat deze haven en de
nieuwe boulevard hier meer verbonden worden met de binnenstad.
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De 'plasticvanger' komt als drijvend object in het water van het getijdenpark en zal
zo'n dertig tot veertig kuub afval uit het water vissen. "Momenteel ligt een dergelijk
systeem al in de Keile-haven in Rotterdam", vertelt Alberts. "Het is allemaal nog wat
experimenteel en we hopen dat het in september of oktober geplaatst kan worden. Ook
dan moeten voorzichtig wat palen de grond in om de verzamelbak voor het afval te
verankeren. Die moet meebewegen met het tij."
Het Rotterdamse bedrijf, dat in de Keilehaven een proefopstelling heeft aangelegd,
verwacht dat Schiedam een vangarm krijgt
van maximaal zo'n 200 meter in lengte. Het
moet een modernere versie worden van het
kleinere Rotterdamse zusje, dat na wat
aanpassingen goed blijkt te werken in de
Keilehaven. Rijkswaterstaat is de grote
trekker van het project om meer getijdenparken in Nederland aan te leggen. "De waterkwaliteit zal hierdoor echt verbeteren",
zegt Ooijevaar. "Ze betalen ook het gros van de aanlegkosten. En zeg nou zelf, hier op
een bankje zitten, in het groen, en genieten van alles dat voorbij vaart", somt de
Schiedamse wethouder op. "Bovendien is het een historische plaats, want hier was
vroeger een openluchtzwembad in de haven. Hier kun je heerlijk zitten en in het luchtledige staren", besluit Ooijevaar.
Bijdrage: Rijnmond/Ronald van Oudheusden
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OTTICA
EYE
FASHION

Groenelaan 99a, 3114 CD Schiedam
tel. 010 426 19 30 seeyou@otticafashion.nl
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Corona-proof zaalverhuur
Zoals u al in het voorwoord van de penningmeester al heeft kunnen lezen, is ook de Bewonersvereniging getroffen door de Corona-crisis. Naast een kleine gemeentelijke subsidie zijn
wij financieel afhankelijk van de contributies van onze leden en hebben wij ook inkomsten
vanuit de zaalverhuur. Het gebouw waar de BVSZ gevestigd is, beschikt over een grote en een
kleine vergaderzaal. Sinds de start van de crisis heeft het bestuur besloten alle activiteiten
en de zaalverhuur te staken.
Nu is echter het moment gekomen om voorzichtig
toch weer de zalen te verhuren, hetzij met een aantal flinke aanpassingen om te voldoen aan de RIVMregels. De belangrijkste veranderingen zetten wij
hier op een rijtje.
De grote vergaderzaal heeft zolang de RIVM-regels
gelden een vaste opstelling, waardoor iedereen 1,5
meter afstand kan houden. De tafels staan in de zogenaamde “bistro-opstelling” en het is dan ook niet
toegestaan om van deze opstelling af te wijken. Het
maximaal aantal personen, dat tegelijkertijd in de
grote zaal aanwezig mag zijn, is 30. De ingang en
uitgang zijn gescheiden. In de afbeelding hiernaast
kunt u de opstelling zien.
De kleine vergaderzaal kende altijd al een vaste opstelling, echter is daar het maximaal aantal personen teruggebracht naar 6 om aan de RIVM-regels te voldoen. Alle andere normale
huisregels zijn gewoon van toepassing:
De zaalhuur kan opgedeeld worden in drie dagdelen:
Ochtend van 09:00 – 12:00 uur of Middag van 13:00 – 17:00 uur of Avond van 18:00 – 23:00 uur
Het tarief per dagdeel bedraag € 40,00 Dit tarief is exclusief koffie, thee en/of frisdranken
(grote zaal) of inclusief koffie en thee (kleine zaal). Wanneer u besluit geen consumpties af
te nemen bij de BVSZ, is het gebruik van de keuken niet toegestaan. Wanneer u toch gebruik
wilt maken van onze keukenapparatuur en -materialen dan geldt een toeslag van € 15,00 per
dagdeel. Let op, het verstrekken van eigen consumpties blijft dan ook niet toegestaan. Voor
charitatieve instellingen kunnen wij andere tarieven hanteren. Neem hiervoor contact op
voor meer informatie.
NB: de zalen kunnen alleen gebruikt worden voor vergaderingen en bijeenkomsten. Dus geen
verjaardagen of andere feestelijke activiteiten.
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Jan Crama
Riet en Jan Crama zorgden ervoor dat de mensen die in het bedrijfsleven moesten overwerken, niets tekort kwamen. Jan was voorzichtig begonnen met op zijn fiets warme koffie rondbrengen tijdens de schaft, vooral bij de Gusto aan de andere kant van de Buitensluis. Het werd een daverend
succes. Jan Crama voer soms
een week of twee mee op
schepen en kookte dan elke
dag voor de bemanning.
In de jaren zestig telde
Schiedam 48 stembureaus.
Daar zaten gemeenteraadsleden, ambtenaren en vrijwilligers de hele dag de stembiljetten in ontvangst te nemen. Wie zorgde voor hun natje en droogje? De familie Crama.
In 1974 breidde De Klok uit met een vergaderzaal voor veertig mensen en een eetzaal voor
24 personen, op de eerste etage boven De Klok. In 1972 werd Crama eigenaar van boerderij Landvreugd in Groenoord-Zuid. Dat was een uitkomst voor de wijkbewoners, onder wie
veel oud-Gorzenaren die blij waren de arbeidershuisjes verruild te kunnen hebben voor
moderne flatwoningen. Ze kwamen in Landvreugd klaverjassen, bridgen en bingoën.
Oudste zoon Peter Crama baatte de boerderij uit. Net als De Klok in de Gorzen werd Landvreugd een gewilde plek om er recepties, huwelijksfeesten en bedrijfsparty’s te vieren.
Crama heeft een groot Schiedams publiek gehad. Toch kreeg hij, de vernieuwing voorstaand, niet altijd zijn zin. Op
dinsdag 8 oktober 1968 vergaderde
de winkeliersvereniging in de Goede Havenkerk aan de Westfrankelandsedijk. Daar pleitte Crama ervoor om van de Groenelaan een
winkelpromenade te maken. Maar
zijn idee om de Groenelaan voor
autoverkeer af te sluiten en er een
voetgangersgebied van te maken –
de winkeliers van de Hoogstraat
waren dat tezelfdertijd ook van
plan – werd niet uitgevoerd, onder
meer omdat het problemen met
laden en lossen zou geven en de omwonenden de parkeerdruk in de zijstraten niet zagen
zitten.
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Het Schreiershuisje
Het Schreiershuisje, gebouwd rond 1930, gaf werklieden die op de boot wachtten om
naar hun werk te gaan beschutting tegen regen en wind. Een halte met genoeg ruimte
voor de wachtenden om te kunnen ijsberen in de langgerekte vorm van het gebouw.
Vissersvrouwen zwaaiden op deze plek huilend hun mannen en zonen uit die gingen
werken op zee. Dit hartbrekend afscheid zorgde ervoor dat het wachthokje de naam
Schreiershuisje kreeg.

