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Pasen is het begin van nieuwe dromen. Het is nog
klein, het is nog pril maar wie het ziet, ziet het
verschil. De zomer zal weer komen….

Vrolijk Pasen!

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 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
Spreekuren:…………………………………….….woensdag en donderdag tussen 14:00 en 16:00 uur
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
Kosten lidmaatschap € 7,00 per jaar. 65-plussers betalen € 3,50
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Bewonersvereniging Schiedam Oost
bestaat 45 jaar
Een persoonlijk noot van de voorzitter
17-05-1974 17-05-2019
Het is bijna niet te geloven toch is het zo, wij bestaan bijna 45 jaar. Er is in de
loop der jaren heel veel veranderd, zo we hebben regelmatig wisselingen
gehad van bestuursleden en voorzitters.
Maar altijd hebben we de belangen behartigt van bewoners, of het nu om
huurverhoging ging, schimmel, maar ook
Voor overlast. Voor bijna alles zochten we wel een oplossing.
Jarenlang hebben we ook Buurten in Oost georganiseerd juist om de
bewoners met elkaar in contact te brengen en zeker om de sociale cohesie te
versterken.
Maar onze positie is anders geworden en in de wandelgangen horen we vaak
genoeg dat we achterhaald zijn en niet meer van deze tijd. Er zijn andere
partijen waar men terecht kan. Maar zolang er bewoners bij ons of het SOBO
langs komen met klachten die woongerelateerd zijn heeft men ons nog nodig.
Maar hoe en in welke vorm daar zijn we nog niet uit, wij streven er naar om
toch door te gaan en datzelfde geldt voor het SOBO.
Dus heeft u vragen of klachten u bent nog steeds
VAN HARTE WELKOM OP DE WOENSDAG EN
DONDERDAGMIDDAG.
Een vriendelijke groet,
Nel van Oudenaarde
Voorzitter Bewonersvereniging Schiedam Oost.
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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

