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Voorwoord van de redactie
Het ergste hebben we achter de rug. En wie is er nou niet blij dat we geen mondkapje meer
hoeven te dragen? Ja, als je je hebt gesneden met scheren, of je hebt een lelijke puist op je
gezicht, of een koortslip, of je mist een tand. Dan was een mondkapje wel handig. We mogen weer knuffelen en zoenen. Misschien zijn we door die corona wel af van het 3x zoenen;
dat vond toch eigenlijk iedereen overdreven? Alleen kwamen we er moeilijk vanaf. Deed je
er 1 of 2 zonder het aan te kondigen, dan ontstond er vaak een ongemakkelijke situatie. De
ontvanger keerde dan toch de andere wang naar je toe. Ik houd het voortaan op 2.
Blij ben ik met Henk Burggraaf en Bart Bos, die voor leuke stukjes zorgen met mooie foto’s
van vroeger en nu. En natuurlijk met iedereen die mij voorziet van kopij, want 40 pagina’s
vullen valt niet mee. Op pagina 5 een stuk over betaald parkeren, een serieus onderwerp
waar we allemaal mee te maken krijgen. Wij roepen dan ook iedereen met klem op straks
mee te doen aan de enquête en er goed over na te denken. Het is een eenmalige kans om
mee te beslissen, meeste stemmen gelden. Sommige zullen blij zijn, anderen juist helemaal
niet, maar het lijkt nu een feit. Tot zeker juni volgend jaar hebben we de tijd om aan het
idee te wennen. Ik hoop dat de gemeente tegen die tijd een locatie heeft gevonden voor de
bedrijfsbusjes. Ik weet dat ze er druk mee bezig zijn. Heeft u vragen, neem gerust contact
met ons op.
Marieke

Beëindiging voorzitterschap Albert Bons
Hierbij wil ik de leden van de Bewoners Vereniging
Schiedam Zuid mededelen dat ik besloten heb om
bij de eerstvolgende ledenvergadering, in februari
2022, af te treden als voorzitter van deze mooie
vereniging. Ik heb het dan 35 jaar gedaan, dus
vind ik dat het tijd wordt dat er een opvolger
komt. Ik kan wel blijven zitten tot zich iemand
aanmeldt, maar dan weet ik nu al dat niemand
zich beschikbaar zal stellen. Vandaar dat ik zelf tot een einddatum heb besloten. Ik doe
hierbij gelijk een oproep aan de leden om, wanneer zij het stokje van mij over willen nemen, zich bij het bestuur aan te melden. Ik blijf overigens wel als gewoon bestuurslid beschikbaar. Ik heb veel ups en downs meegemaakt in deze club en ook veel lief en leed gedeeld. Maar over het algemeen waren het fantastische jaren met een fijne ploeg van medebestuurders.
Ik denk met dankbaarheid terug aan het in mij gestelde vertrouwen.
Voorzitter Albert Bons
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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
De voorzitter vertrekt
Betaald parkeren
Pieter Sandersplein
Toen en nu: Hagastraat
Kaartclub de Gorze
Zomer bij de voedselbank
U kunt u aanmelden door een
briefje te schrijven, of een e-mail Kunstwerk Rozenburgerplein
te sturen, maar u kunt ook naar
Poezen deel 2: Smiechel
ons kantoor komen. Dit kan op
maandag en donderdag van 10.00 Prinses en superheld voor 1 dag
tot 12.00 uur. Op deze tijden is
Recept: dadeltaart
een medewerker aanwezig die uw
In memoriam Arie Zwamborn
gegevens noteert en u verder
helpt met de afhandeling van de
Toen en nu: Pendrechtsestraat
inschrijving. Na het voldoen van
Schreiershuisje
de contributie krijgt u een aardigheidje dat betrekking heeft op on- Vakantie aan de Maas
ze wijk.
Nieuwbouw Houthaven
Voorts ontvangt u 4 keer per jaar
Prijspuzzel
De Gorzette, ons informatieve
Arie Zwamborn
wijkblad, het jaarverslag en uitnoBericht straatteams
digingen voor vergaderingen en
informele wijk-bijeenkomsten.
Maastuin
Bovendien kunt u een beroep doen
op onze actieve leden. Zij kunnen De gasfabriek
u helpen en van advies dienen. U
Bericht van de penningmeester
kunt ook zelf een actieve rol spe- Trappen afgesloten
len in de belangenbehartiging van
Activiteitenagenda
de wijkbewoners.
Werkgroepen
Wilt u iets schrijven voor De Gorzette? Dat kan! Uw bijdrage is van Groenelaan 50
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:

Adverteren in de Gorzette
is goedkoper dan u denkt!

1 december 2021.

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 (april tot april)
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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Betaald parkeren
De Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst' is door de raad vastgesteld op
3 november 2020. De uitgebreide versie vindt u op onze website, bvsz.nu (onderaan het
item ‘BVSZ wil inspraak parkeer-problematiek’ staat een verwijzing). Daarmee is betaald
parkeren (of gereguleerd parkeren) een feit geworden. BVSZ had liever gehad dat bewoners ook inspraak zouden hebben gehad in de keuze wel of niet betaald parkeren, maar die
beslissing is, zoals gezegd, al genomen. Wel krijgen wij inspraak over het tijdvenster.
Betaald parkeren gaat dus ingevoerd worden; eerst in West (januari 2022), daarna in Zuid
(voorjaar 2022). De gemeente informeert de bewoners (Zuid in oktober/november) middels
een flyer met daarbij een enquête over de keuze van het tijdvenster. Het is belangrijk dat
iedereen de enquête invult want daarna is het: meeste stemmen gelden. Daarom alvast
wat vóórinformatie over de keuzes:
1. maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Opties: - ook zaterdag tot 20.00 uur
- maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
- maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur
- vanaf 10.00 of 11.00 uur
2. maandag t/m zaterdag van 17.00 tot 22.00 uur
Opties: - vanaf 16.00 uur
- tot 23.00 uur
Er is ook ruimte voor overige opmerkingen: maak daar gebruik van.
Tarieven: de 1e vergunning gaat € 75,- per jaar kosten, de 2e € 185,-. Een 3e kan alleen bij
invoering aangevraagd worden en kost € 300,00. Zonder vergunning kost parkeren € 2,- per
uur. Voor bezoekers van vergunninghouders geldt een tarief van € 0,40 per uur. De vergunninghouder kan via een app het bezoek aanmelden. Hoe dit precies werkt hoort u later
nog. En denkt u nu al: o jee, wat is een app, hoe moet dat nou? Wij als bewonersvereniging
zullen u daarmee helpen. Wij houden u in de volgende edities van de Gorzette op de hoogte. Het is dus nog niet zo ver, maar de tijd gaat snel. Denkt u goed na over de keuzes en
wat de gevolgen zijn. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de wijk, de winkeliers. Het
probleem van de bedrijfsbusjes is nog niet opgelost. De gemeente is op zoek naar een geschikte locatie waar deze busjes, bewaakt, kunnen staan. Het tijdspad is onder voorbehoud. De gemeenteraad moet eind september nog een besluit nemen over de kosten. De
tijd dat wij trots konden zeggen tegen de loodgieter of de cv-monteur: “nee hoor, het is
hier geen betaald parkeren” is voorbij. Maar hopelijk ook het eindeloos zoeken naar een
parkeerplek als je ’s avonds laat thuiskomt. Denk en doe allemaal mee!
En voor vragen kunt u altijd bij de BVSZ terecht, zie pagina 3.
De redactie.
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Piet Sanders Project Binnenplaats

