No.3 december 2019- verenigingsblad

Voor de laatste dagen van het jaar, veel
gezelligheid met elkaar. En voor de
dagen die dan volgen, veel geluk en
weinig zorgen!

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 …………………………….……..…………....……….…….………………VACANT………….
2e Penningmeester..….…...................….…...................….……...…Mw. C.M. (Nel) van Oudenaarde
Administratie………..…………………..………………….......……………Mw. M.M.(Ria) Sleeuwenhoek
Algemeen bestuurslid:………………………………….......….……….…..Dhr. L.S.C .(Leo) Zwanenburg
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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Voorwoord van het Bestuur
Beste bewoners,
Het jaar 2019 loopt bijna ten einde en daarin is er een hoop
gebeurd, maar we blijven met veel vragen zitten.
Het is voor ons nog steeds onduidelijk of we in het Wijkhuis
blijven en wat onze rol en plek daarin gaat worden.
Dat ligt niet aan ons en ook niet aan Dock die hierin onze
gesprekspartner is en bereid is om mee te denken.
We zijn nog steeds in een fase met onderhandelen en
mogelijkheden te bekijken wat wel of niet kan.
Buiten dat zijn we nog actief bezig met diverse partijen zoals
de Lanen, Buitenruimte, maar ook andere organisaties
waaronder Dock, SOBO,HOW en WOT.
Door deze onzekerheid is het ons niet gelukt om dit afgelopen
jaar 4 keer ons krantje uit te brengen en heeft u van ons geen
brief ontvangen waarin u werd verzocht om contributie over
2019 te betalen waardoor velen van u dat dan ook niet hebben
gedaan.
Wij zouden u daarom heel dringend willen vragen om ons
zeker in 2020 te steunen en uw contributie voor dat jaar wel
te betalen, want daarvan kunnen wij onze vaste lasten
betalen maar ondersteunt u ook ons als vrijwilligersorganisatie.
Wij als bestuur van de BVSO willen u in ieder geval bedanken
voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
We wensen u veel goeds voor 2020.
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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
aan alles komt een einde
Het gemeentebestuur is in zijn nopjes omdat nu alles in orde is met de ondersteuning van de huurders.
Dat antwoordt het college op vragen van mevrouw Zwang van de PvdA. Met enig plezier worden in de brief aan de
gemeenteraad de wapenfeiten opgenoemd: de wijkondersteuningsteams functioneren naar behoren, er is een
bewonersondersteuner op het stadskantoor, er is een regisseur woonoverlast gekomen en de wijkmanager houdt een
oogje in ‘t zeil.
Kortom, het gemeentebestuur is tevreden, alhoewel de hulp aan de huurders van Woonplus nog niet is geregeld en
de bovengenoemde ondersteuners geen huurders van Woonplus mogen bijstaan. Maar goed, die huurders hebben
tenslotte hun geschillencommissie, dus die moeten niet zeuren.
Toch maakte de PvdA zich enige zorgen rond de belangenbehartiging van de huurders. Begin van het jaar is de
subsidie voor het SOBO stopgezet en het jaar daarvoor was Woonplus al gestopt met het leveren van een financiële
bijdrage aan het SOBO. Het SOBO is de koepel van bewonersverenigingen en had door de jaren heen de