Stichting Mooi Werk zet zich samen met Sjef van Duin en Esther Zitman, beiden beeldend kunstenaar, in om culturele activiteiten te organiseren rond het Schreiershuisje
in Schiedam-Zuid. Kunstenaars realiseren tijdelijke kunstwerken in dit voormalige
wachthuisje. De historie en identiteit van dit monumentale huisje en de combinatie
van woord en beeld staan hierbij centraal. Het Schreiershuisje is een belangrijk, monumentaal gebouwtje binnen het cultureel erfgoed van Schiedam en specifiek in de wijk
Zuid.
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Kunstschilder Willem van der Hooft is een geboren en getogen Gorzenees en is vaak te
vinden aan de Maasboulevard, uitkijkend over het water. In zijn werk laat Willem zich
telkens inspireren door de geschiedenis. In archieven speurt hij naar beeldmateriaal
van alom bekende Schiedamse plekken uit vervlogen tijden ‘waarvan men nu nauwelijks meer weet heeft hoe het er ooit uit heeft gezien’. Dit is alweer de zestiende tentoonstelling in deze presentatieruimte. De muurschildering is hier de hele zomer te
zien.

De muurschildering ‘het oude havenhoofd’ van Willem van der Hooft is geïnspireerd op
een foto van het Hoofd uit de jaren twintig. We zien Café de Maas, de paardentram en
de goederen zoals die daar altijd op de kade lagen opgestapeld. De schildering heeft als
toevoeging een venster met kozijnen en gordijnen, waardoor je als bezoeker van het
huisje als het ware ‘door een venster naar het verleden kijkt’.
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Eens een schooier, altijd een schooier
straat te eten, maar hee, Ayka heeft minimaal 4 jaar op straat geleefd en alles gegeten waar ze aan kon komen om in leven te
blijven, dus waarom zou ik haar dat nu verbieden? Haar maag is wel wat gewend. Bovendien is het voor haar net zoiets als konijnen jagen, alleen hier “vangt” ze ook
echt iets mee. Natuurlijk laat ik haar niet
alles opeten wat ze vindt, ze mag er een
beetje van. Ook mag ze geen gesloten vuilniszakken open maken, maar als er een
open ligt, mag ze kijken of er wat van haar
gading bij zit.

Voor mijn werk moet ik vaak heel vroeg
op. Dat wil zeggen, als ik om 07.00 uur
moet beginnen dan sta ik al om 04.00 uur
op. Zo heb ik één uur voor mezelf, één uur
om Ayka uit te laten en nog tijd over om
mijn tas in te pakken en op weg te gaan.
Hierdoor kwam ik erachter dat
Ayka dol is op nachtelijke wandelingen.
Waarschijnlijk doet haar dat denken aan
de tijd dat ze nog op straat zwierf. De
nachten zijn dan natuurlijk de beste tijd
om op je gemak overal te snuffelen,
zonder mensen en zonder al te veel
verkeer.

En zo lopen Ayka en ik, midden in de
nacht, als een stel zwervers, het afval af
te struinen. Ayka loopt los en ik doe wat ik
voor mijn werk ook doe; ik hou het verkeer
in de gaten en geef haar het commando
“wachten” wanneer ze voor een auto wil
oversteken. Maar zelfs dat weet ze soms
zelf. Vaak kijkt ze eerst voor ze oversteekt
en soms, wanneer ze wil oversteken en ik
geef het commando “wachten” loopt ze
door, omdat ze al heeft ingeschat dat,
wanneer zij bij de auto komt, de auto al
voorbij is en dan luistert ze gewoon niet.
Slimme meid hoor, die Ayka!
Nicky Sprado

En zo, gek als ik ben, ging ik er al om 03.00
uur uit, zodat Ayka twee uur de tijd had.
Tijdens één van deze wandelingen (Ayka
mag altijd bepalen waar we naar toe gaan)
ontdekte Ayka een wijk waar, laten we
zeggen, de mensen niet zo netjes zijn.
Overal ligt los afval en bij de vuilcontainers staat en ligt er meer naast dan dat
erin zit. Kortom, paradijs voor Ayka! Tijdens normale uren moet ik Ayka tig keer
vragen om mee te gaan naar buiten, maar
nu niet meer! Een kwartier nadat ik ben
opgestaan komt ze al van de bank en staat
te trappelen om de donkere nacht in te
gaan. En zodra we buiten komen gaat doelgericht de pas erin en gaat de speurtocht
beginnen.
Eergisteren was de vangst een stuk bot en
een kaakje, gisteren scoorde ze broodkruimels, driekwart pizza (die mocht ze niet
helemaal opeten) die ze onder een auto
vandaan trok en nog 2 helften van een
broodje. Ik zal niet beweren dat het voor
alle honden goed is om dingen van de

PS: bijgevoegde foto en filmpjes (te zien op de
website) zijn van ’s ochtends heel vroeg toen de
zon al op was.
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Klaverjas- en jokeravonden in de Leliestraat 10

Beste Kaarters.
We hadden hier graag geschreven dat de kaartavonden in de Leliestraat weer gaan beginnen, maar gezien het oplopende aantal mensen wat besmet is en wordt met het
Corona Virus, durven we het nog niet aan om met zoveel in de zaal te gaan zitten.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte als we een poging gaan wagen. Ieder krijgt
dan persoonlijk bericht van ons.
Dus nog (hopelijk) even geduld. Maar blijf vast oefenen thuis
We gaan jullie graag weer zien.
Wim en Bram.
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Waar blijft de Houthaven brug?
Wij zijn nu ongeveer 20 jaar bezig om over het spuigedeelte van de Houthaven een fiets/
loopbrug te krijgen. Het zat op onze voordracht in de allereerste plannen van de woningbouw aan de Houthaven.
Toen kwam in 2008 de bankencrisis, waardoor de bouw in fasen gerealiseerd zou gaan worden. Maar jammer genoeg werd ook onze brug weggesaneerd en dat is tegen onze wens. Te
meer omdat daar ook geen overleg over is geweest. De gemeente en de bouwer hebben dat
samen besloten. Vanaf dat moment hebben wij regelmatig aangegeven dat onze wijk recht
heeft op zo’n brug. Die wens hebben wij regelmatig aangegeven, maar wat gebeurde er afgelopen juni? Wethouder Minhas vertelt tegen de raad geen cadeautjes te willen geven aan de
bouwer. Hij vergeet even dat het een voorziening voor de wijk is en geen cadeautje voor de
bouwer, want het was onze wens om een betere verbinding te hebben met het zwembad en
het Sterrenbos (volgens gemeente Volkspark).
Eenmaal privé sanitair gehad
Er worden in Schiedam regelmatig bruggen gebouwd, waarbij wij denken:
is dit wel echt nodan wil je niet anders meer.
dig? Namelijk 3 bruggen vlak bij elkaar bij de Euroscoop en een brug waarbij heel Schiedam
vraagtekens heeft gezet over de Lange Haven. En dit waren niet de goedkoopste bruggen!