VOOR

NA
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Herfst 2020 kregen wij het verzoek van een aantal bewoners van het Piet Sanders Complex of er
na 12 jaar (oplevering 11 september 2009) er een
opknapbeurt aan het binnenplein gedaan kon
worden. Nadat wij dit binnen onze afdeling hadden voorgelegd zijn wij op zoek gegaan naar de
juiste offerte en dat werd de Firma Oosterman
Hoveniers & bestratingen.
Na 2 goede gesprekken met de bewoners met als
woordvoerder Ellen Steens en de hovenier zijn we
tot een plan gekomen en werd er een offerte gemaakt. Nadat wij de definitieve plannen hadden
voorgelegd binnen Woonplus (leiding) en er toestemming was gegeven hebben wij de bewoners
middels een brief ingelicht en de datum bepaald.
Na een week hard werken voor de mannen van
Oosterman was het resultaat daar en hebben wij
op donderdag 8 juli middels een kleine overhandiging namens Woonplus en de Firma Oosterman
het plein opgeleverd aan de bewoners die met
vereende krachten het plein bij zullen gaan houden.
De bewoners hebben zelf ook het een en ander
gedaan (of gaan dat nog doen) zoals budget voor
bakken en planten, vlinderhotel, bankjes beitsen
enz. Voor ons was het weer een mooi project om
te doen, op naar de volgende.
Ilija (Sociaal Beheer Woonplus)
Fred (huismeester Woonplus)
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1986
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Toen en nu

door Henk Burggraaf

Hagastraat

1986

Ja, wie kende hem niet: Antoon van de Westelaken. In de Gorzen en omstreken beter bekend als Toontje van Rommelmarkt Zuid. Zijn eerste winkeltje in ongeregeld goed was op
de hoek Hellevoetsestraat en Rozenburgerplein. Een paar jaar later betrok hij een groter
pand aan de Groenelaan. Ook deze ruimte bleek al spoedig te klein. In 1985 verhuisde hij
naar de hoek Hagastraat – Spuistraat in een voormalig industriepand.
Bij Toontje kon men van alles vinden:
gebruikte meubelen, fietsen, kleding,
serviesgoed, gereedschap enz. Zeer bekend was ook zijn jaarlijkse kerstmarkt.
Handelaar pur-sang als hij was had hij
aan afdingen niettemin een hekel.
Wandelend op zijn klompen, pet op en
met de onafscheidelijke sigaar tussen
de lippen maakte hij een praatje met de
klanten. Toon mocht niet oud worden,
helaas.
Hij overleed op 24 juli
1993, op 66 jarige leeftijd. In hetzelfde jaar
werd er een begin gemaakt met de sloop van
de panden en begin 1994
ging de eerste paal de
grond in voor 39 huizen
op de driehoek Willemskade – Hagastraat – Spuistraat.
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Klaverjas en Joker avonden in de Leliestraat 10

Kaar

“De

Onze kaartavonden zijn weer van start gegaan in augustus. Je merkt dat velen er naar uitgekeken hebben na
deze corona tijd. Gelukkig zijn er niet veel zieken geweest, maar toch wel wat afvallers, en dat is jammer.
Mocht u dus zin hebben om een avondje achter de t.v. vandaan
te willen gaan (want dat is ook niet veel) en gezellig een kaartje willen leggen dan bent u van harte welkom bij ons in de Leliestraat no. 10.

tclub

Gorz

e”

We doen klaverjassen 3 x 16 beurten en jokeren.
Inschrijfgeld is € 3,- per keer. Voor een hapje tijdens
het spel zorgen wij.
Aanvang van het kaarten om 19.45 uur en de zaal is
open om 19.00 uur.
Graag tot ziens.
Spelleiders Bram en Wim

Zomer bij de Voedselbank
Bij zomer denk je al snel aan mooi zonnig weer, maar dat pakt deze zomer een beetje
anders uit: regenbuien wisselen het mooie weer af. Voor de planten is dit een prima klimaat
om lekker te groeien. Ook de twee tuinen, Landvreugd en Vijfsluizen, die speciaal voor de
voedselbank groenten kweken, merken dit. Het onkruid groeit net zo hard (of harder) dan
de groenten die er verbouwd worden. Dat betekent hard werken voor de vele vrijwilligers!
Er komen iedere week prachtige groenten onze richting uit: rabarber, boontjes, sla, augurken, courgettes, andijvie, tomaten, maar ook klapbessen, aalbessen, druiven e.d. Te veel
om op te noemen en 's morgens vers geoogst. Dat er dan af en toe een slakje mee komt nemen we voor lief, die moeten tenslotte ook eten. Mocht u de groenevingerkriebels krijgen
en mee willen doen? Kijk dan even op hun site voedselbanktuinierenschiedam.nl), alle hulp
is welkom! met vriendelijke groet, Marja Docter
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Kunstwerk Rozenburgerplein verplaatst

U heeft het waarschijnlijk gelijk gemerkt.
Vandaag, 14 juli, is er een kunstwerk geplaatst in het Maasboulevardpark.Ik had u
eerder willen informeren, maar opeens
ging alles heel snel…
Het kunstwerk heet ‘Wand van kant’. Het
is gemaakt door kunstenaar Paul Beckman
en het is op het Rozenburgerplein geplaatst in 2000. Dat is ook het jaar van
overlijden van de Schiedamse kunstenaar.
Het was een van zijn laatste opdrachten.
De speelplek op het Rozenburgerplein
wordt opnieuw ingericht vanwege de komst
van een ‘John de Wolf court’ aldaar. Het
kunstwerk kon niet worden ingepast. En
het kwam sowieso minder tot zijn recht op
die plek. In overleg met de collega’s van
de afdeling cultuur en onze landschapsar11

chitecten is vervolgens een nieuwe plek
gezocht. Dat moest wel in de wijk. Het
kunstwerk is naar verluid speciaal gemaakt
voor Schiedam Zuid. De landschapsarchitecten van de gemeente hebben vervolgens
deze locatie gekozen. De Adviescommissie
Beeldende Kunst van de gemeente heeft
haar fiat gegeven.
Ik denk dat het beeld op deze locatie veel
beter tot zijn recht komt. Het doet ook
recht aan het karakter van het park, als
een visitekaartje van Schiedam.
Ik hoop dat u het met mij eens bent.
Excuses dat ik u nu pas heb kunnen informeren.
Marcel Kreuger
Wijkregisseur Spaland-Sveaparken, Zuid
en Woudhoek

