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Bedden

Tram Over de groene loper

Crisisprijzen • Crisisprijzen • Crisisprijzen

Leveranciers dumpen
voorraden: Grote
CRISIS verkoop -/- 75%

TOPMERK Matrassen

75% Korting

tot

Ve l d e m a n , N o r m a , D r a c a c e l ,
D u n l o p i l l o , M e d i - Ly n e , K i n e t i c ,
Te m p r a P u r e , P r e s i d e n t

Koopzondag 3 Mei OPEN!
Van 12.00 tot 17.00 uur

A-MERK-Boxsprings tot75%Korting!

• Veldeman• Norma• Dracacel• Dunlopillo• Scandic• Design Jan• Kinetic

399
2X Elektrische Boxspring
2 Persoons
Boxsprings v.a.

v.a.

Bij aankoop
bijpassende
matrassen en
hoofdboard:

FLATSCREEN
KADO!

699

Hoogbouw

Hoogbouw slaapkamer met (inloop)kastenwandsysteem,
NU

SCHIEDAM - Wethouder Yorick Haan en RET-directeur Pedro Peters lopen over de ‘groene loper’
bij de officiële ingebruikname van het tramtracé in de Overschiesestraat. Het feestje werd aangegrepen om de wijk op te fleuren en de bewoners in de bloemetjes te zetten. De afgelopen maanden werd al een wandelboulevard langs het water aangelegd. Het tracé maakt deel uit van de
Schiedam-Vlaardingenlijn.
FOTO: ROEL DIJKSTRA

Risico tweewielers
SCHIEDAM - Het aantal
brommerrijders dat door
een verkeersongeluk in het
ziekenhuis belandt, blijft
toenemen. Ook fietsers en
motorrijders lopen duidelijk meer risico in het verkeer, zo blijkt uit cijfers van
de stadsregio Rotterdam.
In de stadsregio Rotterdam belandde vorig jaar 92 brommerrijders in het ziekenhuis. Dat is
meer dan een verdubbeling in
vier jaar tijd. Onder motorrijders raakten 34 mensen zodanig gewond dat ze opgenomen
moesten worden in het zieken-

huis. Dit aantal was in de periode 2004-2007 juist gedaald. De
fiets is ook allerminst veilig, het
aantal dodelijke slachtoffers
steeg van 1 in 2007 naar 11 in

Minder doden
maar aantal
gewonden
in verkeer stijgt
2008. Het aantal automobilisten, dat gewond raakte in het
verkeer daalde tot 122 (vorig
jaar 142). In totaal is het aantal
dodelijke slachtoffers in het ver-

Skin Deep houdt
Verwendag voor
vrouwen met kanker
SCHIEDAM - Skin Deep Huidverbetering houdt 29 mei een
verwendag voor vrouwen, die
getroffen zijn door kanker.
Op deze nationale verwendag
geven schoonheidssalons, kappers, masseurs en vele anderen,
vrouwen getroffen door kanker
geheel belangeloos een gratis
verwenbehandeling. Even je
aandacht afleiden van je ziekte,
je weer even vrouw voelen en
stralen, dat is het doel van de Viva la Donna Day. Juist door een
massage, een schoonheidsbehandeling of een nieuw kapsel
krijgen deze vrouwen weer een
beetje zelfvertrouwen waardoor
het leven weer positiever kan

worden hervat. Stichting Viva la
Donna initieert deze derde verwendag, die is opgezet vanuit
de persoonlijke ervaring van de
oprichtster, Corinne de Haas,
die zelf op jonge leeftijd getroffen is door kanker.
Na de diagnose van kanker is er
weinig aandacht voor nazorg en
juist dán is er behoefte aan persoonlijke aandacht. De verwenbehandelingen zijn gratis. Maak
hiervoor een afspraak via telefoonnummer 4735096 / 0640656549 of stuur een email naar
info@skindeep.nl. Aanmelden
is mogelijk vanaf 1 mei.
Meer informatie op: www.vivaladonna.nl

keer binnen de stadsregio vorig
jaar gedaald. Onder kinderen
van 0 tot 15 jaar waren zelfs helemaal geen slachtoffers meer.
Onder voetgangers waren vier
dodelijke slachtoffers te betreuren, in 2007 waren er nog 11
slachtoffers. Daar staat tegenover dat het aantal verkeersgewonden dat naar het ziekenhuis
wordt gebracht, aanzienlijk is
gestegen, namelijk van 390 in
2007 naar 406 vorig jaar. Met
name onder jongeren van 18 tot
24 jaar vallen relatief veel slachtoffers. Het aantal ziekenhuisopnamen in deze leeftijdscategorie verdubbelde bijna naar 83 in
2008.

ZOS Radio op
4 en 5 mei
SCHIEDAM - ZOS Radio besteedt 4 mei van 18 tot 21 uur
speciale aandacht aan dodenherdenking. Op 5 mei
wordt vanaf 19.30 uur het
bevrijdingsconcert in de
Grote Kerk rechtstreeks uitgezonden.

Regisseur vertelt
over Oorlogswinter
SCHIEDAM - Het Filmhuis
Schiedam draait de Nederlandse film Oorlogswinter.
Vrijdag 1 mei vertellen regisseur Martin Koolhoven en
editor Job ter Burg tena na
afloop van de voorstelling
over het maken van deze bijzondere film. Oorlogswinter
is te zien van donderdag 23
april t/m zondag 26 april en
van vrijdag 1 mei t/m zondag 3 mei.

Paranormale beurs

-25%

Herdenking bij
monument Plantage

Emma

Seniorenledikant, verstelbare bodem,
comfort 400-matras, van 900,
NU

399

Elektrische bodems!!!*

*Bij aankoop bijpassend

Scandic

matras

99

Woonboulevard Leeuwenstein.
Leeuwenstein 20, 2627 AM Delft

Open: Ma. 13.00-18.00 uur, din.-woe.-don. 10.30-18.00 uur, vrij. 10.30-21.00 uur, zat. 10.00-17.00 uur.

SCHIEDAM - Op maandag 4
mei wordt de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor de
gevallenen in de tweede wereldoorlog gehouden bij het
monument in de Plantage in
Schiedam. De vlam bij het
monument wordt om 18.00
uur ontstoken. De plechtigheid begint om 19.35 uur.
Burgemeester Verver houdt
een toespraak. Er worden
bloemen en kransen gelegd
bij het monument. Chr. Muziekvereniging Harpe Davids
speelt koralen. De Schiedam-

se scouts vormen de erewacht. Om 20.00 uur worden
twee minuten stilte gehouden. Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus,
onder leiding van dirigent Jos
Vranken, brengt na afloop van
de herdenkingsplechtigheid
het lied ‘de achttien doden’
ten gehore. Voorafgaand
wordt om 19.00 uur een
dienst gehouden in de Evangelische Lutherse Kerk, Lange
Nieuwstraat 219. Voorganger
is Luitenant-Kolonel mevrouw Jo Hulsman.

SCHIEDAM - HarmoniaSchiedam houdt op 4 mei
een paranormale beurs. Om
20 uur wordt een minuut
stilte gehouden, waarna de
beurs van start gaat. De paranormale beurs wordt gehouden in wijkcentrum
Dreesplein. Toegang 6 euro,
consulten zijn gratis.

Rondleiding
door de bieb
SCHIEDAM - Bibliotheek
Waterweg aan het Stadserf
houdt op donderdag 7, 14 en
28 mei rondleidingen. In een
uurtje wordt uitgelegd wat
de bibliotheek allemaal te
bieden heeft. De rondleidingen beginnen om 11.15 uur
en zijn gratis.

