
‘Op 
vrijdag 
zijn we 
allemaal 

versleten’

De vrijwilligers van De Pionier poseren trots bij het nieuwe aanrechtblad. Achterste rij (v.l.n.r.):

Diana, Bertha, Lenie, Isabella, Manfred. Voorste rij: Gerard, Jannie, Joke.

‘Ik heb ze allemaal gevraagd om langs te komen voor de foto, want ik doe dit niet 
alleen hoor!’ Het is het eerste wat Lenie tegen me zegt als we elkaar begroet 
hebben. De vrijwilligersclub van seniorencomplex De Pionier telt namelijk acht 
leden. Gerard draait de biljartclub, doet de tuin en net als Manfred “hier en daar 
een klussie”. Ook regelt hij elk jaar een vijf meter hoge kerstboom én zet hij daar 
persoonlijk de piek bovenop. Isabel en Joke verrichten hand- en spandiensten.  
En de rest? Die vormt het kookteam van Taverne de Schranserij. 

We koken inmiddels voor zo’n 50 man’, vertelt 

Lenie trots. ‘Elke week. Maar nu even niet. 

Want we krijgen een nieuwe keuken!’ Dolblij is 

ze. Want de afgelopen vier jaar was het best 

wel een beetje behelpen. Koken doen ze in  

de algemene ruimte van De Pionier. Maar ja,  

de keuken die daar stond was natuurlijk 

berekend op middagjes kaarten en andere 

gezelligheden. Wie had kunnen voorzien  

dat hij wekelijks dienst zou gaan doen als 

“restaurantkeuken”? 

Een zes-pits fornuis
‘Elke week moesten we de kookplaat weer  

uit de kast halen en opbergen. En op die vier 

pitjes pasten natuurlijk maar twee grote 

pannen. We moesten daarnaast van die 

elektrische pannen gebruiken. Straks hebben 

we een echt fornuis met zes pitten!’  

Ook krijgen ze een afwasmachine. Wat een 

verademing. ‘Alhoewel Manfred nu denkt dat hij 

ontslagen wordt’, schatert Lenie. ‘Want hij is 

onze afwasser. Maar hij hoeft zich geen zorgen 

te maken hoor. Want die grote pannen passen 

daar toch niet in. En grote schalen nemen ook 

teveel ruimte in. Dus ik heb zo’n mooie grote 

kraan voor ‘m geregeld. Zo eentje die je kunt 

uittrekken. Dan kan hij daar lekker mee aan  

de slag.’ 

Weer samen aan tafel
‘Voordat corona kwam, kookten we één keer 

per maand. Voor 20 tot 30 mensen. Toen we 

niet meer samen mochten eten, zijn we 

wekelijks gaan koken en gaan bezorgen. Want 

wij zijn niet voor één gat te vangen hoor. We 

hebben ook wel eens gehad dat we niet 

beneden konden koken. Nou, dan doen we het 

gewoon bij mij thuis. Trekken we er twee tafels 

bij.’ Twee jaar lang bezorgden ze. En in die 

periode groeide het aantal “klanten” tot zo’n 

50 mensen. ‘Als de keuken klaar is, kunnen we 

weer samen gaan eten. En dat wordt hoog tijd 

ook. Mensen verlangen naar de gezelligheid. 

Maar we moeten nog wel even kijken hoe we 

het dan gaan doen. Waarschijnlijk gaan we om 

de week hier eten, en om de week bezorgen. 

Dan hebben de mensen die niet hierheen 

kunnen komen, toch nog twee keer per  

maand een maaltijd van ons.’ 

Een hele organisatie
Koken voor zoveel man is een hele organisatie. 

Lenie en Diana doen op woensdag de 

boodschappen. Op donderdag 11.00 uur 

beginnen ze met klaarmaken. 15 kilo 

aardappelen schillen of 20 kilo asperges.  

Ze draaien er hun hand niet voor om. Met het 

snijden, bakken en braden zijn ze het gros van 

de dag bezig. Als er bezorgd wordt, wordt 

alles keurig in plastic bakjes gedaan. Diana en 

Jannie bezorgen alles buiten De Pionier. Van 

Schiedam-Zuid en -Oost tot Groenoord. Daar 

zijn ze wel twee uur mee bezig. Lenie brengt 

het eten binnen De Pionier rond. Wordt er 

gezamenlijk gegeten? Dan worden de tafels 

gedekt en ontvangen ze hun gasten om 16.30 

uur. ‘Sommigen staan al om vier uur voor de 

deur te trappelen’, lacht Lenie. Om 19.30 uur is 

het afgelopen. Na de afwas gaan ze dan nog 

even samen uitbuiken en napraten en dan gaat 

iedereen weer naar huis. ‘Ik duik normaal om 

23.00 uur m’n bed in, maar op donderdag-

avond is de batterij al om 21.00 uur leeg’, 

bekent Manfred. ‘En dan slaap ik echt de klok 

rond.’ Maar hoe “versleten” hij op vrijdag ook  

is. Het is Manfred die om het hardst roept  

“we zijn van plan om dit nog minstens 10 jaar 

te doen!”