B.V.S.Z.
Poezen deel 2: Smiechel
Een vriendin van mij heeft ooit meegedaan in
het programma “Ik vertrek”. Zij ging met
haar man en zoon naar Slowakije om daar een
camping op te zetten. Toen ze daar was,
kwamen er twee kittens aanlopen en die zijn
niet meer weggegaan. Uiteindelijk is het niets
geworden en kwam ze terug naar Nederland,
met de twee katten. Mijn vriendin is een echte globetrotter en na een paar jaar in Nederland, ging ze richting Frankrijk en Spanje om
te kijken of ze daar iets kon opbouwen. En je
raadt het al; de katten konden natuurlijk niet
mee en zo kreeg ik er in eerste instantie twee
bij: Tinka en Shadow. Helaas moest ik na een
paar weken constateren dat Tinka niet kon
blijven; die terroriseerde de hele boel en
mijn eigen katten durfden niet eens meer
over de grond te lopen. Als ze naar de bak
moesten, die boven stond, dan slopen ze met
hun buik over de grond, schichtig om zich
heen kijkend door de kamer. Dat kon dus
niet, maar Shadow kon blijven.
Shadow heette Shadow omdat hij je als een
schaduw volgde. Zonder Tinka was hij niet
dominant en heel speels. Dat was leuk voor
Loeki, eindelijk een speelmaatje. En waarom
heet Shadow dan nu Smiechel? Nou dat zal ik
vertellen. Smiechel is een echte kleptomaan.
Hij pikt van alles als je even niet oplet; worst
voor bij de borrel (bakje en al), boterhammen die liggen te ontdooien op het aanrecht,
bloemen uit de vaas (soms met vaas en al) en
zelfs mijn pakje sigaretten. Ook ging hij met
de wc-rol uit de douche aan de haal als ik
vergat de deur dicht te doen, tot beneden in
de huiskamer was de rol uitgerold. Smiechel
is ook een grote kroeldoos, maar heel anders
dan Pukkie. Smiechel geeft kopjes in je gezicht en strijkt met z’n pootje over je gezicht
als hij geaaid wil worden, komt bij je onder

het dekbed liggen of in de kom van je arm
met zijn kopje tegen je aan. Met Smiechel
heb ik echt een band, hij is helemaal mijn
maatje en altijd bij me. Voor Loeki brak er
een gouden tijd aan. De laatste 6 jaar van
haar leven heeft ze nog heerlijk kunnen spelen met Smiechel en daarbij had ze aan hem
ook een heel lief vriendje. Vaak lagen ze bij
elkaar, als ik er niet was. Het bleek dat zijn
schildklier niet goed werkt. Hij begon af te
vallen. Nu moet hij tweemaal daags een klein
pilletje hebben en moet ik hem ’s avonds bijvoeren. Niet omdat hij niet eet, maar omdat
dikke Kaat hem bij het etensbakje verjaagt.
Als hij dan de kans kreeg om te eten, zat hij
zo te schrokken, dat het er weer uit kwam. Ik
heb hem nu toegang gegeven tot 3 bakjes (die
gaan open via de chip), in de hoop dat hij zo
meer kans heeft aan de aandacht van Kaat te
ontsnappen. Met het geven van het pilletje
doet hij wederom zijn naam eer aan; spuugt
een “gewone” kat zijn pilletje meteen uit
wanneer hij het niet heeft doorgeslikt, Smiechel niet. Die houdt de pil in z’n bekkie en
spuugt het pas uit als je niet meer oplet. Zodoende vond ik in het begin zo her en der een
fel rood pilletje. Nu check ik elke keer na
het geven van het pilletje z’n bekkie of hij
het echt heeft doorgeslikt.
Nicky Sprado
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Prinses en superheld voor één dag
Zondag 6 en 13 juni hebben wij, namens straatteams de Gorzen, 2 hele leuke dagen georganiseerd voor de kinderen uit onze wijk. De kinderen zijn opgegeven voor deze dag door
familie of vrienden van ouders. Voor de prinsessen waren er 3 mooie prinsessen en voor de
jongens hadden we natuurlijk Superhelden. De kinderen die genomineerd waren kregen
voor deze dag een bijpassende outfit. De meisjes hadden allemaal een prinsessenjurk en
de jongens hadden een superheldencape. De kinderen hebben genoten van deze speciale
dag. Wij hebben achteraf hele leuke reacties ontvangen van ouders. Dankzij alle sponsors
en vrijwilligers konden wij de kinderen een onvergetelijk dag bezorgen. Wie weet kunnen
we volgend jaar weer andere kinderen blij maken
met een Princess of Superhero for a Day.
Groetjes Priscilla
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Recept: dadeltaart/-koek

