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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 en 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
Administratie………..…………………..………………….......……………Mw. M.M.(Ria) Sleeuwenhoek
Algemeen bestuurslid:………………………………….......….……….…..Dhr. L.S.C .(Leo) Zwanenburg
Secretaris:……………………………………………….......….…………..........Mw. H(Hanneke)Verkaaik
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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De Oosterling
Van het gas af
Toen het klimaatakkoord in Parijs werd gesloten leek het allemaal nog niet zo urgent. De afspraken over het verbeteren van het milieu gelden voor de termijn tot 2050 en de uitvoering hiervan is nog ver weg. Maar het besluit dat
Nederland van het gas af moet en met als klap op de vuurpijl de sluiting van het gasveld in Groningen in uiterlijk
2030 was wel even schrikken. Tevens mag de komende jaren maar heel weinig gas meer uit grond worden gehaald
vanwege het gevaar op aardbevingen.
Ik dacht aanvankelijk dat het zo’n vaart niet zou lopen. Toch laat men nu voor miljarden aan gas in de grond zitten
en met dat geld kun je voor alle Oost-Groningers een nieuw aardbevingsbestendig huis bouwen en een tijdelijke
wooncontainer voor de ergste gevallen bijleveren.
Dit idee heb ik niet langs zien komen, dus de afsluiting van het Groninger gas zal wel heel serieus zijn. En het vervolg is ook niet mis, want over een paar jaar mogen er geen nieuwe cv-ketels meer worden verkocht en de gasfornuizen zullen dan snel volgen. Verwarmen met warmtepompen en het koken moet elektrisch, zo luidt het devies.
Toch is het allemaal niet zo somber. Op grote schaal worden er interessante projecten uitgevoerd of staan op stapel.
Hoewel Nederland behoorlijk achterloopt op de buurlanden, wordt er gewerkt aan bijvoorbeeld windmolenparken
op de Noordzee, zonneparken op grote schaal en experimenten met aardwarmte. Alleen de ontwikkeling van de opslag van deze energie hapert nog wat.
Dit zijn activiteiten die de energiemaatschappijen ontwikkelen en worden te zijner tijd onderdeel van de hele energieleverantie. De energievraag wordt dus steeds meer verschoven naar verbruik op basis van elektra met daarbij
inmiddels het gemopper van de energietransporteurs die vinden dat het hele net van elektrakabels dan weer te licht
zou zijn.
De discussie rond de zogenaamde energietransitie wordt echter steeds meer individueel gemaakt.
En dat heeft directe consequenties voor ons allen. Bewoners van diverse wijken in Nederland hebben al de aanzegging van hun gemeente gehad dat zij op afzienbare tijd hun woningen beter moeten isoleren en dat de omschakeling
moet worden gemaakt naar nog slechts het gebruik van elektra.
Het gas gaat er af ! Over wie dat allemaal moet betalen wordt natuurlijk gesteggeld, maar iedereen wordt voorgehouden dat de besparing op het gebruik van energie de grote winstmaker is.
Nu zijn er wijken die zich hiervoor goed lenen. Zoals wijken met eengezinshuizen en vrijstaande huizen die al goed
zijn geïsoleerd of waar de isolatie gemakkelijk kan worden aangebracht en meestal zijn de bewoners daar al bezig
met zonnepanelen. Of wijken met woongebouwen met een collectieve stookvoorziening die op een andere wijze
van warmte kunnen worden voorzien, zoals restwarmte van de industrie, warmte van de vuilverbrandingsovens of
de eerder genoemde aardwarmte.
En als je nieuw gaat bouwen dan is het niet zo moeilijk. Er worden al nieuwe woningen opgeleverd zonder gasaansluiting en de verdere nieuwbouw in Buurt 15 zal het ook zonder gas moeten doen.
Maar ja, hoe gaat het nu bij ons in de wijk. Hoe krijg je die oude panden met verschillende woningen op één trap
goed geïsoleerd en hoe krijg je daar zonnestroom binnen. En wie moet dat betalen.
Van de verhuurders valt op dit moment niet veel te verwachten en de bewoners, die ook eigenaar zijn, hebben net
de particuliere woningverbetering achter de rug en zijn hun schulden nog aan het afbetalen.
Alleen de bewoners in de betere wijken zullen profiteren van de nieuwe energievormen en wij zullen het nog lang
op geïmporteerd en relatief duur gas moeten uithouden. Mijn verwachting is dat die hele energietransitie een tweedeling in de maatschappij gaat vormen en voorlopig aan onze wijk voorbij zal gaan.
J. Oosterling
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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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SCHIEDAM OOST WEESFIETSEN VRIJ.!!
Op woensdag 16 mei zijn de eerste 125 van de +- 600 zwerffietsen in Oost voorzien van een
waarschuwingssticker. Toezicht & Handhaving, de wijktoezichthouder,Oost pact door, en
bewoners van de Werkgroep Buitenruimte zijn samen op pad gegaan en hebben alle fietsen op
de Buijs Ballotsingel, Lorentzlaan, Lorentzplein, een deel van de Professor Kamerlingh
Onneslaan en de kop van de Singel gecontroleerd en waar nodig gestickerd.
Als zich in de komende vier weken geen eigenaar aandient, volgt een tweede sticker en worden
de fietsen - of wat daar nog van over is - verwijderd.
Ook op het stationsplein gaat het verwijderen van de geplaatste rijwielen elke dag door deze
moeten als ze gestickerd zijn binnen 2 uur zijn weg gehaald.
Cees Kroone.
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Vrijwilligerswerk is veel leuker dan je denkt!
ZOS Radio (stichting ziekenomroep Schiedam) is momenteel op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers zoals presentatoren, techneuten en redactiemedewerkers, iets voor jou?
Een (eigen) programma presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, of ben je meer thuis in redactiewerkzaamheden?
Of ga je voor de verzoekjes die wekelijks opgehaald moeten worden in het ziekenhuis?
Welke vrijwilligersfunctie past het best bij je? Meld je dan nu aan als vrijwilliger voor ZOS Radio!
Wil je eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met Jolanda Aarnout, jaarnout@gmail.com
Voor meer informatie bezoek onze website www.zosradio.nl
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Babbeltrucs
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Algemene Ouderen Bond in de wijk

