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Wij wensen u een

maar

als de witte wijn op is, drink dan de rode…..

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 Huis van de Wijk 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
Algemeen bestuurslid……..…..….…........….…........….…..…..………………Dhr. A.J. (Aad) Hoogstad
Algemeen bestuurslid…………………………………………………...Mw. P.J. (Petra) Marijt - van Vliet
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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Een persoonlijke maar ook een belangrijke noot van de
voorzitter
2018 loopt bijna op z’n eind en weer zijn er veel zaken voorbij gekomen zoals de oplevering van de Boerhaavelaan, het vakantieterras Buurten in Oost, de bouw van nieuwe woningen in buurt 15 (wetenschappersbuurt) en vele andere activiteiten waaraan de BVSO heeft mee gewerkt.
We hebben een goed en volledig bestuur waarmee we aardig wat nieuwe dingen voor 2019 in petto hadden.
Samen met Dock, SOBO en WOT. We dachten aan het werven van nieuwe leden en vrijwilligers om daarmee gezamelijk de wijk in te gaan en de leefbaarheid van de wijk weer op te krikken. Dit komt nu op losse
schroeven te staan want de subsidiekraan van SOBO wordt ook dichtgedraaid en dus gaan zij net als wij een
onzekere tijd tegemoet.
Wij de “bewonersvereniging” bestaan bijna 45 jaar maar soms bekruipt ons wederom het gevoel dat we dat
niet gaan halen, waarom ten eerste omdat onze plek in Wijkhuis Schiedam Oost weer ter discussie staat (wat
is nieuw!) en onze subsidie drastisch is verlaagd.

Maar er is ook goed nieuws
Zet alvast in uw agenda vrijdag 17 mei 2019
groot feest in Wijkhuis Schiedam Oost
we bestaan dan namelijk echt 45 jaar en dat gaan we vieren.
Maar ook van belang is de betaling van contributie 2019 voor u als lid, wij verzoeken u met klem daar
even mee te wachten omdat we belangrijk nieuws hebben!!
Hou ons eerstvolgende krantje van 2019 in de gaten!
U leest het we zijn er nog en hopen daarom dat 2019 zeker een goed jaar gaat worden waarin wij u in ieder
geval bedanken voor uw vertrouwen dat u heeft in ons, tenslotte wordt de BVSO geheel door vrijwilligers
met hun passie en betrokkenheid gerund.
Kom gerust eens langs als u vragen of problemen heeft, de koffie is geheel gratis en voor een goed gesprek
bent u ook aan het juiste adres.