Het is een simpel te maken koek die niet kan mislukken.
Op verjaardagen vindt iedereen hem lekker.
Het is een vrij groot recept vooral omdat je hem in dunne plakjes moet serveren.
Bederft niet snel, is droog en koel zeker een paar weken houdbaar.
Benodigdheden:
-500 gram dadels (ontpit en in stukjes gesneden)
-250 gram roomboter
-150 gram bruine basterdsuiker
-1 hand walnoten in stukjes fijn gemaakt
-1 rol mariabiscuit in stukjes gebroken van ongeveer 1 cm
-1 ei
- karamelsiroop (o.a. te koop in fles bij AH)
- nougatinestrooisel (mix gehakte pindas en suiker) als garnering
- springvorm van ~26 cm, ingevet met bakpapier
Werkwijze:
1. Boter zachtjes laten smelten
2. Suiker toevoegen en goed roeren zodat suiker oplost
3. Ei met garde goed loskloppen en toevoegen. Eventjes doorkoken en voortdurend roeren
4. Doe er twee shotjes karamelsiroop bij en kook nog even door
5. Dadels toevoegen, goed doorroeren en 1 minuut mee verhitten
6. Koekjes toevoegen en alles door elkaar scheppen
7. Walnoten toevoegen en nog een halve minuut mee verhitten
Stort het geheel in de taartvorm en druk het stevig aan met de bolle kant van een lepel. De
taart moet ongeveer anderhalve cm dik zijn.
Laat afkoelen, strooi er de nougatine op, druk dit wat aan met een lepel en zet de taart
daarna nog in de koelkast voordat deze gesneden kan worden.
Presenteer deze taart in dunne reepjes.
Succes.
Annelies van Veen
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In memoriam Arie Zwamborn
Ik las in het Nieuwe Stadblad van 4 augustus 2021 een stukje van Kor Kegel dat onze
oud-voorzitter, Arie Zwamborn, twee weken geleden is overleden. Arie is tweemaal voorzitter geweest. De eerste periode was in 1973, als opvolger van Tinie Krikke, en een
tweede periode in 1981, als opvolger van Tom Molenaar. In deze laatste periode heb ik
Arie leren kennen als een fijne man om mee samen te werken.
Ikzelf was in deze periode secretaris en wij hielden onze Dagelijkse Bestuursvergadering
altijd bij hem thuis in de Rozenburgsestraat. Het opvallendste dat ik met hem heb meegemaakt is het tot stand komen van het verbod op vrachtauto’s in de Lekstraat, na een
opstand van de bewoners van deze straat. Zij hadden namelijk de straat gebarricadeerd
omdat een hond was aangereden door een vrachtwagen, waar zij woedend over waren.
Arie en ik zijn gaan bemiddelen, door met een afvaardiging van de bewoners naar het
Stadskantoor te gaan om te onderhandelen met toenmalig wethouder Chris Zijdeveld. Dit
overleg liep haast uit de hand, doordat een van de bewoners zo kwaad werd op de wethouder dat hij een asbak naar hem gooide. Gelukkig werd de wethouder niet geraakt en
het eindresultaat was dat de Lekstraat verboden gebied werd voor vrachtwagens. Daarin
heeft Arie door zijn manier van onderhandelen een groot aandeel gehad. Jammer genoeg
werd hij geroepen door de PvdA om zitting te nemen als raadslid. Hij werd toen opgevolgd door Lieuwe van Tricht.
Albert Bons (voorzitter)

Toen en nu

door Henk Burggraaf

Pendrechtsestraat

De Pendrechtsestraat, vanaf de Klaaswaalsestraat naar de Middelharnissestraat. Gebouwd
omstreeks 1920, ontworpen door Piet Sanders. Ondanks dat de huizen, naar mijn mening,
nog in goede staat waren, zijn ze in 1993 gesloopt voor nieuwbouw.
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Actie in het Schreiershuisje
Vanaf 30 juli is er een bijzondere kunstenaar aan het werk in het Schreiershuisje op het
Hoofdplein in Schiedam. De Rotterdamse ‘action painter’ Naamlooozz gaat de komende drie
maanden in het huisje schilderen. Het bijzondere aan zijn kleurrijke werk is dat het nooit af
is, maar altijd een voorzet oplevert waaraan hij later weer verder werkt. Dit ‘veranderlijke’
sluit mooi aan op de omgeving rondom het Schreiershuisje die ook altijd in beweging is.
Zijn het niet de langsvarende schepen, dan is het wel het weer of de langzaam maar gestaag veranderende skyline van Rotterdam. Volop dynamiek dus die Naamlooozz wil gaan
vangen in zijn met collagetechnieken gecombineerde schilderingen.
Naamlooozz (Kenneth Letsoin) maakt muurschilderingen en afvalinstallaties buiten op
straat, maar hij maakt ook werk in zijn atelier. Zijn werken ogen krachtig, geconcentreerd
en dynamisch.
Na Naamlooozz staat er een renovatie van het Schreiershuisje gepland waarbij eerst de binnenkant van het huisje en daarna de buitenkant wordt aangepakt.
Waarna de beurt is aan Maurice Mikkers. Deze Haagse fotograaf verzamelt tranen, laat ze
kristalliseren en legt ze vervolgens onder een microscoop en fotografeert ze. Dit levert
spectaculaire patronen van zoutkristallen op. Voor dit project zijn we nog steeds op zoek
naar mensen die hier met hun tranen aan willen bijdragen. Liefst met een verhaal erbij
(max. 50 woorden), dat mag anoniem of alleen met de voornaam.
De tranen en verhalen worden gepresenteerd in het huisje.
Als u hier aan mee wilt doen kunt u een 'Tear collection kit’ (Tranenverzamelingspakketje)
aanvragen bij Sjef van Duin/Esther Zitman, schreiershuisje@outlook.com
Sjef van Duin en Esther Zitman, beiden beeldend kunstenaars, zetten zich sinds 2012 in om
culturele activiteiten te ontwikkelen rond het Schreiershuisje in Schiedam-Zuid.
Kunstenaars realiseren tijdelijke
kunstwerken in dit voormalige
wachthuisje aan de Nieuwe Maas.
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.
www.instagram.com/schreiershuisje
www.facebook.com/schreiershuisje

De muurschildering 8 augustus
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Vakantie aan de Maas
Al sinds de oplevering van de Maasboulevard in 1954, als compensatie voor het verlies van de Maaskant in het vrijwel verdwenen
Sterrebos en het Volkspark, is de boulevard het ultieme vakantieplekje voor bewoners uit de Gorzen. Voor de grotendeels laagverdienende arbeiders uit de wijk het enige betaalbare uitje in die
tijd. Maar ook in de jaren daarna blijft het water haar aantrekkingskracht behouden voor bewoners uit de Gorzen.
Goed, het heeft iets van haar charme verloren.
Zo kon men vroeger genieten van een heerlijke
maaltijd op het terras van restaurant Europoort
bij het verhoogde gedeelte van de boulevard,
maar de beweeglijkheid van water en het gegeven dat er altijd iets te zien valt blijft voor velen erg aantrekkelijk. En of dat nu genieten van
de zon is, bij het water toch altijd net even iets
lekkerder, langs de Maas slenteren of onderuitgezakt kijken naar langsvarende schepen in de
vanuit huis meegenomen klapstoel, ieder moment is een uniek moment, telkens weer. Zelfs
in de herfst en wintermaanden verliest de boulevard voor velen niets van haar aantrekkingskracht.
In een maatschappij weer we onszelf van alles
opleggen en vooral “moeten”, is een rustpunt
van essentieel belang, “even bijkomen” of “op
adem komen” zoals we het vaak noemen. De
Maasboulevard was, is, en zal hopelijk voor nog
vele generaties de plek blijven om dit te bewerkstelligen.
Bart Bos
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foto’s van Bart Bos
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Nieuwbouwproject Houthaven

locatie

AD 28 juni 2020, Sandra Don
Het nieuwbouwproject Houthaven in Schiedam zal worden voltooid. Alleen, 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 vrije sector
woningen worden gerealiseerd. Maar tijden
veranderen. Zo kampt de gemeente met
en milieuvraagstuk voor lucht en geluid en een
bezwarenprocedure vanuit de havens en gasloos bouwen.
Kortom, Schiedam kan niet meer aan haar verplichtingen voldoen, dat heeft een financieel
verlies tot gevolg 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 (ex)wethouder Fahid Minhas: “het
bouwen van middeldure woningen is altijd al
19

