No.1 april 2020- verenigingsblad
Het is bijna Pasen. Zie je overal verstopte hazen. Ga ik
eieren zoeken, eet ik gevulde koeken. Eet ik paashaas
van chocola, eet ik bruine koeien vla. Zie ik een haasje in
het groene gras, ik wou dat het nu al Pasen was…

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 …………………………….……..…………....……….…….………………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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Frans Klijzen (62) plotseling overleden

SCHIEDAM - Frans Klijzen (1957) is vrijdagavond 6 maart op 62-jarige leeftijd onverwacht overleden.

"Hij is plotseling uit het leven weggerukt door een acute hersenbloeding en daarmee gepaarde
hartstilstand", zo wordt gemeld.

Frans Klijzen werkte vele jaren als projectleider bij de gemeente Schiedam. Frans studeerde
communicatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit). Frans was
bij veel Schiedammers onder meer bekend als bewonersondersteuner bij het SOBO Schiedam. Ook genoot
hij bekendheid als pianist. Op YouTube staan verschillende filmpjes met pianospel van Frans (zoals My
Way). Bovendien schilderde Frans.

Tjalling de Boer, tegenwoordig adviseur van het SOBO, heeft Frans goed leren kennen in de tijd dat Frans
door de gemeente was gedetacheerd bij het SOBO. "Frans was wat je noemt een multitalent. Hij werd
geliefd, geroemd maar ook verguisd door zijn werk bij het SOBO. Het was een echte activist die opkwam
voor de belangen van de bewoners en daarvoor zo nodig ook tegen de stroom in roeide. Ik wou dat hij
tegenwoordig nog rondliep bij het SOBO. Hij kon ook zijn achtergrond als communicatiewetenschapper
goed gebruiken, voor het leggen van contacten en het aantrekken van fondsen en subsidies. En als er een
beleidsstuk geschreven moest worden dan deed hij dat heel snel én heel goed. Bovendien was Frans een
heel sociaal mens."

