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Gele stippen op een ei en een mooie
strik erbij. Ik heb een ei voor jou en
mij. Welke kleur kies jij?

BOERHAAVELAAN 79 - 3112 LD SCHIEDAM
Tel: 010-2450169
Email: bvso@kpnmail.nl / website: bvsoschiedam.nl

Bewonersvereniging Schiedam-Oost
Belangenbehartiging voor iedereen in de wijk:

De Bewonersvereniging Schiedam-Oost (BVSO) behartigt de belangen van bewoners en gebruikers van
de wijk. In het algemeen ijvert de BVSO voor een schone, leefbare en veilige wijk, maar de BVSO wil ook
dat de wijk goed wordt onderhouden, zowel de bebouwing als de buitenruimten.
De BVSO organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten die deze doelen versterken.
De BVSO is gevestigd in het Wijkcentrum Oost en heeft daar spreekuur van 14.00 tot 16.00 uur op
woensdag/donderdag. Hier zijn professionals aanwezig voor ondersteuning in het opbouwwerk en technische zaken. Een groot aantal vrijwilligers is actief in diverse werkgroepen. Zij overleggen met vertegenwoordigers van gemeente en Woonplus over wijkzaken, zoals het schoonhouden van de wijk, de
parkeerproblematiek en het onderhoud van de woningen.

Door het houden van buurtactiedagen komt de BVSO veel te weten over wat er leeft in de buurten.
We informeren de bewoners rond hun eigen buurt en ondersteunen de vorming van buurtgroepen zodat
iedere buurt haar eigen inbreng heeft en zelf betrokken is bij de buurtactiviteiten.
De BVSO organiseert of is betrokken bij evenementen in de wijk.
Onze vereniging is de oprichter van Stichting Buurtfietsenstalling Edison. Deze stichting beheert en exploiteert een grote fietsenstalling en een snel groeiend aantal fietstrommels met als uitgangspunt de betaalbaarheid. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. N. Dijksma,
info@stichtingedison.nl .
Maar ook de kleine zaken zijn belangrijk voor de wijk, zoals het onderhoud van de bloembakken door de
buurtbewoners die tegenover zo’n bloembak wonen. Het moet wel worden georganiseerd en mensen die
een steentje willen bijdragen zijn altijd welkom.
De BVSO is een vereniging van en voor bewoners.
Lid worden kan en kost € 7,00 per jaar (ouderen € 3,50).

Bereikbaarheid van de BVSO:
Tel. Wo./Do. van 13:00-16:00 uur:…...……………………….…….010-245 01 69
E-mail : bvso@kpnmail.nl
Website: www.bvsoschiedam.nl
Adres…………………………………........ Boerhaavelaan 79 – 3112 LD Schiedam
Bank (ING)…...............………………………….................. NL65INGB0003536052