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 drie jaar. Minhas: “Het liep in de miljoenen, daarom moesten we uitvoering 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”,
aldus Minhas.
Schiedam24, 28 augustus 2021. De laatste
fase van het project is nu in ontwikkeling. Op
dit moment wordt de procedure ten behoeve
van de wijziging van het bestemmingsplan
voorbereid en vervolgens doorlopen door de
gemeente Schiedam. Omdat dit een zorgvuldig
proces is, met meerdere periodes van ter inzagelegging waaraan wettelijke termijnen zijn
verbonden, zal deze procedure de rest van
2021 en een deel van 2022 in beslag nemen.
Naar verwachting wordt deze procedure in de
zomer van 2022 afgerond. Het is de bedoeling
dat in het 4e kwartaal van dit jaar meer informatie komt over de definitieve inrichting van
de laatste fase van Houthaven en over de woningtypen. Bekend is dat er 65 koopwoningen
komen.
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Prijspuzzel BVSZ

2021 - 3

Horizontaal:
1. Voorzetsel 4. Onbesuisd 9. Bevel 11. Sufferd 12. Brokken steen 13. Behaagziek
15. Vroeger Amerikaans president 17. Meisjesnaam 19. Bleekjes 21. Nachtvogel 23. Oprecht
25. Appelsoort 26. Groot hert 27. Noorse godheid 28. Onderwijzen 31. Toevluchtsoord
33. Per persoon 35. Munteenheid 36. Zoogdier 38. Amsterdams peil 39. Rang in leger
41. Zeepwater 42. Emmertje 44. Ondernemingsraad 46. Onbeschaafd 48. Voormalig
Russisch staatsman 50. Als het ware 52. Langlauftraject 54. Niets 56. Hardlopen
57. Reparatie 59. Karakter 60. Assistent in opleiding 61. Europese bizon 63. Een der
zintuigen 66. Windstreek 67. Gevat 68. Ontkenning 69. Bedehuis 70. Gezicht
Verticaal:
1. Niet gevangen 2. Lofdicht 3. Vleesgerecht 4. Landelijk 5. Bedwelming 6. Iers
republikeins leger (afk.) 7. Platte houten lepel 8. Ondergrondse weg 9. Spijtig 10. Breedbandverbinding 14. Mikpunt 16. Handvat 18. Vrije verdediger 20. Land in Azië 22. Plekje
23. Tak van industrie 24. Imiteren 25. Regeringsstelsel 27. Reeds 29. Europese vrouw
30. Uitpluizen 32. Doping 34. Palestijnse organisatie 37. Sierplant 40. Verbouwer 43. Zuurzoet 45. Deel van spoorbaan 46. Burgerlijk Wetboek 47. Rijtoer 49. Leeghoofd 51. inhoudsmaat 53. Land in Zuid-Amerika 55. Plantensoort 56. Babbelkous 57. Mannelijke kip
58. Kleur 59. Meisjesnaam 62. Boom 64. Zelfbewustzijn 65. Kleefstof

De oplossing van de vorige
puzzel was VERSOEPELINGEN.
Er waren 25 goede oplossingen.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door
Gerard van der Vlies, de huishoudzaak waar u niet
uitgekeken raakt en die (bijna) alles heeft: een digitale keukenweegschaal van Bestron ter waarde
van € 14,95.
En de winnaar is:

Wilma de Jong - van Huisstede
uit de Puttershoeksestraat
Van harte gefeliciteerd!
De redactie neemt binnenkort contact met u op.
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Prijspuzzel

© www.puzzelstad.nl

2021-3

Breng na het oplossen van de puzzel de letters over naar de corresponderende vakjes hieronder.
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 2021 - 3
Oplossing: ……………………………………………………………………………………………...
Uw naam: ……………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………. Postcode: 311……………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………lidnr: ……..………...
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Arie Zwamborn: aimabel maar kritisch
Schiedam24, Kor Kegel, 30 juli 2021
SCHIEDAM – Hij was een resolute belangenbehartiger, maar een zachtmoedig mens, met
pretogen, vertrouwenwekkend. De ideale
opa. Maar zijn vrouw Sjaan en kinderen Peter
en Renate vonden méér dan dat.
Morgen, zaterdagmiddag om twee uur, is op
de Beukenhof de begrafenis van Arie Zwamborn – 2 weken nadat hij kwam te overlijden.
Schiedam zal hem zich herinneren als een
constructieve ondernemer met hart voor bewonersparticipatie. Hij was in 1973 de 2e
voorzitter van de nog maar net opgerichte
bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) en
kwam later in de Schiedamse gemeenteraad
voor de PvdA. Maar dat heeft de PvdA geweten…!
Arie Zwamborn was een Gorzenees pur sang,
opgegroeid bij zijn oma in de Voornsestraat.
Hij was begaan met de wijk, zoals zo veel
Gorzenaren, en in 1987 kon hij dat met een
goed voorbeeld aannemelijk maken. In dat
jaar bestond de BVSZ 15 jaar en kwam er een
jubileumboekje uit, getiteld ‘Laat de Gorzen
de Gorzen blijven’. In dat boekje vertelt Arie
Zwamborn waarom dat belangrijk is. Wonend
in de Rozenburgsestraat hadden Sjaan en
Arie Zwamborn hun bedrijf Elektrikom aan de
Vlaardingerdijk. Daar was bij een inbraak
voor ƒ 45.000 aan scheepsartikelen gestolen.
“Geld is mijn gereedschap”, zei Zwamborn.
“Door die inbraak zijn we anderhalf jaar achterop geraakt. Nog zo’n inbraak en we zijn
failliet.”
Het waren 3 inbrekers geweest. Hoe wist
men dat? Buurtbewoners hadden de inbraak
gezien. Het is toch godgeklaagd, zei Zwam-