Voorzitter,
Nel van Oudenaarde
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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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De Oosterling
Onafhankelijk
Voor mijn stukje in de decemberkrant ging ik te rade bij de BVSO. Ik had mooie ideeën over de inhoud, maar ik
wilde ook weten hoe het er bij de bewonersvereniging voorstond.
Eerst dat voortvarende gemeentebestuur eens de maat nemen, zo dacht ik.
Woontorens op Schieveste zijn natuurlijk plannen uit het verleden. Woningen mochten er toen niet komen vanwege
geluidshinder en milieuvervuiling van het verkeer. Als het nu wel kan, zal de milieuwetgeving wel zijn veranderd.
Het is dan zaak een beetje op te schieten, want overal aast men onder het motto “bouwen, bouwen, bouwen” op het
maken van woontorens. En bouw dan woningen voor de agenten en de onderwijzers en laat dit niet over aan de zogenaamde particuliere markt, omdat je dan torenhoge huren krijgt.
En dan die aanpak van de huisjesmelkers. Het gemeentebestuur dreigt met boetes en de wet Bibob, uw weet wel,
dan word je financieel helemaal doorgelicht. Tegen huisjesmelkers vecht de BVSO al jaren en er zijn rechtszaken
gevoerd. Ja, de rechter begreep het, alleen de wetgeving van de gemeente was niet op orde en dan sta je een beetje
voor schut met je rechtszaak. En de “melkers” gingen gewoon door met hun hoge huren voor tragisch slechte woningen die feitelijk worden betaald met de huurtoeslag, want de Belastingdienst controleert toch bijna niets. Misschien lukt het nu.
En als klap op de vuurpijl zijn er de nieuwe landelijke onderzoeken die aangegeven dat de leefbaarheid in de achterstandswijken achteruit holt. Waar zou dat aan liggen? Vul het maar in.
De eerder genoemde huisjesmelkers die actief blijven en de sociale woningen die alleen nog mogen worden bewoond door mensen met een heel laag inkomen. En waar staan die woningen? Natuurlijk in de slechtste wijken,
want in de betere wijken zijn die woningen verkocht of worden duur verhuurd.
Er kwam geen enkele glimlach om de mond bij de BVSO-ers. Zij wisten het wel, die verhalen over de ellende in de
wijk en ook zij hadden het nieuws gevolgd en ook zij wisten dat een boos geschreven column niet echt meer werkt.
In de hoofden van de BVSO-ers speelden andere zorgen. De gemeente had laten weten dat de subsidie voor een
goed deel op de tocht stond en daarmee het mooie vrijwilligerswerk.
En dan het SOBO, de koepel van de bewonersverenigingen, waar altijd enige hulp vandaan kwam. Daar werken
mensen die inspelen op de problemen met name op het gebied van wonen.
Ook het SOBO staat er slecht voor en het lijkt er op dat gemeenten af wil van deze club en het is maar de vraag of
zij volgend jaar weer hun subsidie krijgen. Eerst zijn de sociale raadslieden langzaam de nek omgedraaid en nu
dreigt hetzelfde te gebeuren voor het onafhankelijke SOBO.
Waar moeten bewoners en huurders dan heen voor een onafhankelijk advies?
Doorsturen naar de wijkondersteuningsteams, zo lijkt het. Lieve mensen, ze helpen goed, maar eigenlijk zijn deze
teams een verlengstuk van de gemeente.
En Woonplus? Lange tijd was Woonplus supporter van het SOBO, maar dat is voorbij.
De handel en wandel van Woonplus is inmiddels helemaal onaantastbaar, die trekken zich nergens meer wat van
aan. Nadat Woonplus een eigen huurdersoverleg heeft gevormd, lieten zij het eigenwijze en onafhankelijke SOBO
vallen.
Waar moeten de Schiedammers nu heen voor een onafhankelijk advies? De BVSO-ers weten het niet en daar zit ik
nu met mijn column.
J. Oosterling
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Kleurplaat voor de kleintjes
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Huurders besteden groter deel inkomen aan wonen
21 november 2018
Huurders zijn veel meer van hun netto inkomen kwijt aan wonen dan huiseigenaren, en zijn minder
tevreden over hun woning.

Woonbond
Dat meldt het Algemeen Dagblad (externe link) naar aanleiding van onderzoek van Nationale
Nederlanden. Meer dan de helft (55%) van de huurders besteedt meer dan 30% van hun inkomen
aan wonen. Voor kopers geldt dit voor slechts 24%.

Betaalbaarheidsproblemen
‘Dit onderzoek van is de zoveelste bevestiging van de enorme betaalbaarheidsproblemen in de
huursector', reageert Paulus Jansen, directeur van de Woonbond in de krant. Hij wijst op recente
cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat de huren de afgelopen zes jaar met gemiddeld 18 procent zijn
gestegen. 'Dat is bijna tien procent boven inflatie. Uit een eerder onderzoek van het Nibud bleek ook
al dat kopers na woonlasten meer te besteden hebben dan huurders. En dat gat wordt onder het
huidige beleid alleen maar groter.’