Het zijn onzekere tijden. Aan alle kanten wordt er door de overheid aan de burgers getrokken.
We moeten onze woningen beter isoleren, minder gas verbruiken, warmtepompen en zonnepanelen
installeren en onze benzineauto inruilen voor een elektrisch exemplaar. Als we al een auto hebben.
Op verjaardagsfeestjes is er altijd wel een neef die zit te snoeven over zijn zonnepanelen en die
vervolgens zijn telefoontje toont waarop te zien is wat de opbrengst van de dag is.
En daar zit je dan als huurder. Je kunt niets laten zien en je kunt ook niets ondernemen. Je moet gewoon
de steeds hogere rekeningen van het energiebedrijf betalen.
Als huurder ben je afhankelijk van de verhuurder. Van particuliere huisbazen hoeft je al niets verwachten
en van de woningbouwverenigingen is het ook problematisch of ze wat doen.
De meeste woningbouwverenigingen zitten op hun handen. Het is niet alleen dat ze niets doen aan
energiebesparing voor de huurders, ze lijken ook niets meer te doen aan structureel onderhoud.
Want als je nu een onderhoudsplan maakt, dan moeten de woningen toekomstbestendig zijn. Dat houdt in
dat de woningen heel goed worden geïsoleerd en dat de gaskraan verdwijnt. Met de kennis van nu, is het
al moeilijk genoeg om nieuwe woningen toekomstbestendig te maken, laat staan oude woningen.
Nogmaals de woningbouwverenigingen zijn nu bezig met het slopen van complexen uit de jaren vijftig en
met een beetje mazzel bouwen ze een paar woningen terug voor de mensen met een laag inkomen. Aan
het opknappen van complexen uit de jaren 70 en de jaren 80 komen ze voorlopig nog niet toe. Vaak zijn
dit nog goed verhuurde woningen, maar qua energiegebruik zijn die woningen zo lek als een mandje. De
eerste jaren zal er weinig gebeuren met dit soort complexen en dus zullen bewoners voorlopig blijven
zitten met vochtige muren en schimmelplekken. Over niet al te lange tijd zijn deze woningen vijftig jaar
oud en als er ooit plannen worden gemaakt voor dit soort complexen, zal het alternatief sloop zeker
meedoen. Als er nu woningen worden verbeterd, worden de huurders eruit gebonjourd met een zakcentje
van 6000 euro voor de verhuizing naar weer een oude woning, om plaats te maken voor huurders die hoge
huren wel kunnen betalen. Kortom onzekerheid troef.
Onzekerheid speelt ook voor de bewoners in de Oosterstraat, de Villastraat en de Oostsingel.
Terwijl de bewoners bezig zijn om hun woning aan te passen zodat het energieverbruik lager is, kregen zij
eind vorig jaar een brief van de gemeente dat het weleens afgelopen kan zijn met hun woningen. De
gemeente had achter hun rug om een rapport laten maken met de vraag: “hoe ga je om met woningen
waarvan het eind van de technische levensduur in zicht is en waar particuliere eigenaren individueel niet
in staat zijn om oplossingen te vinden”. En vervolgens schrijft de gemeente “dat er mogelijk beleggers
zijn die kansen zien om de eigenaren te ontzorgen”.
De gemeente denkt kennelijk dat er beleggers zijn die huizen wel eventjes opkopen om vervolgens een
nieuwe woonwijk te realiseren. Een rare vorm van paternalisme om de eigenaren niet bij de plannen te
betrekken en hen bovendien af te schilderen als een stel armoedzaaiers.
De gemeente heeft inmiddels per brief de kou wat uit de lucht gehaald, maar de toon is gezet.
Oké, de woningen liggen laag en als het heel hard regent komt het water sommige huizen binnen.
Duidelijk is nu geworden dat de gemeente af wil van hun zorgtaak om die huizen droog te houden.
De bewoners zijn kwaad. Al jaren zijn zij met de gemeente bezig om tot goede plannen te komen. Veelal
zijn het echter lapmiddeltjes, want voor een duurzaam behoud moet er eigenlijk een soort van poldertje
worden gemaakt voor deze woningen. Dat kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
Indien het geld zou kosten om de bewoners weer zekerheid te geven over hun woonsituatie, dan hoop ik
dat de Postcodeloterij valt in de Oosterstraat en dat vooraf iedereen is ingefluisterd een lot te kopen.
J. Oosterling

Pagina 8

No.1 april 2019

No.1 april 2019

De wijkagenten

Pagina 9

No.1 april 2019

Pagina 10

Zuilplatanen naar Schiedam Oost

Dinsdag 12 maart 2019 zijn 7 zuilplatanen uit de Jacob Catslaan in West
verplaatst naar de zijberm van de Horvathweg. Ze zijn een jaar voorbereid
waardoor ze een heel fijn vertakt wortelgestel hebben ontwikkeld en
makkelijk zullen hergroeien op hun nieuwe plek. Reden van de herplant was
dat de bewoners daar vreesden dat de bomen in de toekomst meer schaduw
zouden geven. Er stonden al enkele zuil-tulpenbomen in de laan en dat aantal
wordt nu aangevuld.
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Op