De brug die wij wensen is veel goedkoper dan deze bruggen, maar op een of andere manier
wordt deze de wijk niet gegund.
Het bestuur

De koning van de Gorzen is niet meer
Afgelopen zomer is Jan Crama overleden. Hij was een bekende en geliefde Gorzenees. Op
zijn initiatief is bijvoorbeeld Zwembad Zuid er gekomen. Hij organiseerde de Oranjefeesten
op Koninginnedag en was een van de oprichters van de middenstandsvereniging, waarvan hij
voorzitter is geweest. In de jaren '80 werd door de bewoners van de Gorzen gesproken over
Jan als "de koning van de Gorzen" en dat was niet negatief bedoeld, maar uit waardering voor
alles wat Jan voor de wijk heeft gedaan.
In het Stadsblad stond een heel mooi stuk over hem geschreven door Kor Kegel. Ik neem aan
dat velen van u dit hebben gelezen. Dan zult u waarschijnlijk, net als wij, onder de indruk
zijn van wat Jan allemaal heeft gedaan.
Als bestuur wensen wij de nabestaanden van Jan Crama veel sterkte.
Het Bestuur
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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 nononsensementaliteit maken van Van Leeuwen een geliefd adres als het om fietsen gaat.
Van Leeuwen Tweewielers is dealer van Gazelle, Giant, Batavus en Sparta.
Ook hebben wij een breed assortiment elektrische fietsen. Op zoek naar een fiets die echt aan al uw wensen voldoet?
Kom gerust langs om ons aanbod te bekijken en een proefrit te maken. Wij geven u graag advies.
Groenelaan 48, 3114 CJ Schiedam
info@vanleeuwentweewielers.nl
www.vanleeuwentweewielers.nl

Tel.: 010 426 33 36
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Openingstijden:
di-vr : 09:00 - 18:00 uur
za
: 09:00 - 17:00 uur
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Herinrichting Hoofdstraat & Nieuwe Haven
Onlangs zijn de werkzaamheden in het kader van het project “Van rivier naar stad” gestart.
Naast de herinrichting van de Havendijk is dit het tweede grote project dat van start is gegaan in Schiedam-Zuid. De werkzaamheden houden onder meer in: het vernieuwen van het
wegdek en trottoirs, dat beperkt zal worden opgehoogd. Daarnaast worden de lantaarnpalen
vervangen voor energie zuinige LED-verlichting en wordt ook een deel van de riolering vervangen. Het rioolstelsel zal worden gescheiden, hierdoor wordt de afvoer van regenwater gescheiden van het rioolwater. Natuurlijk krijgt ook het straatbeeld een opknapbeurt.
Het project is opgedeeld in drie hoofdfases. Zo ontstaan er overzichtelijke werkvakken. Op
onderstaande schets is de fasering te zien. Per fase is een gedeelte van het werk opgebroken. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. De fasering is afgestemd met de hulpdiensten. Er wordt gestart in de Hoofdstraat. De werkrichting is van de Koninginnebrug richting
de Hoofdbrug. Met FASE 1 beginnen we op 24 augustus 2020. Voor die datum wordt een vooraankondiging op de wegomleiding geplaatst. Op deze wijze is men op de hoogte dat de weg
wordt opgebroken. Op de dag van opbreken gaat de wegomleiding in. FASE 2 start in september (ongeveer halverwege de maand): het overige deel van de Hoofdstraat (deze fase loopt
tot de Hoofdbrug). FASE 3 start een maand later, ongeveer halverwege oktober. Dan wordt er
begonnen aan de Nieuwe Haven. Deze fase is langer dan de andere twee fases en de verwachting is dan ook dat daar tot eind december gewerkt wordt. Bij de start van een fase
worden de omwonenden geïnformeerd per brief.
Gedurende de werkzaamheden worden woningen en bedrijfspanden zoveel mogelijk bereikbaar gehouden, bijvoorbeeld door loopschotten. Omleidingsroutes zullen met borden worden
aangegeven. Aangezien ook de Havendijk (gedeeltelijk) afgesloten is, zullen
de omleidingsroutes veelal gebruik maken van de Nieuwe Maasstraat.
Tijdens de werkzaamheden zet aannemer Verheij Infra een omgevingsmanager in. De omgevingsmanager is Marjolijn Rietveld. Heeft u vragen en of
opmerkingen laat het Marjolijn dan weten! Zij is telefonisch te bereiken via
telefoonnummer 06 12 73 70 26 of per
e-mail: marjolijn@verheijsliedrecht.nl

Fase 3
Fase 2

Fase 1

U kunt natuurlijk ook contact opnemen
met de projectleider vanuit de gemeente Schiedam: Nicolai van der Val
via telefoonnummer 14 010 of stuur
een mail naar contact@schiedam.nl
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Prijspuzzel BVSZ

2020 - 3

Horizontaal:
1. Afwijzing 3. Molentrechter 6. Groep schepen 9. Plaats in Brazilië 10. Deel van de
mond 11. Begraafplaats 12. Meisjesnaam 14. Flinkheid en kracht 15. Rivier in ZuidHolland 18. Lichamelijke oefening 19. Bedwingen 23. Tamelijk veel 25. Opera van
Verdi 26. Tijdvak 28. Groot hert uit de poolstreken 31. Waffel 33. Rivier in Italië
34. Maaltijd 35. Kopie 39. Drinkbeker 40. Godsdienstige handeling 42. Haarkrul
43. Vogel 44. Naaigerei 45. Opschrift 46. Slot

Verticaal:
1. Marterachtig roofdier 2. Beroep 3. Verbouwer 4. Langspeelplaat 5. Spel met houten staafjes 6. Matroos 7. Uitroep 8. Geweldig leuk 13. Stof, gemaakt van samengeperste wol 16. Mafkees 17. Eiser in een proces 19. Weefsel 20. Engels eiland
21. Watervogel 22. Na dato 24. Tijdperk 27. Verbrandingsrest 29. Zijrivier van de
Rhône 30. Bank 32. Deel van stadion 33. Deel van het dak 36. Steenslag 37. Afkeer
38. Dijkhelling 40. Soort 41. Onbesliste stand

De oplossing van de vorige puzzel was
ANDERHALVEMETERSAMENLEVING
Er waren 25 goede oplossingen, een record!
De prijs is deze keer beschikbaar gesteld
door Gerard van der Vlies, de winkel die
(bijna) alles heeft.
Het is een boodschappenwagentje, altijd
handig als je flink hebt lopen shoppen,
twv € 44,95.
De gelukkige winnaar is:
de heer of mevrouw de Boer
uit de Nieuwe Maasstraat.
Van harte gefeliciteerd! De redactie neemt
binnenkort contact met je op over hoe je de
prijs kunt afhalen.
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Prijspuzzel