Minder tevreden met woning
Huurders zijn ook een stuk minder tevreden over hun woning. Zo zegt 44 procent ‘zeer tevreden te
zijn’ met zijn woonomstandigheden, tegenover 69 procent van de woningeigenaren.
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Binnenkort stinkend rijk: Tussen Kunst en Kitsch
komt naar Schiedam

Het is tijd om de zolder of garage goed op te ruimen, want het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch
komt naar Schiedam. Wie weet zijn de taxateurs wel razend enthousiast over jouw vondst.
Maandag 28 januari neemt de AvroTros het programma op in Het Stedelijk Museum in Schiedam. Op deze
dag schatten de taxateurs van het programma de waarde in van spullen die bezoekers meenemen. Sommigen
gaan stinkend rijk naar huis, anderen zijn een illusie armer.
Aanwezig zijn
Mensen die bij de opnames aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via de website van AvroTros.
Neem naar de studio vooral dat schilderij mee dat verdacht veel op een echte Karel Appel lijkt, of dat ene
bordje dat zomaar meer dan een eeuw oud kan zijn.
Wat je echt niet mee moet nemen zijn horloges uit 1900, Maastrichts aardewerk en armbanden of kettingen
van dubbeltjes en kwartjes. Daar zien de taxateurs zoveel van, dat de waarde van deze spullen laag ligt.
Voor het aardewerk krijg je ongeveer 25 euro, dubbeltjes en kwartjes zijn helemaal niets meer waard zodra
ze gesoldeerd worden.
Het kost tien euro om aanwezig te zijn bij de opnames. In ruil hoor je wel wat jouw spulletjes waard zijn,
zie je presentator Frits Sissing live aan het werk en maak je tv-opnames achter de schermen mee.
Vaker te gast
Het Stedelijk Museum is een keer eerder het decor geweest van het televisieprogramma. In 2014 was het
voor oorsprong Engelse programma ook te gast in het museum.

Denk jij dat je een schat in huis hebt? Laat het ons vooral weten door een mail te sturen naar
cerise.van.vliet@rijnmond.nl
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Stationsplein