Donderdag 5 juli aanvang 19.30 uur komen A.O.V.
Raadsleden en Fractie met Wethouder Catelijne de Groot
naar onze wijk Oost.
Zij zullen dan samen met de vertegenwoordigers uit onze
wijk Oost een Schouw (Ronde) gaan doen door de wijk.
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Kleurplaat voor de kleintjes
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SOUTHBEACH, OPTISPORT, ZWEMBAD ZUID EN VRIENDEN WERKEN SAMEN
Vrienden van Zwembad Zuid berichten :
Op het moment dat de Vrienden van Zwembad Zuid een start wilde maken met de organisatie van de 4e Paula
Koopersportdag (PKdag)op 3 juli, kwam het bericht binnen dat Southbeach dit jaar van dinsdag 3 juli tot en met
zondag 8 juli op de Maasboulevard wordt gehouden, dus voor de schoolvakantie. Dat was aanleiding voor beide
organisaties snel om de tafel te gaan zitten om het (school) programma doelmatig op elkaar af te stemmen. Immers
op de PKdag werden naast zwemmen, sporten georganiseerd, waarvoor scholen ook op South Beach terecht kunnen. Concreet zal de samenwerking inhouden dat op dinsdag 3, donderdag 5 en vrijdag 6 juli zwemmen tenminste
voor een aantal scholen uit Zuid en West mogelijk, is onder verantwoordelijkheid van Optisport Schiedam, die in samenwerking met de SRB een programma samenstelt dat in het teken staat van bewegen en zwemvaardigheid. Het
ander sportgedeelte vindt plaats op de Maasboulevard onder verantwoordelijkheid van Southbeach, waarvoor de
onderbouw van deze scholen ook kan inschrijven. Zo ontstaat een sportdag.
Scholen die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de PKdag zijn het eerste voor deelname aangeschreven
Het Kleurrijk, de Willibrordusschool (basisonderwijs) hebben inmiddels ingeschreven. Naar verwachting zullen tenminste ca 300 leerlingen deelnemen.
De samenwerking tussen gemeente, Southbeach, Optisport en Vrienden van Zwembad Zuid kan een eerste stap zijn
voor de verdere ontwikkeling en stimulering van sporten en bewegen in de wijken van Schiedam, zoals West, Zuid,
Oost, Centrum en Nieuwland. Eerst op de twee genoemde locaties. Later op de nieuwe sport- en ontmoetingslocatie langs de Wilhelminahaven rondom en in een “hernieuwd” zwembad Zuid. Mocht blijken dat deze nieuwe sportformule een succes is, dan kan daar de komende jaren in elk geval verdere uitbreiding aan gegeven worden.
Van belang is dat de organisaties kunnen blijven rekenen op de onmisbare inzet van vrijwilligers en ouders van
scholen.
Voor meer informatie : www.vriendenvanzwembadzuid.nl
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Southbeach voegt toe :
Ten aanzien van Southbeach Schiedam zelf staat het grootste sportiefste evenement weer boordevol sportactiviteiten. Zo zullen in de periode van 3 t/m 8 juli honderden basisschoolkinderen vermaakt worden met tal
van sportactiviteiten die plaatsvinden op en rond de Beach Arena aan de Maasboulevard in Schiedam. Uiteraard zullen de vaste pareltjes van het evenement, Het Schiedams kampioenschap voor pupillen en de activiteiten voor senioren niet ontbreken.
Hou de website www.southbeachschiedam.nl in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het evenement.

