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Voorwoord

In dit voorwoord beginnen we meteen met goed nieuws: het 
wijkmagazine blijft ook in 2023 verschijnen! Er gebeurt dit jaar 
een heleboel in Oost: het Nationaal Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid, waarover we in het vorige nummer schreven, komt 
op stoom, en er wordt op verschillende plekken in de wijk flink 
gebouwd en herontwikkeld. Ons verlanglijstje met interview-
kandidaten blijft groeien en we willen graag nog dieper in de 
geschiedenis van de wijk duiken. Kortom, er is meer dan genoeg 
om over te schrijven.

Bovendien voorziet het wijkmagazine duidelijk in een informa-
tiebehoefte. Bewoners vinden het fijn om te weten wat er in hun 
wijk speelt en wie hun wijkgenoten zijn. Een aantal is zelfs geïn-
spireerd geraakt om zich meer met hun directe leefomgeving 
bezig te gaan houden. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk in de 
wijk te zoeken, of door samen met buren in actie te komen voor 
een schone straat. Wijkprofessionals waarderen het magazine 
omdat het ze een blik op Oost biedt door de ogen van bewo-
ners, ondernemers en collega-professionals.

Waar we als redactie vooral blij van worden, zijn de vele ontmoe-
tingen die dankzij het wijkmagazine tot stand komen. Tussen 
interviewer en geïnterviewde, tussen mensen die we met elkaar 
in contact brengen én tussen de redactieleden zelf. In een vol-
gende editie willen we dat proces eens zichtbaar maken en verder 
uitleggen.

Over redactieleden gesproken: Nel van Oudenaarde is onlangs 
verhuisd en heeft afscheid genomen van haar vrijwilligerswerk 
in Oost. We wensen haar heel veel plezier en geluk in haar 
nieuwe woonplaats!

Alexandra, Inge, Jolanda, Jeannette en Kari

f facebook.com/oostpactdoor
t twitter.com/oostpactdoor
l instagram.com/oostpactdoor
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OOST KNAPT OP

Hart van de Wijk
Het gebied tussen het Lorentzplein, de Fahrenheitstraat, de 
Horváthweg en de Celsiusstraat, waar momenteel basisschool 
De Peperklip en Sportzaal Oost staan, wordt in de komende 
jaren herontwikkeld tot ‘Hart van de Wijk’. Deze gaat plaats 
bieden aan een nieuw schoolgebouw en sportvoorzieningen, 
maar ook aan zorg- en welzijnsorganisaties die nu nog op andere 
plekken in de wijk zijn gevestigd. Bovendien worden er circa 
150 appartementen gebouwd.
Hoe dit Hart van de Wijk er precies uit gaat zien, staat nog 
niet vast. De gemeente onderzoekt momenteel met Stichting 
Primo, de onderwijskoepel waar De Peperklip onder valt, en 
projectontwikkelaar Ballast Nedam Development wat haalbaar 
en wenselijk is. Het is in elk geval de bedoeling dat de nieuw-
bouw in fases plaatsvindt, zodat het huidige schoolgebouw en 
de sportzaal gedurende de werkzaamheden gewoon in gebruik 
kunnen blijven. 

h schiedistrict.nl/project/peperkliplocatie

Herinrichting rond Edisonplein afgerond
In het afgelopen jaar zijn het Edisonplein, de Ampèrestraat, 
de Edisonstraat, de Van Swindenstraat, de Voltastraat en een 
stukje van de Oosterstraat opnieuw ingericht. Het meeste werk 
heeft ondergronds plaatsgevonden. Zo is in het hele gebied 
de riolering vervangen, en is onder het Edisonplein een grote 
waterberging aangelegd. Tijdens zware buien wordt hierin regen-
water opgevangen, om de druk op het riool te verlichten. Ook 
is er een infiltratie- en drainagesysteem aangelegd, waarmee 
het grondwaterpeil in de buurt beter kan worden gereguleerd. 
Deze ingrepen verkleinen de kans op wateroverlast en funde-
ringsschade in woningen in de buurt. 
Meer zichtbaar zijn de bovengrondse aanpassingen, waaronder 
de nieuwe bestrating. Opvallend zijn de ‘groene’ lantaarnpalen, 
waartegen klimplanten zijn geplant. Verder zijn op het Edison-
plein groenvakken, een basketbalkooi en een kleine speeltuin 
aangelegd. 

h schiedam.nl/a-tot-z/van-swindenstraat-en-omgeving

s’MAAK ... uitstel of afstel?
Na een lange aanloop, waarin omwonenden zich tot aan 
de Raad van State tegen de plannen hebben verzet, leek 
begin dit jaar niets de bouw van het appartementencomplex 
s’MAAK nog in de weg te staan. Direct nadat de laatste 
bezwaren waren ingetrokken, ging het terrein op de kop van 
de Singel op de schop. De parkeerplaatsen, het trapveldje, 
het transformatorhuisje en het omliggende groen werden 
verwijderd. Hierna zou de gemeente de grond overdragen 
aan projectontwikkelaar Blauwhoed.
Maar nu lijkt er opnieuw een kink in de kabel te zijn: de ver-
koop van de 79 appartementen is stilgelegd omdat er (nog) 
geen overeenkomst ligt tussen de aannemer en het waar-
borgfonds dat kopers tegen een eventueel faillissement van 
de aannemer moet beschermen. Of dit uitstel of afstel bete-
kent, blijft vooralsnog onduidelijk.  
 

h smaak-schiedam.nl

Laatste blik op Spar-pand
Op deze foto van eind vorig jaar werden de eerste dakdelen 
van het voormalige Spar-supermarkt, op de hoek van de 
Snelliussingel en de Van Swindenstraat, verwijderd. Bin-
nen een paar weken was het hele gebouw met de grond 
gelijkgemaakt. Het pand, 
dat al sinds 2009 leeg-
stond, maakt plaats voor 
een appartementencomplex 
met 18 koopwoningen, ver-
deeld over vijf bouwlagen. 
De projectontwikkelaar, 
Van den Nieuwendijk 
Bouw BV, verwacht de 
nieuwbouw begin 2024 te 
kunnen opleveren. 

h snelliussingel.nl

Particuliere projecten

http://schiedistrict.nl/project/peperkliplocatie
http://schiedam.nl/a-tot-z/van-swindenstraat-en-omgeving
http://smaak-schiedam.nl
http://snelliussingel.nl
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DUURZAAM OOST

Delen = lief
De Weggeefkast van Oost

De Weggeefkast van Oost staat op het 
kruispunt van de Swammerdamsingel, 
Van Swindensingel en Laurens Coster-
straat, en is er gekomen op initiatief van 
Irma en Ruben, die sinds respectievelijk 
2021 en 2018 in de wijk wonen.
Irma was al een tijdje fan van de vrolijk 
gekleurde minibibliotheken in haar vorige 
woonplaats Rotterdam: ‘Ik word blij van 
dat soort plekken. Het idee dat wijkbe-
woners dingen met elkaar kunnen delen, 
maakt het leven in een stad wat minder 
anoniem. Een minibibliotheek of weg-
geefkast is echt een klein bakentje van 
verbinding in je buurt.’ Ruben, met wie 
Irma al enkele jaren bevriend is, deelde 
haar wens om dat ook in de openbare 
ruimte in Oost mogelijk te maken. Hij 
opperde om wijkbudget aan te vragen en 
Buurtwerkplaats De Buren te benaderen 
om hun ideeën uit te werken. Die gingen 
er vervolgens enthousiast mee aan de slag. 

Slim ontwerp 
Het maken van een slim ontwerp had 
nog wel wat voeten in de aarde. De kast 
moet tegen een stootje kunnen, want hij 
staat dag en nacht buiten. Ook moest wor-
den bedacht hoe de deuren op een veilige 
manier vanzelf weer dichtvallen, zodat de 
wind er geen vat op kan krijgen. Dat is 
uiteindelijk allemaal gelukt. Wat de kast 
nog eens extra bijzonder maakt, is dat hij 
is gemaakt uit het hout van de gekapte 
watercipressen van de PKO-laan en dus 
100% made in Oost is.

Wisselende inhoud
En, hoe loopt de Weggeefkast van Oost? 
Nog beter dan Ruben had gehoopt: ‘Elke 
keer als ik er een kijkje neem, is de inhoud 
weer gewisseld. Het valt op dat vooral de 
pakken en blikken eten snel gaan. Daar 
is kennelijk veel behoefte aan. Dus kun je 
wat uit je voorraadkast missen, zet het er 
gerust in!’ Irma vult aan: ‘Dat geldt ook 
voor menstruatieproducten als maand-
verband en tampons. En oja, we kunnen 
ook nog wel een paar extra kleerhangers 
gebruiken.’   

Het initiatief van Irma en Ruben kan op 
veel sympathie uit de wijk rekenen. Als 
ze bij de kast bezig zijn, worden ze regel-
matig door voorbijgangers aangesproken 
en gecomplimenteerd. Ze wonen beiden 
vlakbij de kast en houden samen een oogje 
in het zeil. Irma: ‘Af en toe halen we wat 
dingetjes weg die er niet thuishoren, zoals 
eten dat over de datum is of zeep in een 
reeds opengemaakte verpakking. Maar 
over het algemeen gaan mensen er heel 
netjes mee om.’
De eerste financiële bijdrage is inmid-
dels ook binnen. Rubens moeder schonk 
spontaan een bedrag van 50 euro voor 
boodschappen. ‘En ze woont hier niet 
eens in de buurt! Ik ga er straks meteen 
mee naar de supermarkt.’

r weggeefkastoost@gmail.com 

Ze duiken steeds vaker op in het straatbeeld: weggeefkasten waar je spullen kunt 
brengen die je niet meer nodig hebt, of meenemen wat je zelf goed kunt gebruiken. 
Sinds begin februari staat er ook een in Oost. Alles wat heel en schoon is en in de 
kast past, is welkom: boeken, kleding, speelgoed, lang houdbare etenswaren, ver-
zorgingsproducten en spulletjes voor in huis. Iets meenemen zonder dat je iets geeft, 
mag ook. En alles natuurlijk met gesloten portemonnee!

Wijkmagazine OOST! Nummer 4 | februari 2023

mailto:weggeefkastoost@gmail.com
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het eerste uur en jonge initiatiefnemers.
De middag werd georganiseerd door Oost 
Pact Door: de paraplu waaronder wijk-
professionals, bewoners, ondernemers 
en andere sleutelfiguren samenwerken 
aan verbetering van de wijk. Basisschool 
Kaleidoscoop stelde voor de gelegenheid 
het schoolgebouw beschikbaar.