Bestuur:
Voorzitter en 2e Penningmeester.……..…………....……….……...…..…..Mw. C.M (Nel) van Oudenaarde
Algemeen bestuurslid:………………………………….......….………………..Dhr. L.S.C .(Leo) Zwanenburg
Secretaris:……………………………………………….......….………………..........Mw. H(Hanneke)Verkaaik
Administratief medewerkster……………………..……….......………..………Mw. M.M.(Ria) Sleeuwenhoek
Fotografie………………………………...…………........................…....…...............… Dhr. C.(Cees) Kroone
Webmaster/redactie.……….………………………………………………………..…..Mw.J.E.( Conny ) Beyer
Spreekuren:………………………………………….….woensdag en donderdag tussen 14:00 en 16:00 uur
Kosten lidmaatschap € 7,00 per jaar. 65-plussers betalen € 3,50.
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Bewogen jaar voor het Zwembad en de Vrienden op weg naar een nieuwe toekomst
De BVSO heeft destijds de Vriendenstichting van Zwembad Zuid mede opgericht. Op deze wijze blijft de
betrokkenheid. Het bestuur van de Vrienden heeft net zoals de exploitant van het Zwembad Optisport een
bewogen jaar 2017 achter de rug. Naast het blijvend stimuleren en het geven van zwemlessen, het uitbreiden
van de openingstijden, richt Optisport Schiedam samen met het bestuur van de Vriendenstichting zich op de
toekomst van het Zwembad en omgeving.
Bestuursleden bezochten belangrijke bijeenkomsten die verband houden met de herontwikkeling van de
Wilhelminhaven en omgeving en participeerden in de projectontwikkeling oa van de
NatuurVriendelijkeOevers. In aansluiting hierop werden wensen, ideeën, voorstellen ingediend richting
Gemeente, politieke partijen en besturen ervan om een “hernieuwd”zwembad te ontwikkelen, als onderdeel
van een sport- en ontmoetingscentrum voor, met name voor de bewoners uit de wijken beneden de A20.
Dit centrum vormt een belangrijke schakel tussen de havens en de stad, met een natuurlijke aansluiting op
het Volkspark en een recreatieve omgeving. Bij de verdere invulling wordt goed samengewerkt met de
Zeekadetten en Waterscouts. In februari 2018 wordt er met de gemeente verder gepraat over het
vervolgscenario, om in september het hele project op te kunnen starten. In februari zal dan ook het resultaat
van het in opdracht van de gemeente uitgevoerde onderzoek door het Mulier Instituut bekend zijn wat de
behoefte is aan zwemwater en de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport nu en in de toekomst.
Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden ze specifiek aandacht aan zwembaden en het sportief
gebruik van de openbare ruimte.
Op het gebied van zwemactiviteiten en inzet van vrijwilligers werken Optisport en de Vriendenstichting nauw samen.
In 2017 waren
de Paula Kooperdag met 105 leerlingen uit Zuid en West en het Paaszwemmen weer succesvol. Er wordt
in het nieuwe jaar gekeken hoe sommige activiteiten eventueel samengebundeld kunnen
worden om
nog meer Schiedammers naar het zwembad te trekken. De bedoeling is om het bezoekersaantallen
van 50.000 per jaar op te schroeven naar tenminste 60.000 per jaar. Optisport heeft extra
activiteiten als speerpunten in 2018 opgevoerd zoals Aquatrim op dinsdagmiddagen
uitbreiding van snelcursus leren zwemmen en zeemeerminzwemmen. In 2017 behaalden
436 kinderen hun zwemdiploma en zaten 732 kinderen op zwemles.
Het bestuur van
de Vrienden is gecharmeerd van de KNZB visie waarbij leerlingen van scholen voortaan
gaan natgymmen. Een prima vervangactiviteit voor het wegbezuinigde schoolzwemmen. Het bestuur blijft erbij dat
elke leerling die van de basisschool naar het voortgezette onderwijs gaat tenminste beschikt over een A diploma,
liefst B en C erbij. Omdat er nog steeds te veel leerlingen geen diploma hebben en geen zwemles volgen, vindt het
bestuur dat er een onderzoek moet plaatshebben ism de Gemeente en de scholen om na te gaan welke leerlingen
nog steeds geen zwemdiploma hebben.
Om de toekomst met nieuwe ontwikkelingen op zwem- en sportgebied aan te kunnen, zijn we verheugd te kunnen