woensdag de 13e, op de Nationale Boomfeestdag dus, zijn de platanen van
de Dr. Zamenhofstraat verplant naar de middenberm van de Horvathweg.
De actie van bewoners uit Oost en Bomenridders voor het behoud van deze
bomen is geslaagd. De bomen zijn 16 meter hoog en wegen 22 tot 25 ton.
De kluiten zijn 3,5 meter diameter en 1 meter hoog. Ze krijgen een dubbele
verankering tegen omwaaien.
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Impresssie Nieuwe Wetenschappers
Je hebt het misschien al eens met eigen ogen gezien… de bouw in de Nieuwe
Wetenschappers schiet al aardig op! Het nieuwe buurtje – in de Wetenschappersbuurt van
Schiedam – krijgt steeds meer vorm. Veel van de oude woningen maken plaats voor 152
fonkelnieuw- en eigentijdse eengezinswoningen, waarvan 74 koopwoningen en 78
huurwoningen.
De eerste woningen in de Nieuwe Wetenschappers zijn inmiddels klaar en – met plezier –
bewoond door de nieuwe bewoners. De woningen uit de tweede (B) en derde (C) fase zijn
inmiddels allemaal verkocht en dat betekent dat er nu volop gebouwd wordt! De woningen
van fase twee krijgen steeds meer vorm. Onlangs vierden we het behalen van het hoogste
punt en naar verwachting worden de eerste woningen na de zomer van 2019 opgeleverd aan
de nieuwe bewoners.
En er is meer goed nieuws, want eind dit jaar start de verkoop van nog eens 16 woningen in
de vierde fase (D) van de Nieuwe Wetenschappers. Dit zijn de laatste koopwoningen in het
nieuwe buurtje. Ze hebben een woonoppervlakte van 110 m2 of 130 m2 en met de optie voor
een uitbouw is dit zelfs uit te breiden met bijna 10 m2 extra! Nieuwsgierig? Schrijf je in via
de website: www.denieuwewetenschappers.nl en je bent als eerste op de hoogte!
Huren in de Nieuwe Wetenschappers is ook mogelijk. Alle huurwoningen worden verhuurd
door Woonplus Schiedam. Meer informatie daarover vind je op
www.hurenindenieuwewetenschappers.nl.