Ontmoeten en ontspannen
Het doel van bijeenkomst was om alle 
vrijwilligers van Oost een leuke middag 
te bezorgen en de gelegenheid te geven 
elkaar (beter) te leren kennen. Hoe kan dat 
beter dan samen dingen te ondernemen? 
Gastheer Bob van der Lugt trapte af met 
een paar kennismakingsspelletjes, waarin 
het ijs al snel was gebroken en er heel wat 
werd afgekletst en afgelachen.
In de daaropvolgende workshops stonden 

Wat krijg je als je vijftig bevlogen vrij-
willigers een middagje bij elkaar brengt? 
Een enorme boost van positieve ener-
gie natuurlijk! Op de eerste editie van de 
netwerkbijeenkomst Kanjers van Oost wer-
den ze eens goed in het zonnetje gezet: 
de boodschappenhulpen, koks, activitei-
tenbegeleiders, zwerfafvalrapers, klussers, 
VvE-bestuurders, buddy's en anderen die 
zich met hart en ziel inzetten voor een 
mooi, gezellig, schoon, veilig, groen en 
saamhorig Oost. Een mooie mix van oude 
en nieuwe Oosterlingen. vrijwilligers van 

Kanjers 
van Oost vooral plezier en ontspanning centraal. Zo 

bracht Rudebeats de deelnemers de basis-
beginselen van het beatboxen bij, en vielen 
rake klappen in de boksclinic van Hans de 
Jong. Alexandra Stok bracht de vrijwilli-
gers op een speelse manier met elkaar in 
contact via ‘drama zonder drama’, en onder 
leiding van Jolanda Gouw werden kleu-
rige kunstwerkjes van bloemen gemaakt. 
Ook de workshop barhangen met Bob, 
voor de rustzoekers, viel in de smaak. 
Want soms is er maar weinig nodig om 
nader tot elkaar te komen. De middag 
werd afgesloten met een hapje en een 
drankje en saotosoep van Atri Mulyati.
Het was een bijzondere middag, die zeker 
een vervolg gaat krijgen. 

Wil je er een volgende keer ook bij zijn? Mail 
info@oostpactdoor.nl.

WIJ ZIJN OOST

mailto:info@oostpactdoor.nl
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Gratis hulp bij energie besparen

De energieprijs is nog steeds hoog. Als je je energierekening 
wilt verlagen, is stap één: minder energie verbruiken. Ener-
giehulp kan je daarbij helpen. En dat kost jou helemaal niets!

Energiehulp is een team van klussers die door heel Schiedam 
woningen energiezuiniger maken. Ze komen bij je langs met 
tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, led-
lampen en andere bespaarmiddelen. Die brengen ze waar nodig 
direct in je woning aan. Ook geven de klussers tips over hoe je 
zelf nog meer energie kunt besparen.
Energiehulp is gratis voor alle bewoners van Schiedam. De 
gemeente draagt, samen met de provincie Zuid-Holland, zorg 
voor de kosten. Het doel is om minimaal 7000 Schiedamse 
woningen energiezuiniger te maken.

Maak een afspraak
Wil je hulp van de energieklussers? Bel, app of mail Energiehulp 
of vul het contactformulier op de website in. Binnen 2 dagen 
neemt Energiehulp contact met je op om een afspraak te maken.

V 06 – 48 02 05 91
r schiedam@energiehulp.nl
h energiehulp.nl/schiedam

Nog meer tips en advies

Energiebank Schiedam
Heb je een mininum inkomen en heb je moeite om de ener-
gierekening te betalen? De vrijwilligers van Energiebank 
Schiedam helpen je om grip te krijgen op je energiekosten. 
Samen met een energiecoach ga je een paar maanden lang 
aan de slag om je verbruik blijvend te verlagen. 

h energiebankschiedam.nl

Energiek Schiedam
Energiek Schiedam is de energiecoöperatie van en voor 
Schiedammers. Ook daar werken vrijwillige energiecoaches. 
Zij geven tips en adviezen over energiebesparing, maar ook 
over grote ingrepen om je koopwoning te verduurzamen.
 
h energiekschiedam.nl

Twijfel je wat in jouw situatie het beste is? Geen probleem. Neem 
contact op met Energiehulp, Energiebank Schiedam of Energiek 
Schiedam. Zij kennen elkaar goed en zorgen dat je bij de juiste 
organisatie terechtkomt.

Gezocht: klussers
 
Energiehulp wil de komende tijd 7000 woningen energie-
zuiniger maken. Hoe meer energieklussers, hoe sneller dat 
doel is bereikt.
Iedereen kan energieklusser worden. Je hebt er geen speci-
ale ervaring voor nodig. Voordat je aan de slag gaat, krijg je 
eerst een gratis training. Voor mensen die op eigen kracht 
moeilijk aan een baan kunnen komen, zijn er leerwerktra-
jecten mogelijk via Buurtwerkplaats De Buren. 
 
Meer weten? 
Neem contact op met Marcel van Henten van Energiehulp:

V 06 – 48 02 05 91

mailto:schiedam@energiehulp.nl
http://energiehulp.nl/schiedam
http://energiebankschiedam.nl
http://energiekschiedam.nl
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paaltjes waar je een QR-code kunt scan-
nen, waarna je een korte workout krijgt 
voorgeschoteld. Die komt in drie smaken 
– beginner, gemiddeld of gevorderd - en de 
oefeningen wisselen elke 24 uur zodat het 
nooit saai wordt. De route is trouwens ook 
prima geschikt om gewoon wandelend of 
joggend af te leggen. Een heleboel opties 
dus. Voor wie in 2023 meer wil gaan bewe-
gen, wordt het nu wel érg makkelijk om dat 
goede voornemen te laten slagen!’ Als het 

Feike Kints, beweegcoach bij Team Sport-
service, en Rudy Bänffer, beweeg- en 
sportregisseur bij de gemeente, hebben 
de route door Oost uitgestippeld en zijn 
er maar wat trots op. ‘Niet iedereen kan 
of wil lid worden van een sportschool of 
sportvereniging’, aldus Feike. ‘Met dit ini-
tiatief willen we alle Oosterlingen in de 
gelegenheid stellen om, op elk gewenst 
moment én dichtbij huis, aan een gezonde 
leefstijl te werken. Langs de route staan 

Feike Kints en Rudy Bänffer

Oost in beweging
aan Rudy ligt, wordt Oost de sportiefste 
wijk van Schiedam. ‘Regelmatig bewegen 
doet wonderen voor je gezondheid, zowel 
lichamelijk als mentaal. Je hersenen gaan 
daarbij allerlei goede stofjes aanmaken, 
waaronder een snelwerkend anti-stres-
shormoon.  Je gaat er letterlijk en figuurlijk 
beter van in je vel zitten.’ 

Doen wat bij je past
Het sportieve duo benadrukt dat we echt 
niet allemaal een sixpack en vuistdikke 
biceps hoeven na te streven. Maar jezelf 
een beetje uitdagen kan zeker geen kwaad. 
Rudy: ‘Begin klein. Wandel of jog een 
week lang elke dag een rondje van een 
kilometer of anderhalf en kijk eens wat dat 

Op een groot aantal plekken in de wijk kun je in de buitenlucht bewegen en spor-
ten. Van de boulderwand onder het treinspoor tot de gloednieuwe basketbalkooi op 
het Edisonplein, en van het multifunctionele Schieveldje tot de fitnesstoestellen op 
het Archimedesplein. Een bijzondere 'beweegroute' verbindt al deze locaties met 
elkaar en nodigt uit om op een makkelijke en leuke manier in beweging te komen. 

GEZOND OOST

Commerciële sportaanbieders in Oost
• Ladies Health Club, Rotterdam-

sedijk 338, ladieshealthclub.nl 
• Staal & Kracht, Van Deventer-

straat 48-50, staalenkracht.nl
• Pompstationgym, Rotterdamse-

dijk 54c, pompstationgym.com 
• Siegfried Cijntje (personal trainer)  

ambitionpersonaltraining.nl
• Basketbalvereniging Juventus, 

sbv-juventus.nl
• Old School Boxing Hans de Jong, 

Singel 8, oldschoolboxing.nl
• Gymnastiekvereniging Axia, 

axia-schiedam.nl
• Thai- en Kickboksschool Team 

Pasztjerik, Nieuw-Mathenesser-
straat 48, team-pasztjerik.nl

Meer sport- en beweegactiviteiten vind 
je in de wijkagenda op pagina 20-21. 

24/7 Outdoorfitness
Naast de Pathé-bioscoop kun je 24 
uur per dag gebruikmaken van een 
gratis outdoor-fitness. Er staan negen 
fitnesstoestellen, waarop je op ver-
schillende niveaus kracht en conditie 
kunt trainen. Dit is een tijdelijke loca-
tie: de toestellen staan er in elk geval 
nog tot half maart. Waar ze daarna 
naartoe gaan, is nog niet bekend. 
Houd hiervoor de sociale media van 
Lekker Bezig Schiedam in de gaten.

Speelcontainer op Het Stoompje
Op initiatief van omwonenden en de 
omliggende basisscholen is de sport- en 
speelplek op Het Stoompje opgeknapt. 
Zo is het sportveld beter ingedeeld 
en zijn er nieuwe hekken geplaatst. 
Onlangs werden de twee laatste aan-
winsten in gebruik genomen: een 
king-veldje en een container voor de 
opslag van allerlei sport- en spelmateri-
alen. Het beheer van de speelcontainer 
is in handen van basisschool De Singel. 
Directrice Inge Werneke tekende hier-
voor met wethouder Doğukan Ergin 
een wijkdeal, waarna een aantal leer-
lingen uit de groepen 8 onder leiding 
van kunstenares Esther Pieterse van 
Stichting Pimp je wijk de laatste hand 
legde aan de beschildering ervan. Hun 
klasgenoten konden ondertussen het 
king-veldje inwijden, en wethouder 
Ergin trapte met zichtbaar plezier een 
balletje mee op het voetbalveld.

De speelcontainer wordt gebruikt 
door de school, kinderopvang Mundo 
en de sportcoaches van De Betrokken 
Spartaan. Feike en Rudy gaan eer-
daags met de Kindergemeenteraad 
kijken naar nog meer mooie ideeën 
voor deze plek.

met je doet. Grote kans dat je er energie-
ker van wordt en misschien de weken erna 
een steeds groter rondje maakt. Doe wat 
bij jou past en waar jij je prettig bij voelt.’ 
Feike vult aan: ‘Als je het moeilijk vindt 
om dat te bepalen, help ik daar graag bij. 
Voor sommige mensen werkt het beter om 
onder professionele begeleiding van een 
trainer en een diëtist aan kracht en condi-
tie te werken. Daarvoor is er Fit@Life, een 
programma waarin je drie maanden lang 
met een groep wijkgenoten aan de slag 
gaat. Het mooie van zo'n groep is dat je 
elkaar steunt en stimuleert, waardoor het 
leuker wordt en het makkelijker volhoudt.’ 
Dat samen sporten ook een belangrijke 
sociale functie heeft, weet Rudy uit erva-
ring: ‘Ik heb mijn huidige vrienden vrijwel 
allemaal ontmoet via het sporten.’

Jong geleerd is oud gedaan
Met een gezonde leefstijl kun je niet vroeg 
genoeg beginnen. Daarom is er ook voor 
de jeugd op sportief gebied veel te doen. 
Feike: ‘De schoolpleinen zijn ingericht op 
bewegen – klauteren, hinkelen, rennen 
– en zijn ook na schooltijd vrij toeganke-
lijk. Via de Wijkschoolvereniging kunnen 
basisscholieren voor 10 euro kennismaken 
met een Schiedamse sportvereniging, en 
na afloop met korting lid worden. Ook 
worden op Het Stoompje, Het Schieveldje 
en het Archimedesplein gratis sportacti-
viteiten verzorgd door de sportcoaches 
van De Betrokken Spartaan. En niet te 
vergeten: we hebben hier een super uit-
dagend skatepark én de grootste outdoor 
boulderwand van Nederland. Kortom, in 
Oost kun je je sportieve hart ophalen.’

h lekkerbezigschiedam.nl
r fkints@teamsportservice.nl

http://ladieshealthclub.nl
http://staalenkracht.nl
http://pompstationgym.com
http://ambitionpersonaltraining.nl
http://sbv-juventus.nl
http://oldschoolboxing.nl
http://axia-schiedam.nl
http://team-pasztjerik.nl
http://lekkerbezigschiedam.nl
mailto:fkints@teamsportservice.nl
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Hoe werkt de 
beweegroute? 
Heel simpel! Het enige dat je nodig hebt, is een 
mobiele telefoon. Volg onderstaande stappen en je 
kunt meteen aan de slag.