melden dat we met ingang van 1 januari een verjongd bestuur hebben. Dit bestuur gaat met veel inspiratie in samenwerking met Optisport en met alle samenwerkingspartners en donateurs in haar uitgebreide netwerk, verder
werken aan de toekomst van het zwembad in een herontwikkelde omgeving.
Mari Dingenouts
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De Oosterling
Rotterdamwet
Per 1 januari van dit nieuwe jaar is de Rotterdamwet van kracht geworden in Schiedam.
Een wet die ik een beetje vergeten was. Rotterdam heeft die wet meer dan tien jaar geleden ingevoerd en als ik mij
goed herinner was ik er enthousiast over. De wet zou de rust in de wijken weer een beetje terugbrengen en de mensen die overlast gaven zouden makkelijker de wijk uitgezet kunnen worden.
Althans zo zit het in mijn geheugen.
Voor een aantal wijken gold de regel dat je een bepaald inkomen moest hebben om een woning toegewezen te krijgen. Dit betekende dat je gewoon een baan moest hebben, dat je ’s morgens vroeg je bed uit moest en dat je geen
tijd had om ’s nachts kabaal te maken.
Als je er werkelijk een puinhoop van maakte moest je in het uiterste geval de stad uit en naar een containerwoning.
Nogmaals zo zit het in mijn geheugen.
En nu komt de Rotterdamwet na al die jaren naar Schiedam. Er komt een lichte vrolijkheid over mij, want ik wil
wel eens een andere woning. Zo’n woning aan de rand van de stad en in het groen, lekker rustig en niet te groot.
Zo’n woning die je krijgt als je heel veel overlast veroorzaakt in de buurt.
Men heeft het over een containerwoning of ook wel een aso-woning. Maar uit wat ik over die woningen lees, blijken het mooie kleine woningen te zijn. Men noemt ze tegenwoordig ook wel liefdevol “tiny houses”. In zo’n woning ben ik hartstikke modern, duurzaam, milieubewust enz.
Bovendien komt er iedere dag een vriendelijke “wooncoach” informeren hoe het met mij gaat.
Een mooi vooruitzicht.
Ik moet dan wel een tijdje overlast veroorzaken, maar dat kan ik wel want ik heb de overlast jaren lang zelf ondervonden. Ik zal mijn vuilzakken over het balkon kieperen, de hond in het portiek laten kakken, mijn rekeningen niet
betalen en ’s nachts harde muziek draaien.
Het leek mij verstandig de autoriteiten op de hoogte te brengen van mijn voornemen en zo kon de periode dat ik
overlast moest geven om mijn verhuisplannen tot uitvoering te laten komen kort zijn. Dat was ook plezierig voor
mijn buren, hoewel ik hen ook wel een tijdje die overlast gunde.
Mijn gang naar het Stadskantoor pakte helaas heel anders uit.
Mij werd al snel te verstaan gegeven dat het niet ging om de Rotterdamwet, maar om de “Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek” en dat de minister van Binnenlandse Zaken hoogstpersoonlijk een akkoord heeft
gegeven op de “bijzondere maatregelen” die de gemeente Schiedam voor zijn burgers in petto heeft.
Voor Schiedam-Oost betekent het dat 75 woningen aan de Hogenbanweg (dat zullen wel die woningen van Woonplus zijn) slechts mogen worden toegewezen aan mensen die werk hebben en dat ruim 400 woningen aan de Boerhaavelaan en enkele straten achter het Van ’t Hoffplein niet mogen worden toegewezen aan mensen die elders
woonoverlast hebben veroorzaakt of die wat op hun kerfstok hebben.
Slechts op enkele plaatsen worden mensen met een uitkering en mensen die overlast geven geweerd en goed beschouwd stelt de ingevoerde “Rotterdamwet nieuwe stijl” dus allemaal niet zoveel voor.
Want een inkomenstoets voor nieuwe huurders heeft Woonplus al lang op het programma staan. Niet alleen om te
kijken of men regulier werk heeft en men de huur kan betalen, maar vooral om te kijken of men niet te veel huurtoeslag gaat ontvangen. Tevens wordt al een tijdje aan hun nieuwe huurders een verklaring van goed gedrag gevraagd die moet zijn afgegeven door de vorige huisbaas.
Dus eigenlijk is er niets nieuws onder de Schiedamse zon.
En tot slot, mijn droom om in mijn “tiny” huis rustig te wonen in het groen gaat in rook op.
J. Oosterling