20 December wordt alweer de 21e backWERK winkel geopend. Dit is de derde opening in een korte tijd.
Zet jezelf op aanwezig op onze Facebook-pagina en maak kans op een lunch ter waarde van €30.Je kunt ons vinden op Stationsplein nummer 12, we staan vanaf 06:00u ’s morgens voor je klaar.
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Functieprofielen vrijwilligers activiteitencommissie
Lid commissie:
Doel:
Het doel van de functie is het coördineren/uitvoeren van de activiteiten.
Functie-inhoud:
Analyseren van de vereniging en de externe omgeving
Vaststellen van de potentiële doelgroep
Bepalen welke communicatiekanalen worden gebruikt
Bepalen wat er wordt gecommuniceerd
Organiseren van activiteiten
Werven van uitvoerende vrijwilligers
Bewaken van de tijdsplanning Bewaken van het budget
Coördineren van uitvoering ledenwervingsactiviteiten
Aansturen vrijwilligers tijdens de activiteiten
Betrekken van leden bij de organisatie.
Tijdsinvestering:
Één keer per maand bijwonen van de commissievergadering (+/- 2 uur)
Één avond per week voor het uitvoeren van taken en werkzaamheden (kunnen
vanuit huis verricht worden).
Gevraagd wordt:
Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon, die goed is in het onderhouden van
contacten met mensen en
die weet te motiveren, planmatig te werk kan gaan, die creatief denkvermogen heeft en goed
kan organiseren
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Wijkhuis Schiedam Oost
Het “wijkcentrum” 21 jaar jong, aan de Boerhaavelaan is bij vele mensen (gelukkig) goed bekend. Het wijkcentrum is in de loop der tijd best wel
veel veranderd en op dit moment zit het centrum wederom in een overgangsfase. Dat is
goed, goed
voor de wijk, goed voor de bewoners. Deze overgang biedt nieuwe kansen voor u als
bewoner en
voor onze mooie wijk.
Hierbij spelen vrijwilligers een grote rol die zich dagelijks inzetten voor hun buurt en buurtgenoten.
Daarnaast spelen uiteraard de professionals van o.a. het WOT (Wijk Ondersteunings Team), BVSO (Bewonersvereniging Schiedam Oost) en welzijnsorganisatie DOCK een belangrijke ondersteunende rol.
Ieder vanuit haar specialiteit bieden zij ondersteuning voor- en met bewoners.
Wijkhuis Schiedam Oost legt in de toekomst nog meer het accent op ontmoeting, talentontwikkeling,
informatie-uitwisseling en ondersteuning van, voor en door bewoners, dit alles gefaciliteerd en aangevuld
door de genoemde professionals. Dit “nieuwe” Huis van de wijk is er voor ALLE bewoners van de wijk.
Het is een gezellig, uitnodigend en een laagdrempelig ontmoetingsplek waarbij de bewoners terecht kunnen voor al hun vragen, wensen, ondersteuning en/of informatie.
Uitgangspunt hierbij is dat de bewoners zelf kunnen aangeven hoe en wat zij willen en daar waar mogelijk en noodzakelijk men ondersteuning krijgen.
Daarom een oproep aan alle bewoners: meld u zich aan bij de balie van Huis van de wijk en wij helpen u
graag met uw verzoek/wensen of vraag. Het team staat graag voor u klaar!
Tot slot: momenteel zoeken wij een 10-tal vrijwilligers die zich willen inzetten voor de nieuw op te zetten Wijk-Oost Activiteitencommissie. (Een uitgebreid profiel kunt u aanvragen bij de balie van het centrum). Doel van de commissie is dat wij een zo’n breed mogelijke vertegenwoordiging willen hebben van
de wijk . Deze leden zijn de ogen en oren van de wijk en signaleren de behoeften van de wijk. Periodiek
komt de commissie bij elkaar en beoordelen de signalen en wensen van de wijk en mede met de inzet en
ondersteuning van de professionals wordt hier invulling aan gegeven.
Door er, voor en met zijn allen de schouders onder te zetten zorgen we ervoor dat Schiedam Oost een
kleurrijke wijk blijft.