• Installeer de app QR-FIT via je appstore. Zodra 
je de app opent, krijg je een korte uitleg over de 
werking. 

• Maak in de app een gratis account aan. Let op: 
je ontvangt een e-mail met een link om je aan-
melding te bevestigen.

• Zet de locatiegegevens van je mobiele telefoon 
aan, zodat de app weet waar je bent.

• Klik op ‘Waar wil je bewegen?’, kies de beweeg-
route ‘Schiedam-kort’ of ‘Schiedam-lang’ en 
klik op ‘Start’.

• Selecteer je fitheidsniveau: beginner, gemiddeld 
of gevorderd.

• Selecteer de dichtstbijzijnde locatie van de 
beweegroute en scan ter plaatse de QR-code op 
het paaltje om de oefening in beeld te krijgen. 

De oefeningen langs de route wisselen elke 24 uur. 
Zo heb je iedere dag een andere workout. Als je alle 
12 locaties langsgaat, leg je zo'n 4,5 kilometer af en 
ben je, inclusief de oefeningen, 95 minuten in bewe-
ging. Neem je alleen de eerste 7 locaties, dan is dat 
ruim 2 kilometer en duurt je rondje 50 minuten. Je 
kunt de route overal starten.

Je kunt de QR-codes op de paaltjes ook zonder de 
QR-FIT-app scannen. Je mist dan wel bepaalde 
functionaliteiten, zoals de routebeschrijving en de 
keuze voor een fitheidsniveau.

Waar staan de paaltjes?

1 Op de hoek Celsiusstraat - Stationstraat, op 
de stoep naast het Schieveldje

2 Aan de Dieselstraat, op het pad naar de vijver 
tegenover de Lidl

3 Op het Van ’t Hoffplein

4 Op Het Stoompje, tegenover Marconihove

5 Op het Archimedesplein

6 Aan het Land van Ris, ter hoogte van het 
Copernicusplein

7 Op het Edisonplein

8 Langs het water aan de Overschiesestraat

9 Bij de Boulderwand bij de bioscoop aan de 
Noorderweg

10 Iets verderop onder het snelwegviaduct

11
Aan de Parallelweg, ter hoogte van het Len-
tiz LIFE College en de buurtwerkplaats, 
waar het fietspad begint

12 Op het grasveldje van de Dr. Zamenhofstraat

BIOSCOOPBIOSCOOP

STATIONSTATION

WIJKHUISWIJKHUIS

SCHIEVELDJESCHIEVELDJE

STOOMPJESTOOMPJE

BASILIEKBASILIEK

BUURTWERKPLAATSBUURTWERKPLAATS

THEATERTHEATER
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Vraag je je ook weleens af wie degene is 
die je vaak tegenkomt op straat of in de 
supermarkt? Of wie er eigenlijk naast je 
woont? Jolanda Gouw-Bullee is altijd 
reuze benieuwd naar de verhalen van 
wijkgenoten. Voor dit wijkmagazine 
interviewde ze Danny Post.

IK WOON IN OOST

Als volger van zijn Instagram-account was 
ik al een tijdje nieuwsgierig naar wijkge-
noot Danny Post. Toen ik hem onlangs op 
een koude, regenachtige dag aantrof boven 
een kluscontainer in mijn straat, raakten 
we aan de praat. Het huis van mijn over-
leden buurman werd ontruimd, en ik word 

altijd een beetje emotioneel als ik zie hoe 
iemands leven in een container verdwijnt. 
Maar het voelde meteen wat minder zwaar 
toen Danny mij vertelde dat hij allerlei 
mooie spullen had weten te redden.
Eigenlijk draait een groot deel van Danny’s 
leven hierom: dingen een tweede, derde 
of zelfs vierde leven bieden. Vanwaar die 
drang? ‘Het is simpel: er zijn te veel spul-
len, er wordt te veel weggegooid en de 

waarde van gebruikte spullen wordt vaak 
niet meer gezien.’ 
Wat Danny betreft zou iedereen eens bij 
een textielsorteercentrum of afvalwer-
kingsbedrijf moeten gaan kijken. ‘Dan 
schrik je meteen wakker en besef je wat 
een puinhoop we er met z'n allen van 
maken. Ik heb twee jaar als inkoper bij 
een groothandel in tweedehands kleding 
gewerkt en kwam vaak bij textielsorteer-

in gesprek met ...
Danny Post

Jolanda
Een man 

met een missie
Danny Post

centra. Tussen de afgedankte kleding 
wordt van alles aangetroffen, van ser-
vies tot (ondeugend) speelgoed. Er rolde 
zelfs een keer een compleet schaap over 
de lopende band, rottend en wel!’ Ook 
een bezoek aan een afvalwerkingsbedrijf 
in de Botlek maakte indruk. Tussen de 
gigantische bergen afval vinden ze daar 
regelmatig dode huisdieren. ‘Voor een 
kattenliefhebber als ik vrij traumatisch.’

Redderscomplex
Het baart Danny zorgen dat de pla-
neet, zoals hij zegt, langzaam stikt in 
onze troep. ‘Scholen zouden hier veel 
meer aandacht aan moeten besteden, 
bijvoorbeeld door excursies naar afval-
verwerkingsbedrijven te organiseren. Het 
besef dat het zo niet lan-
ger kan, moet al jong 
worden meegegeven.’ 
Zelf struinde hij als 
kind met zijn vader al rommelmarkten 
en winkeltjes af, op zoek naar verborgen 
schatten. Hij ontwikkelde er een scherp 
oog voor en ziet zelfs nog toekomst in 
kapotte afdankertjes. Want, ‘bijna alles 
is te repareren’. 
Danny kan dan ook geen kluscontainer 
passeren zonder er in te gluren. Hij noemt 
het zijn ‘redderscomplex’. Alles wat goed, 
bijzonder of bruikbaar is móet worden 
gered. Via Instagram inspireert hij zijn 
ruim 8000 volgers met de leukste vond-
sten. Ook tipt hij ze als er ergens een huis 
wordt gestript en de glas-in-loodramen 
of paneeldeuren letterlijk bij het oud vuil 
staan. Zo blijven vele pareltjes door zijn 
toedoen behouden. 

Paneeldeurposts
Hij krijgt vaak leuke reacties op zijn 
zogenoemde ‘paneeldeurposts’. ‘Zo was 

er een dame die een huis uit 1926 had 
gekocht, waarin veel originele details 
ontbraken. Ze zocht onder meer naar 
passende paneeldeuren. Die vond ze via 
mij. Later stuurde ze me foto's van haar 
gerenoveerde huis. Zij gelukkig, ik geluk-
kig. Zo blijkt maar weer wat de kracht 
van sociale media kan zijn.’

Zooi is mooi
Danny praat zó bevlogen en onderhou-
dend over zijn passie dat je meteen zin 
krijgt om zelf in een container te dui-
ken. Dat ontdekten ze ook bij RTV 
Rijnmond. In 2021 presenteerde hij het 
tv-programma Zooi is Mooi over het nut 
én het plezier van recycling. Beslist een 
aanrader!

Afgelopen jaar werd Danny gevraagd 
mee te helpen bij het organiseren van 
de VerzamelJaarbeurs in Utrecht, het 
grootste vintage event van Europa. ‘Met 
een andere liefhebber heb ik een brui-
send ‘vintageplein’ ingericht, met vijftig 
standhouders die alles verkochten van 
seventies en eighties kleding tot Scan-
dinavisch design. Ik ben nu alweer druk 
met de volgende editie in april.’

Sowieso heeft Danny plannen genoeg 
voor 2023. Er wordt gepraat over een 
tweede seizoen van Zooi is Mooi en hij 
werkt er hard aan om zijn droom te ver-
wezenlijken: een landelijk tv-programma 
over vintage en hergebruik. ‘Ik wil op 
een luchtige en grappige manier laten 
zien wat je allemaal met tweedehands 
spullen kunt doen. Verder ben ik bezig 
met het opzetten van een online vintage-

platform.’ Het is duidelijk: langzaam maar 
zeker krijgen Danny en zijn missie steeds 
meer bekendheid.

Werk aan de winkel
Ook in zijn eigen buurt heeft Danny al te 
vaak met lede ogen moeten toezien hoe 
prachtige jarendertigwoningen volledig 
werden gestript, vaak om vervolgens te wor-
den verkamerd voor de verhuur. Gelukkig 
zijn er ook kopers die de sfeerbepalende 
oude elementen juist proberen te behou-
den. Op mijn vraag hoe hij als geboren en 
getogen Oosterling tegen de wijk aankijkt, 
antwoordt hij: ‘Natuurlijk merk ik wel een 
lichte verbetering, maar er is nog genoeg 
werk aan de winkel. Met name voor de 
gemeente.’ Hij somt de bekende punten 

op: overbewoning, bijplaat-
singen bij de afvalbakken, 
en wietteelt en prostitutie in 
woonhuizen. Maar ook het 

opkopen van panden door huisjesmelkers is 
hem een doorn in het oog. ‘Dit verpest mijn 
woongenot. Ik zou willen dat de gemeente 
de onvrede van omwonenden serieuzer 
neemt en harder ingrijpt. Hopelijk zet de 
verbetering door en wordt de wijk nog fij-
ner om in te wonen.’

l instagram.com/dannypostgowiththevlo

Je kunt Danny's tv-programma Zooi is 
Mooi terugkijken via Youtube:
youtu.be/2x3dnPbUOwY

Tip van Danny: 14 must see documen-
taires over de kledingindustrie, fast 
fashion en duurzame kleding:
tinyurl.com/48vxwykk

‘Ik heb een redderscomplex’

http://instagram.com/dannypostgowiththevlo
http://youtu.be/2x3dnPbUOwY
http://tinyurl.com/48vxwykk
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Junior reporter 
wie: thomas

leeftijd: 10

school: singel, groep: 7

waar: jeugdbieb op singel 24

Ze gaan allebei over wat er allemaal op school gebeurt. 
Het gekste dat ik ooit heb gelezen, was dat er een soort walvis 
door de gangen van de school zwom. Het lijkt me wel grappig als 
dat in het echt zou gebeuren. In de boekenseries zit veel humor. 
Daar houd ik van. Ik ben ook zo’n beetje de clown van de klas. 
Vandaag ging ik bijvoorbeeld heel raar dansen.’

Boek, bios of buiten?
‘Eigenlijk vind ik alles leuk. Bij een boek kun je fantaseren hoe 
het verhaal eruitziet. Naar de bios ga ik bijna nooit. En buiten 
kun je lekker voetballen.’

Er komt een vriend van Thomas binnenlopen. Ze hebben elkaar 
hier in de bieb ontmoet. Ook hij mag zelf zijn boek terugzet-
ten. We ronden het interview snel af. Het is klaar en Thomas’ 
boodschap is overgekomen: in de bieb is van alles te beleven!