No.1 maart 2018

Apotheek C.I Jansen
Van Swindensingel 42
3112RJ Schiedam
Telefoon: 010 4263917
Openingstijden: ma- vrij 08:00 -17:30
www.apotheekjansenschiedam.nl
Graag wil het team van apotheek Jansen u verwelkomen en van dienst zijn!
Service, vriendelijkheid en farmaceutische patiëntenzorg zijn de sleutelwoorden in
onze apotheek.
Het apotheekteam staat graag voor u klaar om medicijnen te verstrekken en uw
vragen over medicijnen te beantwoorden. Behalve medicijnen kunt u terecht bij ons
voor :
-

Herhaalmedicatieservice voor cliënten van dr. Popescu en dr. Gonesh
Officieel verkooppunt: VICHY, EUCERIN & APIVITA
20% korting op diabetestestmateriaal
Breed assortiment handverkoop
Medicatie paspoort

Afhaalbalie
Na 14:00 uur kunt u terecht bij de afhaalbalie om recepten van de vorige dag of
eerder op te halen. Bent u niet in de gelegenheid om uw recepten af te halen? Dan
kunt u gebruik maken van onze gratis bezorgdienst.

Lift aanwezig
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OFFICIELE" INGEBRUIKNAME IKC DE SINGEL SCHOOL SCHIEDAM OOST.
Een 'officiële' ingebruikname van de school. Met een echt begin moment in de aula annex sportzaal en het
theater van de school.Onder zeer grote belangstelling vertelde Directrice Inge Werneke het 'sprookje' van de
nieuwe school, waaruit bleek dat sprookjes uitkomen., zo legde ze uit. Ze tipte nog eens de schoolregels aan
en refereerde het schoolmotto: DENKEN,DURVEN,DOEN.
Het was een bijzonder moment in het leven van de kinderen van de Singelschool: afgelopen vrijdag namen
zij hun nieuwe schoolgebouw aan de Singel in gebruik. Voor de kleinsten onder hen was het voor het eerst
in hun schoolcarrière dat ze niet naar school gingen in een veredelde nood portacabin , maar in een echte
school, kleurrijk, warm, schoon en verzorgd.
Want het had wat voeten in de aarde gehad eer de nieuwbouw van de Singelschool klaar was voor gebruik.
Maar na 3,5 jaar bivakkeren in een tijdelijk noodschool aan de Buitenhaven, konden de kinderen vandaag
hun ogen uitkijken samen met hun Ouders en belangstellende in de nieuwbouw
De school beschikt over drie verdiepingen en kent veel lichte kleuren, met veel doorkijkjes en een
'huiskamer'. Wat ontbreekt: het oude klassieke schoolbord – lesgeven op de Singelschool gaat voortaan
alleen op digiborden
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Fotografie:
Cees Kroone

Fotografie:
Cees Kroone
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Altijd al gedacht om techniek te doen voor een
radioprogramma? Of om een programma te
presenteren? Redactiewerkzaamheden?
Welke vrijwilligersfunctie past het best bij je? ZOS
Radio (stichting ziekenomroep Schiedam) is
momenteel op zoek naar presentatoren, techneuten
en redactiemedewerkers.
Iets voor jou?
Meld je dan nu aan als vrijwilliger voor ZOS Radio!
Wil je eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met Jolanda Aarnout,
j.aarnout@zosradio.nl
Voor meer informatie bezoek onze website www.zosradio.nl
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Wijkhuis van de toekomst
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor allerlei nieuwe taken op het gebied van welzijn en gezondheid. De gemeente wil dat Schiedammers nu én in de toekomst de zorg en ondersteuning die nodig is,
blijven krijgen. Zeker als het Rijk hiervoor minder geld beschikbaar gaat stellen, lukt dit alleen als Schiedammers zichzelf beter kunnen redden én elkaar een handje helpen. De gemeente wil hen hierbij ondersteunen. In dat licht is ook gekeken naar de huidige voorzieningen in de stad. Voorzieningen zoals wijkcentra;
hoe zien die er straks uit?
Om dit te achterhalen zijn er veel (groeps)gesprekken en interviews gehouden met professionals, vrijwilligers en gebruikers van het wijkcentrum en wijkbewoners. De conclusies? Wijkbewoners, professionals,
vrijwilligers en gemeente vinden een centrale plek, een wijkcentrum, heel belangrijk. Ze hebben behoefte
aan locaties die ontmoeting, ondernemerschap en ondersteuning faciliteren. Een plek voor iedereen, ten
dienste van een sterke wijk. Veel wijkbewoners zijn geïnteresseerd in meedoen aan en/of organiseren van
activiteiten in het wijkcentrum. Maar het wijkcentrum kan én moet beter.
Volgens de wijkbewoners is het Wijkhuis van de Toekomst gezellig, uitnodigend en laagdrempelig voor
iedereen. Oosterlingen zijn er welkom voor ontmoeting, activiteiten, talentontwikkeling, informatie-uitwisseling en ondersteuning. In het rapport staan diverse aanbevelingen hoe dit te realiseren. De gemeente en
DOCK gaan aan de slag met die adviezen.
Meer weten over het onderzoek? Kijk op www.OostPactDoor.nl.
Foto’s staan hier:
https://www.oostpactdoor.nl/nieuwsbrieven/listid-11/mailid-49-wijkhuis-van-de-toekomst