born, dat ze het zien en de politie niet bellen? Noemen ze dat sociale controle? Dat was
in de Gorzen niet gebeurd, zei hij. Daar was
de politie direct gewaarschuwd, wis en waarachtig. “Dat is de befaamde kwaliteit van de
Gorzen”, zei hij. “Hier geven de mensen om
elkaar.”
Zwamborn was vertegenwoordiger in
scheepsartikelen, Elektrikom was een groothandel en had het alleenrecht voor de handel
in onderwaterinstrumentarium van
Lowrance. Het bedrijf stuntte een kleine
veertig jaar geleden met een techniek om
het monster van Loch Ness op te sporen.
Zwamborn had de regie over de persconferentie in Krasnapolsky in Amsterdam.
Elektrikom was gevestigd in de voormalige
sportwinkel van oud-SVV-voetballer Piet Romeijn, die bij Feyenoord international werd.
In de Rozenburgsestraat woonden Sjaan en
Arie op een steenworp afstand van het café
van Piet Romeijn, De Nieuwe Brug.
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Bij de inbraak was ook de videofilm van het
huwelijk van Sjaan en Arie gestolen. “Dan
moeten we het maar over doen,” zei Arie.
Het feestje had om de hoek kunnen plaatsvinden.
Hij werd met overtuiging voorzitter van de
één jaar eerder opgerichte BVSZ. Hij zag dat
de renovatie van de Sanders-complexen niet
goed verliep, dat de communicatie tussen de
gemeente en de bewoners beroerd was, dat
mondige burgers als een stuk vuil werden behandeld. Zwamborn zette zich in om de inspraak te verbeteren en hij vond gehoor bij
wethouders als Herman Posthoorn (PvdA) en
Hans van der Wilk (PPR). Er leek inderdaad
een omslag te komen in de houding van het
gemeentebestuur. Wethouder Chris Zijdeveld (PvdA) werkte mee aan moestuintjes
aan de Westfrankelandsedijk, er kwam een
timmerkamp op het Hoofdplein, Tankercleaning werd geprest om te vertrekken en de
bodemsanering van het GTB-terrein kwam op
gang. Zwamborn was uitermate positief hoe
wethouder Hans van Kleef (PvdA) zich liet
overtuigen door de protesten tegen de sloop
van de Sommelsdijksestraat.
In 1985 kwam Zwamborn in de gemeenteraad. Al drie keer had hij op kandidatenlijsten van de Schiedamse PvdA gestaan, maar
mede omdat de PvdA elke vier jaar zetels
verloor kwam Zwamborn niet in de gemeenteraad. Tot de zomer van 1985. Toen was hij
de eerste opvolger van Jos van der Lugt. De
PvdA was opgelucht. Eén verklaring staat in
de voetnoot. De andere verklaring is dat Arie
Zwamborn een staat van dienst had. Alle bewonersverenigingen in Schiedam hoopten dat
Zwamborn in het gemeentebestuur meer be23

grip kon kweken voor al datgene waar de
Schiedamse samenlevingsopbouw op wijk- en
buurtniveau om vroeg. Daar is een jaar echter te kort voor. Bij de raadsverkiezingen
van 1986 keerde Zwamborn niet terug in de
gemeenteraad.
Het jaar daarna haalde hij flink uit naar het
gemeentebestuur en met name de PvdA. Hij
vond het ongehoord dat het opbouwwerk
was wegbezuinigd. Hij klaagde dat de PvdA
jaloers was op de bewonersverenigingen,
omdat deze beter in staat waren de wijkbewoners te mobiliseren. Hij vond het nare dat
als de gemeente ziet hoe ze de macht van de
wijken kan splijten, ze dan nog de wapens
daartoe gebruikt ook. Het was de situatie
toen, maar hij kreeg in de huidige collegeperiode opnieuw gelijk.
Elektrikom, inmiddels verhuisd naar de Westerkade waar Sjaan en Arie boven waren
gaan wonen, werd in 2013 verkocht aan
Speedcast.
In februari dit jaar kreeg Zwamborn te horen
dat hij als gevolg van suikerziekte was gaan
lijden aan vasculaire dementie. Hij werd ter
observatie opgenomen in het ziekenhuis.
Volgens de familie ging het hier helemaal
mis. Zwamborn kreeg een delier. Zonder
overleg met de familie besloten de medici
om geen maagbeschermers meer toe te dienen. Het gevolg was dat hij maagbloedingen
kreeg – met veel pijn. Hij was ondertussen in
een verpleeghuis opgenomen, maar moest
terug naar het ziekenhuis. Daar liep hij tot
overmaat van ramp op vrijdag 16 juli een
longontsteking op. Verzwakt als hij al was
werd hem dat fataal. Om 2.22 uur op zaterdag 17 juli overleed hij.
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Bericht van de straatteams