Als je regelmatig in de bieb van Oost komt, heb je hem waar-
schijnlijk al eens gezien. Of misschien heeft hij je zelfs wel 
geholpen om een boek te vinden! Thomas woont in Oost en kent 
de buurt én de bieb op zijn duimpje: hij is er twee middagen in 
week te vinden en helpt dan mee. Als een ervaren verslaggever 
vertelt hij enthousiast over wat hij daar zoal doet.

Waarom kom je hier zo graag?
‘Iets van een half jaar geleden vroeg ik aan de medewerker of ik 
zelf mijn boek mocht terugzetten. Dat mocht, en toen ben ik 
dat vaker gaan doen. Ook voor andere mensen. Nu ben ik hier 

bijna elke woensdag- en vrijdagmiddag. Het is leuk om mee 
te helpen en te denken, en het samenwerken vind ik gezellig.’

Wat doe je in de bieb?
‘Eigenlijk alles wat de medewerkers ook doen. Boeken terug-
zetten, reserveren of in de computer opzoeken, kletsen met 
iedereen en dat soort dingen. Gelukkig weet ik ook waar alles 
staat. Ik heb ook veel ideeën over wat er nog meer kan. Zoals 
een megagrote knikkerbaan bouwen of een Minecraft-bouw-
competitie houden met alle kinderen uit de buurt. Of in het 
voorjaar een moestuintje aanleggen. Samen met de medewer-
kers van de bieb kijk ik of we dit echt kunnen en mogen doen. 
Dat moeten we eerst nog vragen aan de baas.’
 
Welke tip heb je voor de kinderen in Oost?
‘Jullie móeten naar de bieb komen, want jullie moeten natuurlijk 
wél lezen. Dat is belangrijk voor je taal en je begrijpend lezen. 
Nou ja, moeten … Het zou goed zijn. Ik ken maar één kind 
dat net zoveel leest als ik. Ik lees een à twee boeken per week.’

Wat lees je zelf het liefst?
‘Tegenover de buitendeur van de bieb heb ik mijn eigen plankje 
met ‘Leestips van Thomas’. Daar staan boeken die ik zelf heb 
gelezen of die me leuk lijken. Mijn favorieten zijn die van de 
series Het leven van een Loser en De Waanzinnige boomhut.  

] Singel 24
v Woensdag 12.15-14.30 uur en vrijdag 14.30-17.00 uur
V 010 - 714 63 00
r info@debibliotheekschiedam.nl
h debibliotheekschiedam.nl 

‘Bij een boek kun je fantaseren
hoe het verhaal eruitziet’

Wijkmagazine OOST! Jaargang 2, nummer 1 | februari 2023

mailto:info@debibliotheekschiedam.nl
http://debibliotheekschiedam.nl
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StreetruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schieveldje

Vrouwensport
18.00-19.00, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
19.00-22.00, Stukje bij Beetje

Klaverjassen/jokeren
19.30-23.00, Wijkhuis Oost

Plandelen
19.30-20.30 start bij Wijkhuis Oost

WOENSDAG

Nederlandse taalles (DOCK)
09.30-11.00, Wijkhuis Oost

Taalcafé (DOCK)
09.30-11.00, Wijkhuis Oost

MiM - Poolse moeders en peuters
10.00-12.00, Wijkhuis Oost

Kinderboekenuitleen
12.15-14.30, Jeugdbibliotheek Oost

Lela’s - Bulgaarse moeders
12.30-14.30, Wijkhuis Oost

Knutselmiddag - voor kinderen
13.00-15.00, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
13.00-16.00, Stukje bij Beetje

Nederlandse taalles (Taalkans)
13.30-16.30, Wijkhuis Oost

DE AGENDA VAN OOST
Inloop Wijkondersteuningsteam
10.00-12.00, Wijkhuis Oost 

StreetruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schieveldje

Vrienden van Oost 
15.30-17.30 (inloop)
17.30-19.30 (eten), Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (NL Training)
18.00-21.00, Wijkhuis Oost

Juridisch spreekuur Rechtswinkel
18.00-20.00, Wijkhuis Oost

Zumba
19.00-20.00, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
19.00-22.00, Stukje bij Beetje

Acoustic Monday jamsessie
19.30-23.00, Café Pleinzicht

DINSDAG

Nederlandse taalles (NL Training)
09.00-12.00, Wijkhuis Oost

Mantelzorgcafé elke laatste van de maand
10.00-12.00, De Wilgenburg

Bloedprikken St. Franciscus Vlietland
11.00-11.30, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (Taalkans)
13.30-16.30, Wijkhuis Oost

Bewegen voor ouderen 
13.30-14.30, Wijkhuis Oost

Wijkhuis Oost
Boerhaavelaan 79 | 010-2451818

Jeugdbibliotheek Oost
Singel 24 | 010-7146300

De Wilgenburg
Land van Ris 6

Stukje bij Beetje
Singel 65 | 06-50593325

Café Pleinzicht
Hoek Singel - PKO-laan

Het Schieveldje
Hoek Stationstraat/Celsiusstraat

Het Stoompje
Marconiweg

MA ANDAG

Taalcafé (DOCK)
09.30-11.00, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (DOCK)
09.30-11.00, Wijkhuis Oost

Koffieochtend door wijkbewoners
10.00-12.00, Wijkhuis Oost

Op deze pagina staan de vaste activi-
teiten in de wijk. Maar er is nog véél 
meer te doen! Kijk voor een compleet 
en actueel overzicht op: 

h wijkportaal.oostpactdoor.nl

StreetruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Stoompje

StreetruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schieveldje

Familiemiddag elke 2e van de maand
14.30-16.30, Wijkhuis Oost

Pingen en eten
17.30-19.00, Wijkhuis Oost

Juridisch spreekuur Rechtswinkel
18.00-20.00, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (NL Training)
18.00-21.00, Wijkhuis Oost

Weerbaarheidstraining voor jongeren
18.30-19.30, Wijkhuis Oost

Nederlands voor Polen
19.00-21.00, Wijkhuis Oost

Zumba
19.30-20.30, Wijkhuis Oost

DONDERDAG

Nederlandse taalles (NL Training)
09.00-12.00 Wijkhuis Oost

Naaicursus
09.00-11.00/19.00-21.00, Wijkhuis Oost

Dagbesteding 55+
10.00-12.30, Wijkhuis Oost

Wijkmiddag WOT/DOCK/SOW
13.00-15.00, Wijkhuis Oost

Inloopspreekuur wijkagenten
Elke laatste van de maand 
13.00-15.00, Wijkhuis Oost

Kookcafé Buurtpan
13.00-19.00, Wijkhuis Oost

StreetruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schieveldje
14.30-16.30, Het Stoompje

Pleintuinieren 
Alleen bij droog weer
15.00-zonsondergang, Van ’t Hoffplein

Muziekstudio Akademix - voor jongeren
16.00-21.00, Wijkhuis Oost

CA Zelfhulpgroep (CA Holland)
18.30-20.45, Wijkhuis Oost

Kickbokstraining
19.00-20.30, Wijkhuis Oost

VRIJDAG

Bloedprikken St. Franciscus Vlietland
09.00-09.30, Wijkhuis Oost

Creaclub - voor volwassenen
09.00-11.30, Wijkhuis Oost

Samenspel voor peuters
09.30-11.30, Wijkhuis Oost

Moeders informeren Moeders (MiM)
09.30-12.30, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
10.00-13.00, Stukje bij Beetje

Inloop bij de Vrienden van Oost
10.30-12.00, Wijkhuis Oost

Vrouwensport
11.30-12.30, Wijkhuis Oost

Kinderboekenuitleen
14.30-17.00, Jeugdbibliotheek Oost

Hiphopdansen
16.00-18.00, Wijkhuis Oost

Muziekstudio Akademix - voor jongeren
16.00-21.00, Wijkhuis Oost

Z ATERDAG

Poolse taal- en cultuurles even weken
10.00-13.00, Wijkhuis Oost

Klanken van Schiedam 2e v.d. maand
14.00-17.00, Wijkhuis Oost

ZONDAG

Inloop coronavaccinatie (GGD)
10.00-17.00, Wijkhuis Oost

Spaanse kerk
10.30-13.30, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
13.00-16.00, Stukje bij Beetje

Petje af - voor basisscholieren
14.00-16.00, Jeugdbibliotheek Oost

Bulgaarse Kerk
16.00-18.30, Wijkhuis Oost

http://wijkportaal.oostpactdoor.nl
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Grande dame 
van de PKOIngrid Elsperman

Voor de kapperstest is Ingrid met vlag 
en wimpel geslaagd. Ik neem dit inter-
view af tijdens het haren wassen en onder 
de droogkap. Knippen, praten, bellen en 
koffieschenken, het gaat allemaal prima 
samen voor deze eigenwijze grande dame, 
die precies weet wat ze wil. Voor de foto-
shoot verwisselt ze snel haar makkelijke 
schoenen voor zilveren pumps. 

1. Wie ben je en wat doe je? 
‘Ik ben Ingrid Elsperman, eigenaresse van 
Haarmode Ingrid en een echte Oosterling. 
Op 15-jarige leeftijd verhuisde ik, samen 
met mijn zusje en broertje, vanuit Suriname 
naar Rozenburg. Mijn moeder en pleegva-
der waren al in Nederland voor werk. Ik zat 
net in de puberteit en had erge heimwee. 
Dankzij mijn toenmalige beste vriendin 
kijk ik toch terug op een mooie tijd. 
Na twee jaar verhuisden we naar Rotter-
dam. We woonden om de hoek van de 
kappersschool, waar ik één dag per week 
naartoe ging. De andere vier werkte ik bij 
John Postmus, dé kapper van Rotterdam. 
Hij gaf mij een stevige, degelijke basis in 
het kappersvak.’

2. Wie werken er nog meer? 
‘Op zaterdag wast, knipt en scheert mijn 
vriend Ismael de mannen, en soms ook 
kinderen. Er zijn klanten die speciaal voor 

10 vragen aan ...
Alexandra Stok woont én onderneemt 
in Oost en neemt voor het wijkmaga-
zine een kijkje in de keuken bij andere 
ondernemers. Dit keer stapte ze binnen 
bij Haarmode Ingrid aan de PKO-laan.

IK ONDERNEEM IN OOST hem komen omdat hij zo lekker wast.
Ook werken hier regelmatig stagiaires. Na 
afloop van hun stage komen ze vaak nog 
gezellig langs. Ik ben een soort moedertje 
voor ze. En elke maand komt een boek-
houder de papierwinkel doornemen, want 
dat is echt niks voor mij.’

3. Waar en sinds wanneer? 
‘In 1999 kwam dit pand aan de PKO-laan 
leeg. De slager van de overkant stelde voor 
om samen een kapsalon te starten. Dat zag 
ik absoluut niet zitten. Een slagerij is héél 
wat anders dan een kapperszaak. Boven-
dien heb ik het graag zélf voor het zeggen. 
Ik besloot mijn middenstandsdiploma te 
halen, en op 13 september 2000 opende 
ik de deuren. Ondanks waarschuwingen 
van kennissen, die zeiden dat men mij 
in Oost niet zou moeten. Het tegendeel 
bleek waar: ik kreeg een warm onthaal en 
inmiddels ken ik hier bijna iedereen. Ik 
heb veel vaste klanten, ook uit Vlaardin-
gen, Den Haag, en zelfs uit Amersfoort. 
Sommigen knip ik al 43 jaar!’ 