No.1 april 2019

Pagina 15

Feestelijke start bouw in juli 2017

Viering hoogste punt, fase 3 in februari 2019
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HET SOBO LEEFT!
Beste Schiedammers de geruchten machine draait op volle toeren. En dat
wordt gevoed door wethouder Bregman. Doordat de Gemeente de subsidierelatie heeft opgezegd met het SOBO, gaan zij en de doorsnee Schiedammers er
vanuit dat het SOBO op sterven na dood is. Maar het huidige bestuur en hun
Lid organisaties gaan er alles aan doen omdat te voorkomen. Het voordeel van
het vrijwilligersorganisatie zijn, is dat je geen ontslag kan krijgen.
Ze kunnen je de subsidie afnemen maar niet de drang om er te zijn voor iedere
Schiedammer met een woon gerelateerd probleem. Vrijwilligersorganisaties
ontstaan vaak uit onvrede over het functioneren van verhuurders en Gemeentelijke diensten.
En die problemen verdwijnen echt niet als de Gemeente ( wethouder Bregman
) en Woonplus hun samenwerking en financiële steun opzeggen aan het SOBO.
De problemen van de gemiddelde Schiedammer zal nu en in de nabije toekomst niet minder maar zelfs gecompliceerder zijn.
Het huidig bestuur van het SOBO en hun leden werken aan een verbreding van
hun hulp verlenend netwerk. En gaan hun best doen om dat te realiseren, wij
hebben er vertrouwen in dat er meer wegen naar Rome lijden dan er soms
wordt gedacht. En als het zou moeten dan kan het SOBO in welke vorm dan
ook, zelfs van uit een huiskamer woon gerelateerde problemen helpen oplossen. Het SOBO en al de lid organisaties blijven actief in de wijken. Dus beste
Schiedammers ga gewoon naar de voor u vertrouwde Huurdersbelangen of Bewonersvereniging wij helpen u altijd! Wat voor klets praat wethouder Bregman
ook uitkraamt. Mochten er vrijwilligersorganisaties zijn die nu net als de leden
van het SOBO, hard werken om Schiedammers te helpen met woon gerelateerde problemen, klop dan bij ons aan! Dan bundelen wij onze krachten!
SAMEN STAAN WE STERKER DAN ALLEEN.
Bestuur SOBO en hun leden.
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In het kader van nieuwe initiatieven en kennismaken met de buurtbewoners
het volgende.
Wellicht is het u nog niet opgevallen. Komt ook vast door het sombere en natte weer de laatste tijd, maar
sinds 1 december 2018 is er een nieuw winkeltje geopend in de Laurens Costerstraat 39a (voor velen in de
wijk bekend als het vroegere snoepwinkeltje tegenover de St. Jansschool, nu de Kaleidoscoop). Het is
misschien wel het kleinste winkeltje van Schiedam, maar toch voorzien van een kinder/speelplekje voorzien
van knutselspulletjes/leesboekjes en spelletjes. En…ok aan de mannen is gedacht, want een mannenhoek
met een lekkere fauteuil.
“Wat is daar te koop? vraag je je dan gelijk af. Eigenlijk teveel om op te noemen, maar heel kort: kleding,
(wens) kaarten en cadeaus. Je kunt er terecht voor baby- meisjes- en dameskleding van bekende merken
zoals Oilily, Desigual, Mim-pi, Diesel en Zara. De kleding is nieuw of in nieuwstaat en van kwaliteit. Vaak
is de kleding ook nog met de hand bewerkt door de eigenaresse (Jolanda) van de winkel met bijvoorbeeld
lint, band, pailletten, bedeltjes en patches zodat er een uniek kledingstuk is ontstaan. Je kan ook je eigen
(spijker)jack komen brengen om het naar je eigen wens te laten versieren. Het is bijvoorbeeld leuk om te
laten bewerken met een hip panter- of tijgerprintje. Zeker weten dat je complimentjes krijgt met zo’
eigentijds jasje. Bovendien, en niet onbelangrijk, draag je op die manier bij aan de duurzaamheid van
kleding.
Verder worden er leuke cadeau-artikelen verkocht zoals heerlijke zeepjes (ook hele fijne scheerzeep uit
Turkije voor de mannen), trendy sieraden (o.a. van kurk uit Portugal), tasjes, romantisch en nostalgische
schilderijtjes en serviesgoed. Ook voor een leuke (wens)kaart kun je hier terecht. Eigenlijk is er teveel om
op te noemen en voor ieder en elke gelegenheid wat wils. Er wordt ingekocht naar de gestelde 3 B’ eisen
van ByYoos en die zijn: je wordt er Blij van, het is Bijzonder en het is Betaalbaar. Nieuwsgierig geworden?
Ga dan snel eens kijken in het winkeltje “yYoos”en laat je verrassen door het brede en steeds wisselende
assortiment artikelen. De eigenaresse (Jolanda Gouw-Bullee) heet je Van Harte Welkom van woensdag tot
en met zaterdag van 1 tot 5 uur. Op Facebook en Instagram vind je ByYoos ook en daar staan geregeld
leuke acties en nieuwtjes op.
ByYoos
Laurens Costerstraat 39a
3112 DL Schiedam
T 06-12042039
byyoos@hotmail.com
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De elektrische voordeur.
Eindelijk is het zover.. de elektrische voordeur!
Het wijkcentrum zoals we het nu kennen, bestaat al bijna 22 jaar
en in die periode is er al veel veranderd.
Wat nooit is veranderd is de toegang tot dit mooie pand.
Destijds heeft de gemeente gekozen voor 2 openslaande voordeuren, ingebed in een mooi aluminium framekozijn.
Echter, onze bezoekers zijn niet meer de bezoekers van destijds.
We krijgen steeds meer bezoekers met een mobiliteitsprobleem.
Hierbij worden ze geholpen door een wandelstok, een rollator of
zelfs een mooie scootmobiel.
De vaste bezoeker van ons centrum weet dat voor de genoemde
groep, minder- valide bezoekers, het echt een hindernis was om
fatsoenlijk het pand te betreden. Meestal hielp er wel iemand om
de deur open te houden.
Diverse personen en organisaties hadden zich beklaagd over deze
ingang, en terecht!
Ook de gemeente (eigenaar van het pand) heeft ingezien dat dit zo niet langer kon en omdat dit pand tevens
een stemlocatie is, heeft men (gelukkig) in het najaar 2018 besloten om de deur te vervangen door een
elektrische deur.
Helaas was het eigenlijk al te laat want de oude deur brak in het vroege voorjaar ook nog af zodat het Wijkhuis helaas geconfronteerd werd met extra repartiekosten.
Maar …. op vrijdag 8 maart jl. werd eindelijk de deur vervangen door een elektrische deur. Het is natuurlijk wel even wennen maar het pand is nu toegankelijk voor al onze doelgroepen, valide en minder valide
bezoekers maar ook onze moeders met een kinderwagen.
Wij, DOCK als huurder van het pand, zijn zeer tevreden en de gemeente kan nu met trots zeggen dat ook
dit Wijkhuis voldoet aan de eisen van een stemlokaal (nl. op 20 maart de verkiezing van de leden van de
Provinciale staten).
Het is nu een goed excuus om eens langs te komen, stemmen en een kopje koffie of thee te nuttigen.
Wij heten u van harte welkom en willen u graag vertellen wat wij allemaal doen in dit mooie Wijkhuis.
Namens het team DOCK- Wijkhuis
Schiedam-Oost.
BVSO en WOT.