Week van het Geluk
Week van Geluk (1 tegeneenzaamheid) is dit jaar van donderdag 30 september t/m donderdag 7 oktober 2021. Er worden al heel veel activiteiten georganiseerd in Schiedam. Tijdens
de Week van het Geluk doen we net even wat extra’s en letten we nog wat beter op elkaar.
We doen dit met de insteek om dat de rest van het jaar ook te doen. Afgelopen jaar hebben
we een straatteamactie gehad in de Week van het Geluk. We hebben poffertjes gebakken en
jullie hebben die bij jullie alleenstaande of eenzame buren gebracht. Mijn idee was om dit
opnieuw te doen.
Hondenpoepzakjes - Wist Je Dat?
Een paar jaar geleden is het hondenpoepzakjesproject gestart. Hondenpoepzakjes dispensers in de wijk die worden gevuld en gebruikt door bewoners. Vorige week ben ik gebeld door Janet van Huisstede,
zij gaat er een stukje overschrijven in de ‘Wist Je Dat?’ Wil
jij nu ook een dispenser in jouw straat met als voorwaarde
dat je deze zelf bijvult (zakjes worden verstrekt door de
wijkregisseur en liggen op Leliestraat 10)? Stuur een mail
of bel me voor een afspraak!
Nieuwe straatteams
We hebben weer 2 nieuwe straatteams erbij! De
Rozenburgsestraat en Groenelaan (Ploegstraat tot
Steenstraat) hebben besloten een straatteam te starten,
WELKOM! Weetje: Het straatteam van de Rozenburgsestraat hebben zich voorgesteld aan de buren met een oranje gerbera. Hoe leuk is dat! Zij willen hun straat opfleuren
met bloemen en planten. Straatteam Groenelaan
(Ploegstraat tot Steenstraat) wilde graag de
straat versieren voor het EK en met Kerst een
kerstboom versieren.
Hagastraat - hekjes
Naast de Beierlandsestraat heeft de Hagastraat
ook hekjes rond de boomspiegels geplaatst en
bloemen geplant met geld vanuit het
wijkbudget. Hiernaast het resultaat. Wil jij dit
ook in jouw straat maar weet je niet hoe je een
wijkbudget moet aanvragen? Neem contact op!
24
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Facebookpagina
We hebben als straatteams de Gorzen
een facebookpagina:
www.facebook.com/bwnsvrngzd waar
wij allerlei foto’s op plaatsen van wat
straatteams doen. Heb je foto’s van
activiteiten in de straat die je wilt delen? Stuur ze naar me door dan zet ik
ze op de pagina!
Zomer aan de Maas – kleedjesmarkt
Straatteams de Gorzen heeft opnieuw
een kleedjesmarkt georganiseerd op
de Maasboulevard op zondag 11 juli.
Dit was gelukkig een succes en coronaproof. Zij hebben een nieuwe vergunningaanvraag gedaan bij de Gemeente
Schiedam voor 8 augustus, helaas is
hier nog geen reactie op gekomen. We
hopen dat het door mag gaan! (het is
doorgegaan ondanks het koude weer,
red.)
Princess & Superhero for a Day
Straatteams de Gorzen heeft 2 leuke
dagen georganiseerd voor jongens en
meisjes van onderbouwleeftijd. Je kon een
kind opgeven die jij het gunde om voor 1
dag prinses/superheld te zijn. 6 en 13 juni
was het zover en het was een groot succes,
de jongens en meisjes hebben echt genoten! Volgend jaar weer?
Geniet nog even van de zomer en tot snel!
Met vriendelijke groet,
Sabine Dingler
WOT Zuid - 06 10 50 38 33
Maandagmiddag, dinsdag,
woensdag & donderdag.
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De Maastuin; genieten aan de Maas
Een idyllische tuin rijk aan kleuren en geuren, bruisend van het leven met een kleurenpalet aan planten waar hommels, bijen
en vlinders vrolijk fladderen van bloem naar
bloem en zich voeden met sappige nectar,
en waar een koor van kikkers en krekels op
de achtergrond zorgen voor een zachte melodie die doet vergeten dat je nog steeds in
de Gorzen bent! Voor de meeste Gorzenezen
vertel ik niets nieuws, die hebben al door
dat ik over de Maastuin vertel.
Een uniek plekje aan de Jachthavenlaan die bij velen nog herinneringen oproept aan Kinderboerderijtje de Gorzen dat hier in 2000 haar deuren opende. Voor ondergetekende, daar
toentertijd werkende als vrijwilliger uit Nieuwland, was het kinderboerderijtje een kennismaking met de Gorzen en haar bewoners, en wat ik toen nog niet wist, met mijn echtgenote.
In tegenstelling tot planten hebben dieren meer nodig dan water en een beetje mest, en dat
kostte geld, te veel geld, wat resulteerde in sluiting van het kinderboerderijtje, terwijl de
Maastuin daarentegen zichzelf grotendeels in stand houdt door een natuurlijke cyclus waardoor het onderhoud en kosten laag zijn terwijl je van alles kunt oogsten in de “eetbare”
buurttuin die smakelijk, mooi en nuttig is, met een amfibieënvijver, een bloementuin, een
kruidentuin en een voedselbos.
Naast het feit dat groen natuurlijk belangrijk is in een woonwijk, is de tuin ook nog eens educatief en verbindt deze de buurt. Het levert ontmoetingen en samenwerkingen op, en kinderen leren hier van alles over de natuur. Liefhebbers van insecten en/of bloemenfotografie,
zoals ondergetekende, kunnen hier hun hart ophalen en hun geheugenkaart vol schieten. Alles mag en niets moet, binnen de grenzen van normen en waarden uiteraard. Heb je behoefte aan uitleg over de natuur in de tuin, dan geven
de vriendelijke vrijwilligers dit graag, maar wil je
liever in alle rust genieten en helemaal “zen” worden, dan wordt dit ook gerespecteerd. De Maastuin
doet mijn herinneringen aan het kinderboerderijtje inmiddels vervagen, op de kennismaking met
mijn echtgenote na dan, waar ik samen nieuwe
mooie herinneringen mee maak in dit kleine paradijs aan de Maas. Eigenlijk zou iedere Gorzenees
minstens eenmaal binnen moeten lopen bij de
Maastuin!
Bart Bos
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De Gasfabriek: de gewoonste zaak van de wereld
Stel je voor: je krijgt een huisje aangeboden in de wijk naar
je keuze, alleen is er één maar: op enkele meters van dat
huisje staat een gasfabriek met stomende ketels, rokende
schoorstenen, metershoge bergen steenkolen en twee cilindervormige gashouders van tientallen meters hoog, die elk
straaltje zonneschijn wegnemen van je achterplaatsje, elk
gevuld met 600 kubieke meter (600.000 liter) stadsgas. Vandaag de dag zal je aan de verhuurder vragen of deze wel
goed bij zijn bovenkamer is, maar ruim 50 jaar geleden had
je de sleutels met beide handen aangegrepen. Zorgen om te
wonen naast de gasfabriek waren er niet, tenslotte stond de
fabriek er al sinds 1857, en wanneer er risico’s waren hadden ze er toch nooit woningen en notabene een basisschool
pal naast gebouwd… toch?
Stadsgas, ook wel koolgas genoemd, werd geproduceerd door
steenkool te verhitten onder uitsluiting van lucht, waardoor
het niet verbrandde. In het ruwe stadsgas zaten echter nog
andere gassen, die er vóór gebruik uitgehaald moesten worden. Stoffen als ethyleen, ammoniak, zwavelwaterstof en
blauwzuur en nog meer onprettige giftige stoffen. Dit scheiden van gassen vond ook plaats achter de hoge hekken rondom het terrein van de gasfabriek waarvan de afvoer geschiedde via de niet meer bestaande Fabrieksstraat die uitkwam op de Hoofdstraat. Als het gas dan uiteindelijk geschikt was voor gebruik, moest het natuurlijk worden opgeslagen. Voor de opslag daarvan dienden de gashouders.

zicht op Willemskade

hoek Dwarsstraat-Willem Brouwerstraat

Wilhelminaplein

zicht vanaf Ouddorpsestraat

Hoofdstraat
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Termen als CO2, stikstof of klimaatverandering stonden nog niet in de Dikke van Dalen. Bovendien wogen de voordelen zwaarder dan de nadelen, zoals straatverlichting, gasverlichting in
plaats van petroleumlampen, koken op gas en verwarming zonder die vieze kolenkachel, een
luxe voor die tijd.
Nadat in 1959 bij Slochteren een groot aardgasveld was ontdekt, werd in Nederland massaal
overgeschakeld op het “schonere" aardgas en werden gasfabrieken, zoals in de Gorzen, overbodig en gesloopt, een sterk vervuild terrein achterlatend. Het zou echter nog tot in de jaren 70 duren tot de
Schiedamse gasfabriek werd gesloopt waarna de gemeente aan een grootscheepse sanering kon beginnen, een
miljoenen gulden kostende operatie wat dit het duurste
en, volgens toenmalige wethouder van Tilborg, het
Houtstraat
schoonste stukje Gorzen maakt. Het hoofdkantoor, waar
nu het leegstaande Wijk-centrum Zuid staat, bleef als
laatste overeind.