4. Wat staat er op je bucketlist? 
‘Ik wil heel graag op vakantie naar Suri-
name. Daar ben ik namelijk sinds 1979 
niet meer geweest. Vlak voor corona zou-
den we gaan, maar dat ging helaas niet 
door. Ik wil mijn vriend graag aan mijn 
familie voorstellen en alles laten zien. Hij 
is er nog nooit geweest. De kans is overi-
gens groot dat hij direct wil blijven, want 
hij is gek op natuur en het klimaat zal hem 
zeker bevallen.’ 

5. Waar ben je trots op?
‘Op mijn eigen zaak! Dit hier is mijn 
eindstation, hier zullen ze me ooit moe-
ten wegdragen. Mijn kapsalon is mijn lust 
en mijn leven, en voelt als een grote fami-

lie. Al 22 jaar. Zelfs in coronatijd heb ik 
het volgehouden. Nu met de hoge ener-
gieprijzen wordt het opnieuw spannend.’

6. Wat was je grootste blunder?
‘Die heeft alles met nummers te maken. 
Zwarte haarverf heeft nummer 1.0 en 
blonde 10.0. Het was een drukke dag en 
een mevrouw met blond haar wilde haar 
uitgroei laten bijkleuren. Toen ik de helft 
had ingezet, kwam ik erachter dat ik de 
verkeerde tube had gepakt. Ik heb het 
direct uitgespoeld, ontkleurd en opnieuw 
geverfd. De andere klanten maakten er een 
geintje van, maar ik vond het helemáál niet 
grappig. Die fout maak ik nooit meer! De 
klant komt gelukkig nog steeds elke week.’

7. Wat maakt ondernemen in Oost leuk? 
‘In Oost zien mensen naar elkaar om. 
Zeker in coronatijd heb ik dat gemerkt. 
De mensen zijn hier zo warm en halen 
boodschappen voor elkaar als dat nodig is. 
Ik heb ook goed contact met mijn buurman 
en we drinken af en toe samen een wijntje. 

Van hem moest ik vandaag trouwens een 
jurk aan voor de foto, want 'dat staat net-
ter en vrouwelijker'. 

Natuurlijk word ik er ook weleens gek van 
als ik naar buiten stap en er wéér een vuil-
niszak of een tv op straat staat. Tóch stap 
ik er dan direct op af en vraag of ze het 
willen opruimen. Dat zal ik blijven doen.’

8. Waarom moeten we langskomen?
‘Mijn zaak is een soort huiskamer en de 
koffie staat altijd klaar. Klanten komen 
hier echt voor de gezelligheid. Ik krijg 
vaak hun hele levensverhaal te horen, en 
noem mezelf weleens de psycholoog van 
de PKO-laan. Mijn beste advies? Zoek 
het lekker zelf uit!’

9. Wat zijn de toekomstplannen?
‘Gewoon doorknippen. Ik heb wel iemand 
op het oog die de zaak misschien kan over-
nemen maar dat is voorlopig nog niet aan 
de orde. Als ik ooit stop met knippen, dan 
verhuizen we naar Suriname of naar Tur-
kije, waar mijn vriend vandaankomt.’

10. Wat is jouw gratis tip? 
‘Kijk eens wat vaker in de spiegel van de 
kapper! Verziek je haar niet door het zelf 
te kleuren en de kapper het vervolgens te 
laten opknappen. En nog een: zorg dat 
je met elkaar kunt samenleven: houd 
elkaar in de gaten, haal diep adem en roep 
iemand op het matje als dat nodig is en 
blijf in gesprek!’

] Professor Kamerlingh Onneslaan 124-B
V 010 - 415 28 63
h kapsalon-ingrid.jouwweb.nl 

‘Oost heeft mij warm onthaald’
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Nieuwe buurtindeling

Alle Nederlandse gemeenten hebben een officiële Wijk- en Buurt-
indeling (WBI). Zo bestaat Schiedam uit 11 wijken, die weer 
zijn onderverdeeld in verschillende buurten. De indeling wordt 
onder meer gebruikt om statistische informatie te verzamelen en 
te ordenen. Informatie die ook wordt gebruikt door onder meer 
onderzoeksinstituten, planbureaus en de politie. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft landelijke richtlijnen voor 
de WBI opgesteld, zodat wijken en buurten door het hele land 
ook met elkaar vergeleken kunnen worden. Zo moeten ze bij-
voorbeeld ongeveer evenveel inwoners tellen.  
Als er grote wijzigingen zijn in de omvang, vorm of inhoud van 
wijken en buurten, maakt de gemeente een nieuwe WBI. Dat is 
in Schiedam onlangs gebeurd. Ook Oost is daardoor veranderd. 
De voormalige buurt Rotterdamsedijk is opgesplitst in de Boyle-
buurt en de Marconibuurt. Achter station Schiedam Centrum   
liggen nu de Parallelbuurt en Schieveste. Oost krijgt er ook een 
stukje stad bij: de Glasbuurt. Dit is een deel van het terrein van 
de voormalige glasfabriek, waarop de komende jaren zo'n 1000 
woningen worden gebouwd.

• Stadserf  (Het gebied tussen Singel, Emmaplein, Broersvest, 
Overschieseplein en Emmastraat)

• Natuurkundigenbuurt (Het gebied tussen Land van Ris, Swam-
merdamsingel, Marconiweg, Korte Singelstraat en Singel)

• Singelkwartier (Het gebied tussen PKO-laan, Singel, Land van 
Ris en Van Swindenstraat)

• Stationsbuurt (Het gebied tussen Horváthweg, Celsiusstraat, 
PKO-laan en Brandersbrug)

• Wetenschappersbuurt (Het gebied tussen Horváthweg, Hogenban-
weg, Lorentzlaan en Celsiusstraat)

• Newtonbuurt (Het gebied tussen Lorentzlaan, Hogenbanweg, 
Van ’s Gravesandestraat, Snelliussingel en Van Swindenstraat)

• Boylebuurt (Het gebied tussen Van ’s Gravesandestraat, Hogen-
banweg, Rotterdamsedijk, Boerhaavelaan en Van ’t Hoffplein)

• Glasbuurt (Het gebied tussen Rotterdamsedijk, Van Deventer-
straat, Nieuwsticht, Bakkerstraat en Buitenhavenweg)

• Marconibuurt (Het gebied tussen Rotterdamsedijk, Koemarkt, 
Broersvest, Korte Singelstraat, Marconiweg, Swammerdamsingel 
en Boerhaavelaan)

• Parallelbuurt (Het gebied tussen Horváthweg, Brandersbrug, 
Overschieseweg, Noorderweg, Schievesteweg en Parallelweg)

• Schieveste (Het gebied tussen Parallelweg en Schievesteweg)Een grotere versie van de plattegronden vind je op oostpactdoor.nl/wbi 

Kleuren 
van Oost
Jeni Vasileva woont met haar man en dochter 
in Oost en fotografeert graag. Voor het wijk-
magazine trekt ze met haar camera de wijk in. 
Afgelopen december werd ze gegrepen door 
de uitbundige kleuren van de bomen langs 
de Swammerdamsingel, de Eerste Tuinsin-
gel en bij de Liduinabasiliek.

l instagram.com/_photo_adventure

ONTDEK OOST

http://oostpactdoor.nl/wbi
http://instagram.com/_photo_adventure


26 27Wijkmagazine OOST! Nummer 4 | februari 2023

Familieverhalen uit Oost
Voor ‘Familieverhalen uit Oost’, een 
project van Stichting Mooi Werk, 
deelden veertien wijkbewoners een 
persoonlijke herinnering aan hun 
familie. De herinneringen hebben stuk 
voor stuk iets intiems en unieks, maar 
ook iets herkenbaars en universeels: 
wat het betekent om lief te hebben en 
je verbonden en geborgen te voelen, 
en hoe het is om afscheid te nemen en 
opnieuw te beginnen.
Creatieve ondernemers uit de wijk 
tekenden de verhalen op, portretteer-
den de vertellers en bouwden er een 
expositie omheen. Die werd eind 2019 
geopend op Singel 24 en zou vervol-
gens gaan reizen langs andere locaties 
in de wijk. Door corona is dat er helaas 
niet van gekomen. In Oost! geven we 
enkele verhalen alsnog de aandacht die 
ze verdienen.

‘Ik groeide op in Paramaribo, onder de 
rook van de Bruijnzeel-houtzagerij. Omdat 
mijn ouders allebei fulltime werkten, nam 
mijn oma een groot deel van de zorg voor 
mij en mijn zusjes Daphne en Marga op 
zich. Oma heette voluit Françoise Johanna 
Blokland, maar wij noemden haar Oma 
Waasje. Haar huisje was ons tweede 
thuis. Het rook er naar pindasoep, vers-
gemalen cacao voor chocoladerepen of 
zongedroogde bananen voor de pap. Er 
was altijd veel en lekker eten. 
Als we er logeerden, hoorden we oma al 
rond half vijf ’s morgens in de weer met 
potten en pannen. Of ze was al voor dag 
en dauw opgestaan om naar de markt te 
gaan. Dan zaten we in onze pyjama voor 

het raam te wachten tot ze het tuinpad op 
kwam lopen, met een grote mand bood-
schappen op haar hoofd. 
Oma Waasje was geen doorsnee oma; ze 
had energie voor tien. In een tijd waarin 
dat voor vrouwen niet gebruikelijk was, 
had ze zich opgewerkt van schoonmaakster 
tot conciërge van een katholieke jongens-

school. De verantwoordelijkheid voor het 
grootbrengen van maar liefst vier zoons en 
zes dochters had haar bijzonder vindingrijk 
en assertief gemaakt. Als de kippen van 
de buurman eieren op háár grondgebied 
legden – al was het maar één centimeter 
over de erfgrens – werden die zonder par-
don in beslag genomen. Ze verbouwde zelf 
groenten en fruit in haar tuin en alles wat 
daarvan overbleef, werd op azijn gezet en 
verkocht. En als we een spelletje mens-er-
ger-je-niet met haar speelden, trok ze alles 
uit de kast om te winnen, tot schaamteloos 
valsspelen aan toe. 
Oma kon echter ook streng zijn. Na het 
middageten hielden we verplicht siësta. 
Mijn zusjes en ik wachtten tot we haar 
zachtjes hoorden snurken en slopen dan 
snel naar buiten om te gaan spelen. Als 
we niet terug waren voordat ze weer wak-
ker was, hadden we een flink probleem. 
Maar bovenal had oma een groot hart en 
een enorm gevoel voor humor, en over-
laadde zij ons met liefde.

Toen ik 14 jaar oud was, verhuisde ik naar 
Nederland. Het was 1969 en mijn droom 

om muzikant te worden, zou ik in Suri-
name nooit kunnen waarmaken. Ik trok in 
bij mijn tante Helen, een zus van mijn moe-
der en een dochter van oma Waasje. Tante 
Helens huis in Rotterdam was al voor vele 
neefjes en nichtjes een springplank naar een 
succesvol leven in Nederland geweest. Ook 
Helen was een sterke en liefdevolle vrouw. 

Ze was onderwijzeres en werkte en spaarde 
net zo lang tot ze genoeg geld had om voor 
Oma Waasje een nieuw huisje in Parama-
ribo te laten bouwen. En ze ontfermde zich 
over mij alsof ik haar eigen kind was, waar-
door het minder moeilijk was om zo ver bij 
mijn ouders vandaan te zijn.