© www.puzzelstad.nl

2020 - 3

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

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

Oplossing prijspuzzel 2020 - 3
Oplossing: ……………………………………………………………………………………………...
Uw naam: ……………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………. Postcode: 311……………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………lidnr: ……..………...
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En dan….. heb je ineens Corona
zware roker en heb steeds gezegd dat ik het
niet zou overleven wanneer ik corona zou krijgen. Gelukkig ben ik een positief ingesteld
mens en erg nuchter, dus na een avondje piekeren besloot ik het maar af te wachten. Tenslotte kun je er weinig tegen doen en moet je
het gewoon uitzitten. Met mijn vriend ging het
inmiddels alweer beter. Die had alleen zeer,
zeer ernstige hoofdpijn en geen reuk en
smaak, maar verder niks. Ik kreeg wat meer
klachten; ging niezen, was soms misselijk, had
soms maagkrampen, hoestte af en toe, had
ook geen reuk en smaak meer, had spierpijn
en gewrichtspijn en was zo ontzettend moe!
Dat laatste was eigenlijk nog het ergst.

Het zat al heel lang in de planning; met mooi
weer zou ik met een vriend wat gaan drinken
op het terras. Zaterdagavond 18 juli was het
ontzettend druk en gezellig op het terras. Mijn
vriend had wat hoofdpijn, maar dat kwam vast
door de airco in de auto. Het was een hele gezellige avond (met gepaste corona-afstand) en
ik was dan ook pas om 03.15 uur thuis.
De dagen erna was mijn vriend behoorlijk ziek
en toen hij geen reuk en smaak meer had,
ging hij naar de huisarts. Die sloeg daar meteen op aan. Geen reuk en smaak is één van de
symptomen van corona. Hij liet zich testen en
donderdag kwam de uitslag; hij was positief.
Natuurlijk ging ik meteen bedenken wat dit
voor mij inhield. Op de site van de GGD staat
dat als je langer dan een kwartier in nauw
contact met iemand bent geweest die corona
heeft, je zelf ook 14 dagen in quarantaine
moet. Dus, ik moest de volgende dag werken
en heb meteen mijn werkgever gebeld met
het hele verhaal. Fysio, lunch met vriendinnen, boodschappen met mijn moeder, vrijwilligerswerk in het asiel, allemaal voor de komende twee weken afgebeld.

’s Ochtends was ik vroeg wakker en ging dan
Ayka uitlaten (rond 05.00 uur) voor onze vuilnisbakkenronde van 2 soms zelfs 3 uur. Als ik
dan thuis kwam, ging ik weer naar bed voor 3
of 4 uur. Ik moet zeggen; ik ben een spekkoper. Mijn klachten waren mild, een echte
goeie griep is erger. En ik dacht, zolang ik het
maar niet benauwd krijg, is dit goed vol te
houden. We horen allemaal de vreselijkste
verhalen over corona, maar we horen niet dat
9 van de 10 gevallen zo verlopen als bij mij en
mijn vriend. Ik dacht zelf dat het gros van de
corona gevallen ernstig waren en dat zulke
gevallen als mijzelf een uitzondering, maar
het blijkt omgekeerd. Wat ook een misverstand bij mij was; ik dacht dat ik het niet
meer kon krijgen als ik eenmaal gehad had,
maar dat is ook niet waar. Er zijn mensen die
het gewoon twee keer krijgen.

Ik voelde me wel een beetje bezwaard; ik
voelde me prima! Was het niet overdreven om
zo te reageren? Maar stel nou dat ik iemand
aansteek en diegene overlijdt? Dat wil je toch
ook niet op je geweten hebben? Dan maar
meteen een test laten doen. Nee, doen ze
niet. Ze testen pas wanneer je symptomen
hebt. Twee dagen later voelde ik me toch niet
zo jofel. Ik was moe en mijn lijf deed pijn. Nu
kon ik me wel laten testen. Dinsdagochtend
naar de Margriethal en woensdag kreeg ik de
uitslag; positief. En dat is raar. Die ziekte
waar je zoveel over hebt gehoord, waardoor
mensen op de IC zijn beland en zijn overleden, opeens ben je één van hen. Ik ben een

Zo zie je maar, al doe je nog zo voorzichtig en
neem je alle maatregelen in acht, dan nog kun
je ineens besmet raken. Dus blijf voorzichtig
en op je hoede en blijf je houden aan de regels!
Nicky Sprado
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Vernoeming Nelson Mandela in openbare ruimte
Hierbij sturen Han vd Horst en Mari Dingenouts het door hen samengestelde voorstel,
dat eerst langs 3 deskundige Schiedammers
Albert Bons, Hans Verlinde en Jessica Silva is
gegaan en daarna is ingediend bij de secretaris van de Commissie Naamgeving Openbare
Ruimte (CNOR). Ons voorstel is op de agenda
geplaatst ter bespreking op 3 september, aanvang 15.00 uur tijdens deze openbare vergadering.
Op 3 februari jl zag het college na 6 jaar nog
geen mogelijkheid een geschikte straat,
plein, brug te vinden die past bij de positie
van Nelson Mandela. Op 18 juni jl berichtte
de gemeente dat de CNOR op 3 september
het onder meer zal hebben over de mogelijkheden voor het vernoemen van Nelson Mandela. Ruim voor de 18e juni besloten Han vd
Horst en Mari Dingenouts om samen een voorstel te maken voor het vernoemen van de
Promenade of Boulevard in de nabijheid van
de kom Wilhelminahaven en het Zwembad
Zuid, waar het getijdenpark is aangelegd. Met
de secretaris is kort na 18 juni afgesproken
dat het voorstel van Han en Mari via hem naar
de CNOR gaat en dat we zo nodig een toelichting geven. De genoemde deskundigen zijn
ook van harte welkom, mits vooraf aangemeld. Dit geldt ook voor belangstellenden ivm
het houden van voldoende afstand, meldde
de secretaris.
Tussen het Volkspark, langszij het Zwembad
Zuid, de kom van de Wilhelminahaven, met
het Getijdenpark en de oever ontstaat een
fraaie promenade, die haven(s) en stad verbindt. De promenade heeft een doorloop op
de Westfrankelandsedijk langs de Wilhelmina23

haven richting Havendijk en Maasboulevard.
Door zijn aard en vorm valt het nieuwe
(verbindings)gedeelte op verschillende manieren aan te duiden: als (korte) boulevard, als
esplanade, als (wandel)promenade en als ontmoetingsplaats.
Het is duidelijk dat voor enig verkeer geen
ruimte zal zijn. Dat blijft rijden op de Westfrankelandsedijk die ter plekke een scherpe
bocht maakt bij het eind van de Willem de
Zwijgerlaan. De hele omgeving is groen. Toch
zijn de Gorzen (Schiedam Zuid) en het Westen nabij. Waarom zal hier als vanzelf een

wandelboulevard (promenade) en ontmoetingsplek tot ontwikkeling komen? Het is voor
omwonenden gemakkelijk te bereiken. Tegelijkertijd is de afstand tot de woonbebouwing
zo groot dat klachten met betrekking tot
overlast niet te verwachten zijn. Dit wordt
voor Westen en Gorzen gegarandeerd doel
van een wandeling in de omgeving. Daar aan
de rand van het nieuwe getijdenpark en
vlakbij het zwembad, aansluitend op het
Volkspark en de Maasboulevard is het
aangenaam toeven, vooral als de gemeente
dat met het nog nodige straatmeubilair en
sport en spel mogelijkheden faciliteert.

