de BKR of Beeldende Kunst
Regeling werd gemaakt om
plaatselijke kunstenaars een
minimumloon te bezorgen.

maar volgens dit besluit zullen de participatieprojecten
als kunst in de bibliotheek
en Monopole wel blijven.

de shopmanager van het Schiedamse Stay Classy Tattoo, die
op het idee was gekomen omdat hij er ooit 16 had weten
te eten in dezelfde tijd. Omdat dat al behoorlijk afzien was,
vroeg hij zich af of en wie daar over heen zou kunnen gaan.

Wie over moest geven, lag er uit.
Tijdens de wedstrijd werd er geld ingezameld voor de
Voedselbank Schiedam.
Foto: Martin van den Bogaerdt

Nominatie Frankeland

Tegenvaller op Schieveste Zet zelf je nieuws op de site

SCHIEDAM

SCHIEDAM De gemeente is
ruim 500.000 euro kwijt
omdat ze vervuilde grond
op Schieveste moet saneren voordat de koper van de
grond er een mega-bioscoop
en parkeergarage neer kan
laten zetten.
De tegenvaller wordt natuurlijk door alle politieke
partijen betreurd maar is
volgens hen geen reden om
het project af te blazen. "Als
we dit niet betalen staat
het bouwproject op losse
schroeven en gaat niet meer
door", aldus wethouder Van
Steenderen in een reactie

De Frankelandgroep is genomineerd voor
de titel van Meest Cliëntvriendelijke Verpleeghuis/verzorgingshuis 2015.
De Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie
(NPCF) heeft deze nominatie bekend gemaakt op basis
van waarderingen die over
de locaties van de Frankelandgroep op Zorgkaart Nederland staan.
-

Dit jaar wordt voor het eerst
deze prijs aan die sector uitgereikt. In totaal zijn er vijf
verpleeg-/verzorgingshuizen genomineerd voor de
titel. Op woensdag 9 december vindt de prijsuitreiking
in Utrecht plaats.
De Frankelandgroep sleept
regelmatig grote prijzen en
keurmerken in de zorg binnen voor de verschillende
locaties.

op de financiële tegenvaller.
"Door verkoop en andere
meevallers kunnen we dat
hebben", aldus wethouder
Gouweleeuw van Financien. Volgens de grondexploitatie blijft er voldoende geld
over om de onverwachte
meerkosten te betalen. Met
alleen de kleine oppositiepartijen, als PS, GroenLinks
en CU, fel tegen, is de verwachting dat de bouw van
de bioscoop in 2016 gewoon
doorgaat. En dat Euroscoop
in 2017 klaar staat om de
eerste bezoekers in Schiedam te ontvangen.

SCHIEDAM

Je kunt tegenwoordig heel snel en eenvoudig zelf je nieuws op
onze website plaatsen.
Surf snel naar: www.nieu-

Krant
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Bel 0900-424 57 26
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CADEAUBON
SAUNA
BEAUTY
MASSAGE

intraboin Pijnacker
Intra tutu Zoetermeer
•; • • -

Broersvest 64
(010) 473 11 50

CADEAUBON

intratain

kleurt je leven

www.thermenbarendrècif

A-Z

Barbecue & Gourmet Party Service

A-Z Gourmet Menu per persoon:

€12,95

Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen .
Vlees

Salade

Standaard

Benodigdheden

• Papnka. courgette, • Gourmetstellen of
•Bieten • Gordon bleu • Komkommersalade
champignons en uien elektnsche bakplaat
•Kipfilet • Slavink
- Gemengde rauwkost
• Porseleinen borden
• Krieltjes
•Blanke varkensschnitzel • Rundvleessalade
- Bakmargarine
RVS bestek en
• Vers fruit
•Varkensshoanna
opscheplepels
Sauzen
•
Eieren
- Ontbijtspekplalijes 2e
• Placemats
•Hamburger (incl. broodje) • Zigeunersaus • Cocktailsaus , Stokbrood wit
• Kneflooksaus • Kruidencrème • Steakhruiden
en servetten
•Kipsaté

Bel voor onze folder 077 4671 200 of kijk op www,goun1fetten.n1
-

Actie is geldig van 23 nov tot 28 nov. 2015

Schiedam

T:1 , A-Z regen alles, glip Altijd vers en
-sr.. zelfs de afwas!
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