Dat harde werken, de lange adem en de 
wil om van niets en niemand afhankelijk 
te zijn, zit ook in mij. Nadat ik in Rot-
terdam de middelbare school afrondde, 
ging ik naar het conservatorium. Na een 
paar jaar brak ik die studie af omdat ik 
met mijn muziek inmiddels mijn brood 
kon verdienen. Vervolgens rolde ik in een 
goede baan in de ICT. Toen ik al in de 
40 was, ging het echter weer kriebelen en 
besloot ik mijn studie alsnog af te maken. 
Iedereen verklaarde me voor gek en het was 
hard aanpoten, maar ik moest en zou dat 
diploma halen.

Naar aanleiding van dit interview heb 
ik de foto die oma op haar zestigste ver-
jaardag – een ‘bigi jari’ (kroonjaar) – liet 
maken, geprint en ingelijst. Ze heeft zich 

Michael Samson
Ons tweede thuis in Paramaribo

mooi aangekleed en draagt een kettinkje 
met kleine klompjes goud erin, en kla-
vertjes drie in haar oren. Hoewel het een 
zwart-witfoto is, kun je goed zien dat mijn 
oma een bijzonder kleurrijk persoon was. 

De laatste keer dat ik Oma Waasje zag, 
was tijdens een familiebezoek in 1971. 
Kort nadat ik weer terug in Nederland 
was, overleed ze. Maar in zekere zin is zij 
nog altijd bij ons. Mijn zus Daphne ervaart 
nog regelmatig dat oma haar van gene zijde 
met raad en daad bijstaat. Ik ben daar zelf 
weliswaar wat sceptischer in, maar sinds 
ik haar ingelijste portret aan de muur heb 
opgehangen en dit verhaal heb verteld, 
komen de herinneringen ook voor mij weer 
helemaal tot leven.’
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informatie. Er wordt hard gewerkt, maar 
het is óók leuk. De kinderen leren spelen-
derwijs met en over elkaar. En we zien hier 
mooie vriendschappen ontstaan.’

Wat is jullie ambitie? 
‘Om getalenteerde en gemotiveerde kin-
deren de beste kansen voor de toekomst te 
geven. Taal mag geen belemmering zijn 
om zich optimaal te ontplooien. We wer-
ken overigens niet alleen aan taal, maar 
leren ook samenwerken, presenteren en 
discussiëren. Vaardigheden die in het 
voortgezet onderwijs goed van pas komen. 
De kinderen stellen zichzelf ook aan het 

Wat is de Brede School Academie?
‘Op de BSA oefenen leerlingen uit groep 
6, 7 en 8 op hoog niveau met alle aspec-
ten van taal. Zij krijgen drie jaar lang twee 
keer per week een boost op het gebied van 
leesvaardigheid, begrijpend lezen, woor-
denschat en kennis van de wereld.’

Dat klinkt als een intensief traject!
‘Dat is het zeker. Het is ook niet voor elk 
kind geschikt. We stellen best hoge eisen 
aan inzet en prestaties. Talent bestaat 
namelijk niet alleen uit kunnen, maar ook 
uit willen en doorzetten. Je moet er bijvoor-
beeld elke les zijn, anders mis je teveel 

begin van elk schooljaar doelen. Ze bepa-
len waar ze aan willen werken en wat ze 
willen bereiken op het gebied van woor-
denschat en lezen. Halverwege het jaar 
voeren we een feedbackgesprek, in het 
bijzijn van hun ouders. En voor elke 
schoolvakantie nemen we een woorden-
schattoets af.’

Wat doen de kinderen zoal in de les?
‘We beginnen de les met het doorspitten 
van kranten. Daaruit kiezen ze een aan-
tal nieuwsartikelen, die ze daarna in hun 
eigen woorden samenvatten. Zo werken 
ze met taal, leren ze meer over de wereld 

BSA brengt jong 
talent tot bloei 

Wist je dat er in Oost ook ná schooltijd 
keihard geleerd wordt? Bijvoorbeeld op 
de Brede School Academie (BSA) op 
Singel 24. De BSA is een naschools 
programma voor kinderen die qua 
denkniveau en werkhouding de poten-
tie hebben om naar de havo of het vwo 
te gaan, maar die op een lager school-
advies dreigen uit te komen omdat 
ze de Nederlandse taal nog niet vol-
doende beheersen. 
Coördinator en leerkracht Annemarie 
Damshuiser heeft sinds de oprichting 
van de BSA, nu vijf jaar geleden, al veel 
kinderen uit Oost een extra zetje in de 
rug kunnen geven.

IK WERK IN OOST
en vormen ze een eigen mening over het 
onderwerp. 
In de boekenclub bespreken de kinderen 
boeken die ze hebben gelezen, en enthou-
siasmeren ze elkaar om ook ‘hun’ boek te 
lezen. We oefenen ook veel met taalspelle-
tjes en ‘BSA-woorden’. Dat zijn moeilijke 
woorden, waarvan we er steeds een paar 
introduceren om hun woordenschat te ver-
breden. Die oefenen en herhalen we tot de 
kinderen de betekenis ervan kennen en ze 
de woorden in een zin kunnen gebruiken.
De favoriete lesonderdelen zijn onder-

zoeken en presenteren. We pakken steeds 
een nieuw thema beet. Ze onderzoeken 
in groepjes een bepaald aspect van dat 
thema. De informatie halen ze uit boe-
ken en van internet. Vervolgens geven ze 
er een presentatie over.’

Hoe komen kinderen bij de BSA?
‘De intern begeleiders en leerkrachten 
van de deelnemende scholen beoordelen 
welke kinderen het meeste profijt kunnen 
hebben van de BSA. Je kunt je dus niet 
rechtstreeks aanmelden. We zijn vijf jaar 
geleden begonnen met leerlingen van de 
drie scholen in Oost. Inmiddels zijn drie 
scholen uit andere wijken aangesloten.’

Welke resultaten zien jullie? 
‘We zien dat onze inspanningen echt 
leiden tot hogere schooladviezen. Ook 
groeien de kinderen enorm in zelfvertrou-
wen. Dit horen we terug van de kinderen 
zelf, van de ouders en ook van de leer-
krachten. Want wat de kinderen hier 
leren, kunnen ze op school direct toe-
passen. Zo hebben twee jongens in hun 
eigen klas een boekbespreking gehou-
den, op de manier zoals we dat hier bij de 
BSA doen. Ze kregen alleen maar ‘tops’, 
er waren geen ‘tips’.’

Wat is jouw motivatie om dit te doen?
‘Dit werk is heerlijk! We zijn veel vrijer 
in het invullen van onze lessen dan in het 
reguliere onderwijs. En we werken met 

Leerlingen over de BSA:

‘De BSA is nuttig. Het presenteren vind 
ik leuk, en tijdens het lezen van de kran-
ten leer ik meer over wat er gebeurt in 
de wereld.’ 
Krystian (13 jaar)

‘We leren veel nieuwe woorden. Mijn 
favoriete nieuwe woord is ‘transparant’, 
wat ‘ doorzichtig’ betekent. Ik gebruik 
dat nu soms als ik iets vertel.’
Anastasia (12 jaar)

‘Onderzoek doen vind ik het leukste en 
het presenteren voor de ouders die ook af 
en toe uitgenodigd worden.’ 
Dishani (11 jaar)

‘We leren wel drie zinnen per dag en 
doen woordenwedstrijdjes. Soms zijn er 
toetsen en het hoogste cijfer dat je kunt 
halen is een 11. Mijn voorlopig advies is 
nu havo/vwo. Daar ben ik heel blij mee!’
Solomiia (11 jaar)

‘Onderzoek doen over het thema en het 
presenteren over wat je hebt geleerd is erg 
leuk. Het consolideren van de woorden-
schat is mijn favoriete onderdeel.’
Tugsem (12 jaar)

een kleine groep getalenteerde en gemo-
tiveerde leerlingen, die heel nieuwsgierig 
en leergierig zijn. Het is fijn dat wij ze 
het extra zetje kunnen geven dat ze nodig 
hebben om hun talent tot bloei te laten 
komen.’

h bsa-schiedam.jimdofree.co

Talent bestaat niet 
alleen uit kunnen, 

maar ook uit willen 
en doorzetten

http://bsa-schiedam.jimdofree.co
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Oost 
Verbindt

Oost Verbindt is terug van weggeweest! 
Kort voor de kerstvakantie deelden wijk-
bewoners op station Schiedam Centrum 
meer dan duizend gratis oliebollen uit 
aan evenzoveel voorbijgangers. Waarom? 
Omdat het een glimlach op meer dan dui-
zend gezichten toverde en een heleboel 
vrolijke ontmoetingen opleverde. Van 
die dingen die maken dat je je welkom en 

thuis voelt in Oost. 
De oliebollenactie is een initiatief van 
wijkbewoners, die hiervoor een wijkbud-
get hebben aangevraagd. Muzikanten van 
de Acoustic Monday in Café Pleinzicht 
verzorgden de muzikale omlijsting. 
Wil je ook iets leuks organiseren voor de 
wijk? Op de pagina hiernaast lees je hoe 
dat werkt.

WIJKBUDGET IN OOST

Nog meer wijkbudget
Een kleine greep uit de activitei-
ten die bewoners de afgelopen tijd 
met  steun van het wijkbudget heb-
ben georganiseerd. Op de grote foto 
versieren leerlingen van Basisschool 
Kaleidoscoop een grote kerstboom 
op het Copernicusplein met zelfge-
maakte lichtjes.
 
Op de foto's eronder, van links naar 
rechts: gezellig samen eten en dansen 
tijdens het Winterfeest in Wijkhuis 
Oost, gruwelen en griezelen langs de 
trick or treat-route met Halloween, 
en het Van ’t Hoffplein is weer een 
stukje groener door de verse aanplant 
van biologische planten.

Heb jij een idee voor Oost en ben je bereid het ook te helpen 
uitvoeren? Zet je plan kort op papier en vraag wijkbudget aan. 
Zorg dat je kunt aantonen dat je idee draagvlak heeft bij wijkge-
noten en dat je op een rijtje hebt wat de uitvoering gaat kosten.
Als je hierbij hulp kunt gebruiken, loop dan even binnen bij 
het wijkhuis (Boerhaavelaan 79) of mail info@oostpactdoor.nl.
De wijkbudgetaanvragen worden beoordeeld door de regie-
groep, die bestaat uit wijkbewoners.

De regiegroep vergadert vijf keer per jaar. Je aanvraag moet 
twee weken daaraan voorafgaand binnen zijn. De resterende 
deadlines voor aanvragen in 2023 zijn:
• 6 maart (beoordeling op 20 maart)
• 4 september (beoordeling op 18 september)
• 30 oktober (beoordeling op 13 november)

h schiedam.nl/wijkbudgetten

Zo werkt het

mailto:info@oostpactdoor.nl
http://schiedam.nl/wijkbudgetten
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drecht. Mensen op weg helpen, dat is 
mijn passie. Na mijn studie maatschap-
pelijk werk heb ik culturele antropologie 
gestudeerd. Binnenkort rond ik een 
opleiding tot coach af. Ik ben alleen-
staand en in mijn vrije tijd basketbal ik 
hier, in Zaal Oost.’

Hoe lang woon je hier al?
‘Ik woon sinds twaalf jaar weer in Oost. 
Tot mijn negende woonde ik ook hier, 
in de Professor Kamerlingh Onneslaan. 
Dus dit is de plek waar ik heb leren fiet-
sen! De Peperklip was mijn basisschool. 
Daarna zijn we naar Schiedam-Zuid ver-
huisd. Mijn ouders en mijn broer wonen 
daar nog steeds.’