B.V.S.Z.
sport, groen en natuur, werkgelegenheid,
educatie, menselijke waardigheid en de idealen van Nelson Mandela.

Het ingediende conceptplan van de Vrienden
van Zwembad Zuid om hier een multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum (met
zwembad) te realiseren zou van grote waarde
zijn voor de gebiedsontwikkeling van dit deel
van Schiedam tot genoegen van velen.

Het is in een document voor een Commissie
Naamgeving Openbare Ruimte misschien offtopic maar te denken valt ook aan het planten van een Vrijheidsboom of een Nelson Mandelaboom. Die hoeft helemaal niet snel groeiend te zijn, als hij maar een brede kruin
vormt onder welke groepen kunnen samenkomen zoals dat in Afrika overal al duizenden
jaren gebeurt. Misschien komen pas volgende
generaties bij elkaar onder deze boom, omdat
hij pas dan na decennia volgroeid is, maar dat
is een reden te meer voor ons om nu zo´n geschenk en bijzondere herinnering en waardering aan hem achter te laten.

Wij denken dat de eerstgenoemde volwaardige functie al uitnodigt tot een vernoeming
naar Nelson Mandela. Waarom?
Mandela was een vrijheidsstrijder die na zijn
overwinning de verzoening met de voormalige
tegenstanders tot zijn voornaamste prioriteit
maakte. Hij belichaamt in de ogen van de hele wereld de verzoening, ontmoeting en de
verbinding. Hij is de kampioen van iedereen
die strijdt tegen discriminatie en racisme. Hij
stond voor gelijkwaardigheid, begrip en respect voor elkaar en dat is in deze tijd iets
waar we allemaal een voorbeeld aan kunnen
nemen. Hij bracht vrede, besteedde veel tijd
aan het luisteren naar anderen en inspireerde
velen door zijn daden. Zijn foundation wil dat
we met elkaar de dialoog blijven aangaan
over belangrijke sociale kwesties. Dit zal ongetwijfeld tot in lengte van jaren zo blijven.
Daardoor zal het publiek ook aan het eind van
de eeuw nog weten waar Nelson Mandela voor
stond en waarom juist deze plek naar hém
vernoemd is en voor verbinding zorgt.

Kortom er is voor deze nieuwe hotspot van de
stad geen betere naam dan Nelson Mandela
Boulevard, Nelson Mandela Esplanade, Nelson
Mandela Promenade of Nelson Mandela Plaats.
Waar hebben we elkaar destijds voor het
eerst ontmoet, waar sprong de vonk over? Bij
de Vrijheidsboom of de Nelson Mandela Boom
op de Nelson Mandela Boulevard, Nelson Mandela Promenade of Nelson Mandela Plaats.

De Wilhelminahaven is maar voor een gedeelte getijdenpark. Drie van de vier oevers blijven dienstbaar aan de industrie en ondernemers. Er zijn rond deze haven nogal wat internationale bedrijven gevestigd. Dat geeft
dit vernieuwde gebied een mondiaal tintje.
Ook de bezoekers van buiten zullen onmiddellijk de connectie zien tussen dit unieke gebied, waar ontmoeten en verbinden centraal
staan oa in de relatie tot de geschiedenis,

PS. Te overwegen valt twee wandelpaden, die
hierop uitkomen, te vernoemen naar de grote
gangmakers achter Zwembad Zuid en de
Zwemsport Tiny Krikke-Hein en Paula Kooper.
Samenstellers Han vd Horst ( 06-4216620) en
Mari Dingenouts ( 06-10121438)
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Een voorportaal, niet alleen voor de Gorzen
De plek waar Mari Dingenouts zijn Nelson
Mandela Promenade wil, maakt dan ook geen
deel uit van de Gorzen. Maar waarvan dan
wel? De plek wordt omzoomd door het Volkspark. Het Westen begint pas een eindje verderop. Het is een soort van niemandsland.
Het is tegelijkertijd het voorportaal van de
Gorzen en van Het Westen. Je zou ook kunnen
zeggen: het is een ontmoetingspunt.

Mari Dingenouts, niet geboren maar sinds zijn
huwelijk met een inboorlinge wel getogen in
de Gorzen, ziet graag dat er naast het zwembad in de scherpe bocht van de Westfrankelandsedijk een Nelson Mandela promenade
komt. Dat is om tal van redenen een erg goed
idee maar helemaal onomstreden is het plan
niet. Zo zijn er Gorzenezen die graag een
volksstemming zouden zien. Dit roept uiteraard de vraag op waar de Gorzen dan beginnen en waar ze ophouden.

Daarom is het o zo’n geschikte plek om naar
Nelson Mandela vernoemd te worden. Als president van Zuid-Afrika heeft hij zich consequent ingezet voor ontmoeting en verzoening,
dit nadat hij om zijn verzetsdaden tegen het
ondemocratische apartheidsregime tientallen
jaren gevangen had gezeten. Zo is Nelson
Mandela een voorbeeld en een rolmodel geworden voor de hele wereld.

Deze bijzondere wijk is altijd een eiland geweest dat een beetje opzij van de oude jeneverstad lag. Het was eerst een havenkwartier
en later ook de buurt waar de werknemers
van de grote werven een woonstee vonden,
onder andere in de monumentale arbeiderswoningen van Volkshuisvesting, die nu met
zoveel liefde zijn gerestaureerd. Dat leverde
de Gorzen een soort status aparte op: de bewoners verschilden in toon, stijl en gedrag
van de overige Schiedammers. Het centrum
van hun wereld was niet de Koemarkt maar
de Groenelaan. Als zij op de Hoogstraat gingen winkelen, zeiden ze niet dat ze naar “de
stad” gingen maar naar Schiedam. In de wijk
maakt men ook een onderscheid tussen Gorzenezen, die er geboren zijn en Gorzenaren,
mensen van buiten die het burgerrecht hebben verkregen nadat zij jaren en nog eens jaren hun best hadden gedaan.