No.1 april 2019

Pagina 23

Zwerfie krijgt hulp
Woensdag 27 maart 2019

Woensdag 27 Februari was voor bewoners/ kinderen en
Zwerfie de ijsbeer een bijzondere dag. Zwerfie is speciaal
van de Noordpool naar Schiedam gekomen om de
kinderen te helpen in het zonnetje bij de schoonmaak actie
in de wijk.
Gek word ik van al dat afval overal aldus Zwefie. Tijd
voor actie! Zwerfie kon met eigen ogen zien hoe een horde
kinderen en ouders hun zelf verzamelde plastic afval
meenamen naar het Hoffplein om daar netjes gescheiden
weg te gooien in de plastic container. Een hele berg werd
er, alsof het niets
was, in de
container gepropt.
“Geweldig “ldus
Zwerfie en ook: “Dat komt dus niet meer in het milieu”
Daarom was Zwerfie ook weer niet te beroerd om de kinderen te
helpen met het straatjutten van zwerfafval. De stad is weer een
stuk schoner geworden.
Om te laten ziet wat je allemaal met plastic kunt doen gingen de
kinderen onder leiding van Esther Pieterse (EPEE Workshops) aan
de slag met petflessen en toverden
die om in pratende plantenbakjes en ( Roze) Ninja Turtels.
En als verrassing voor hun goede inzet konden de kinderen een prijsje
winnen na de vragen Quiz over de afbreektijden van zwerf afval. De
hoofd prijs winnaars gingen naar huis met de Roze bril die licht geeft in
het donker.
Al met al een zeer geslaagde dag aldus Zwerfie, u kunt er dan ook vanuit
gaan dat Ijsbeer Zwerfie op veel meer plekken de handjes uit de mouwen
gaat steken. Samen voor een schoner Schiedam!
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Rectificatie i.v.m. wegvallen van de tekst.

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 smaak met zout en peper.
Schep de soep in kommen en strooi de spekjes erover.
Eet smakelijk!
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Hanneke’s
hoekje

AFTER-EIGHT mousse
Wat heb je nodig voor 4 personen;
1 pak After Eight
250 ml slagroom
4 muntblaadjes
12 frambozen.
Houd 4 After Eight chocolaatjes apart.
Smelt de rest in 100 ml slagroom op matig vuur.
Roer regelmatig en laat niet koken.
Laat 5 minuten afkoelen.
Sla de rest van de slagroom stijf in een koude kom en
roer er de gesmolten After Eight door.
Verdeel de mousse over 4 mooie coupes/glaasjes en
laat 30 minuten opstijven in de koeling.
Steek een After Eight in elke mousse en serveer met
een paar verse frambozen en een takje munt.