Het is al weer een jaar of vijf geleden dat Frans als gedetacheerde vanuit de gemeente zijn talenten mocht
aanwenden voor het SOBO, weet Tjalling. Hij had nog grote plannen in het leven en ws enkele jaren
geleden naar het Noord-Hollandse Hoorn verhuisd om er samen met zijn vriendin de bed & breakfast 'El
Puerto Hoorn' te beginnen.
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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
Schieveste
Woontorens op Schieveste, daar schreef ik al eerder over. Ik zei toen dat je dan een beetje moest opschieten, want
overal in den lande is men bezig met plannen voor woontorens.
Onze wethouder voor bouwen & wonen heeft dat goed begrepen want eind januari presenteerde hij een compleet
plan voor het gebied tussen het spoor en de A20 voor maar liefst 3500 woningen. Aan daadkracht ontbreekt het niet
bij de wethouder en daar kreeg hij pas nog een prijs voor.
Schieveste is de noorderbuur van Oost. Ooit een bewoond gebied met nog wat bedrijfjes in de sfeer van autosloop
en de bewoners hadden hun adres aan de ‘Parallelleweg’. Ook was er natuurlijk die overslag van het huisvuil. De
vuilniswagens leegden daar hun inhoud in spoorwagens die werden gereden naar Wijster in Drenthe. Wat er met
dat huisvuil gebeurde weet ik niet meer. Wel is er een grote afvalberg waarop fietswedstrijden worden gehouden.
Eind jaren ’80 stopte men met de vuiloverslag en het gemeentebestuur vond nu dat er iets fatsoenlijks moest komen
op Schieveste. Een nieuw bestemmingsplan voorzag in kantoorbouw en bedrijven richting de grens met Rotterdam.
Wonen was uit den boze, omdat de vieze stof en het geluid van het autoverkeer en de spoorwegen dat niet mogelijk
maakten. Twee kantoren werden er gebouwd.
In de nieuwe eeuw zag men wel in dat het bestemmingsplan niet klopte. De hausse van kantorenbouw was over en
nu de metro was gaan rijden, moest men toch wat doen met die grond achter het station.
Er werd een nieuw plan gemaakt voor kantoren èn wonen. Schiedam verleidde de DCMR om als eerste een nieuw
kantoor neer te zetten. De crisis van enkele jaren later zorgde er voor dat Schieveste niet dat kreeg waar men op
hoopte. Alleen het schoolgebouw Lentiz kwam er nog met veel moeite.
En nu 2020: een nieuw plan voor Schieveste, het derde plan dus in enkele decennia.
En nu geen gezeur over het bouwen van kantoren en bedrijven, die er nooit zijn gekomen omdat Schiedam steeds
te laat was met haar plannen, maar woningen en wel 3500. Gaat het nu wel lukken?
“Schieveste wordt de plek voor de dynamische stedeling om te wonen”, zo luidt de lokroep.
“De nieuwe bewoners moeten zijn gericht op de openbaar vervoer-voorzieningen en op de faciliteiten die de stad
hen kan bieden. Het kunnen jonge en oude mensen zijn, starters of gepensioneerden en expats of locals. Deze
mensen moeten een ding gemeen hebben: de wens om op een dynamische en stedelijke plek te wonen”, zo gaat de
werving verder.
De locatie dicht bij het openbaar vervoer is weliswaar gunstig voor een intensieve bebouwing, maar zoveel
woningen op een betrekkelijk klein stukje grond is teveel van het goede.
De Ontwikkelingscombinatie Schieveste gaat aan de slag en als het een beetje meezit gaan in 2021 de eerste
heipalen de grond in. De particuliere markt heeft hier dus het initiatief. Ik kan alleen maar hopen dat het goed komt
en dat de huren dusdanig worden dat mensen die minder dynamisch zijn, zoals de agent en de onderwijzeres, er ook
kunnen gaan wonen. Ik zie het somber in.
Er is ook een zuiderbuur van Oost. Al een paar jaar is het terrein van de Glasfabriek vrij voor herontwikkeling. Hier
kan de binnenstad worden uitgebreid en het is een gebied waar de gemeente de leiding zou moeten nemen en waar
de woningbouwvereniging zou kunnen bouwen voor de doelgroep.
Nee dus, de gemeente heeft ook hier de zaak uit handen gegeven en wel aan ontwikkelaar Whoonapart die
adverteert met duurzaam en betaalbaar bouwen op basis van het concept ‘samen doen’.
Iets verder ligt het Gusto-terrein. Al jaren wordt hier niet gebouwd vanwege overlast van de havens. Wonderlijk,
want deze overlast is toch ‘klein bier’ vergeleken met de situatie op Schieveste.
De terreinen Glasfabriek en Gusto zijn samen net zo groot als Schieveste, dus zou Schiedam hier het verschil
kunnen maken. Maar ook hier zie ik het somber in.
Terwijl ik deze column schrijf is er al weer een nieuwe woontoren in de maak en nu op de ‘kop van de Singel’. Het
wordt een iconisch gebouw. Heeft men nog oog voor de agent en de onderwijzeres?
J. Oosterling
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SCHIEDAM – Een medicijn zonder bijsluiter. Zo poneert Harry Fleuren Welzijn op Recept, een ‘sociaal
medicijn’.