OMGEVING ZWEMBAD ZUID WORDT VOORLOPIG OPGEKNAPT
Het nieuwe fietspad dat ook langs zwembad zuid loopt is al een hele verbetering. Dat proces gaat door. De gemeente wil de doorgang van en naar de kom van de Wilhelminahaven in het verlengde van de
NatuurVriendelijkeOevers(NVO) opknappen. Dit in afwachting van het besluit van het nieuwe gemeentebestuur
over het hernieuwde zwembad in een multifunctioneel gebouw met een opgeknapte omgeving. Eind maart en half
april hebben Optisport en
de Vrienden van Zwembad
Zuid (VVZZ) met de gemeente van gedachten gewisseld over het (tijdelijk)
verplaatsen van het parkeerterrein. Ondanks het
feit dat er ons inziens voldoende mogelijkheden zijn
aan de Westfranklandsedijk
om parkeerruimte te creëren, is ingestemd met de
(tijdelijke) oplossing om van
het huidige parkeerterrein
een mooie entree te maken
naar de kom van de Wilhelminahaven. Daarnaast een
nieuw parkeerterrein aan
te leggen op het buitenterrein, ongeveer op de plek
van het niet meer te gebruiken buitenzwembadje.
Het nieuwe terrein kan dan
ook (tijdelijk) incidenteel gebruikt worden als er een sportevenement is, zoals South Beach.
Het wachten is nu op het gemeentebestuur, dat groen licht moet geven voor een gebiedsgerichte aanpak, mede op
grond van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden oa door het Mulier Instituut, waarover wij u in de laatste
editie van de Gorzette en op www.vriendenvanzwembadzuid.nl hebben bericht. (Bestuursaccoord coalitie : Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de sport- en recreatieve accommodaties in Schiedam)
Mari Dingenouts
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Hanneke’s
hoekje

WORTELSOEP voor 4 personen
Wat heb je nodig;
1 liter water
2 blokjes kip of kruidenbouillon
600 gram wortels
300 ml sinaasappelsap
60 gram roomboter of margarine
60 gram bloem
Mes puntje gember poeder/djahé
2 teentjes knoflook (uitgeperst)
Peter/zout
Hoe maakt je het;
Kook de wortels gaar in de bouillon en pureer
daarna met de staafmixer tot een gladde massa.
Voeg dan de sinaasappelsap de uitgeperste
knoflook en de djahé toe.
Maak een roux van de boter en de bloem en
laat deze even garen.
Voeg de wortel bouillon toe tot er een gebonden soep ontstaat.
Breng op smaak met peper en zout.
EET SMAKELIJK