De nieuwe promenade ligt ook nog eens tegen
de Wilhelminahaven aan en het bijbehorende
bedrijventerrein aan. Dat is een nogal internationaal stukje Schiedam waar varensgezellen, chauffeurs en zakenrelaties uit vele landen komen. Voor hen heeft de naam Nelson
Mandela een bekende klank. Ze beseffen
meteen dat ze welkom zijn.In dat voorportaal
waar mensen die anders langs elkaar heen
zouden lopen, elkaar ontmoeten.
Han vd Horst
Meer van Han lezen? Kijk op schiedam24.nl

Je kunt de Gorzen alleen over een brug benaderen. Het zijn er zes: de Hoofdbrug of Varkenssluis, de Wilhelminabrug over de Buitenhaven, de brug over de Spuihaven die de Havendijk verbindt met de Westfrankelandsedijk
en tenslotte de twee bruggen over de Westerhaven. Aan de ene kant is het Gorzen, aan de
andere kant niet. Dat staat buiten kijf.

Wijkoverleg in 2020
in de Leliestraat 10, maandag 19.30 uur

9 november
Noteer deze data in uw agenda! Natuurlijk
onder Corona-voorbehoud.
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Ingezonden brief: Mandela Pad
Dit wil ik even kwijt: Op 18 augustus j.l. las ik een artikel over het getijdenpark Wilhelmina
aan de West-Frankenlandsedijk in de Waterweg editie van het AD. De heren M. Dingenouts en
historicus Han ven der Horst adviseren de CNOR (Commissie Naamgeving Openbare Ruimte), na
eerdere teleurslellingen (Sportpark en Stadserf), de promenade de naam mee te geven van
Nelson Mandela. Ik wil hier mijn ongenoegen over uitspreken.
Ik fietste laatst in Schiedam-Noord over het Jan van Schijndel pad en dacht bij mezelf
"waarom dit pad vernoemen naar een groot middenvelder uit de roemruchte jaren van een
volksclub uit de Gorzen". Een naamsverandering lijkt mij voor de hand liggen. Nelson krijgt
zijn Mandela-pad in Noord en in Zuid wordt het de Jan van Schijndel-Promenade of de Jan van
Schijndel Allee.De Gemeente Schiedam heeft deze aanleg aangegrepen om de omgeving tot
recreatiegebied op te knappen. Wandelen, fietsen en struinen. Wat te denken als straks de
Havendijk weer open gesteld gaat worden voor het (vracht) verkeer. Dan is het gedaan met de
rust.
Michaël Egbers

Fors minder woningen Houthaven
Het nieuwbouwproject Houthaven in Schiedam zal worden voltooid. Maar wel met minder woningen. Zouden er aanvankelijk nog 145 huizen worden gebouwd, dat worden er nu slechts 64,
in het hogere segment. Houthaven is een nieuw gedeelte van het Schiedamse eiland De Gorzen. De Gorzen vormt samen met De Plantage en Het Nassaukwartier Schiedam-Zuid een waterrijke en groene omgeving. De 60 eengezinswoningen die er al staan grenzen aan het bestaande gedeelte van de wijk en aan de Havendijk, dat een weids uitzicht biedt over de dijk
en het Spuikanaal.
Het project Houthaven dateert al uit 2008. In totaal zouden er 205 vrijesectorwoningen worden gebouwd. Maar tijden veranderen. Zo kampt de gemeente met een milieuvraagstuk voor
lucht en geluid en een bezwarenprocedure vanuit de havens en gasloos bouwen. Kortom,
Schiedam kan niet meer aan haar verplichtingen voldoen, wat een financieel verlies tot gevolg
heeft voor zowel de gemeente als ontwikkelaar AM. Dat er daardoor nog maar 64 in plaats van
145 huizen worden gebouwd in het hogere segment en dat er in de wijk een bruggetje is komen te vervallen, is voor veel politieke partijen een verrassing. ,,Maar", zo benadrukt wethouder Fahid Minhas: ,,het bouwen van middeldure woningen is altijd al de bedoeling geweest.
We hebben zeker geen cadeautjes gegeven aan de ontwikkelaar. We hebben juist de schade
beperkt voor de gemeente."De onderhandelingen over het plan lopen al 3 jaar. Minhas: “Het
liep in de miljoenen, daarom moesten we uitvoerig onderhandelen. Als we de woningen voor 2
à 2,5 ton in de markt zetten, loopt het tekort nog verder op. Daarom doen we dat niet. Voor
fase 2 van Houthaven moet nog wel een bestemmingsplan worden gemaakt dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dan is de raad dus weer aan zet om een oordeel te vellen".
Sandra Don, Rotterdams Dagblad 27-06-2020
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Havendijk: Stand van zaken
En toen werden er opeens een aantal iepen gekapt op de Havendijk… De vele (boze) reacties
op internet en facebook legden een verband met de herinrichting van de Havendijk. We
moeten echter deze geruchten uit de wereld helpen. De bomen waren echt ziek en moesten
echt op korte termijn gekapt worden. Veel takken waren al afgestorven en, zoals u ook kunt
lezen op pagina 5, konden deze bomen binnen enkele weken volledig afsterven en zo vormden zij een gevaar voor de omringende
huizen. De gemeente en Irado hebben
de omwonenden tijdig ingelicht en beloofd nieuwe bomen in overleg met de
bewoners te planten. Mede op verzoek
van de bewoners wordt de herplant
meegenomen met de herinrichting van
de Havendijk. Het perk waar de meeste
bomen stonden, zou namelijk al opgeknapt worden in het project.
Maar goed, fase 1 (Westfrankelandse
Dijk - Havenstraat) is afgerond en voor
de bouwvak is een goede start gemaakt met fase 2 (Havenstraat - Lekstraat). In augustus
zijn de werkzaamheden weer opgestart met het restant van fase 2 en is de aannemer ook
gestart met een deel van fase 5 (het opknappen van Havendijk “beneden”). Hier gaat het
om de straat en parkeerplaatsen tussen de Voornsestraat en de Abbenbroeksestraat.
In de komende maanden zullen de fases 3, 4 en het restant van fase 5 worden uitgevoerd.
Dan is de Havendijk tussen de Lekstraat en de Koninginnebrug aan de beurt.
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Daarna wordt ook het nieuwe fietspad aangesloten op het bestaande fietspad op de Maasdijk. Ook worden nog alle straten die parallel lopen aan Havendijk opnieuw ingericht en zullen er meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd. In de kleine blokken onderaan deze pagina’s kunt u exact zien welke delen van de Havendijk wanneer worden afgesloten.
Er is ook een beplantingsplan gemaakt. Aan de noordzijde van de Havendijk zal de beplanting voornamelijk bestaan uit essen, iepen en heesters. De zuidzijde krijgt een parkachtig
karakter met iets grotere bomen zoals de suikeresdoorn. Daarnaast zullen verschillende bomen met een diversiteit in bloeicyclus en kleur geplant worden.
Tijdens de werkzaamheden aan de Havendijk zet aannemer Van Ooijen een
omgevingsmanager in. De omgevingsmanager is Remco de Bruin. Heeft u
vragen en of opmerkingen laat het
Remco dan weten! Hij is telefonisch te
bereiken via telefoonnummer 06 20 60
32 39 of per e-mail via havendijk@vanooijen.nl.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen
met de projectleider vanuit de gemeente Schiedam: René Alberts via telefoonnummer 14 010 of stuur een mail naar contact@schiedam.nl o.v.v. Havendijk.
Het project zal dus tot het einde van het jaar voor de nodige overlast en wegafsluitingen
zorgen. Daarnaast starten per eind augustus ook de werkzaamheden vanuit het project “Van
rivier naar stad”. Dit project behelst de herinrichting van de straten tussen De Nieuwe haven
en de Koninginnebrug. De Gorzen zal dan ook in de laatste maanden van het jaar een stuk
slechter bereikbaar zijn dan normaal.
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Het boek De Warnow van Hans Steketee
Zee kiezen met vrienden, muziek maken en leven van de wind – voor Arnoud is dat het
ultieme idee van vrijheid. In 2013 vertrekt hij met zijn vriendin Tirza en 6 anderen op
zijn zelf verbouwde schip, de Warnow, naar Schotland en Noorwegen, op zoek naar het
Noorderlicht. Nadat ze bijna schipbreuk hebben geleden gaat een deel van de
bemanning van boord. Maar Arnoud, Tirza en Peter besluiten hun avontuur door te zetten.
Hans Steketee, NRC-journalist
en zeezeiler, raakt in de ban
van dit verhaal. In het kielzog
van de Warnow reist hij van
Schiedam naar Schotland en probeert te begrijpen wat er tijdens die laatste oversteek is gebeurd. Wie was Arnoud? Wat bewoog hem? Waarom dwong hij
de Warnow op de ruige Noordzee te varen, terwijl het
scheepje hier niet voor was gebouwd? In een meeslepende reconstructie laat Steketee zien waar de gedroomde en de echte zee elkaar vinden.
Avontuur komt soms met een prijs, dat zou de les kunnen zijn van
het verhaal van Ger Smit uit Simonshaven.
Met direct de aantekening: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.
Ger Smit is muzikant, opgegroeid in Oudenhoorn, op Voorne-Putten. Hij woont al
een tijd in Simonshaven. Laatst verscheen
zijn autobiografie Zingend naar het Noorderlicht, over wederwaardigheden in de
muziek en over het opgroeien in een gezin
dat wordt getroffen door verlies. Maar de
meeste aandacht trekken de laatste hoofdstukken van het boek. Daarin reconstrueert
Ger de laatste weken uit het leven van zijn
dochter Tirza, die 7 jaar geleden op de
Noordzee verdween met het schip de
Warnow.
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Die verdwijning was ook de aanleiding om de pen op
te pakken. De Warnow voer op 18 maart 2013 uit vanuit de haven van Schiedam met 8 man aan boord, onder wie de tweelingdochters van Ger, Tirza en Dana.
Een kleine maand later stapten na allerlei perikelen 5
van de opvarenden van boord in Schotland, onder wie
Dana.
Haar zus Tirza wilde wel de oversteek naar Noorwegen maken samen met haar geliefde Arnoud Brinkman
uit Schiedam en hun gezamenlijke vriend Peter van
Liere. Het idee was om naar het Noorderlicht te gaan
kijken. Maar dat zullen ze nooit hebben gezien. Na 17
april is niets meer van het schip en de 3 opvarenden
vernomen. Óver hen wel.
Landelijke media en regionale media als RTV Rijnmond en Omroep Zeeland hebben herhaaldelijk aandacht besteed aan de vermissingszaak. Roland Vonk
bezocht Ger Smit om het aangrijpende verhaal over
de Warnow op te tekenen.
Toelichting Liesbeth Dingenouts:
Het is een aangrijpend boek. Het schip heeft in de
Voorhaven gelegen en is vandaar op zijn reis vertrokken. Aan de Voorhaven, aan de Gustozijde is een
gedenkplaat aangebracht.
Foto: Mari Dingenouts