Welzijn op Recept

www.wor-schiedam.nl

Een medicijn, omdat het daadwerkelijk ziekte kan bestrijden. En geen bijsluiter, omdat er geen bijwerkingen zijn
anders dan positieve, en er ook geen strikte voorschriften zijn, bijvoorbeeld over de manier waarop het medicijn
‘ingenomen’ moet worden.
Over de vraag of gebrek aan welzijn een ziekte is, kan je discussiëren. Maar dat te weinig welzijn zorgt voor
klachten, gedragsverandering, feitelijke gezondheidsklachten en ook kosten, dat staat wel vast, zo is ook de
overtuiging van Fleuren. Hij is een van de promotors van Welzijn op Recept in Schiedam. “Gebrek aan welzijn
leidt ook weer tot verdriet, eenzaamheid, maar ook werkloosheid, schulden.”
Mensen die tekortkomen aan welzijn zijn volgens Fleuren ook mensen die met regelmaat bij de dokter komen
met klachten, waarvoor die maar moeilijk een medicijn in de vorm van pillen of zalfjes, kan verstrekken.
“Iemand die bij de dokter komt met dan weer hoofdpijn, dan moeite met slapen, dan weer met vermoeidheid,
maar ook huidklachten of darmklachten. In medische termen gaat het om zogenaamde P- en Z-codes: ‘vastlopen
in het leven’, neerslachtigheid, eenzaamheid, samen te vatten ook als psychosociale klachten.
“Daar is in het algemeen geen pil voor te geven”, aldus Fleuren. Maar er zijn volgens hem wel goede recepten
om er iets aan te doen. Een arts kan eenzaamheid of rouw moeilijk wegnemen. Maar anderen, buren en
buurtgenoten, vrienden en familie, mensen met eenzelfde interesse, kunnen dit vaak wel verzachten.
Welzijn op Recept is er om die mensen met elkaar in contact te brengen. Een soort apotheek, maar dan zonder dat
de farmaceutische industrie de leverancier is. De ‘input’ hier zijn juist al die mensen die iets goeds willen doen,
iets willen betekenen voor een ander of gewoon ook zelf plezier willen maken. En daar kunnen gerust ook
mensen bij zitten die zelf eenzaam zijn, of soms wat depri, aldus Fleuren.
Hij noemt zich adviseur; hij geeft advies en bemiddelt. Brengt mensen bij elkaar. Samen met
Mirjam Dijkstra doet hij dat werk voor Schiedam, ieder voor 24 uur in de week. Dijkstra is al
langer bezig, begon in 2017 met senioren, Fleuren is sinds afgelopen jaar betrokken en richt
zich ook op een jongere doelgroep. Sinds 1 januari hebben de twee versterking van Sharon
Schouten.
Hoe het werkt: de huisarts is een belangrijk persoon om psychosociale klachten van mensen te
signaleren. Je loopt daar als mens immers vaak niet mee te koop – en als je niet heel goed kijkt
zie het ook niet aan mensen af. De man of vrouw die voor de vijfde keer in een jaar in de stoel
voor het bureau van de arts – of praktijkondersteuner, of fysiotherapeut – zit met klachten die niet ‘hard’ medisch
te behandelen zijn, die kan van de arts een recept krijgen. Een verwijsbrief. Niet voor de reguliere apotheek, maar
naar een van de welzijnsadviseurs. Fleuren en Dijkstra dus. Zij krijgen van de huisarts een doorverwijzing.
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Een van de adviseurs neemt dan contact met de ‘patiënt’. In het eigen vakjargon: een welzijnsinterventie. “We