No.2 juni 2018

DRESSINGS EN SALADES

TZATZIKI voor 4 tot 6 personen
Wat heb je nodig;
1 flinke komkommer
200 ml uitgelekte yoghurt of volle Griekse yoghurt
125 ml zure room of crème fraîche
2-3 teentjes knoflook uitgeperst
1 eetlepel extra vierge olijfolie
Zout/peper
Ca ½ eetlepel wijnazijn
2 eetlepels fijngehakte verse munt of dille
Hoe maakt je het;
Rasp de geschilde komkommer op een grove
rasp
Doe de komkommerrasp in een schone theedoek
en knijp er zoveel mogelijk vocht uit.
Roer de yoghurt de zure room door elkaar en
meng er de knoflook, komkommer, olie en wat
peter en zout door.
Voeg azijn en evt. verse kruiden toe.
Serveer tzatziki licht gekoeld.
EET SMAKELIJK
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Heerlijk dat weer!
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Er Zijn nog steeds mensen die stichting 4 sweet social niet kennen!! Hoe bestaat het?
Daarom stellen wij ons graag even kort voor en willen wij u via deze weg kort informeren
over onze activiteiten.
Als stichting willen wij ons graag op projectmatige basis inzetten voor diverse doelgroepen.
De doelstelling van stichting 4 sweet social is o.a. het opkomen voor de belangen van minder validen, het verminderen van de eenzaamheid onder ouderen en kinderen, discriminatie, pesten en eventuele uitsluiting van de samenleving.
Project ‘Pluk de dag’
Wat houdt dit project in?
Voor dit project willen wij ons graag hard maken voor de kinderen die op dit moment in
een fase zitten waarbij een van de gezinsleden terminaal ziek is. In zo’n gezin gaat alle aandacht naar de medische verzorging en zien wij dat de kinderen best wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.
En we hebben te maken met kinderen in rouw waarvan een gezinslid is komen te overlijden.
Om niet alles direct in een rouw of verdrietig perspectief te zetten willen wij heel graag het
project pluk de dag vorm geven De kinderen mogen een wens indienen die hen gewoonweg voor een dag uit de hectiek van alle dag halen.
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Project jonge mantelzorgers.
“Bij jonge mantelzorgers thuis draait het vaak om een ander gezinslid.
Iemand kan ziek zijn of een beperking hebben.” Het gaat om een vader, moeder, broertje of
zusje dat extra aandacht nodig heeft.
“De kinderen/ jongeren voelen dat er iets aan de hand is, maar ze weten vaak niet wat ze
moeten doen.
Een ervaringsmaatje geeft hen een steuntje in de rug.”
“Jonge mantelzorgers kunnen zich enorm schuldig voelen naar hun naaste die ziek is of een
beperking heeft.
Ze zitten op school terwijl hun moeder ziek thuis is.
Na schooltijd willen ze haar helpen maar ook naar vrienden toe
Een ervaringsmaatje kan hen leren
hoe ze zich staande kunnen houden.
Een maatje is een stagiair die zelf is
opgegroeid met zorg in het gezin.
Negen maanden lang staat hij of zij
voor de jonge mantelzorger klaar.
“Het maatje biedt een luisterend oor en helpt als daar behoefte aan is.
Hij weet precies waar het over gaat en welke hulp hij kan bieden.
Vaak schamen jonge mantelzorgers zich.
Dat gevoel moet weg.
Elke mantelzorger moet beseffen dat hij/zij niet de enige is.”
Mantelzorgers zijn vaak 7 dagen per week in de weer.
Soms zelfs 24 uur per dag.
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Jonge mantelzorgers zijn vaak eenzaam omdat ze er niet over kunnen of willen praten omdat ze bang zijn niet begrepen te worden.
In sommige gevallen worden jonge mantelzorgers gepest of worden ze onbedoeld buiten
gesloten.
Bedenk hier dat jonge mantelzorgers niet mee kunnen met vrienden omdat ze in huis nodig
zijn.
Vaak voelen jonge mantelzorgers zich schuldig tegenover het gezin en of vrienden.

Bij stichting 4 sweet social hebben we een aantal vaste Angels en Angels die op oproep basis
in te zetten zijn.
De Happy Angels zijn op verschillende manieren in te zetten.
Voor een klein klusje in de tuin, een fotolijstje ophangen in huis, hulp bij boodschappen
doen, op de kinderen passen en ga zo maar door.
LET OP SOMS KAN ER EEN KLEINE BIJDRAGE GEVRAAGD WORDEN.
Voor wie zijn wij er.
* Voor ouderen.
* Voor gezinnen.
* Voor alleenstaanden die door ongeval of ziekte tijdelijk niet alles zelf kunnen doen.
* Voor alleenstaande ouders met een minimum inkomen.
* Voor ondersteuning bij jongeren.
* Voor presentatie klussen met humor.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze site.
https://www.stichting4sweetsocial.nl
Mailen kan natuurlijk ook: stichting4sweetsocial@gmail.com
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Rijwielhandelaren
Schiedam Noord
Rijwielhandel “Van Damme”
Borodinlaan 60, 3122HB Schiedam 010-4704122
Rijwielhandel “’t Centrum”
Noordeinde 2, 3121KG Schiedam 010-4706874

Schiedam Centrum
Rijwielhandel “Hoppstein”
Dam 16, 3111BD Schiedam 010-4266691
Rijwielhandel “ADO”
Broersvest 40, 3112DE Schiedam 06-24998238

Schiedam Oost
Rijwielhandel “Hoewijk”
Van ’t Hoffplein 1a, 3112JR Schiedam 06-24604648 / 010-2450289

Schiedam Zuid
Rijwielhandel “van Leeuwen”
Groenelaan 48, 3114CJ Schiedam 010-4263336

Schiedam Nieuwland
Rijwielhandel “Metro Bike”
Mgr Nolenslaan 416, 3119EL Schiedam 010-4260137
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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

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

Tot ziens !

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