Hoek Dwarsstraat-Volkerakstraat

Het enige wat hedendaags nog herinnert aan die periode
is de Gasstraat welke is genoemd naar “de fabriek van
gas". Anno 2020 en beter wetend moeten meesten er niet
aan denken om naast een dergelijk potentieel gezondheid en veiligheidsrisico hun gezingroot te brengen, maar
vraag een Gorzenees die de gasfabriek nog bewust heeft
meegemaakt dan zal deze niet klagen. De fabriek met
haar beeld-bepalende gashouders was nu eenmaal onderdeel van de Gorzen, de gewoonste zaak van de wereld!
Bart Bos

Klaaswaalsestraat

Wilhelminaplein
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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

Openingstijden:
di-vr : 09:00 - 18:00 uur
za
: 09:00 - 17:00 uur

Tel.: 010 426 33 36
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Van de penningmeester
Beste leden,
we zijn al weer ver gevorderd in
het jaar als ik dit schrijf. Er is
niet erg veel te vertellen. Gelukkig loopt het weer een beetje normaal en zijn sommige activiteiten weer van
start gegaan. Wel is er in de afgelopen maanden
diverse keren gevraagd om de contributie van
€ 7,00 voor dit jaar te voldoen.
Veel leden hebben daar gehoor aan gegeven maar
jammer genoeg zijn er toch nog een stuk of 50 die
verstek hebben laten gaan. Hoe jammer het ook is
maar deze leden gaan we uit ons bestand verwijderen. Zij krijgen ook niet meer ons glossyblad de
Gorzette op de deurmat.
De Penningmeester.

Massage & Healingpraktijk

De Vier Elementen
Biedt welzijn voor uw fysieke, mentale, emotionele
en spirituele zijn. Healingen, massages, consulten,
workshops en cursussen.
U kunt mij geregeld vinden in Hof in Zuid met Stoel
en Ontspanninsmassage op woensdagen en donderdagen. Voor Meditatieavonden ben ik er op maandagen of donderdagen en soms ook op zondag. Tevens
geef ik Workshops, Cursussen en Inspiratiemomenten. Dit vind plaats in de weekenden. U kunt alle
datums vinden in Hof in Zuid of op mijn site. Voor
informatie of deelname kunt u mij altijd bellen.
Spreek a.u.b. de voicemail in of gebruik Whatsapp.

Deze regeling geldt voor kinderen
van 4 t/m 18 jaar!

Miranda Geervliet Tel: 06-13529209
www.devierelementen.eu
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Trappen afgesloten voor de veiligheid

Er zijn 2 trappen langs het voetpad dat loopt van
de Hoofdstraat naarde Maasboulevard. Één op het
lange rechte stuk naar de bocht (foto links), en
één vlak na de bocht, tegenover de flats (foto
rechts). Die trappen zijn afgesloten met een hek. Wel mooi in de
kleuren van de trap, maar de vraag is: waarom? Dus deze vraag voorgelegd
aan de gemeente. Het antwoord van de gemeente was dat ze zijn afgesloten
voor de veiligheid. Mensen gingen oversteken boven aan de trap, en dat leverde gevaarlijke situaties op. De afsluiting is tijdelijk, de trappen worden
t.z.t. helemaal weggehaald. Op de foto rechts is te zien dat, als je aan komt
vanaf de Hoofdstraat, er weinig ruimte is om door te lopen. Kom je met een rollator, dan is
het behoorlijk smal. Kom je met een rolstoel of scootmobiel, dan kan je echt niet verder. Je
moet dan wel oversteken, en dat is nou precies wat de gemeente niet wil. Of je moet weer
helemaal terug. Is het een idee om al aan het begin van het voetpad aan te geven dat je met
rolstoel of scootmobiel niet verder kan?

Marieke
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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
33

B.V.S.Z.
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

YinYang Yoga Flow

18.00-19.15

Leliestraat 10/DOCK

iedere maandag

€ 8,- pkeer-€ 28,- pm

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/jaar

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

13.30-15.30

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/maand

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
Vindt u het ook zonde van het papier, 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 zich dan op bij de
redactie: redactiegorzette@gmail.com. U krijgt
de Gorzette dan als PDF.
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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

€ 10,00 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 **

Let op: hoe de coronaregels zijn als de Gorzette uitkomt is nog niet duidelijk. Informeer
daarom voor de zekerheid of de activiteit doorgaat.

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

Seniorenwelzijn

Natalie Wassink

06 - 57 31 43 80

info@seniorenwelzijn.nl

Kaartclub De Gorze

Leliestraat 10

010 - 473 05 03

bvsz.wimvogel@hotmail.com

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

YinYang Yoga Flow

Marianne Schram

evangelisatie@hhg-schiedam.nl

marianneschram@gmail.com

LEES HET LAATSTE WIJKNIEUWS EN NIEUWS VAN DE BVSZ OP DE WEBSITE:
WWW.BVSZ.NU
Blijf volledig op de hoogte en bezoek ook onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/bvsz.schiedam
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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.

Groenelaan 50 door de jaren heen

Simon de Wit

Albert Heijn

Salm Ruitersport

Videotheek de Gorzen
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Contactgegevens straatteams
4STRATEN

Gerda van Zellem

Klaaswaalsestraat 90

06 - 24 33 03 00

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

FLAT TRITON

Tini van Schijndel

Havendijk 553

GREVELINGENSTRAAT

John van Oudenaarde

Grevelingenstraat 48

06 - 50 27 58 97

GROENELAAN (HOFJE)

Jeanine van Gogh

Groenelaan 12

06 - 52 26 63 03

GROENELAAN (Ploeg tot Steenstr)Patricia van Helvert
GTB PLEIN

Groenelaan 32

Henk en Joke Houwelingen Volkerakstraat 17

010 - 473 23 39

Jaap en Dinie Hagman

Haringvlietstraat 16

KLAASWAALSESTRAAT

Josien van Dijk

Klaaswaalsestraat 11a

010 - 426 86 71

MAASSTRAAT

Puck v.d. Laan

Maasstraat 40

06 - 28 11 99 12

MERWEDESTRAAT

Richard Sol

Merwedestraat 21

06 - 50 27 48 78

PIONIER

Lenie Hoogstad

Lekstraat 46b

06 - 51 88 30 18

PLANTAGE

Jan Steven Nottelman

L. de Colignystraat 15

RIJNSTRAAT

Anja Bekhoven

Rijnstraat 14

06 - 51 35 54 30

ROZENBURGSESTRAAT

Ria Schaper

Rozenburgsestraat 3a

06 - 43 92 95 06

SLIKKERVEERSESTRAAT

Sabrina van Houten

Slikkerveersestraat 26

06 - 41 68 96 79

SOMMELSDIJKSESTRAAT

Gerard Bijl

Sommelsdijksestraat 14

06 - 52 47 80 56

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
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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

Kledingbank, Ada Elshof

06 - 34 55 38 35

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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