Digitaal Wijkhuis in de maak
Naast het ontwikkelen van het Wijkhuis van de Toekomst komt er in Oost ook een ‘digitaal’ Wijkhuis: een
plek op internet waar je alles kunt lezen en leren over de wijk. Van activiteiten tot aan nieuwtjes over de
wijk, van wie je buren zijn tot aan de diensten en producten die organisaties en ondernemers in de wijk aanbieden. Trekker is het Netwerkteam Oost.
Binnenkort hoor je hierover meer. Wil je aan deze spannende ontwikkeling bijdragen? Mail naar
info@OostPactDoor.nl.
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Pendelservice bij Wijkcentrum Oost
Voor degenen die het nog niet in de gaten hadden: er staat inderdaad een pendelbusje voor
Wijkcentrum Oost. Buurtbewoners kunnen hiervan gratis gebruik maken om zich naar de
tramhalte op de Rotterdamsedijk te laten vervoeren. De service duurt zo lang de
Boerhaavelaan er opgebroken bij ligt, en is een initiatief van aannemer Kraayeveld. Om de
pijn van het langdurig openliggen van de laan wat te verzachten.
Het wagentje rijdt op werkdagen op de navolgende tijden:
07:00 - 09:00
09:30 - 12:30
13:00 - 16:00
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Werkzaamheden
Boerhaavelaan, Professor Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan
Fase 1 Boerhaavelaan afgerond!
Verheugd kunnen wij u melden dat fase 1 van de Boerhaavelaan is opengesteld voor
verkeer. Fase 1 betreft het gebied vanaf de Rotterdamsedijk tot en met de Swammerdamsingel. Het asfalt is op de
deklaag na aangebracht. De deklaag op de gehele Boerhaavelaan wordt na de werkzaamheden van fase 2 (rond de
zomervakantie) aangebracht.
Start fase 2
Na het openstellen van fase 1 is Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf b.v. direct met de
werkzaamheden aan fase 2 gestart. De openbare weg vanaf de Snelliussingel tot aan het
Lorentzplein behoort tot fase 2. De bomen zijn op één kleine boom na gekapt, deze boom wordt verplant naar de
groenstrook langs de opgang Rotterdamsedijk. Vervolgens verwijdert Evides Waterbedrijf de oude waterleiding die
aan de zijde van de even huisnummers ligt en legt Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf b.v. de nieuwe riolering en verharding aan. Het uiteindelijke resultaat van fase 2 kunt u zien in fase 1.
Edisonstraat
Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf is (bijna) aangekomen bij de kruising met de Edisonstraat. Om veilig te kunnen werken, is het noodzakelijk om deze kruising (beide zijden van de Boerhaavelaan) af te sluiten voor het verkeer. Vanaf
12 maart is de kruising niet meer toegankelijk voor verkeer.
Geparkeerde (brom)fietsen en scooters
Bij de uitvoering van de werkzaamheden in fase 2 heeft de aannemer last van de geparkeerde (brom)fietsen en
scooters langs de gevels en tegen de hekken. Door de vele geparkeerde (brom)fietsen en scooters kunnen de werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd. Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf b.v. verplaatst de fietsen nu enkele meters als deze in de weg staan. Behalve dat het dan voor u lastig is om de fiets terug te vinden, is er ook kans op
beschadiging. Om deze redenen verzoeken wij u om de (brom)fietsen en scooters zelf te verplaatsen buiten het
werkgebied en niet tegen de hekken te plaatsen.
Wortelonderzoek bomen Professor Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan
Uit eerder onderzoek bleek dat de boomwortels direct onder de bestrating zitten en in het riool groeien. Wat nog
niet bekend is, is de wortelomvang van de bomen. In welke richting lopen de wortels bijvoorbeeld? Daarom heeft
Terra Nostra in opdracht van de gemeente Schiedam vrijdag 16 februari jl. een bewortelingsonderzoek met grondradar aan de Professor Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan uitgevoerd.
Het doel van de inzet van de grondradar is het in beeld brengen van de wortelomvang van de bomen. De resultaten
hiervan worden gebruikt om beter te kunnen bepalen of, en zo ja waar het infiltratie- en regenwaterriool kan worden gelegd.
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VRIENDEN ZWEMBAD ZUID IN GESPREK MET HET MULIER INSTITUUT