beschikking over een paar werkers die wisten hoe de hazen lopen. Maar successievelijk zijn deze werkers
weggegaan, of liever gezegd weggehaald bij het SOBO en bij pensionering kwam er geen opvolger.
Eerst is er afscheid genomen van de sociale raadslieden en daarna volgden de werkers bij het SOBO.
Er is een vergelijking te maken met de huidige problemen bij de sociale advocatuur. Ook hier wordt bezuinigd en
de rijksoverheid lijkt het wel goed te vinden dat de toegang tot de advocatuur wordt afgesneden. Niemand in de
bestuurslagen zit te wachten op de zogenaamde “luizen in de pels”. Men is die lastige mensen die procederen liever
kwijt dan rijk, maar de grap is wel, dat in veel gevallen de overheid juist de partij is waartegen wordt geprocedeerd.
Deze informatie besprak ik met de BVSO. Ik hoorde dat het helemaal niet goed gaat met de bewonersverenigingen.
De club in Zuid werkt nog redelijk, in Groenoord is men nog druk bezig met die energie problemen en in West is
men al gestopt. In Oost valt het verlies van de werkers van het SOBO zwaar en al enige tijd heeft de vereniging het
gevoel geen partij meer te zijn voor de gemeente.
Er was een bedrukte stemming. Ik dacht de zaak op te beuren met een nietszeggend “aan alles komt een einde”.
Maar dat viel niet goed. Men dacht aan de gouden tijden toen men nog meebesliste over sloop en nieuwbouw, hoe
de bewoners een rij vormden bij de spreekuren en hoe leden van de gemeenteraad hun oor te luister legden bij de
vereniging. Recent vierde men nog het 45-jarig bestaan.
Het is ook wel te verklaren dat de betrokkenheid van de wijkbewoners terugloopt. De nieuwe huurders van
Woonplus vormen weliswaar een bont gezelschap, maar de binding met de buurt ontbreekt.
En Woonplus is, hoewel gebonden aan de Overlegwet, bemoeienis van derden zat. Eerst is de band met het SOBO
verbroken en nu praat men met een zelf gecreëerd vehikel van bewonersparticipatie over de goedkeuring van de
zogenaamde prestatieafspraken.
Ook voor de grotere particuliere verhuurders geldt die wet, maar de meeste weten dat niet eens. Een van de
verhuurders in Schiedam zie je wel terug op het shirt van Sparta maar niet aan de overlegtafel.
De gemeente is in de wijk vooral bezig is met het buitengebeuren en risicodragende vernieuwingen in de wijk laat
men over marktpartijen, zoals in Buurt 15. Inspraak of kritiek is niet gewenst.
Door al die tegengestelde belangen maakte het SOBO zich de laatste jaren niet geliefd bij zowel de ambtenaren als
de mensen van Woonplus. Dat heeft gevolgen gehad voor de financiële steun.
Maar er komt een tijd dat de boel weer omslaat. Bewoners, huurders van Woonplus en huurders van particulieren
willen gewoon weer een onafhankelijk advies en zo mogelijk inhoudelijke steun.
De gemeente, die de ondersteuning van huurders naar zich heeft toegetrokken, kan dat niet volhouden.
Je kunt op je vingers natellen dat er aan deze rol van de gemeente weer snel een einde komt. Overigens hebben de
advocaten er inmiddels geld bij.
J. Oosterling
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NAT GYMEN PRIMEUR SCHIEDAM