Wijkhuis Schiedam Oost (WOT, BVSO en DOCK)
Boerhaavelaan 79
3112 LD Schiedam
Tel: 010-2451818
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MULTIFUNCTIONEEL SPORT- EN ONTMOETINGSCENTRUM MET ZWEMBAD
Op 6 november was er in het Stadskantoor een informatieavond waar bewoners en klankbordgroep werden bijgepraat over het project Getijdenpark Wilhelminahaven. Dit vindt aansluiting met de directe omgeving van het Zwembad. De werkzaamheden gaan april komend jaar van start.
De parkeerplaatsen schuiven tijdelijk op richting zwembad en over de oude plaatsen wordt een promenade stad –
naar haven aangelegd. Dit verfraait het totale beeld. De hekken rondom het zwembad verdwijnen en er ontstaat
een open en speels karakter. De gemeente heeft nog geen plannen voor de invulling van de plek waar het huidige
zwembad nog is.
Al eerder heeft de St. Vrienden van Zwembad Zuid hiervoor ideeën aangedragen, die ze verder gaan uitwerken met
deskundige mensen uit onze stad, en met vele Schiedammers, organisaties uit de wijken, het bedrijfsleven en de politiek als draagvlak. Het is de bedoeling dat er een Multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum met zwembad
komt , waarvan een deel van het dak deels open kan. Maar ook met voldoende sportvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld sporthal, fitnessruimte en ruimte om elkaar te ontmoeten. Buiten is een horeca met terras voorzien, met uitzicht op de Wilhelminahaven, ook open op tijden en dagen dat het zwembad dicht is.
De Vriendenstichting houdt het Alexanderhof in Rotterdam als voorbeeld voor ogen. Het nieuwe sport- en ontmoetingscentrum op die “Wereldse” plek aan de her te ontwikkelen Wilhelminahaven is hard nodig om bewoners en bedrijfsleven uit de wijde omgeving ( onder de A 20 en de A4 ) de gelegenheid te geven te kunnen sporten, bewegen
en ontmoeten in hun directere omgeving. Met name in de wijken Oost, Zuid, West, Centrum is hier behoefte aan.
Dit heeft als reeds heel lange tijd ontbeert. Is ook hard nodig om met name de bewegingsachterstand bij kinderen
terug te dringen. Dit kan ook alleen maar als er een goed sportstimuleringsbeleid in relatie komt te staan met een
goede sportaccommodatie. Het investeren en de moeite waard.
Uw steun is onmisbaar om dit te kunnen realiseren.
Het bestuur van de St. Vrienden van Zwembad Zuid.
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VRIENDEN ZWEMBAD ZUID VERHEUGD
BELANG ZWEMVAARDIGHEID VERDRINGT VERKEERD BEGRIP SCHOOLZWEMMEN
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid was verheugd te lezen op schiedam24.nl dat obs de Taaltuin uit Nieuwland, als eerste school start met het oppakken van schoolzwemmen op een wijze die anders is dan
voorheen. Ook obs de Peperklip is enige tijd actief om het leszwemmen mogelijk te maken. Sinds 2013, vanaf de
heropening van zwembad Zuid na de reconstructie van het bad, heeft de Vriendenstichting zich ingezet en (politieke)
druk uitgeoefend om tot herinvoering te komen van het schoolzwemmen met als doel dat alle leerlingen bij het verlaten van de basisschool tenminste over een zwemdiploma A beschikt. Het is een goede zaak dat uiteindelijk de gemeente en Optisport eerst onderzoek hebben verricht naar het aantal leerlingen op de basisschool zonder diploma,
ook aan het eind van de basisschool. Tegelijkertijd is het van belang dat een school begrijpt dat het bij de kinderen
niet alleen gaat om zwemvaardigheid en het diploma maar ook gaat over het in- en opvoeren van bewegingsonderwijs. We zijn tevens verheugd dat de start van de Taaltuin plaatsvindt voordat de discussie plaatsvindt in de raadszaal
over de herinvoering.( 13 november j.l. ) De Taaltuin laat zien dat het op een andere wijze kan, dat vervoer niet de
bottle-neck is en dat daardoor met een fikse korting van Optisport mogelijkheden biedt ook voor andere scholen in
Schiedam. De Vrienden van Zwembad Zuid vinden het belangrijk dat Zwembad Zuid ook mogelijkheden heeft om
aanmeldingen van andere scholen en groepen uit de wijken West en Zuid te kunnen oppakken. De Vrienden roepen
op aan de scholen ook elders in Schiedam meldt u aan : goed voorbeeld doet volgen.

