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Taart voor 
vrijwilligers
SCHIEDAM - GroenLinks 
Schiedam deelt regelmatig 
complimenten uit aan de 
vrijwilligers die zoveel goed 
werk in Schiedam verzet-
ten. De eerste complimen-
tentaart werd door raadslid 
Jeroen Ooijevaar en toen-
malig wethouder Johan 
Grijzen uitgereikt aan de 
vrijwilligers van de Erker. 
De 25e complimententaart 
zal door lijsttrekker René 
Karens naar de vrijwilligers 
van de Vrienden van het 
Beatrixpark gebracht wor-
den.
Lijsttrekker René Karens: 
“Regelmatig trekt Groen-
Links de stad in om waar-
dering te laten blijken voor 
de onbaatzuchtige vrijwilli-
ge inzet van vele Schie-
dammers voor allerlei 
mooie, groene, sociale en 
duurzame initiatieven. Er 
zijn naar schatting zo’n 
20.000 mensen in Schie-
dam die vrijwilligerswerk 
doen. Vrijwilligers bij aller-
lei clubs, verenigingen en 
initiatieven. GroenLinks wil 
graag laten merken dat we 
blij zijn met die inzet en al 
het moois dat die mensen 
doen en bereiken. We stop-
pen dan ook niet na deze 
25e complimententaart.”
De 25e complimententaart 
gaat zondag 18 februari 
naar de Vrienden van het 
Beatrixpark om 13.30 uur bij 
de mozaïekbank.

Expositie 
Frankeland
SCHIEDAM - Kunstenaar Rik 
de Graaf (1957) exposeert in 
Frankeland zijn werk, zwart-
wit foto’s, aquarellen, grafie-
ken en collages. De Graaf ge-
bruikt veelal reflecties in zijn 
creaties omdat dit vervreem-
dend, abstract en soms bijna 
surrealistisch werkt.

Klassiek Uur 
Radboud
SCHIEDAM - In de Sint Jaco-
buskerk aan de Kerkweg vindt 
op drie zondagen in maart de 
Concertcyclus “Een Klassiek 
Uur Radboud” plaats. De kerk 
is vanaf 14.00 uur open voor 
bezichtiging en van 15.00 tot 
16.00 uur is er muziek in de 
kerk. In samenwerking met 
muziekvereniging Sint Rad-
boud treden er diverse en-
sembles op. Kaartjes kosten € 
4,- per concert en zijn te koop 
voor aanvang in de kerk. Een 
passe partout kost € 10,-. Kin-
deren tot 12 jaar gratis. Meer 
info: www.sintradboud.nl.

Theaterkamp 
CJV
SCHIEDAM - Voor de vijfde 
keer organiseert de CJV Vlaar-
dingen het Theaterkamp. Met 
haar enthousiaste vrijwilligers 
nemen zij kinderen tussen de 

7 en 14 jaar mee op kamp. 
Naast dansen, zingen en to-
neelspelen is er natuurlijk ook 
tijd voor bosspelen, kampspe-
len en een groot kampvuur. 
Info op: www.CJVVlaardingen.
nl.

Harpe Davids
SCHIEDAM - Samen muziek 
maken is leuk! Daarom orga-
niseren organiseert muziek-
vereniging Harpe Davids i.s.m. 
de Openbare Daltonbasis-
school De Klinker een groot 
aantal gratis workshops voor 
blaas- en slagwerkmuzikan-
ten, basgitaristen, zangers en 
violisten. 
Deze workshops vinden plaats 
in de diverse ruimten van Dal-
tonbasisschool De Klinker, 
Bernardus IJzerdraatsingel 1.
Meer informatie en aanmel-
ding: www.harpedavids.nl

Bridge in de 5 
Molens
SCHIEDAM - In ontmoetings-
centrum De 5 Molens speelt 
een gezellige groep senioren 
bridge, elke dinsdag van 13.00 
tot 16.15 uur.
Informatie is te verkrijgen bij: 
Lenie Lindeman, tel. 06-1399 
6327.
Als je besluit mee te komen 
doen, betaal je daarna 17.50 
per kwartaal. Ontmoetings-
centrum De 5 Molens is te vin-
den aan de Nieuwe Damlaan 
818.

Praatcafé, lezingen en meer 
rond ‘Wij waren de Gusto’ 

Wat herinnert u zich van Werf 
Gusto? Weet u nog hoe de 
werf eruit zag, hebben u of fa-
milieleden er misschien ge-
werkt? Vertel uw verhaal of 
luister naar de verhalen en 
herinneringen van anderen 
tijdens het gratis Praatcafé op 
woensdag 14 februari in het 
Stedelijk Museum Schiedam. 
De praatcafés zijn er ook op 28 
februari en 14 maart van 13.00 
- 16.00 uur. 
SCHIEDAM - Het Praatcafé 
vormt onderdeel van de ten-
toonstelling Wij waren de 
Gusto. Foto’s van Cas Oort-

huys, 1959-1961 die nu is te 
zien in het Stedelijk Museum 
Schiedam. De foto´s tonen 
hoe de werf en de medewer-
kers er meer dan een halve 
eeuw geleden eruit zagen. Be-
halve de Praatcafés zijn er tij-
dens de tentoonstelling lezin-
gen en een stadswandeling.
Onlangs schonk de Stichting 
Opbouw Schiedam een prach-
tig tableau aan Stedelijk Mu-
seum Schiedam. Historicus 
Henk Slechte vertelt zondag 18 
februari over de achtergrond 
en de arbeidersvereniging die 
het tableau aan de eigenaren 

van Werf Gusto schonk. Gratis, 
exclusief tentoonstellingsbe-
zoek, van 13.00 - 14.00 uur.
 