Geweldig dat de Peperklip het schoolzwemmen
dan in Zwembad Groenoord. Niet alleen dat. Het is
constateren dat deze school het idee
gymles" van de Vrienden van
Zwembad Zuid, ogv het landelijk
KNZB beleid invulling geeft en het
voorbeeld geeft voor andere
len in Schiedam. Het zou geweldig zijn als
scholen in West en Zuid dit ook gaan doen (
Zuid) omdat in die wijken naast een tekort
zwemdiploma's ook een behoorlijke
erstand is, zo blijkt oa uit het onderzoek
en van de gemeente. Het laatste is helaas
nog
gemaakt. Het kan zijn dat er vanuit de
monitor
bewegen en Sport Schiedam al gewerkt wordt.

weer opneemt, maar
verheugend te
van "natte

goede
basisscho
met name de
in Zwembad
aan
bewegingsacht
van de GGD
niet openbaar
Gezondheid,

als op Kerstavond een
diKKe man jou meeneemt
weest dan gerust, iK heb
jou gevraagd als
KerstgeschenK.
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De Peperklip start met schoolzwemmen in Groenoord
SCHIEDAM - In navolging van basisschool De Taaltuin en het Pro Nova College is ook
De Peperklip gestart met schoolzwemmen bij Zwembad Groenoord. Vanaf dit schooljaar
zullen zij met de twee groepen 5 elke dinsdagmiddag langskomen aan de Prinses
Beatrixlaan. De les wordt tijdens schooltijd aangeboden door vier zweminstructeurs van
Optisport Schiedam. Voorheen ging De Peperklip voor het schoolzwemmen naar
Sportcentrum West in Rotterdam.
Bij het schoolzwemmen worden de ruim vijftig leerlingen onderverdeeld in twee groepen.
De kinderen zonder diploma krijgen zwemles, met als doel zo snel mogelijk het Adiploma te halen. Voor de kinderen die al een diploma hebben wordt een 'natte gymles'
aangeboden. Hierbij maken ze in acht blokken kennis met verschillende facetten van
bewegen in water, zoals balsporten, reddend zwemmen en snorkelen. Het is de bedoeling
dat deze groep steeds groter wordt, naar mate meer leerlingen hun diploma halen.
De Peperklip reageert: “Nadat de subsidie voor het schoolzwemmen een aantal jaar
geleden is afgeschaft, heeft De Peperklip het weer opgepakt. We vinden het belangrijk dat
de kinderen zichzelf in het water kunnen redden en dat ze geen angst voor water hebben.
Dit jaar zijn we van zwembad gewisseld en zwemmen we voor het eerst in Zwembad
Groenoord. Wat ons aansprak is dat je hier naast het halen van je eerste diploma, ook de
mogelijkheid krijgt om een gymles in het water te volgen.”
Dogan Corneille, locatiemanager van Optisport Schiedam, is blij dat er weer een nieuwe
school is begonnen met zwemmen in Groenoord. “Een belangrijk doel van Optisport is om
de zwemveiligheid in Schiedam te verhogen. Vandaar dat we graag willen meewerken
deze leerlingen aan een zwemdiploma te helpen. Daarnaast is het mooi dat we de kinderen
met diploma ook in beweging kunnen brengen via de natte gymles. We hopen dat in de
toekomst nog meer scholen het voorbeeld van De Peperklip en De Taaltuin zullen volgen.
In onze ogen is het schoolzwemmen namelijk een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling
van een kind.”
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Gemeente Schiedam
In de Daltonstraat worden momenteel, als onderdeel van de
herstructurering van de Wetenschappersbuurt, diverse panden
aangepakt. De buitenkant wordt opgeknapt en de beneden- en
bovenwoningen worden samengevoegd tot eengezinswoningen.
Ook worden de achtertuinen opgehoogd, zodat deze aansluiten
op het binnenterrein van de nieuwbouwwoningen van de
Nieuwe Wetenschappers.
De vijf gemeentelijke panden in het even blok (huisnummers
26, 28, 36, 38 en 42) worden naar verwachting in januari 2020
als casco-woning (kluswoning) verkocht. De kopers van de
kluswoningen kunnen deze naar eigen inzicht verder afwerken.
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Input De Nieuwe Wetenschappers
Er gebeurt veel in de Wetenschappersbuurt. Veel van de oude woningen maken plaats voor
een nieuw buurtje met 78 huurwoningen en 74 koop-eengezinswoningen. We zijn in 2015
begonnen en de laatste opleveringen staan gepland voor 2021. Een mooie vernieuwde wijk
en blije bewoners.
Bouw, oplevering en start verkoop
De 15 koop-eengezinswoningen uit de tweede fase (fase B) zijn afgelopen zomer
opgeleverd en op dit moment zijn wij bezig met de bouw van de 37 koopwoningen uit fase
C. De 16 eengezinswoningen uit de laatste fase van De Nieuwe Wetenschappers, fase D,
zijn onlangs in verkoop gegaan en inmiddels verkocht. Fase D bestaat in totaal uit 31
eengezinswoningen, waarvan 16 koop- en 15 huurwoningen. De koopwoningen zijn