Stichting Vrienden van Zwembad Zuid
In 2010 is er sprake geweest van sluiting van zwembad Zuid. Actiecomité Red zwembad Zuid heeft zich in
die tijd ingezet om het zwembad te behouden. Dit is succesvol geweest en de gemeenteraad heeft ingestemd
met het behouden van het zwembad voor 10 jaar (tot 2022) met hieraan gekoppeld een renovatie van het
bad. Na het openblijven van het zwembad is de actiegroep overgegaan in een stichting met de naam
‘Vrienden van Zwembad Zuid’. Deze stichting zet zich nog steeds in voor een aantrekkelijk en
toekomstbestendig zwembad Zuid. Na de renovatie is zwembad Zuid in 2013 weer open gegaan, met in
2014 Optisport als nieuwe exploitant (voorheen gemeentelijk
zwembad).
De Stichting geeft aan dat er enkele belangrijke redenen zijn
geweest om zwembad Zuid
open te willen houden. Ten eerste was er naar mening van de
Stichting te weinig zwemwater
wanneer zwembad Zuid zou sluiten. Ten tweede zou het voor mensen uit de zuidelijke wijken van Schiedam
te ver zijn om naar zwembad Groenoord te reizen voor zwemles en recreatie. Ten derde zijn er weinig
sportvoorzieningen in zuidelijk Schiedam. Openblijven van het zwembad is volgens de stichting cruciaal om
kinderen te laten bewegen. Met het afschaffen van het schoolzwemmen in 2013 kwam er nog een extra
reden bij om het zwembad in Zuid open te houden, namelijk het feit dat meer kinderen naar
waarschijnlijkheid geen diploma zouden halen bij sluiting van het dichtstbijzijnde zwembad.
In de huidige jaren zet de stichting zich samen met Optisport in voor sportstimulering van de jeugd en
ouderen. Dit doen zij door ruime openingstijden te stimuleren bij Optisport, vrijwilligers die meehelpen bij
activiteiten in en rond het zwembad, inzetten op aantrekkelijk lesaanbod voor kinderen en zij hebben ideeën
over de toekomst van het zwembad en zetten deze actief bij de gemeente neer. Het resultaat is dat de
afgelopen jaren het zwembad steeds meer uren open is met verschillende activiteiten en dat er sinds 2014
een stijging in de
bezoekaantallen te zien is (met name op het gebied van
instructiezwemmen).
Wat betreft de toekomst is de
stichting heel duidelijk. Zij sluiten graag aan bij de
gebiedsontwikkeling in de
Wilhelminahave om een hernieuwd zwembad te bewerkstelligen. Hun
doel is om een multifunctioneel ontmoetingscentrum te creëren waar mogelijkheid tot zwemmen, andere
sporten en ontmoeten is. Deze ontwikkeling dient samen te gaan met de ontwikkeling van de
natuurvriendelijke oever bij de have. Zodat het natuurgebied, het zwembad en het volkspark bij elkaar aan
kunnen sluiten en het een aantrekkelijk gebied om te sporten wordt. Idealiter ziet de stichting een zwembad
dat ook meer geschikt wordt voor de verenigingssport dan het huidige 25-meterbad. De stichting geeft aan
dat het faciliteren van verenigingen een positief effect zal hebben op de sportstimulering in de wijken zuid,
oost, centrum en west.

No.1 maart 2018

Pagina 20

POOLSE ACTIE IN HET WIJKCENTRUM OOST.
Op zondag 14 januari, de tweede zondag van het jaar was er in
Wijkcentrum Oost weer
de actie Wielka Orkiestra , voor de
achtste keer in
Schiedam, na maanden van
voorbereiding
was het dan eindelijk zover,
een feest met
veiling , muziek, loterij ,
bingo,
motors, BMW’ s te veel
om op te
noemen en 100
vrijwillig
ers die zich in hebben
gezet om
deze dag een succes te
maken. De
opbrengst van dit jaar
was voor
apparatuur voor de
kinderafdel
ingen in ziekenhuizen
in Polen.

Deze actie
26ste keer
komen uit de hele
de stand op 81 miljoen

werd in Polen voor de
gehouden, de opbrengsten
wereld, afgelopen week stond
euro.

In Schiedam en
opbrengst nu
grandioze
Schiedam,
wilt doen
jaar op
2019 is
volgende
het op
WOSP -.

omstreken is de
17.000 euro , een
dag voor
als u mee
volgend
13 januari
de
actie , volg
facebook-

Iedereen
gezellige sfeer en

bedankt voor de
de medewerking.
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Zondagmiddag 14-01- was er een groot feest in en rond het buurthuis Oost
op het van
Hoffplein. De
Poolse
gemeenschap in
Schiedam had
dit georganiseerd.
Met als doel
zoveel mogelijk
geld ophalen
voor zieke kinderen
in Polen.