Deze regeling geldt
voor kinderen van 4
t/m 18 jaar!
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Fotografieliefhebbers opgelet: het fotografieproject Dit is Schiedam gaat van start!
Ben jij een fotografieliefhebber en lijkt het jou leuk om samen met andere Schiedammers
te fotograferen en jouw fotografievaardigheden te ontwikkelen? Dan hebben wij leuk
nieuws! In september start het project Dit is Schiedam.
Het bewonersinitiatief ‘Dit is Schiedam’ brengt Schiedammers met een interesse in fotografie bij elkaar om samen het leven in hun stad te fotograferen en meer te leren over fotografie. Het programma loopt over een jaar en bestaat uit een serie excursies en workshops waarin iedere keer een andere Schiedamse wijk wordt bezocht en een ander aspect
van fotografie wordt belicht. Zo ontdek je opnieuw je eigen stad, leer je andere enthousiaste (hobby)fotografen kennen én krijg jij de kunst van het fotograferen beter in de vingers. Het programma mondt uit in de foto expositie in de zomer van 2021. De startbijeenkomst vindt plaats op maandagavond 28 september in de Korenbeurs.
Alle Schiedammers met een interesse in fotografie zijn welkom. Er worden geen eisen
gesteld aan het niveau en het te gebruiken apparatuur. Kortom, ook met je Smart-phone
ben je welkom! Dit is Schiedam is een initiatief van Cees en Piet, twee hobbyfotografen uit de wijk Oost. Cees en Piet zijn
de initiatief-nemers van het populaire
Facebook-platform ‘Fotografie-vrienden
van Schiedam en Omstreken’.
Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Schiedamse (vak fotografen, de fotografievrienden van Piet en
Links Piet, rechts Cees. Foto van Anne Doeken.
Cees, en wordt ondersteund door Stichting
Mooi Werk. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door een het Fonds Schiedam
Vlaardingen en de Gemeente Schiedam. Meer informatie: www.dit-is-schiedam.nl
Om je aan te melden voor één of meerdere programmaonderdelen gelieve een e-mail te
sturen naar aanmelden@dit-is-schiedam.nl met daarin een vermelding van het programmaonderdeel waarvoor jij je wilt aanmelden, jouw naam, telefoonnummer en postcode.
Je aanmelding wordt bevestigd per mail.
Nota bene: in verband met Corona en een beperkt aantal plaatsen is het van belang dat
alle deelnemers zich van te voren opgeven.
Voor de workshops wordt een deelnemersbijdrage van 5 Euro per persoon per keer gevraagd. Gelieve dit contant (en gepast) op locatie te betalen.
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t 68d
Nieuwe Maasstraa

Bibliotheek - Computerclub - Sjoelen - De lange tafel - Spelletjes en handwerken
Massage en healingpraktijk - Live muziek - Koersbal - Gymnastiekclub
Klaverjassen - Creatieve contactochtend - Pedicure - Fotoclub HIZ
Yoga - Bingo - Pilates - Dansen - Ontspannen en bewegen
Of gewoon een praatje en een lekkere bak koffie!