gelegen aan de Buijs Ballotsingel en de Cornelis Drebbelstraat.
Duurzaamheid
Vanaf fase C zijn alle woningen van het gas af en worden ze verwarmd middels een
bodemwarmtepomp. Verder worden de woningen voorzien van extra PV-panelen, zodat de
huurwoningen ‘nul op de meter’ zijn en de koopwoningen een EPC van 0 behalen.
Op zoek naar een huurwoning?
Ben je geïnteresseerd in één van de 15 huurwoningen uit fase D? Dan kan
woningcorporatie Woonplus je meer informatie geven. Alles rondom de verhuur van de
woningen, loopt via Woonplus. Op hun website vind je meer informatie over de
huurwoningen in het project De Nieuwe Wetenschappers:
https://www.hurenindenieuwewetenschappers.nl/
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SOE EN MEE 25 JAAR IN DE PINQUIN
SCHIEDAM - Eigenaars Soe en Mee Teng van Snackbar De Pinguïn
in Schiedam-Oost kregen ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum als
uitbaters van de snackbar
bezoek van burgemeester
Cor Lamers.
Dit jaar is het precies 69
jaar geleden dat De Pinguïn,
van oorsprong een
ijssalon, haar deuren opende.
Een aantal overnames
later kwam de zaak in 1994
in handen van Soe en
Mee. De Pinguïn was
indertijd nog gevestigd aan de Ampèrestraat. Soe en Mee voelden zich direct
thuis in Oost. Maar drie jaar later pakten zich donkere wolken boven hun
hoofd samen. In het kader van stadsvernieuwing moest een groot deel van de
straat worden gesloopt. De zaak bleef tot het laatste moment open, maar had
zwaar te lijden onder verzakkingen als gevolg van de sloop van nabijgelegen
blokken en onder de onzekerheid over de toekomst.
Soe: ‘We waren inmiddels erg gehecht aan ‘ons’ buurtje, maar het bleef lang
onduidelijk of we op dezelfde plek terug konden komen. Dankzij de steun van
onder meer onze trouwe klanten en de mensen van de bewonersvereniging
bleef onze zaak letterlijk en figuurlijk overeind.’ Zij besloten om een pand te
kopen in de nieuwbouw op de hoek van de Ampèrestraat met de Van
Swindenstraat. In afwachting van de voltooiing daarvan overbrugden ze 2,5
jaar in een portacabin op het Edisonplein en eind 1999 konden ze eindelijk de
sleutel van hun huidige locatie in ontvangst nemen.
Vijf jaar geleden werd De Pinguïn winnaar van de titel Leukste snackbar van
Zuid-Holland. Dit jaar zijn Soe en Mee genomineerd voor De Nederlandse
Horeca Prijzen. Mee: ‘Er wordt druk op ons gestemd en mensen delen de
oproep om te stemmen op Facebook. Of we nu gaan winnen of niet, we voelen
ons door alle steunbetuigingen al winnaars. Een groter compliment kunnen
onze klanten ons niet geven.’
Wie jarig is, trakteert. Tussen 29 oktober en 26 november maken klanten elke
week kans op prijzen zoals een XSL-frikandel of een fles prosecco.
Kassabonnen vanaf tien euro gelden als lot. Elke donderdag worden 25 prijzen
verloot. Burgemeester Lamers, wijkregisseur Ursula Rutten en Soe en Mee zelf
trokken vanmiddag de eerste winnaars uit de doos met bonnetjes.
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Woordzoeker
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Kerstgedicht
Ik vond een sterretje voor de deur.
Het had een glinsterende gele kleur.
Ik nam het voorzichtig op en zei:
“dit jaar krijg jij dit sterretje van mij”
Ik wens je een jaar vol vreugde en zonneschijn.
Een jaar waarin verdriet en zorgen twee
vreemden zijn.
Een jaar waarin vrienden komen en nooit gaan.
En waarin geen plaats is voor een traan!
Ik wens je mooie en gelukkige Kerst
feestdagen toe..
En een gelukkig en voorspoedig 2020!!!
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Knipsels
Te hard rijden is een doorn in het oog van
veel wijkbewoners. Daarom maken een aantal
bewoners zich er al jaren hard voor om dit
aan de kaak te stellen. Zo hebben ze destijds
via het wijkbudget smileys aangeschaft Het
kan niet anders of sommige bewoners die zelf
in Oost wonen maken zich schuldig aan te
hard rijden. Maak het bespreekbaar met elkaar. Onze wijk heeft 3 smileys (
snelheidsremmers ) om te stimuleren je aan de snelheid te houden. Een van de
smileys rouleert op de Lanen. Deze week is deze verhuisd van de
Boerhaavelaan naar de Lorentzlaan. De andere smileys hangen momenteel op
de Marconiweg en van s’Gravesandestraat. Ook deze kunnen ca 2 keer per
jaar verhangen worden. Heb jij een plek waar te hard gereden wordt en waar
de smiley zou kunnen hangen geef het dan door. De bewoners werkgroep
buitenruimte Oost verzameld deze wensen en zorgt samen met de
wijktoezichthouder voor een goede verdeling in de wijk.