spreken af, liefst bij de patiënt thuis. Die spreekt in de thuissituatie vrijer dan op kantoor. Je krijgt dan ook veel
meer info van iemands situatie, het geeft een beter beeld”, aldus Fleuren.
De adviseurs gaan aan de slag. In het gesprek en aan de hand van de vragen horen ze over het leven van de
welzijnvrager. Achtergrond, gezins- en familiesituatie, hobby’s. “Ik weet veel van wat er in de stad gebeurt. Ik
probeer de behoefte van de vrager te koppelen aan wat ik weet dat er is. Zo ben ik echt een makelaar in
welzijn.”
Voorbeelden zijn er ondertussen te over. “Ik heb hier – Fleuren was ook actief als sociaal beheerder in het
wijkcentrum in de Boerhaavelaan – vier vrijwilligers aangesteld die via Welzijn op Recept bij ons terecht zijn
gekomen.” Want dat blijkt: jongere mensen willen over het algemeen iets gaan doen, iets zinvols liefs, ouderen
zijn minder mobiel en vaak al tevreden met aanspraak en een kop koffie.
“Een vrouw werd via haar lifecoach doorgestuurd. Ik sprak haar vijf minuten bij haar thuis. Resultaat: zo’n
smile! Ze is nu al blij. Ze zegt: ‘ik kan niet wachten tot ik aan de slag kan’. Meedoen hier in het wijkcentrum,
met kinderactiviteiten of als gastvrouw.” Het was niet iemand die het tij in het leven mee had. “Geweldig dat
we haar dit kunnen aanreiken. Ze kende nota bene het huis hier, ze kwam hier al vaker, maar wist niet wat ze
meer kon doen.”
Als mensen angstig zijn, vervreemd van hun omgeving, dan is een eerste stap naar een ander, of naar een
instantie, moeilijk, heel moeilijk, aldus Fleuren. Dan zeggen mensen, ook tegen de adviseur, dat ze ‘het nog zo
druk’ hebben. “Het is moeilijk om dat van jezelf te zeggen, dat je eenzaam bent. Iemand die ik in dit verband
sprak, had helemaal uitgezocht waar hij allemaal koffie kon gaan drinken. Dat waren heel wat plekken in de
wijk. Maar hij ging nooit.”
Daar is niks mis mee, aldus Fleuren. “Je hoeft niets, we dwingen niet. We helpen. Hij wil daar naartoe maar
heeft het nog te druk. De laatste keer spraken we af dat hij over twee weken een keer zou kijken om toch te
gaan. Nou, dan bel ik hem over twee weken. En lukt het niet, maar wil hij toch, dan gaan we samen. Of we
koppelen hem aan een van onze vrijwilligers.”
Tot afgelopen augustus werd het project als proef neergezet. Nu is dat proberende karakter eraf. Fleuren en
Dijkstra proberen nu ‘meters te maken’ door bij huisartsen en andere hulpverleners als wijkverpleegkundigen
langs te gaan en hun initiatief toe te lichten. “Dat gaat lastig. Huisartsen zijn druk.” Maar de twee kunnen
wijzen op onder meer een onderzoek van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die stelt
dat Welzijn op Recept een goed hulpmiddel is om de eerste lijn in de gezondheidszorg te ontlasten. Ook bij de
wijkondersteuningsteams promoten de welzijnsadviseurs het concept. Doel is in een jaar tijd tweehonderd
mensen te begeleiden en ‘op recept’ hun welzijn fors te vergroten. Fleuren: “Dat gaat lukken.”