Nieuwe stoelen en gordijnen
Het budget voor de keuken wist Lenie rond te 

krijgen dankzij bijdragen van de gemeente 

Schiedam, Hof in Zuid, het Schiedam 

Vlaardingenfonds en Woonplus. Dat ging niet 

zonder slag of stoot. Maar opgeven staat niet 

in Lenie’s woordenboek. De volgende twee 

grote wensen liggen trouwens alweer klaar. ‘De 

gordijnen zijn 30 jaar oud. Als ik die nog één 

keer was, vallen ze uit elkaar. En de stoelen zijn 

al net zo oud. Ook die zijn aan vervanging toe!’

Woont u in de Gorzen en wilt u  
ook eten bij Taverne de Schranserij?
Dan kunt u zich aanmelden via de 

Facebookpagina van Taverne de Schranserij 

of bij Lenie via 06 51 88 30 19. Er is nog 

ruimte voor een paar extra mensen. Alle 

maaltijden worden vers en met veel liefde 

bereid en bij u thuis bezorgd. Ook bent  

u natuurlijk van harte welkom aan tafel in  

De Pionier zelf. Een maaltijd kost 6,-. 

Bekijk ook eens de foto’s op  

facebook.com/tavernedeschranserij

Taverne de Schranserij wordt ook 

door het WOT, DOCK, de Bewoners-

vereniging Schiedam-Zuid en 

huisartsen erg gewaardeerd. 

Regelmatig brengen zij mensen aan 

die wel wat gezelligheid en een goede 

maaltijd kunnen gebruiken. 
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https://www.facebook.com/tavernedeschranserij


Je hoopt natuurlijk dat het nooit 
gebeurt. Maar áls er brand 
uitbreekt in een woning, is het 
belangrijk dat die zich zo min 
mogelijk kan verspreiden. 

Daarom pakken we dit jaar 760 

woningen aan waar de brandveiligheid 

beter kan. Deze woningen liggen 

allemaal in Nieuwland. Dit project voeren 

we uit in samenwerking met Hoftijzer 

Vastgoedonderhoud.

 

Theo Akkermans is uitvoerder bij Murre-

de Visser Brandpreventie. Als de 

werkzaamheden bij de bewoners per 

brief zijn aangekondigd, is de beurt aan 

hem. ‘Ik ga persoonlijk bij iedereen langs 

om een afspraak te maken.’ Dat vergt 

soms wel een beetje geduld. ‘Als iemand 

niet thuis is, ga ik nog een tweede keer. 

Daarna probeer ik het telefonisch. Lukt 

dat ook niet, dan laat ik een bericht 

achter. Daarop staat wat we komen doen 

en hoe de bewoner zelf met ons contact 

kan opnemen.’

 

De werkzaamheden zijn grotendeels 

gericht op het brandwerend maken van 

doorvoeringen. ‘Dit zijn gaten in muren 

waar kabels of leidingen doorheen 

lopen. Deze gaten zitten vaak in de 

meterkast, maar ze zitten ook vaak 

verstopt. Bij deze woningen 

bijvoorbeeld achter de verlaagde 

plafonds. Al deze gaten maken we 

brandwerend dicht.’ Ook aan de 

buitenzijde wordt gewerkt. ‘De koof 

waardoor de regenpijp loopt 

bijvoorbeeld en de naden en kieren van 

de scheidingswand op het woonbalkon. 

Verder controleren we alle kelders en 

bergingen.’ 

 

‘We grijpen de werkzaamheden direct 

aan om de woningen ook inbraakveiliger 

te maken. Dat doen we samen met 

Hoftijzer. Behalve een brandwerend 

paneel boven de deur, krijgen de 

voordeuren twee nieuwe insteeksloten. 

En om alles mooi af te werken, zetten zij 

de deur aan de buitenzijde ook nog 

eens strak in de verf. Tijdens de 

werkzaamheden kan het wat druk en 

rommelig zijn in huis. Maar we doen ons 

best om overlast zoveel mogelijk te 

voorkomen’, vertelt Theo. ‘En natuurlijk 

ruimen we alles netjes op.’

De afgelopen jaren hebben we met de gemeente Schiedam en Era Contour  
de Wetenschappersbuurt vernieuwd. Een deel van de woningen is gerenoveerd 
en er zijn flink wat nieuwe woningen verrezen. Op woensdag 18 mei 
organiseerden we samen een zonovergoten buurtfeest. Wat was het heerlijk  
om te merken hoe bestaande en nieuwe bewoners elkaar al in korte tijd hebben 
weten te vinden.

Werken in en voor je 
eigen stad? 

De kinderen speelden deze middag de 

absolute hoofdrol. Ze deden uitbundig  

mee aan alle activiteiten. De puzzeltocht,  

met allemaal weetjes en vragen over de  

buurt, werd enthousiast opgepakt. Binnen 

anderhalf uur waren er al meer dan 100 

puzzelformulieren ingeleverd, vaak met het 

goede antwoord: ”Lentekriebels” . 