Week van het zwemmen met proeflessen?
De ochtend van
de 14e
november,
na de
avond van
de Gemeenteraad kopte
het AD
‘Zwemmen
is leuk,
moet
boodschap
zijn’. Het
artikel ging
in op de
voorstellen
van politieke partijen
om het
anders te
gaan doen,
waarbij de zwemvaardigheid en het plezier in zwemmen voorop moeten komen te staan. Invoeren van de week van
het zwemmen waarin kinderen proeflessen kunnen volgen was een optie “ Dit evenement moet ouders en kinderen
enthousiasmeren, want zwemmen is niet alleen belangrijk maar ook een gezonde manier van bewegen en bovendien
heel leuk”. Dat is iets wat de Vriendenstichting en Optisport al jarenlang propageren en omzetten in activiteiten. Een
ervan is de Paula Koopersport- en speeldag, wat vorig jaar begin juli door de Vrienden van Zwembad Zuid in samenwerking met Optisport omgezet is in een samenwerkingsverband met Southbeach en de SRB in een sportstimuleringsweek. Ca 320 kinderen van diverse scholen kwamen zwemmen, verdeeld over een aantal dagen. Hierbij werd
duidelijk en bevestigd dat te veel leerlingen nog geen zwemdiploma hebben. Een reden om extra aan de bel te trekken bij de gemeente en de Gemeenteraad, niet zonder succes blijkt nu. Het college vindt dat ze meer moeten gaan
focussen op zwemvaardigheid ipv schoolzwemmen, enthousiasme stimuleren en scholen, die de intentie hebben iets
met zwemmen te doen te helpen en te faciliteren. De wethouder zei verder : onze inzet zit hem vooral in het geven
van voorlichting, scholen helpen in het bieden van een maatwerkoplossing en vertellen hoe leuk zwemmen is. Met
deze opdracht gaan we ( de Gemeente dus) graag aan de slag”. De Vrienden van Zwembad Zuid vinden dit een goede stap vooruit.
Bovendien prima toezeggingen en handreikingen van het college als aanvulling op de brief van
24 oktober gericht aan de gemeenteraad.
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Bus, tram en metro flink duurder

De tarieven voor het openbaar vervoer in onze regio stijgen in komend jaar met 5,75 procent.
Die forse prijsstijging is conform wat er elders in het land gebeurt, aldus de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) die gaat over de tarieven. De Rotterdamse regio volgt met de stijging de landelijk
vastgestelde tarieven, aldus de autoriteit. Volgens de MRDH, die de verhoging zegt te betreuren, is de
verhoging voor het grootste deel te danken aan de verhoging van de btw van zes naar negen procent.
Reizigers met de RET betalen vanaf januari 14,7 cent per kilometer (was 13,9 cent).
Het totale tarief voor reizen met de OV-chipkaart bestaat naast een kilometertarief ook uit een basistarief.
Dit basistarief betaalt iedere reiziger aan het begin van zijn reis met bus, tram en metro en is in heel
Nederland gelijk. Het basistarief wordt 0,96 euro (was 0,90 euro). Voor het eind van het jaar informeren de
vervoerders de reizigers over de nieuwe prijzen van het openbaar vervoer, inclusief de prijzen van de
abonnementen en andere kaarten die de vervoerders aanbieden.
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Geachte mevrouw, meneer,
Ik ben Janine Lachman. Ik ben onlangs begonnen met de start van mijn eigen ergotherapiepraktijk in de regio
Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en omgeving.
Ik ben geïnteresseerd in een samenwerking. Mijn praktijk zet zich in voor kwetsbare mensen in de wijk. Ik vind het
belangrijk dat kwetsbare volwassene en ouderen een deskundige begeleiding kunnen krijgen. Het is vaak zo dat
cliënten geconfronteerd worden met een heel nieuwe situatie en uitdagingen waar ze zelf niet mee kunnen omgaan.
Een goed (na)zorgtraject en begeleiding kunnen ondersteuning en zekerheid bieden aan de cliënt maar ook diens
naasten.
Mijn werkervaring:
Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de verpleeghuiszorg, verzorgingshuis en eerstelijns.
Mijn specialisaties zijn:
- Scootmobiel en rolstoelen
� De aanvraag van rolstoel en scootmobiel.
� Het geven van rolstoel- en scootmobieltraining
- Het adviseren over woningaanpassingen, hulpmiddelenverstrekking en domotica
- Het adviseren en aanleren van veilige transfers
- Het adviseren over een optimale zit- en lighouding (decubituspreventie)
- Adviezen over ADL en PDL
- Dementiezorg
� Aanleren van strategieën voor het zelfstandige uitvoeren van activiteiten
� Aanpassen van de omgeving
� Adviseren en begeleiden van de mantelzorger gericht op omgaan op de zorgsituatie en voorkomen
van overbelasting.
- Valpreventie( voorlichting en advisering)
� Voorlichting valrisico´s
� Huis en omgevinganalyse (advies en aanpassen van de woonomgeving)
- Belasting en belastbaarheid
� Belasting in kaart brengen
� Adviseren van andere leefstijlgewoonten
� Advies hulpmiddelen
- Het geven van adviezen na afloop van ziekenhuisopnames of revalidatietraject. Hierbij kunt u denken aan de
revalidatie na een CVA, amputaties, knie- of heupoperatie etc.
- De ondersteuning van kwetsbare groepen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen om onnodige achteruitgang te voorkomen. Voorlichting en advisering aan niet Westerse- Nederlanders.
- Het (opnieuw) aanleren van activiteiten en hobby’s om zo de handelingidentiteit en participatie te versterken
en gezondheid en welzijn te bevorderen.
Op mijn website vindt u nog meer informatie over mij en mijn praktijk.
De praktijk staat open voor samenwerkingsverbanden.
Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, schroom dan niet om mij een bericht te sturen.
Alvast bedankt voor uw reactie!
Met vriendelijke groet,
Janine Lachman