Stadswandeling
Voorzitter Dirk Allewelt van de 
Stichting Erfgoed Werf Gusto 
neemt bezoekers 18 maart 
mee naar de voormalige loca-
tie van de werf. De stichting 
zet zich in om het verleden 
van Werf Gusto onder de aan-
dacht te brengen. Verzamelen; 
Koninginnebrug Schiedam, 
kant van Nieuw-Mathenesse. 
€ 1,50, aanmelden: info@ste-
delijkmuseumschiedam.nl.

Onlangs schonk de Stichting Opbouw Schiedam een prachtig tableau aan Stedelijk Museum Schiedam. 
(Foto: Roel Dijkstra) 

SCHIEDAM IN ‘T KORT

Grote eensgezindheid in Schiedam en Vlaardingen over wat 
in zekere zin de voortzetting van het vroegere verzorgings-
huis is. Maar het heet nu PlusWonen en het is anders georga-
niseerd, waardoor het goedkoper kan en met minder bureau-
cratie.

SCHIEDAM - Belangrijkst is 
nog dat de betrokken bewo-
ners hun leefplezier met een 
dikke 8 beoordelen en dat is 
twee punten hoger dan voor-
heen.
Halverwege 2016 was Plus-
Wonen een probeersel. Een 
pilot-project. De resultaten 
overtreffen ieders verwach-
tingen en maandagmiddag 
werd dat bezegeld met een 
plechtig moment in de Lidui-
nahof in Schiedam.
De Vlaardingse wethouder 
Cees Oosterom, de Schiedam-
se wethouder Patricia van 
Aaken en ROGplus-vertegen-
woordiger Che Jansen waren 
naar de nieuwbouw achter 
Frankeland gekomen om de 
definitieve voortzetting van 
PlusWonen te bezegelen.
Ze tekenden een contract 
waarin de financiering is gere-
geld en de kwaliteit van de 
zorg en hulp is gewaarborgd. 
De vierde ondertekenaar was 
Ben de Koning, bestuurder 
van de Frankelandgroep, waar 
PlusWonen werd uitgedacht 
samen met de gemeentebe-

stuurders en ROGplus.
De Koning: ,,PlusWonen biedt 
niet alleen een alternatief 
voor het vroegere verzor-
gingshuis, maar het is er zelfs 
goed mee vergelijkbaar. De 
zelfstandige huurders krijgen 
extra ondersteuning, zoals in-
dividuele begeleiding, hulp bij 
het huishouden en onder-
steuning bij maaltijden. Daar-
naast worden de huurders al-
lerlei activiteiten aangeboden, 
die bijdragen aan sociale con-

tacten, beweging en ontspan-
ning.’’
In Vlaardingen gaat het om 
honderd appartementen in 
het voormalige verzorgings-
huis Vaartland.
In Schiedam gaat het niet al-
leen om de honderd wonin-
gen van de aan Frankeland 
grenzende Liduinahof, maar 

ook om zestig woningen in de 
aan Harg-Spaland grenzende 
wooncomplexen Groenzicht 
en Meerzicht.
De verantwoordelijke wet-
houders zijn er blij mee, want 
tegen een aanvaardbare prijs 

zijn de gemeenten een prach-
tige voorziening rijker voor 
hun kwetsbare oudere bur-
gers. Patricia van Aaken: ,,Ik 
vind het fijn om van alle kan-
ten te horen dat PlusWonen 
werkt.’’

Haar Vlaardingse collega Cees 
Oosterom is zeer stellig: ,,Hier-
door is Vaartland feitelijk be-
houden voor Vlaardingen!’’
Che Jansen is manager Projec-
ten & Contracten bij ROGplus: 
,,We hebben het in goed on-

derling vertrouwen samen 
ontwikkeld. En het werkt!’’
Ben De Koning: ,,En als Fran-
kelandgroep kunnen we doen 
waar we goed in zijn: zorg en 
diensten verlenen. Dit project 
kent louter winnaars!’’

Gemeenten omarmen PlusWonen
Kor Kegel

Voortzetting van ‘t verzorgingshuis

ZELFSTANDIGE 
HUURDERS
KRIJGEN EXTRA 
ONDERSTEUNING

Alle betrokkenen om de tafel tijdens de ondertekening van het plan. 