WWW.HETHOFINZUID.NL
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Activiteitenagenda
MAANDAG
Bibliotheek

9.00-12.00

Hof in Zuid

iedere maandag

Bloedprikken St Franciscus

9.00-09.30

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

Meidenclub gr 7, 8, 1e klas

15.30-16.45

Leliestraat 10/DOCK

iedere maandag

€ 7,50 p/maand

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

Hof in Zuid

iedere dinsdag

DINSDAG
Bloedprikken St Franciscus

9.00-10.00

Hobby en vrije tijd

10.00-12.00

Hof in Zuid/Seniorenwelzijn

3e v.d. maand

kosten materiaal

Koersbal

13.30-15.45

Hof in Zuid/Seniorenwelzijn

iedere dinsdag

€ 4,00 p/maand

Wijkagent

19.00-20.00

Hof in Zuid

2e v.d. maand

Sjoelen

19.00-22.00

Hof in Zuid/Seniorenwelzijn

iedere dinsdag

€ 4,00 p/maand

Pilates

19.30-21.00

Hof in Zuid

iedere dinsdag

€ 20,00 p/maand

Klaverjas- en jokeravond

19.45-22.30

Leliestraat 10/DE GORZE

iedere dinsdag

€ 2,50 p/keer

WOENSDAG
Bibliotheek

9.00-12.00

Hof in Zuid

iedere woensdag

Gymnastiek

9.30-10.30

Hof in Zuid

iedere woensdag

€ 4,00 p/keer

Bakkie op woensdag

9.30-11.00

Leliestraat 10/WOT

iedere woensdag

gratis
gratis

FC de Gorzen, voetbal

13.30-14.45

Maasboulevard/DOCK

iedere woensdag

Bibliotheek

14.00-17.00

Hof in Zuid

iedere woensdag

)

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

€ 5,00 p/keer

Bingo

19.30-22.00

Hof in Zuid

2e v.d. maand

€ 6,00 plankje

Knutselinstuif of

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.

GORZETTE DIGITAAL
Ongeveer 90 leden krijgen de Gorzette ‘digitaal’. Deze leden krijgen de Gorzette
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 inneemt, heeft u al
genoeg oud papier? Geeft u dat dan door aan de redactie.
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DONDERDAG
Pilates

9.00-10.30

Hof in Zuid

iedere donderdag

Pedicure

9.00-12.00

Hof in Zuid

op afspraak

€ 20,00 p/maand

Spelletjes/handwerken

13.30-16.00

Hof in Zuid/Seniorenwelzijn

iedere donderdag

gratis

Bingo

13.30-15.30

Hof in Zuid/Seniorenwelzijn

laatste vd. maand

€ 6,00 plankje

Spreekuur BVSZ

14.00-16.00

Leliestraat 10

iedere donderdag

gratis

In de Pot van Zuid

17.00-19.00

Leliestraat 10/DOCK,WOT

3e vd. maand

€ 5,00 p/keer

Taverne Schranserij

17.00-19.00

de Pionier

1e vd. Maand

€ 4,00 pp

Bibliotheek

19.00-21.00

Hof in Zuid

iedere donderdag

Pilates

19.30-21.00

Hof in Zuid

iedere donderdag

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

***

11.00-13.00

Leliestraat/DOCK

info@hhg-schiedam.nl

gratis

***

15.30-16.30

Leliestraat 10/HHG

iedere zondag

gratis

€ 20,00 p/maand

VRIJDAG

ZATERDAG
Goednieuwsclub

ZONDAG
Samenkomst **

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.
Alle activiteiten van J&S en Lucky U zijn opgeschort en er komt, na de verbouwing, een heel nieuw
programma.
*** vanaf september

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

Hof in Zuid

Nieuwe Maasstraat 68d 010 - 266 92 42

info@hofinzuid.nl

Hof in Zuid, bibliotheek

Nieuwe Maasstraat 68d 010 - 226 92 42

info@debibliotheekschiedam.nl

J&S/Lucky U

Groenelaan 38a

06 53 28 32 35

contact@jsprojecten.nl

Seniorenwelzijn

Natalie Wassink

06 - 57 31 43 80

info@seniorenwelzijn.nl

010 - 473 05 03

bvsz.wimvogel@hotmail.com

DE GORZE/Willem Vogel Leliestraat 10
Zwembad Zuid

Westfrankelandsedijk 3 010 - 426 16 82

** HHG / Plantagekerk

Bert Krooneman

Lenie Pranger

Hobby & vrije tijd

06 - 15 12 08 93

Pionier

Lenie Hoogstad

06 - 51 88 30 19

evangelisatie@hhg-schiedam.nl
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Werkgroepen B.V.S.Z.
Werkgroep Huurdersbelangen
Sjaak Bijloo (coördinator)

Geervlietsestraat 37b

010-4268166

John Ouwens

Grevelingenstraat 62

010-4732997

Wout Broere

Havendijk 222

010-4737037

Hans Grob

p/a Leliestraat 10

010-4730503

Albert Bons

Volkerakstraat 18

010-4731945

Volkerakstraat 18

010-4731945

Werkgroep Milieu

Werkgroep Stadsvernieuwing
Albert Bons

Werkgroep Wijk- en Buurtbeheer
bestaat uit contactpersonen van de straatteams.

Sudoku
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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

PIONIER

contactpersoon onbekend

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

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

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

37

B.V.S.Z.
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
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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 vereniging bewoners uit de wijk om de woon- en leefsituatie in de wijk Zuid te verbeteren. Het bestuur bestaat
uit vrijwilligers die onderverdeeld zijn in verschillende werkgroepen, zoals Huurdersbelangen, Stadsvernieuwing/Milieu en de Redactie van de Gorzette (ons verenigingsblad). Samen met groepen actieve leden
(straatteams en klankbordgroepen) onderhouden wij contacten met vele instanties zoals de Gemeente, het WOT (Wijk Ondersteunings Team) en Woonplus, en
nemen wij deel aan het Wijkoverleg.
Voor slechts € 7,00 per jaar kunt u lid worden en daarvoor krijgt u:
- ondersteuning en advies bij contacten en instanties
- 4 keer per jaar de Gorzette en jaarlijks het jaarverslag
- een glossy jubileumnummer 35+ van de BVSZ
Bestuur BVSZ, Leliestraat 10, 3114 NK Schiedam, telefoon 010 – 473 05 03.
Maandag en donderdag van 10.00 — 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: ……………………………….………………………..
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