Bron:

Schiedam24, Nieuwssite voor Schiedam (Ted Konings)
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Aan: de kroegbazen van de Alzheimercafés, casemanagers,
mantelzorgers/vrijwilligers en aan ieder die contact heeft of kan leggen
met mantelzorgers voor mensen met dementie

Datum
Betreft

4 March 2020
Dementiemonitor 2020 Schiedam/Vlaardingen/Maassluis

Geachte mevrouw / heer,
Het is bijna zover! Op 2 maart 2020 gaat de landelijke Dementiemonitor weer
van start! Dit tweejaarlijkse vragenlijstonderzoek onder mantelzorgers van mensen met
dementie wordt in het hele land uitgevoerd. De uitkomsten vormen onze grootste bron
van kennis over de wensen en behoeften van mantelzorgers, kennis die onmisbaar is bij
het behartigen van hun belangen. De Dementiemonitor is dan ook een belangrijk
onderzoek voor Alzheimer Nederland. En jullie hulp is onmisbaar bij het verspreiden van
de vragenlijst onder mantelzorgers. Daarom deze mail met wat uitleg en vragen aan
jullie.
Waarom meedoen? De inzichten die de Dementiemonitor oplevert zijn niet alleen nuttig
voor het behartigen van de belangen van mantelzorgers op landelijk niveau, maar ook op
lokaal niveau. Bij een respons van minimaal 30 ingevulde vragenlijsten per regio wordt
een rapport gemaakt waarin de uitkomsten van de regio worden vergeleken met de
landelijke uitkomsten. Dit rapport geeft handvatten om in gesprek te gaan/te blijven met
zorgaanbieders en gemeente(n) over de ondersteuning van mensen met dementie. Het is
daarom belangrijk om zoveel mogelijk mantelzorgers in onze regio te bewegen de
vragenlijst in te vullen.
Dankzij de hoge respons landelijk (bijna 4.500 mantelzorgers vulden de vragenlijst in,
een record!) lukte het de vorige keer om 60 regio’s te voorzien van een rapportage met
lokale cijfers.
Ook onze regio ontving voor het eerst in 2018 een rapportage, dankzij velen die intensief
meewerkten! Samenwerking levert mooie resultaten. Vandaar ook nu na twee jaar weer
een verzoek aan u om de noodzakelijke inspanning te verrichten om ook in 2020 een
dergelijk rapport te ontvangen. U ontvangt natuurlijk de resultaten zodra die bekend zijn.
Vrijwilligers gezocht! Voor onze regio zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die zich
voor dit onderzoek als contactpersoon voor Schiedam, Vlaardingen of Maassluis willen
opgeven. Zo kunnen we veel meer mantelzorgers bereiken om de vragenlijst in te vullen.
De vrijwilligers krijgen uiteraard ondersteuning als dat nodig is.

Afdeling NIEUWE WATERWEG NOORD
Buitenkerklaan 4
3125 KC SCHIEDAM

nieuwewaterwegnoord@alzheimer-nederland.nl
facebook: alzheimernieuwewaterwegnoord
twitter: @alzheimernl
www.alzheimer-nederland.nl

NL25 RABO 0395 2224 19
NL13 INGB 0000 0025 02
KvK 41181369
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Doorgeven aantal ingevulde lijsten e.d. Het zou fijn zijn als u ons wil laten weten
hoeveel, welke, voor wie en in welke plaats u mantelzorgers bereid heeft gevonden om
mee te doen aan het vragenlijstonderzoek. Dit om het onderzoek in onze regio enigszins
te kunnen volgen, zodat wij kunnen nagaan of dit onderzoek zonder probleem verloopt.
Indien nodig kunnen we natuurlijk meehelpen om mogelijke obstakels uit de weg ruimen.
Vanuit het bestuur zijn Janine Lachman en Marcelle Jansen verantwoordelijk voor de
organisatie van de Dementiemonitor 2020. Heeft u vragen, opmerkingen, advies of
wilt u gewoon even contact, aarzel niet en mail ons! Weet u mensen die ook graag
geïnformeerd worden en/of deel willen nemen, geef het door op mailadres:
m.jansen@alzheimervrijwilligers.nl
We houden u op de hoogte en zodra de vragenlijstonderzoeken online zijn krijgt u bericht
van ons.
Succes en vast dank voor uw medewerking!
Vriendelijke groet,
Bestuur Alzheimer Nederland,
afdeling Nieuwe Waterweg Noord

Afdeling NIEUWE WATERWEG NOORD
Buitenkerklaan 4
3125 KC SCHIEDAM

nieuwewaterwegnoord@alzheimer-nederland.nl
facebook: alzheimernieuwewaterwegnoord
twitter: @alzheimernl
www.alzheimer-nederland.nl

NL25 RABO 0395 2224 19
NL13 INGB 0000 0025 02
KvK 41181369
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De Nieuwe Wetenschappers wordt gebouwd in de Wetenschappersbuurt van Schiedam, vlakbij Centraal Station Schiedam.
Het nieuwbouwproject dankt haar naam aan de straatnamen van de buurt, die vernoemd zijn naar bekende wetenschappers.
De eengezinswoningen worden gefaseerd gebouwd. De woningen van fase A en B zijn inmiddels opgeleverd en verhuurd
want in De Nieuwe Wetenschappers komen zowel koop- als huurwoningen.
Wat gebeurt er momenteel allemaal in de Wetenschappersbuurt?
De bouw van de 37 koop-eengezinswoningen van fase C is in volle gang. De eerste blokken van deze fase worden zelfs voor
de zomervakantie al opgeleverd. Ook zijn we begonnen met de bouwwerkzaamheden van de laatste fase bestaande uit 16
koop- en 15 huurwoningen. Als eerste starten we met het heiwerk. De gemeente is nog bezig met het ontwerp van de vijver
aan de Buys Ballotsingel en de openbare ruimte rondom de vijver.