De donkere tunneltjes in de Delflandseweg en Overschieseweg en de verlichting op
de weg zelf tussen onderdoorgangen Brandersbrug, metrobaan en spoor worden
aangepakt.
Dit in het kader van het
Donkere Dagen Offensief (DDO). In
de wintermaanden slaan
criminelen veelvuldig hun slag, vaak
met een piek voor de
feestdagen. Het Donkere Dagen
Offensief zet in deze periode
extra maatregelen in tegen
overvallen, straatroven,
woning- en auto-inbraken. De
gemeente werkt hierin samen
met de politie, ondernemers en het
Openbaar Ministerie.
De extra maatregelen bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere
surveillances op bepaalde tijdstippen (hottimes) en risicoplaatsen waar criminelen vaker
toeslaan (hotspots). Maar ook voorlichting aan ondernemers en burgers via de (lokale)
media of door te flyeren. Ten slotte kunnen scherpere verkeerscontroles en zelfs
roadblocks deel uit maken van een donkere dagen offensief.
Er zit nu ledverlichting in de tunnels die elke dag een andere kleur kan weergeven. 'Deze
week opdracht verstrekt om de verlichting te verbeteren' schrijft wijktoezichthouder
Herman Kriek op Twitter. De werkzaamheden staan gepland voor week 47/48.
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Stichting Edison regelt in Schiedam-Oost de verhuur
van stallingsplekken voor fietsen in bestaande fietstrommels. Nieuwe fietstrommels kunt u aanvragen
via de gemeente Schiedam. Een stallingsplek in een
beslaande fietstrommel is aan te vragen via het aanmeldformulier op de website stichtingedison.nl.
De stallingsplaatsen zijn alleen beschikbaar voor:
 bewoners uit de wijk Oost
 bewoners zonder enige mogelijkheid tot het stallen
van de fiets (zonder achterom, schuur, garage).
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Als de gemeenteraad in december instemt met de nieuwe 'Verordening beheer
woonruimtevoorraad Schiedam 2020', gaan er per 1 januari 2020 strengere regels gelden
voor kamerverhuur en bouwkundige splitsing (het opdelen van een woning in meerdere
woningen). In het voorstel van het college zijn 25 buurten aangewezen waar
kamerbewoning en bouwkundig splitsen niet meer wordt toegestaan. Het gaat vooral om
buurten in Oost, West, Zuid, Nieuwland, Groenoord en Centrum. In Oost en West wordt
bovendien de vrijstelling voor kamerbewoning tot en met drie personen opgeheven. Deze
vrijstelling is ooit gemaakt om studentenhuisvesting te stimuleren, maar in deze wijken is
volgens het college 'het plafond bereikt'. Voor gezinnen en woongroepen, zoals
bijvoorbeeld het concept beschut wonen, gelden de strengere regels niet.
De woningmarkt is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Wachttijden voor huurwoningen
lopen op en huurprijzen stijgen. Particulieren die een woning willen kopen, moeten steeds
vaker concurreren met professionele investeerders. Door bouwkundige splitsing ontstaan
steeds meer kleine woningen en zijn er steeds minder grote woningen voor bijvoorbeeld
gezinnen beschikbaar. De nieuwe verordening stelt de gemeente in staat om bij de
beoordeling van vergunningaanvragen rekening te houden met leefbaarheid en de kwaliteit
van de woningen die hierdoor ontstaan.
De nieuwe regels betekenen niet dat mensen hun woning moeten verlaten en verhuizen.
Wel moeten verhuurders die een woning aan drie of meer personen verhuren een
vergunning aanvragen. De gemeente gaat de betreffende verhuurders informeren; zij
krijgen tot 1 juni 2020 de tijd om de vergunning aan te vragen. In Oost gaat het om 97
woningen.
De vergunningen zijn niet onherroepelijk. Bij ernstige overlast of onveilige situaties kan
een vergunning worden ingetrokken, en bij verkoop van het pand zal deze automatisch
vervallen.
Het raadsvoorstel is hier te lezen: https://schiedam.notubiz.nl/document/8150037/1
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Hanneke’s
hoekje