Smullen maar!
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Gado Gado
Wat heb je nog voor 2 personen;
150 ram spitskoool, fijn gesneden
100 gram sperciebonen, in stukjes
75 gram taugé
½ komkommer, in stukjes/plakjes
60 gram ui, klein gesneden
1 teen knoflook
1 eetlepel olijfolie
1 ½ theelepel sambal oelek
3 eetlepels bladselderij, geknipt
Maak de kool schoon en snij hem fijn.
Haal, de bonen af, breek ze in stukken.
Was de groenten en kook de kool en bonen beetgaar.
Schil de komkommer en snij in plakjes.
Blancheer de taugé in kokend water.
Fruit de uit en knoflook in olie glazig.
Roer alles goed door elkaar.
Laat alles goed doorkoken onder voortdurend roeren op niet
te hoog vuur.
Breng op smaak met de sambal.
Leg alle groenten op een bord en schenk er de pindasaus
overheen en snipper er de bladselderij over.

Eet smakelijk!
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Ledenvergadering BVSO

Woensdag 24 april 2019
om 19.30 uur
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Is uw gas en lichtrekening veranderd?
Heeft u een brief gekregen van de energie maatschappij? Lees het dan even door. Mogelijk
is uw maandbedrag verhoogd?
Elke dag horen we over het klimaat en de energie. Moeten we meer gaan betalen of niet.
En de verkiezingstijd maakt het niet makkelijker. De ene partij maakt het nog mooier dan
de andere, wie moet je geloven
Misschien wilt u best wat voor het klimaat doen, maar dat is makkelijker gezegd dan
gedaan. Want, wat kost dat allemaal niet?
Heeft u ook deze vragen, loop dan snel het Wijkhuis Schiedam Oost binnen en geef je bij
BVSO op voor de informatie avond van Energiek Schiedam.
“Energiek Schiedam” zijn gewone Schiedamse vrijwilligers met verstand van energie. U
mag vragen aan hen stellen en u krijgt dan antwoorden die ook echt helpen.
Heeft u interesse, geef u dan op en plannen wij een avond of middag. U kunt ons ook
mailen op bvso@kpnmail.nl
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BURGERINITIATIEF SPORTCENTRUM MET ZWEMBAD IN POLITIEKE HANDEN
De Vrienden van Zwembad Zuid hebben, na ruggespraak met een divers burgerplatform, op 7 februari een
notitie in briefvorm aan de Gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Schiedam
gestuurd waarin het Burgerinitiatief beschreven wordt en handreikingen staan voor een Multifunctioneel
Sportcentrum met zwembad en voorzieningen op de plek waar nu nog Zwembad Zuid is.
Het bestuur en platform willen tot planvorming komen en hiervoor een projectorganisatie in het leven
roepen die een en ander kan uitwerken, mits de Gemeente met de resultaten van twee onderzoeken op
tafel komt. In de brief wordt een extra Stadserf voorgesteld. De twee laatstgenoemde zijn belangrijke onderdelen voor het welslagen van het Burgerinitiatief.
Op 8 februari is van de Griffie bericht ontvangen. “ Uw brief wordt ter afdoening naar het college gestuurd en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden door de brief te plaatsen op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken voor de commissievergadering van 5 maart 2019 en de
raadsvergadering op 12 maart “
Heel veel Schiedammers, sportliefhebbers, jong en oud verwachten van alle fracties van de Gemeenteraad dat zij hun bestuurlijke en politieke inspanningen verrichten en verantwoordelijkheid nemen om de
weg vrij te maken voor iets wat hard nodig is voor en in onze stad op een unieke plek.
De volledige inhoud van de brief kunt u inzien op www.vriendenvanzwembadzuid.nl of downloaden en op
www.schiedam.nl bij de ingekomen stukken van de gemeenteraad op 5 en 12 maart.
Extra Stadserf
Op 13 februari ontvingen we een mailbericht van een van de voorzitters van de agendacommissie dat het
verzoek van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid is meegegeven aan de Stadserfvoorzitters. Er wordt
naar een geschikt moment gezocht.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid.
www.vriendenvanzwembadzuid.nl
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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

Wijkoverleg 2019

Kopij

Deze vindt plaats op:

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

15 april
17 juni,
23 september
18 november
De wijkoverleggen vinden plaats op
maandag.

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

Zoals gewoonlijk vindt het overleg
plaats in de grote zaal van
Het Huis van de Wijk 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

direct naast Coop