Renovatie op de
In opdracht van
Woonplus renoveert
aan de Lorentzlaan
in Schiedam naar zeer
de zogeheten ‘ul op de

Lorentzlaan
woningcorporatie
ERA Contour 80 woningen
(huisnummers 18a t/m 62d)
energiezuinige woningen,
Meter’woningen.

De
bestaan onder andere
opknappen van de
vernieuwd
verwarmingssysteem.
woningen nieuwe
keukens. Al met al
nieuwe woningen, want we hergebruiken alleen het casco. De rest wordt volledig vernieuwd.

renovatiewerkzaamheden
uit metselwerkherstel, het
trappenhuizen en een
energiezuinig
Verder krijgen alle
badkamers, toiletten en
bouwen we bijna compleet

Na de zomervakantie 2019 zijn we begonnen met slopen en daar zijn we nu klaar mee. Op dit moment zijn we druk aan het
opbouwen en het knikblok (nummers 18a t/m 28d) verwachten we begin mei aan Woonplus op te leveren. Het rechte blok
(nummers 36a t/m 62d) wordt in 3 fases opgeleverd tussen juni en oktober 2020.
Volg de bouw op eracontourbouwt.nl
De Nieuwe Wetenschappers is ontwikkeld en wordt gebouwd door ERA Contour. Bij ERA Contour bouwen, ontwikkelen,
renoveren, transformeren en onderhouden wij woningen. Dat doen wij met ons hoofd én met ons hart. We kijken verder dan
mooie woningen van goede kwaliteit alleen. Alle medewerkers van ERA Contour werken vanuit passie. Voor de stad, de
buurt, de bewoners, en voor de maatschappij.
Neem een regelmatig kijkje op
https://www.eracontourbouwt.nl/projecten/denieuwewetenschappers om
de bouw op de voet volgen.
Op zoek naar een huurwoning?
Ben je geïnteresseerd in één van de huurwoningen uit fase C of 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.duurzaamwoonplus.nl/duurzame-projecten/wetenschappersfase-c/
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LORENTZLAAN