Heb je contact met buren in de straat?
‘Ik werk in een andere stad én voltijds. 
Mijn familie woont in Zuid en mijn vrien-
den wonen allemaal buiten Schiedam. Er 
is dus niet heel veel gelegenheid tot con-
tact maken. Maar sinds ik twee keer bij 
een buurtbarbecue op het Copernicus-
plein ben geweest, heb ik de mensen uit 
de straat echt beter leren kennen. Helaas 
zijn er in mijn portiek net wat wisselingen 
geweest, en is het contact met de nieuwe 
bewoners nog oppervlakkig. Mijn ouders 
wonen aan een woonerf, daar maak je al 
snel contact als iedereen buiten zit. Dat 
heb je hier minder. Bij Café Pleinzicht zie 
ik wel eens een bekende op het terras zit-
ten, en dan maak ik een praatje. That’s it. 
Overigens zocht ik voor mijn opleiding 

Voor het vorige wijkmagazine sprak ik 
met Aliën Landburg. Ik beloofde hem en 
zijn vrouw Marie in contact te brengen 
met de wijkregisseur van Oost, Ursula 
Rutten. Een paar weken later praten we 
in hun huis aan de Kepplerstraat, onder 
het genot van een kop heerlijke thee, over 
van alles en nog wat. Hoe het voor hun 
kinderen was om hier op te groeien. En 
hoe graag zij hun kwaliteiten en contac-
ten zouden willen inzetten voor de wijk. 
Met steun van Ursula worden nu de eerste 
verkennende stappen gezet voor de aan-
vraag van wijkbudget voor een meet and 
eat-festival in Oost. Ze beloven me op 

OOST ONTMOET

Wist je dat wie zijn buren kent zich 
veiliger, minder eenzaam en gelukki-
ger voelt? Uit onderzoek blijkt dat het 
groeten van bekenden al bijdraagt aan 
je geluksgevoel!

Inge van Harten woont in Oost, 
schrijft graag en knoopt voor het 
wijkmagazine een praatje aan met een 
willekeurige wijkgenoot. Dit keer met 
Ameena Khan van het Land van Ris.

met Inge

Buurt-
praatje 

de hoogte te houden en ik ga verder met 
het buurtpraatje voor de volgende editie.

Op een vrijdagavond zie ik bij de Snack 
Inn op de Singel een vrouw die op station 
Schiedam Centrum altijd dezelfde trein 
neemt als ik én uitstapt op hetzelfde sta-
tion: Dordrecht Zuid. Al heel lang vraag 
ik me af wie dat zou zijn en wat haar naar 
die Dordtse buitenwijk brengt. En nu 
staat ze hier te wachten, voor de vrolijk 
gedecoreerde muren. Dit is mijn kans! 
Zal ik haar gewoon groeten? 
Als ik haar kant op kijk, zie ik een blik 
van herkenning én een paar vriendelijke 
ogen. ‘We kennen elkaar van de trein’, zeg 
ik. ‘Jij stapt toch ook altijd uit op Dor-
drecht Zuid?’ Ze knikt bevestigend. Voor 
ik het weet, staan we als 
oude bekenden te kletsen 
over ons werk en ontdekken 
we zelfs gemeenschappe-
lijke connecties. Als mijn 
afhaaleten klaar is, vraag ik 
haar op de valreep of ze ook 
in Oost woont en of ik haar mag inter-
viewen voor het buurtpraatje.
 
Een paar dagen later gooi ik een kaartje 
met mijn contactgegevens in haar brie-
venbus. Als ze me terugbelt, spreken we 
af om het interview in de trein te doen, 
aan het einde van onze werkdag. Uitein-
delijk komt dat er niet van omdat onze 
werktijden verschillen, en treffen we 
elkaar op onze vrije woensdagmiddag in 
Café-Restaurant ’t Centrum op het Sta-
tionsplein.

Wie ben je?
‘Mijn naam is Ameena Khan en ik ben 
40 jaar oud. Ik werk als maatschappelijk 
werker voor het Sociaal Wijkteam Dor-

'Mensen op weg helpen, 
dat is mijn passie'

iemand in de buurt die door mij gecoacht 
wilde worden, en die heb ik gevonden via 
de app Nextdoor.’

Wat zou je willen delen met je wijkge-
noten?
‘Er zijn best veel actieve bewoners in de 
wijk, dat vind ik fijn. Bijvoorbeeld een 
vrouw die de plantenbakken verzorgt, 
de duiven voert en voor het groen zorgt. 
Rondom het Copernicusplein ken ik nu 
wel een aantal mensen, waaronder Esther 
Pieterse. Zij organiseerde de buurtbar-
becues en dat is een mooie manier om je 

buren bij elkaar te brengen en te weten 
wat er speelt. En je leert ook de buurt-
kinderen kennen.’

Wie in Oost zou je graag beter willen 
leren kennen?
‘Ik wil graag leren hardlopen en zoek 
iemand uit de buurt om dat samen mee 
te doen.’
 
Ik beloof Ameena om een oproepje te 
plaatsen in het wijkmagazine. Bij deze!

De app Nextdoor is één van de manieren 
om online met buurt- en wijkgenoten in 
contact te komen. Je kunt er onder meer 
berichten plaatsen en iets te koop of te 
leen aanbieden. Er zijn ook meerdere 
Facebook-groepen in Oost, zoals De 
Buurtmarkt van Oost of het Platform 
Buren van Oost. Op het wijkportaal 
van Oost (wijkportaal.oostpactdoor.nl) 
vind je naast oproepjes en een ‘ buren-
boek’ bovendien een overzicht van alle 
organisaties die in de wijk actief zijn en 
de volledige activiteitenagenda. 

Inge en Ameena op station Schiedam Centrum, op het perron waar ze elkaar altijd tegenkomen

http://wijkportaal.oostpactdoor.nl
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De mobiele grofvuilinzameling is na een korte winterstop ook in 2023 weer door. 
Omdat Irado en Buurtwerkplaats De Buren ook in de rest van Schiedam grofvuil gaan 
inzamelen, krijgt iedere wijk een vast maandelijks moment en een vaste locatie. Voor 
Oost is dat de eerste maandag van de maand op het Van ’t Hoffplein.

Mobiele grofvuilinzameling

De spelregels
• Een afspraak maken is niet nodig.
• Breng je grofvuil tussen 18.00 en 20.00 uur en laat het niet al voor aanvangstijd 

onbeheerd achter.
• Let op: niet alle soorten afval worden ingenomen. Matrassen, elektrische appa-

raten, klein chemisch afval, TL-buizen, verf, puin, steen, zand en asbest kun je 
alleen inleveren bij de milieustraat.

• IJzer, hout, kunststof en andere herbruikbare materialen worden apart ingeno-
men. Zo worden de afvalstromen optimaal gescheiden.

En op andere dagen?
Zet grofvuil alsjeblieft nooit naast de container neer. Breng het naar de milieustraat 
(Fokkerstraat 550). Die is open op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zater-
dag van 8.00-16.00 uur. 

Je kunt bij Irado gratis een bakfiets of aanhanger lenen. Kun je het grofvuil niet zelf 
brengen, maak dan een ophaalafspraak via 010 - 26 21 000, de Irado-app of irado.nl.

Zo werkt het

Afvalborrels
Steeds meer Oosterlingen steken de han-
den uit de mouwen voor een schone wijk. 
Hoe leuk is het om eens (nader) met elkaar 
kennis te maken? Daarom organiseren de 
plandelaars van Oost vier keer per jaar een 
‘afvalborrel’, met een hapje en een drankje 
en vooral een heleboel gezelligheid. Voor 
mede-plandelaars, containeradoptanten, 
beheerders van poepzakjesdepots en alle 
andere bewoners die zich inzetten voor 
een Schoon Oost. 

Afvalborrels in 2023
• Vrijdag 14 april (BBQ )
• Vrijdag 1 september
• Vrijdag 24 november

] Parallelweg 403 (buurtwerkplaats)
v 15.00-18.00 uur

Data
Maandag 6 maart
Maandag 3 april
Maandag 1 mei
Maandag 5 juni
Maandag 3 juli

Maandag 3 augustus
Maandag 4 september

Maandag 2 oktober

Tijd 
18.00-20.00 uur

Locatie 
Van ’t Hoffplein

Knip uit en 
bewaar!

In verband met de inkopen is het fijn als je 
uiterlijk twee dagen van tevoren laat weten 
dat je erbij wilt zijn. Bel of app even met 
afvalcoach Natascha (06 – 23 60 53 61).

SCHOON OOST

Wie z’n hond uitlaat, is verplicht om poep-
zakjes mee te nemen (én ze te gebruiken!). 
De meeste hondenbezitters houden zich 
daar netjes aan en hebben standaard een 
rolletje op zak. Neem je het wat minder 
nauw met de regels, dan heb je sinds kort 
een excuus minder om de uitwerpselen 
van je viervoeter te laten liggen. Langs 
vier drukbezochte uitlaatroutes in Oost 
zijn namelijk ‘poepzakjesdepots’ geplaatst. 
Daar kun je gratis een biologisch afbreek-
baar zakje pakken. De depots worden 
bijgevuld door wijkbewoners. 

Simone Rode woont aan het Land van 
Ris en heeft met behulp van wijkbudget 
het initiatief voor de depots genomen. ‘De 
hondentoiletten zijn weggehaald en hon-
den moeten toch érgens hun behoefte doen. 
Zolang je het opruimt, heb ik er geen pro-
bleem mee als dat hier of langs de singels 
is. Maar als je het laat liggen, doe je daar de 
omwonenden natuurlijk geen plezier mee. 
De poep gaat stinken en trekt veel vliegen 
aan, vooral ’s zomers. Dat wil je toch ook 

niet voor je eigen voordeur?’
Ook Ester van Aalst uit de Eerste Tuin-
singel heeft een depot geadopteerd. Ze 
wandelt dagelijks met haar hondje Julia 
door de wijk. ‘Het is zó jammer dat het 
schaarse speelgroen bezaaid ligt met hon-
denpoep. Ik hoop dat de gratis zakjes 
ervoor zorgen dat meer, of natuurlijk liever 
álle hondenbezitters de boel netjes achterla-
ten. Laten we samen Oost schoon houden.’

Weet je een geschikte plek voor een poep-
zakjesdepot en zou je die willen adopteren? 
Laat het weten via info@oostpactdoor.nl.

Poepzakje vergeten?