Ergotherapeut
T: 06-49229348
E: info@ergotherapietotaalanders.nl
W: www.ergotherapietotaalanders.nl
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Vacature Medewerker Marketing Communicatie Humanitas!
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in één van de vele
activiteiten waar Humanitas zich mee bezighoudt. Die activiteiten zijn verdeeld over zes thema's, te weten:
Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie. Humanitas Nieuwe Waterweg
Noord (NWN) houdt zich bezig met het laatstgenoemde thema en heeft daarvoor twee activiteiten:
schuldpreventie en hulp bij de (financiële) administratie. Jaarlijks geven onze vrijwilligers talloze
deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te
veranderen.
Humanitas hanteert bij alle activiteiten vier kernwaarden:
- Regie behouden over je eigen leven
- Samenleven op basis van gelijkwaardigheid
- Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen
- Vraaggericht werken
De afdeling NWN is onderdeel van de vereniging Humanitas en is actief in Vlaardingen, Schiedam en
Maassluis. Het bestuur bestaat uit zeven vrijwilligers. De huidige activiteiten binnen NWN worden
momenteel aangestuurd en begeleid door zes coördinatoren. Het bestuur is bezig om de bestaande
activiteiten uit te breiden en te bestendigen en om (op termijn) nieuwe activiteiten op te starten.
In verband met het aanstaande vertrek van een van onze collega is er ruimte ontstaan voor een vrijwilliger
Marketing communicatie. Je komt te werken in de Communicatiegroep.

-

Taken Communicatiegroep:
Het plaatsen en adverteren op Facebook
Content op de website van Humanitas Nieuwe Waterweg Noord toevoegen en onderhouden
Het organiseren van Marketing en PR activiteiten
Het opmaken en versturen van de online nieuwsbrief
Overige communicatie en marketing activiteiten

-

We vragen:
Een creatief brein
Een proactieve instelling
Intrinsieke motivatie
Iemand die flexibel is en 1 á 2 dagdelen per week vrij heeft voor bovengenoemde activiteiten
Onderschrijving van de kernwaarden van Humanitas
Woonachtig in het werkgebied van de afdeling. Dit is geen vereiste.

-

We bieden:
Een functie binnen een professionele vrijwilligersorganisatie met landelijke ondersteuning
De mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn
Ervaring op te doen op het gebied van Marketing Communicatie met een eigen budget
Een gezellige werksfeer binnen een groep waarbij het vooral leuk moet zijn voor iedereen

De functie is bij Humanitas onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden wel vergoed. Solliciteren? Is je
belangstelling gewekt? Mail dan je motivatie en CV door naar alissaslager@gmail.com of neem contact op
met Alissa Slager (bestuurslid) voor meer informatie via telefoon: 06-16617718.
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Hanneke’s
hoekje

Voor de lunch.