Rood fruit bladerdeeghapjes

( 12 stuks )

Bereidingstijd: 15 minuten
Oventijd: 12-14 minuten
Ingrediënten:
1 rol vers bladerdeeg
150 gram rood fruit
1 ei
(grove ) suiker
Extra nodig:
Met bakpapier beklede bakplaat
Snijd de rol bladerdeeg in 12 gelijke plakken ( de
brede kant kun je in vieren snijden de smalle
kant in drieën.
Op de ene helft van elke plak leg je wat rood
fruit. De andere helft voorzie je met een mesje
van een paar inkepingen.
Vouw de helft met de inkepingen over het fruit
en druk met een vork de randen stevig aan.
Smeer de hapjes in met het geklutste ei en
bestrooi ze rijkelijk met suiker.
Bak ze in 12-14 minuten op 220 graden (boven
en onder warmte).
Eet smakelijk!
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Voor 4 personen
Geroosterde zalmfilet met venkelknol
Wat heb je nodig;
400 gram zalmfilet
Zout
1 eetlepel citroensap
1 eetlepel olijfolie
1 rode paprika
1 groene paprika
1 venkelknol
2 eetlepels witte wijn
1 theelepel bieslook
Hoe maak je het;
Verwijder de zaadjes van de paprika’ en snijd ze
in reepjes.
Snijd de zalmfilet in 2 stukken.
Snijd de venkelknol in dunne ringen.
Wrijf de zalmfilets in met zout en citroensap. Laat
het even intrekken en bestrijk de zalm met 1
eetlepel olie.
Verhit een grillpan. Rooster de zalmfilets in 3
minuten per kant in de pan. Neem de vis uit de
pan en houd ze warm onder aluminiumfolie.
Grill de paprikarepen en venkelringen al roerend.
Verdeel het paprika-venkelmengsel over 2 borden
en leg de zalmfilets erop.
Besprenkel het gerecht met de witte wijn en
bestrooi het met bieslook.
Eet smakelijk
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Vrijwilligersvacature
Welzijns-vrijwilliger voor het programma Welzijn op Recept-Schiedam (www.wor-schiedam.nl).
WOR-Schiedam is per direct op zoek naar nieuwe welzijns-vrijwilligers.
Als vrijwilliger help je mensen met het vinden van een passende activiteit in hun vrije tijd. De mensen die
je ondersteunt, hebben het advies gekregen om samen met een welzijnsadviseur op zoek te gaan naar
activiteiten die hun welzijn kunnen vergroten.
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die communicatief sterk zijn en affiniteit hebben met (kwetsbare)
mensen. Deze mensen zijn via de 1ste lijn (bijvoorbeeld huisarts of fysiotherapeut) doorverwezen naar een
welzijnsadviseur.
Op basis van de gesprekken begeleid je als vrijwilliger deze cliënten naar een (welzijns)aanbod, in overleg
met de welzijnsadviseur, dat voldoet aan de vraag en de behoefte van de persoon. Soms betekent het
letterlijk drempels over, door een keer samen met de cliënt naar een activiteit te gaan. Als vrijwilliger werk
je samen met de cliënt toe naar een groter netwerk, meer zelfvertrouwen, succesmomentjes en naar een
zinvolle en leuke invulling van de dag of week.
WOR-Schiedam biedt een leuke, leerzame, afwisselende en uitdagende vrijwilligersplek, waarbij de focus
ligt op het opdoen van praktijkervaring.
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(vervolg)
Werkzaamheden:
Motiverende gesprekken voeren met bewoners
Huisbezoeken afleggen
De sociale kaart bestuderen
Passend (welzijns)aanbod vinden
Cliënt meenemen naar activiteiten
Enthousiasmeren
Registreren van gegevens van het gesprek en de eventuele signalen
Contact opnemen met de bewoner om te vragen of hij/zij nog steeds gebruik maakt van het
welzijnsaanbod
Evalueren en terugkoppelen
Wij vragen:
Enthousiast persoon
Communicatief sterk
Affiniteit voor kwetsbare doelgroep
HBO-denkniveau of MBO 4
Minimaal vier maanden beschikbaar
Minimaal drie uur per week, flexibel in te delen
Wij bieden:
Trainingen om deskundigheid te bevorderen
Intervisie
Ontwikkelingsmogelijkheden
Begeleiding
Fijne werksfeer
Ook als je net afgestudeerd bent, of aan het einde van je studie, en je wilt wat ervaring opdoen in het
werkveld en je herkent jezelf in het profiel dan kun je een mail sturen naar:
Harry Fleuren: hfleuren@wor-schiedam.nl
Mirjam Dijkstra: mdijkstra@wor-schiedam.nl
Website: www.wor-schiedam.nl
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Rijwielhandelaren
Schiedam Noord
Rijwielhandel “Van Damme”
Borodinlaan 60, 3122HB Schiedam 010-4704122
Rijwielhandel “’2WCS”
Willem Barentszstraat 31, 3124LC 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 2020

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

10 februari
20 april
22 juni
28 september
23 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
Wijkhuis Schiedam 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