Hieronder wat
Poolse
en Autoclub

foto's. Van de
Motorclub Husaria
Polska-BMW'.
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POOLS FEEST IN SCHIEDAM OOST.
Zondagmid
01- was er
groot feest in
het
trum Oost op de
velaan. De
gemeenschap in
dam
geor
ganise
als doel zoveel mogelijk
ophalen voor zieke
in
Hier

dag 14een
en rond
Wijkcen
Boerhaa
Poolse
Schie
had dit
erd. Met
geld
kinderen
Polen.
onder foto's. Van de binnen activiteiten,en de
poolse medewerkers van deze zeer geslaagde

dag.

Fotografie:
Cees Kroone
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Hallo buurtjes,
Zoals sommige wel weten, knutsel ik graag met de kids bij mijn dochter op school.
Het allerleukste is knutselen voor iemand anders, en daar heb ik jullie hulp hard bij nodig.
Eind maart/ begin april willen we met de kinderen bloemen gaan knutselen.
Bloemen gemaakt van allerdaagse dingen als flessendopjes, wc rollen enz enz.
Maar wie mogen wij blij maken met een bloemetje in ons buurtje?
Kent u iemand die eenzaam is of iemand die even een glimlach kan gebruiken, gewoon omdat het een
kanjer is of als verrassing.
Als u mij een email stuurt of even een briefje door de brievenbus gooit. Met daarop natuurlijk de naam en
het adres. Dan ga ik persoonlijk met een aantal kids de bloemetjes bezorgen.
Het emailadres is: 3112zm11@gmail.com
Of doe een briefje door de brievenbus op de Fahrenheitstraat 11.
Laten we een hoop mensen een glimlach geven.
Natascha Visser

Het zit namelijk zo…..

Met ingang van maart
houden wij de wijkagenten van Oost en Centrum iedere
woensdag tussen 14:00 uur en 15:00 uur spreekuur.
Dat spreekuur houden wij bij Toezicht en handhaving aan het Stadserf 48.

John Oehlers
Senior GGP - Wijkagent Schiedam-Oost

Basisteam Schiedam - District Rijnmond-Noord - Eenheid Rotterdam
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KvK 24285446
ING Bank:
NL71INGB0008117351
info@stichtingedison.nl
www.stichtingedison.nl

STICHTING BUURTFIETSENSTALLING EDISON
Gezocht: Penningmeester
Op zoek naar een uitdagende bestuursfunctie bij een interessante vrijwilligersorganisatie?
Wij zoeken met spoed een vrijwillige penningmeester.
Stichting Buurtfietsenstalling Edison, opgericht in 1998, houdt zich in nauwe samenwerking met de Gemeente Schiedam, de ONS
groep en de Bewonersvereniging Schiedam Oost, bezig met het creëren en beheren van mogelijkheden voor fietsstalling in
Schiedam Oost. Het bestuur van deze stichting bestaat uit 3 personen: mevr. T.M. Boersema (voorzitter en 1e secretaris), mevr.
F.M. Kamp (penningmeester), mevr. N. Dijksma (coördinator en 2e secretaris)
Als gevolg van opzegging door de huidige penningmeester komt de functie van penningmeester per 1 april 2018 beschikbaar. Het
bestuur van Stichting Buurtfietsenstalling Edison vergadert gemiddeld genomen 4 maal per jaar, tot nu toe in de avonduren. De
vergaderlocatie is bij 1 van de bestuursleden thuis.

Functieprofiel penningmeester
Naast de taak van algemeen bestuurslid die collegiaal mee vergadert en meebeslist, zijn de specifieke taken van de
penningmeester:
1.

Het financiële beheer voeren (boekhouding, opstellen van een financieel jaarverslag, bijhouden van een archief en het
afhandelen van de dagelijkse financiële zaken).

2.

Het jaarlijks opstellen van de begroting.

3.

Het bewaken van de begroting.

4.

Het (doen laten) werven van financiële middelen (subsidies, contributies).

5.

Het zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen.

6.

Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen.

Het profiel van een penningmeester:
Voorop staat dat de penningmeester plezier in het omgaan met cijfers heeft en zich verbonden voelt met de stichting.
Verder zijn we op zoek naar iemand:
�

met een financiële achtergrond,

�

met kennis van het programma Davilex of een ander boekhoudprogramma,

�

die voldoende tijd kan vrijmaken voor de specifieke taken (gemiddeld 3 uur per week).