Waar vind je de poepzakjesdepots?
• Land van Ris (2x),op de hoek met 

de Christiaan Huygensstraat en ter 
hoogte van het Copernicusplein

• Marconiweg, tegenover Marconi-
hove op de stoep langs de vijver

• Fahrenheitstraat, op de hoek met 
het Dr. Zamenhofpad

Afvaltrofee
Als plandelaar of containeradoptant kom je 
heel wat tegen op straat. Van een complete 
huisraad naast de container kijkt nie-
mand in Oost nog op. Ook de vele blikjes, 
sigarettenpeuken, aangevreten brood-
jes shoarma en lachgasballonnen bieden 
inmiddels een vertrouwde aanblik. Soms 
vind je écht merkwaardige dingen. Een 
setje speelgoedhandboeien bijvoorbeeld, of 
een glimmende pannenset. En je staat er 
verbaasd van hoeveel schoenen en kleding-
stukken er tussen de struiken zwerven. 
Op de afvalborrel maken ze er een wed-
strijdje van: de vreemdste vondst wordt 
beloond met de Afvaltrofee, een wissel-
prijs gemaakt van – hoe kan het ook anders 
– zwerfafval. Onlangs werd de trofee voor 
het eerst uitgereikt. De gelukkige winnaar 
is containeradoptant Miranda Duchenne, 
die op een heus kunstgebit was gestuit. 
Op de volgende borrel, in april, wordt er 
opnieuw een verkiezing gehouden. Tot die 
tijd staat het kunstwerk bij Miranda thuis 
op de schouw te pronken.
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Liliane
Lorentzlaan

‘Ik vond het een tijdje geleden helemaal 
niet meer leuk in Oost. In mijn eigen huis 
had ik het naar mijn zin, maar buiten … 
Afschuwelijk! Het leek of niemand zich 
om de buurt en om elkaar bekommerde. 
Door het plandelen ontmoet ik steeds meer 
mensen die dat wél doen. Het is eigen-
lijk heel simpel: als we nou allemaal het 
stukje voor ons eigen huis opgeruimd hou-
den, ligt Oost er weer prachtig bij.’

Wim
Boerhaavelaan

‘Ik woon hier al dik 20 jaar en houd van 
deze buurt. De Boerhaavelaan, Lorentz-
laan en PKO-laan zijn onlangs prachtig 
opgeknapt en nu is het aan de bewoners om 
ze ook mooi te hóuden. Ik heb van huis uit 
meegekregen dat samenleven niet alleen 
nemen is, maar óók geven. Er zijn in Oost 
heel veel mensen die zich inzetten voor een 
leefbare wijk. Door te plandelen draag ik 
daaraan mijn steentje bij.’

Miranda
Singel

‘Voorbijgangers zeggen weleens: ‘Knap 
dat u het opruimt, maar ík begin er niet 
aan hoor!’ Dan zeg ik: ‘Als ik het óók niet 
zou doen, dan wordt het hier pas écht een 
zooitje.’ Hoe meer afval er naast de con-
tainer staat, hoe verleidelijker het is om 
het jouwe er dan ook maar bij te zetten. 
Maar het omgekeerde geldt net zo goed: 
wat schoon is, blijft ook langer schoon.’

Kitty
Van Swindensingel

‘Plandelaars en containeradoptanten zijn 
gewoon mensen zoals jij en ik. Het is een 
lekker divers clubje, ieder met een andere 
achtergrond maar we staan er allemaal 
hetzelfde in: we willen in een schone wijk 
wonen en zijn bereid daar zelf iets voor te 
doen. Met de persoonlijke portretjes op 
deze pagina willen we laten zien dat dat 
helemaal niet duf of suf is. Ik zou zeggen: 
doe gezellig eens mee!’

Ze zijn in het dagelijks leven 
onder andere secretaresse, pro-
jectleider en beroepsmuzikant. 
In hun vrije tijd trekken ze, 
alleen of in groepjes, ten 
strijde tegen het (zwerf)
afval op straat. Ze ruimen 
al wandelend zwerfafval 
op (plandelen) of adopteren 
een ondergrondse container. 
Wie zijn die opruimers, en 
waarom doen ze wat ze doen?

Fernando en Natalia
Boerhaavelaan

‘Wij verhuisden in 2020 vanuit Rotterdam 
naar Schiedam-Oost. Middenin corona-
tijd, dus niet de makkelijkste periode om 
hier nieuwe contacten op te doen. Toen 
we over het plandelen lazen, zeiden we 
tegen elkaar: dát is een leuke manier om 
de wijk te leren kennen! Sindsdien slui-
ten we regelmatig aan. Als je onderweg 
een praatje maakt, vliegt de tijd om en is 
de wijk weer een beetje schoner.’ 

Sebastiaan
Boerhaavelaan

‘Zwerfafval dat op straat ligt, waait vroeg of 
laat in het water. Onze rivieren en oceanen 
veranderen steeds meer in een gigantische 
plasticsoep. Plastic vergaat niet, maar valt 
uit elkaar in kleine deeltjes die schadelijk 
zijn voor de natuur en voor mensen. Daar 
maak ik me grote zorgen over, en plande-
len is mijn manier om er iets tegen te dóen. 
Elk stuk plastic dat ik opruim, komt in elk 
geval niet in de zee terecht.’ 

Anna
Lorentzlaan

‘Ik werd in coronatijd gegrepen door het 
plandelvirus. Iedereen zat thuis, en in de 
straatapp ontstond het idee om de laan 
eens flink op te ruimen. Daar sta je dan 
ineens met buren die je alleen van gezicht 
en gedag zeggen kent. Tijdens het plan-
delen raak je met elkaar aan de praat over 
van alles en nog wat, en daardoor ga je je 
steeds meer thuis voelen in je buurt.’ 

Angèle
Lange Singelstraat

‘Sinds ik op televisie iets zag over ploggen, 
een combinatie van joggen en zwerfafval 
oprapen, ren ik regelmatig zigzaggend tus-
sen flesjes, blikjes en fastfoodverpakkingen 
door Het Stoompje. Het afwisselend ren-
nen en bukken is een goede workout. 
Bovendien houd ik er een nette leefom-
geving aan over. En dat voelt goed. Ik kan 
in mijn eentje niet de hele wereld schoner 
maken, maar wél mijn eigen buurt.’

Lees de volledige interviews op:
h oostpactdoor.nl/schoon-oost

Wil je ook in actie komen voor een 
schoon Oost? Of heb je vragen over 
afvalscheiding? Neem contact op 
met Natascha Visser, de afvalcoach 
van Oost. 

r natascha@buurtwerkplaatsdeburen.nl
V 06 – 23 60 53 61

http://oostpactdoor.nl/schoon-oost
mailto:natascha@buurtwerkplaatsdeburen.nl
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De hulplijn van Oost 
06 -41 25 15 18

Kun je de deur niet 
uit voor boodschappen?

Heb je behoefte 
aan een praatje?

Vind je het leuk om een 
handje te helpen?

Wanneer bel je de hulplijn?
Je kunt de hulplijn van Oost bellen als je wegens ziekte of een 
andere belemmering praktische hulp nodig hebt en niemand 
kent die jou kan helpen. Als je om een praatje verlegen zit, biedt 
de hulplijn een luisterend oor. Je kunt ook bellen als je je zorgen 
maakt om een buur of wijkgenoot.

De hulplijn is alle dagen van de week bereikbaar. Krijg je geen 
gehoor, spreek dan een boodschap in of stuur een WhatsApp- 
of sms-bericht. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Wie krijg je aan de lijn?
De telefoon wordt beantwoord door iemand van Oost Pact Door. 
Dat is het netwerk van samenwerkende bewonersinitiatieven en 
organisaties uit de wijk. Ze gaan voor jou op zoek naar een wijk-
genoot of organisatie die je zo snel mogelijk verder kan helpen.

Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur

Gezocht: wijkvrijwilligers

Goede buren zijn goud waard. Wil je graag iets betekenen 
voor anderen? Meld je dan aan als wijkvrijwilliger. Dat kan 
per e-mail aan info@oostpactdoor.nl of met een berichtje naar 
het nummer van de hulplijn. 
We horen graag wat je fijn vindt om voor een ander te doen. 
Bijvoorbeeld boodschappen doen, een praatje maken,  een 
maaltijd koken, een klusje doen, taal- of voorleesmaatje wor-
den, iemand mee uit wandelen nemen of een ritje naar de 
milieustraat maken voor iemand die geen auto heeft. 

Winnaar vorige nummer
De oplossing van de puzzel uit het vorige wijk-
magazine is: Grensflat.

Onder de goede inzendingen is een cadeautje 
van ByYoos verloot. Iris Pavlisa was de geluk-
kige winnaar. Zij ontving uit handen van 
Jolanda een leuk kleinigheidje. 

Gefeliciteerd Iris!

PUZZEL

S W T B L I T A L F S N E R G

I U A E D U P I L K R E P E P

N O L I I N I E U W E R D A M

G B F B N W I L G E N B U R G

E E N D E V O H I N O C R A M

L G O G P O M P S T A T I O N

W C T U K E I R B A F S A L G

IJ E L E E G E L L O C E F I L

C M A J L A A M E G M O O T S

K A D K A L E I D O S C O O P

M U R T N E C M A D E I H C S

A B A A L E I D A S C H O O L

S I L R O O T N A K S D A T S

I E T S O O L A A Z T R O P S

K P R O V E N I E R S H U I S

ALEIDASCHOOL
AMECGEBOUW
DALTONFLAT
GLASFABRIEK
GRENSFLAT
JEUGDBIEB
KALEIDOSCOOP
LIFECOLLEGE
MARCONIHOVE
NIEUWERDAM
PEPERKLIP
POMPSTATION
PROVENIERSHUIS
SCHIEDAM CENTRUM
SINGELWIJCK
SPORTZAAL OOST
STADSKANTOOR
STOOMGEMAAL
WILGENBURG

Woordzoeker

Streep onderstaande woorden weg. Van 
de letters die overblijven, kun je een 
nieuw woord maken. 
Heb je het gevonden? Stuur de oplos-
sing vóór 1 maart 2023 per e-mail naar 
wijkmagazine@oostpactdoor.nl en maak 
kans op een kleinigheidje van een van 
de ondernemers uit de wijk.
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BUITENRUIMTE

Grofvuilbijplaatsing, volle of geblokkeerde afvalcontainer, 
ongedierte, kapot straatmeubilair, zwerffietsen

Via de app Buiten Beter 
Download de app op buitenbeter.nl a U

Bij de gemeente
V 14010 
r contact@schiedam.nl
h schiedam.nl/a-tot-z/melding-buitenruimte

Bij Irado
V 010-2621000 
h   irado.nl/melding-maken

GEVA ARLIJKE SITUATIES*

Bij brand, een ongeval, (vermoedens van) huiselijk geweld, 
uitbuiting en bedreiging

Bij de hulpdiensten
V 112

Bij de politie
V  0900-8844 (geen spoed, 24 uur per dag)

* Liever anoniem melden? Bel 0800-7000 of meld online via meldmisdaadanoniem.nl

ONDERMIJNING*

Bij (vermoedens van) witwassen, hennepteelt, drugshandel, 
illegale prostitutie, mensenhandel

Bij de gemeente
V 14010 (vraag naar Interventieteam Ondermijning)
r contact@schiedam.nl
h schiedam.nl/ondermijning

Bij de politie
V 0900-8844 (geen spoed, 24 uur per dag)

WOONOVERL AST*

Bij geluidsoverlast, intimidatie door buren, (vermoedens van) 
overbewoning of een vervuilde woning

Bij de gemeente
V  14010 (vraag naar Interventieteam Woonoverlast) 
r contact@schiedam.nl
h schiedam.nl/a-tot-z/melden-woonoverlast 

Bij Woonplus
V   010-2045100
h woonplus.nl/mijn-woonplus/service/overlast-melden

WAAR MELD IK WAT? Knip uit en 
bewaar!

http://buitenbeter.nl
mailto:contact%40schiedam.nl?subject=
https://schiedam.nl/a-tot-z/melding-buitenruimte
https://irado.nl/melding-maken
http://meldmisdaadanoniem.nl
mailto:contact%40schiedam.nl?subject=
https://schiedam.nl/ondermijning
mailto:contact%40schiedam.nl?subject=
https://schiedam.nl/a-tot-z/melden-woonoverlast
http://woonplus.nl/mijn-woonplus/service/overlast-melden