Nog maar nauwelijks klaar met de puzzeltocht 

stortten ze zich alweer op een van de andere 

activiteiten. Bootjes maken bijvoorbeeld, die 

ze daarna te water mochten laten in de grote 

vijver. Of trommelen op Afrikaanse drums. 

Ook de ouderwetse polaroid was erg populair. 

Niks zo leuk als met elkaar op de foto gaan  

en het plaatje even later al in je handen 

kunnen houden.  

 

De volwassenen deden gezellig mee. Ze 

genoten van de muziek van de Troubadours 

Ligt jouw hart bij het herontwikkelen van locaties? Gaat het sneller kloppen van complexe 

verduurzamingsprojecten? Houd je juist van het persoonlijk bijstaan van onze huurders?  

Of stort je je liever op onze ICT? Waar je hart ook naar uitgaat. Bij Woonplus zijn jouw 

enthousiasme en vernieuwende ideeën heel erg welkom. Op dit moment hebben we onder 

andere plek voor een functioneel beheerder en een senior dagelijks onderhoud.  

Kijk voor deze en onze andere vacatures op woonplus.nl/werkenbij.

Werken aan 
brandveilig-
heid

Lentefeest in de 
Wetenschappersbuurt

Gezocht: lid 
Adviesforum 
Woont u in Schiedam? Heeft u 
affiniteit met architectuur, 
stedenbouw en volkshuisvesting? 
En woont u niét in een woning van 
ons? Dan bent u misschien wel  
het perfecte nieuwe lid van ons 
Adviesforum. Want we praten niet 
alleen graag met onze eigen huurders. 
We praten ook graag met onze buren!

Met onze huurders hebben we dagelijks 

contact over onze woningen en de 

leefbaarheid in de buurt. Maar daarnaast 

willen we ook graag regelmatig van 

gedachten wisselen met andere inwoners 

van Schiedam. Zij zijn vertegenwoordigd in 

het Adviesforum en vervullen vooral de rol  

van klankbord. We leggen plannen aan ze 

voor, brengen belangrijke onderwerpen  

ter tafel en vragen vervolgens uitdrukkelijk  

om feedback. Daarnaast is ook ongevraagd 

advies over andere thema’s van harte welkom.

Meer weten? Kijk dan snel op 

woonplus.nl/adviesforum.

Het museum viert dit graag met álle 

Schiedammers. Juist als u nog nooit of lang 

niet in het museum bent geweest, bent u 

van harte welkom. Daarom organiseert het 

samen met bewoners en organisaties zes 

buurtfeesten. Voor elke wijk eentje. Met 

kleine hapjes, muziek, dans en meer uit de 

wijk. De avonden zijn gratis en voor jong en 

oud, dus ook voor kinderen. Ze duren van 

19.00-21.00 uur. 

 

Dit zijn de data:

• 10 juni - Schiedam-Oost

• 24 juni - Nieuwland

•  15 juli - Schiedam-Zuid

• 26 Augustus - Schiedam-Centrum 

 en West

• 9 september - Groenoord

• 7 oktober - Noordrand  

 (overige wijken Noord)

Buurtfeest in het stedelijk 
museum schiedam

Opgeven hoeft niet, maar is wel fijn.  

Dat kan via Dorien Theuns: dorien@

stedelijkmuseumschiedam.nl  / 

010-246 3656. Bent u slecht ter been en 

wilt u opgehaald worden met een busje?  

Of heeft u een goed idee voor een van de 

avonden? Neem ook dan contact op met 

Dorien. Het museum verheugt zich op  

uw komst!

Meer weten? Kijk dan op 

stedelijkmuseumschiedam.nl/wijken-welkom

van Oost en van de dj op zijn fiets. Al 

smullend van de poffertjes vertelden de 

kinderen trots over hun buurt en waar ze 

woonden. ‘Wanneer wordt het volgende feest 

georganiseerd?’ Vroeg een van de kinderen 

ons aan het einde van de middag. Een  

mooier compliment hadden ze ons niet 

kunnen geven.

We hebben er alle vertrouwen in dat er nog 

veel mooie initiatieven in de 

Wetenschappersbuurt zullen volgen. 

Initiatieven waarin bewoners en partners

elkaar steeds opnieuw weten te vinden. 

Heeft u een goed idee om uw buurt leuker  

te maken? Denk dan ook eens aan het 

aanvragen van een wijkbudget bij de 

gemeente. Die zijn hier speciaal voor bedoeld. 

Bekijk hier alle foto’s van het lentefeest: 

woonplus.nl/wetenschappers

Na 1,5 jaar renovatie is het Stedelijk Museum Schiedam sinds 14 mei 2022 
weer open. Het gebouw straalt en er is veel te zien en te doen. Alle reden  
tot feest! 

Valeriusstraat 3
Postbus 25
3100 AA Schiedam
(010) 20 45 100 (op werkdagen  
tussen 08.00 en 11.00 uur)
www.woonplus.nl

Colofon 
Woonplus Nieuws verschijnt 
maandelijks in Het Nieuwe Stadsblad, 
behalve in juli en augustus.  
Aan de inhoud kunnen geen rechten 
worden ontleend.
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Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 29 juni.
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