125 gram courgette
50 gram kip-of kalkoen-of beenhambeleg.
2 snee (geroosterd) bruin brood.

Was de courgette en dep deze droog.
Weeg een stuk van 125 gram af en snij
met een kaasschaaf in de lengte lange
plakken af.
Neem een (1/2) plak kip/kalkoen of beenham en bestrooi dit met wat salatfein,
cajun-of bruschetta kruiden en rol deze
samen met een plak courgette op en
steek vast met een prikkertje.
Rooster het brood en besmeer dit met 1
eetlepel mosterd/honing.
Het is ook lekker met ossenworst, pittig.
Courgette is wat flauw van smaak.

Eet smakelijk.
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Spinaziesoep

Wat heb je nodig
½ eetlepel olie
200 gr spekreepjes
1 ui gesnipperd
1 courgette in blokjes
1 liter groente of kippenbouillon
300 gr bladspinazie
125 ml creme fraiche

Hoe maakt je het
Verhit de olie in een soeppan met dikke bodem
en bak de spekreepjes in een paar minuten
goudbruin en knapperig.
Schep ze uit de pan op een stuk keukenpapier
en laat uitlekken.
Schep het vet van de reepjes op 2 eetlepels na
uit de pan.
Bak in het vet de ui en courgette al omscheppend 2-3 minuten op matig vuur.
Schenk de bouillon erbij en breng aan de kook.
Zet het vuur lager en laat 5 minuten sudderen.
Voeg de spinazie in delen toe en roer totdat de
blaadjes zijn geslonken.
Pureer de soep met een staafmixer.
Meng de creme fraiche erdoor en breng op

Pagina 27

Pagina 28

No.4 december 2018

No.4 december 2018

Pagina 29

Decembergevoel
Dauwdruppels hangen
Als mooie kristallen
Aan de breekbare takken
In de vrieskou gevangen

Hier en daar
Komen onder een wit tapijt
Zo breekbaar
Wat sneeuwklokjes verblijd

Zonlicht weerkaatst
Op een bevroren rivier
Uitgelaten kinderen
Hebben enorm veel plezier

Glinsterende sneeuwvlokjes
Vallen zachtjes op de grond
Het lijken wel sterretjes
In de avondstond

Mooi helder flikkeren lichtjes
In iedere boom
Warme gezelligheid
Zonder schroom

In de donkere nacht
Luister ik naar de wind
Bij kaarslicht heerlijk warm
Naar het gehuil van een wonderkind
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In Wijkcentrum Oost in Schiedam op 13.01.2019 wordt een
liefdadigheidsevenement georganiseerd door DOCK en WOŚP.
Dit zijn organisaties die wereldwijd geld inzamelen voor medische
instrumenten voor kinderen in Polen.
Ook in schiedam is 10 jaar geleden een organisatie opgericht door een groep
Polen en sindsdien wordt er hard gewerkt om zoveel mogelijk kinderen te
helpen door middel van inzamelingen en evenementen.
Dit jaar hopen wij het weer te mogen doen. Hierom willen wij iedereen graag
uitnodigen om te deel te nemen aan de liefdadigheidevenement. Er is genoeg te
doen zoals: live muziek, lekker eten, loterijen, veilingen en heel veel attracties
voor kinderen.
Kortom genieten voor een goed doel.
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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

Kopij

Wijkoverleg

Kopij voor het ledenblad kunt u sturen aan:
Bewonersvereniging Schiedam-Oost
Boerhaavelaan 79 - 3112 LD Schiedam
Of per email: bvso@kpnmail.nl

De data voor 2019 zijn
nog niet bekend.

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

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

0900-8844
06-81295255
14010
010-2621000
010-4730308
010-4564022
010-2380633
010-3136500
010-2451818
010-2045100

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