De Renovatie op de Lorentzlaan in Schiedam Oost gaat met gebruik
van zwaar en hoog materiaal in de wijk het verkeer zal daardoor soms
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Info van Stichting Vrienden van Zwembad Zuid
Op 19 december 019 is de Startnotitie Sportaccommodaties vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis
van deze startnotitie worden de kaders ten aanzien van de sportaccommodaties de komende periode tot de
zomer ontwikkeld. Hiertoe zullen nog verschillende momenten komen, waarbij belanghebbenden en
betrokken organisaties uit de stad worden uitgenodigd. Ook de monitor Gezondheid, bewegen en sport 2018
wordt gebruikt voor de nieuwe kadernota Sport en Sportaccommodaties.
Inmiddels zijn er twee stadsgesprekken geweest over de toekomst van de sport/sportaccommodaties. Op 16
en 23 maart zou het vervolg hierop plaats vinden, maar
dit is inmiddels geannuleerd wegens de coronacrisis.
De Projectgroep Zwembad Zuid is, ondanks dat , wel achter de schermen bezig om een draaiboek te maken
voor een multifunctioneel sportcomplex met zwembad op en rond de huidige locatie van Zwembad Zuid.
Nu het Getijdepark aansluiting krijgt bij het zwembad, wordt de doelstelling van een nieuw sportcomplex
met zwembad steeds duidelijker.
Er is zelfs recentelijk al een concept maquette aangeleverd door een Gorzenees, om de band met het
zwembad te benadrukken, het Zwembad blijft belangrijk!
Dit initiatief krijgt een vervolg en hier komen wij nog bij u op terug omdat we graag iedereen betrekken bij
een nieuwe sportlocatie met zwembad, ideeën zijn altijd welkom.
We gaan binnenkort locaties bekijken om in ons draaiboek vast te leggen wat mogelijk en wenselijk is. Ook
hebben wij contacten met een architect van een ander zwembad die ons zijn ideeën en aanpak wil
toelichten, tenslotte is het fijn als er expertise wordt toegevoegd.
We gaan in gesprek met fondsen, instellingen en ondernemersverenigingen om te kijken of we met elkaar
ons burgerinitiatief verder kunnen opbouwen.
Ook wij willen onze vrijwilliger Mari Dingenouts in het zonnetje zetten voor zijn jarenlange inzet in
Schiedam Zuid, de Gorzen en voor Zwembad Zuid.
We bedanken hem en gunnen hem dan ook zijn welverdiende vrije tijd, en zijn blij dat hij wel verbonden
blijft bij onze activiteiten maar dan van de zijlijn.
Hij heeft in het laatste Wijkoverleg van Zuid, van de wethouder een aandenken gekregen voor zijn tomeloze
inzet en enthousiasme.
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Subsidie voor huiseigenaren
Bent u huiseigenaar en wilt u in 2020 energiebesparende maatregelen nemen? Dan komt u in
aanmerking voor een subsidie van het Servicepunt Woningverbetering.
Voor iedere huiseigenaar in Schiedam is een waardebon van €90,- beschikbaar waarmee u
eenvoudige energiebesparende maatregelen kunt aanschaffen. Ook kunt u advies krijgen over
welke maatregelen het beste bij uw huis passen. Wij werken voor deze subsidie o.a. samen met de
WoonWijzerWinkel in Rotterdam. De winkel heeft voor de subsidie een speciale WoonWijzerBox
samengesteld die meteen een CO2-besparing laat zien. U kunt gebruik maken van de webshop van
de WoonWijzerWinkel om de waardebon te besteden aan radiatorfolie, tochtstrippen of
led lampen. Ook kunt u een woningopname aanvragen: er komt dan een bouwkundig expert bij u
langs die advies geeft over energiebesparing in uw woning.
Heeft u interesse?
Neem contact op met het Servicepunt Woningverbetering. Stuur uw contact- en adresgegevens
naar info@servicepuntwoningverbetering.nl onder vermelding van ‘RE particulier’
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Elke woensdagmiddag komen de lela`s met bulgaarse moeders en hun kinderen bij elkaar.
Van 12.30uur tot 14.00uur in Wijkhuis Schiedam Oost aan de Boerhaavelaan 79. Taal
leren, vragen over opvoeding en onderwijs en het wegwijs maken in de stad is wat er vaak
aan de orde komt.Iedereen is welkom.

De lela`s gaan met ouders mee op gesprek bij scholen of psz of
kunnen bemiddelen als er onduidelijkheden zijn. Ook kunnen zij
helpen met het invullen van formulieren of aanmeldingen.

Organisaties die willen samenwerken kunnen ons bereiken op:
m.schipper@stichtingaanzet.nl

Kom gerust een keer langs.
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Op de foto's Bouwrijp Hogenbanweg de Nieuwe
wetenschappersbuurt.
De eerste heipaal is vandaag 27-feb. 2020 op de locatie
Hogebanweg de grond in gegaan. Dit is het laatste
gedeelte wat nu bebouwd gaat worden.
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Klankbordgroep ‘Geen woorden maar daden’