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Voor meer informatie en reacties kunt u contact opnemen via info@stichtingedison.nl.
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Hanneke’s
hoekje
Lekker dessert
DOUBLE TRIFLE 1
Kruimel voor de bodem een
halve Bastogne koek
Daarboven op een flinke
scheut koffielikeur
Daarboven op kersenjam
Daarboven op naturel kwark
En maak het af met wat chocoladesnippers

DOUBLE TRIFLE 2
Kruimel voor de bodem een
kokoskoekje
Daarboven op een flinke
scheut anijslikeur
Daarboven op citroenmarmelade
Daarboven op naturel kwark
En maak het af met wat amandelschaafsel

EET SMAKELIJK!
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LIMBURGSE TRUIEN SOEP

Wat heb je nodig;
1 pond rundergehakt
1 rookworst
4 ons soepgroenten
2 pakken tomatensap
1 blik/pot witte bonen in tomatensaus
1 theelepel sambal
Zout/peper

Hoe maakt je het;
Tomatensap/witte bonen in
tomatensaus/soepgroente/peper/zout
en sambal in de pan.
Worst wellen en in plakjes/stukjes snijden
Gehakt rullen
Ook in de pan.
KLAAR.

EET SMAKELIJK!
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Ook zin om
een eindje te
fietsen?

No.1 maart 2018

No.1 maart 2018

Pagina 31

PAASFEEST ZWEMBAD ZUID OP ZONDAG 25 MAART
HET PAASFEEST IN ZWEMBAD ZUID GAAT AL OP ZONDAG 25 MAART VAN 10.00 – 13.00
UUR VAN START.
WE BEGINNEN MET PAASEIEREN ZOEKEN.
WIE VINDT DIT JAAR HET GOUDEN EI, HET ZILVEREN EI, HET BRONZEN EI?
EENMAAL GEVONDEN, DAN EERST DE PRIJSJES IN ONTVANGST NEMEN EN DAN HEERLIJK
ZWEMMEN IN HET DIEPE OF ONDIEPE BAD MET JE VRIENDJES, VADER, MOEDER OF
ANDERE FAMILIELEDEN!
DE TOEGANGSPRIJS IS DIE DAG IETS LAGER.

TOT ZONDAG 25 MAART OM 10.00 UUR IN DE SERRE VAN ZWEMBAD ZUID!
Optisport en Vrienden van Zwembad Zuid.
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Kopij

Wijkoverleg 2018

Kopij voor het ledenblad kunt u sturen aan:
Bewonersvereniging Schiedam-Oost
Boerhaavelaan 79 - 3112 LD Schiedam
Of per email: bvso@kpnmail.nl
Het bestuur behoudt zich het recht voor om stukken
te weigeren. Politieke uitingen zullen in ieder geval
niet geplaatst worden.
Wilt u reclame maken voor uw bedrijf dan kunt u
ons mailen of bellen op 010-2450169

De data zijn als volgt:
18 juni
24 september
19 november
De wijkoverleggen vinden plaats op
maandag

Belangrijke Telefoonnummers
Buurtagent
Fietsenstalling “Edison”
Gemeente
ONS / Irado
Rechtswinkel Schiedam
SDW Klussendienst
Servicepunt Woningverbetering
SOBO Woonzorgwinkel
Wijkcentrum Oost
Woonplus Schiedam (voor Oost)

0900-8844
06-81295255
14010
010-2621000
010-4730308
010-4564022
010-2380633
010-2734701
010-2451818
010-2045100
06-81295255

Zoals gewoonlijk vindt het overleg
plaats in de grote zaal van het
Wijkcentrum Oost.
Aanvang: 20.00 uur

Tot ziens !

Euroscoop Bioscopen in
SchiedamDDDdDummie

Bewonersvereniging Schiedam-Oost
Boerhaavelaan 79 - 3112 LD Schiedam
Aanmelden als lid of donateur
Dhr/Mw/Fam: ………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………. Postcode: …………………………………
Jaar van Geboorte:………………….. Bank/Giro: …………………………………
Contributie:
Leden/donateurs € 7,00 / 65-plussers - € 3,50 per jaar ( met ingang van 2012 )
Ik woon in Oost en meld mij aan als lid
Ik woon elders en meld mij aan als donateur

direct naast Coop