De klankbordgroep Drie Lanen is al
sinds 2000 nauw betrokken bij het
project Drie Lanen. Zij hebben de
afgelopen jaren heel veel schetsen
voor de nieuwe inrichting van de
Boerhaavelaan, Lorentzlaan en de
Professor Kamerlingh Onneslaan
voorbij zien komen. Bij de start van
de werkzaamheden in de
Boerhaavelaan heeft de
klankbordgroep samen met de
toenmalige wethouder de eerste steen
gelegd. Bij het graven van de sleuf
voor de drainage- en
infiltratieleiding, bleek dat de oude
bestrating nog onder de huidige
bestrating lag. Eén van de
klankbordgroepleden, een voormalig
stratenmaker, had hier al eerder op
gewezen. Het werk is begin 2017
stilgelegd. Een gedeelte van de
Boerhaavelaan was toen een lange
tijd afgesloten. In juli 2018 was de
Boerhaavelaan klaar, mét nieuwe
bomen.
De klankbordgroep is ook betrokken geweest bij de mogelijke scenario’s voor de herinrichting van de
Professor Kamerlingh Onneslaan en Lorentzlaan, zowel met als zonder behoud van de bomen. Zij hebben
de scenario’s onderling uitvoerig besproken en het college geadviseerd om de laatste twee lanen op
dezelfde manier uit te voeren als de Boerhaavelaan. Zij waren blij dat het college het advies heeft
meegenomen in de afwegingen.
Het bevreemdt de klankbordgroep dat de bomenridders pas na het collegebesluit contact met de
klankbordgroep hebben opgenomen. Ook vindt de klankbordgroep het jammer dat zich geen nieuwe
bewoners voor de klankbordgroep hebben aangemeld. Iedereen is altijd welkom om zich aan te sluiten bij
de klankbordgroep.
Nu de kapvergunning rechtsgeldig is, krijgen de laatste twee lanen een nieuwe inrichting met nieuwe bijvriendelijke bomen: ‘geen woorden maar daden’
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Hanneke’s
hoekje

Bananenbollen
12 stuks
Wat heb je nodig;
1 eiwit
1 banaan
150 gram havermout
50 gram pistache noten en pecan noten ( gehakt )
Hoe maak je het;
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Knip een stuk bakpapier op de maat van een
bakplaat.
Klop het eiwit met een garde licht schuimig. Prak
met een vork de banaan erin en klop met diezelfde
vork door tot het eiwit een beetje een dikkige saus is
met kleine stukjes banaan erin.
Roer de havermout en de gehakte noten erdoor.
Maak met een ijsbolschep of met 2 eetlepels hoopjes
van het beslag en verdeel die over de bakplaat. Bak
de bananenbollen in 15 minuten lichtbruin.
Eet ze meteen op of bewaar ze in een luchtdichte zak
of doos.
Ze kunnen dan een dag of 4 mee.
Eet smakelijk
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Paastaart hartig
Wat heb je nodig;
75 gr bakbacon (in reepjes)
6 plakjes bladerdeeg
400 gr rucola (grof gehakt)
2 eetlepels olijfolie
3 eieren
2 ½ dl créme fraîche
Snufje zout en peper
1 eidooier (losgeklopt)
6 eetlepels bieslook (fijn gesneden)
Zo maak je het;
Bak de bacon krokant in een droge koekenpan. Leg de
plakjes deeg op elkaar en rol uit tot een cirkel van 28 cm.
Leg het deeg in een ingevette taartvorm van 24 cm
doorsnede en prik de deegbodem regelmatig in met een
vork. Bak de rucola op hoog vuur in de olie en laat het
vocht verdampen. Klop de eieren los met créme fraîche.
Voeg bacon, rucola, zout en peper toe.
Schep het mengsel in de vorm en bestrijk de deegrand
met eidooier.
Bak de taart 30 tot 40 minuten in het midden van een
voorverwarmde oven op 200 graden.
Eet smakelijk
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Ledenvergadering

Tot nader order
uitgesteld!
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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

Deze vindt plaats op:
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
Wijkhuis Schiedam Oost
Woonplus Schiedam (voor Oost)

0900-8844
06-81295255
14010
010-2621000
010-4730308
010-4564022
010-2191700
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

