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KUNSTGEBITTEN
* Reparaties klaar terwijl u wacht

*
*
*
*

Vernieuwen: in overleg met uw wensen
Implantaatprotheses
Dagelijks geopend van 08.30-16.30 uur
Behandeling volgens afspraak

Tandprothetische Praktijk
Veringmeier
Nieuwe Haven 131, Schiedam Tel. 010-4261417
Hof van Spaland 45, Schiedam Tel. 010-4711320
www.klikgebitschiedam.nl

MOEDERDAGMENU
om af te halen
Genoeg voor 2 á 3 personen

€ 18.75

Voor alle moeders is er een leuk presentje
SCHIEDAM - Ahmed Marcouch, een van de toppers
van de PvdA Tweede Kamer
lijst komt op 12 mei naar
Schiedam.
De Schiedammers kunnen
met hem kennis maken en
met hem in discussie gaan
van 13.00 uur tot 14.30 uur
op de Nolenslaan. De PvdA
zal daar dan in het winkelcentrum actief met Ahmed
Marcouch aanwezig zijn.

U kunt bij ons ook gezellig dineren.
Wij bezorgen in Schiedam en Vlaardingen.

Kijk ook op:
deweekkrant.nl

Krentenbollen

Spin of Sponsor de
Duchenne Heroes

Boek Oorlog van de jeugd
SCHIEDAM - Het verhaal van Bep de Graaf staat in het speciale
bevrijdingsboek 'Eindelijk weer gewoon naar buiten' van de
Schiedamse schrijver Hans van der Sloot. Jeugd- en jongerenleden van Bibliotheek Waterweg krijgen vanaf 3 mei het boek, uitgegeven door Stichting Musis, gratis aangeboden. Twaalf Schiedammers vertellen het verhaal van hun jeugd in de laatste oorlogsjaren en de eerste jaren na de bevrijding. Er is veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog, maar aan het leven in en direct na de oorlog wordt minder aandacht besteed. Voor de
jeugd van nu is de manier waarop hun leeftijdgenoten de oorlog
beleefden van grote betekenis. De jongeren leren tegelijkertijd
over de lokale geschiedenis. Schiedamse jongeren kunnen het
boek tot en met 22 mei op vertoon van hun bibliotheekpas, gratis komen afhalen.
melden zich bij het Amerikaanse leger. "Ik wilde vechten tegen
de Duitsers, ervoor zorgen dat
de oorlog stopt." Gelukkig laat

de bevrijding niet lang op zich
wachten, Bep komt veilig in Nederland terecht. "Ik was zo blij
dat ik naar huis kon."

Vrouwen stralen weer op
Viva la Donna Day
SCHIEDAM - Even je aandacht afleiden van je ziekte,
je weer even vrouw voelen en
stralen, dat is het doel van
de Viva la Donna Day. Skin
Deep Huidverbetering in
Schiedam verwent gratis
vrouwen die getroffen zijn
door kanker op 29 mei.
Juist door een massage, een
schoonheidsbehandeling of
een nieuw kapsel, krijgen deze vrouwen weer een beetje
zelfvertrouwen. Stichting Viva la Donna initieert deze derde verwendag, die is opgezet
vanuit de persoonlijke ervaring van de oprichtster, Corinne de Haas. Na de diagnose van kanker is weinig aan-

dacht voor nazorg en juist
dán is er behoefte aan persoonlijke aandacht. Soms
zijn er fysieke en mentale beperkingen waardoor de drempel voor een verwenbehandeling groot is. Toch blijkt persoonlijke aandacht het herstel te bevorderen. Daarom
opent Skin Deep Huidverbetering haar deuren op 29 mei
om vrouwen, die getroffen
zijn door kanker, te laten
stralen. Er worden op deze
dag gratis verwenbehandelingen gegeven. Maak een afspraak via tel: 4735096/0640656549 of stuur een mail
naar
info@skindeep.nl.
www.vivaladonna.nl

SCHIEDAM - Tijdens het Italiaanse weekend en de Italiaanse maandag in Schiedam
op 8,9 en 10 mei is er speciale aandacht voor de tocht die
de Duchenne Heroes maken
in de strijd tegen de ziekte
Duchenne.
De Duchenne Heroesmountainbiketocht bestaat
uit zeven zware etappes,
door vier verschillende landen, van Luxemburg naar
Nederland. Per dag leggen
de deelnemers gemiddeld
100 km af over vaak unieke
mountainbiketracks. Iedereen kan op het Stadserf
‘spinnen’ voor dit goede
doel, of de tocht sponsoren.
Alle informatie hierover is
8,9 en 10 mei te vinden bij de
speciale Duchenne-heroes
stand op het Piazza dello
Sport (Stadserf). Dus: Spin of
Sponsor mee!
Schiedam staat 8,9 en 10 mei
in het teken van Italie vanwege de doorkomst van de
Ronde van Italië (Giro d’Italia).
Alle informatie over het totale programma is te vinden
op www.schiedam.nl/giro.

Vragen over
dancefeest
SCHIEDAM - Is er een scenario met betrekking tot de
veiligheid? Dat is een van de
vragen die oppositiepartij
D66 aan het college heeft gesteld wat betreft dancefeest
SteroSummer. De partij verwijst daarbij naar de gebeurtenissen van vorig jaar augustus bij het strandfeest in
Hoek van Holland en de ervaringen van Rotterdam met
de Dance Parade.
Verder wil D66 weten of het
college op de hoogte is dat
de kaartverkoop voor het
dancefeest al is gestart terwijl er officieel nog geen vergunning is verleend. En is er
een connectie met het Bladerun evenement, die Schiedam op dezelfde dag aandoet, zo vraagt de partij zich
af.
Vertegenwoordigers van de
bewoners van de Havendijk
en de Maasboulevard hebben vorige week een brief
aan de gemeenteraad geschreven. Volgens de afzenders zorgt het dans evenement voor grote onrust in de
buurt.

Julianalaan 122b (bij Burg. Knappertlaan)
3116 JW Schiedam
Telefoon: 010-4730600 Fax: 010-2731133

6 stuks

Aardbeienslofje

1.

1.

50

Croissants
2 stuks

25

1.-

(alleen vrijdag en zaterdag)

Slagroomschnitte voor
moeder
(donderdag,
vrijdag en
zaterdag)

5.-

Aanbiedingen gelden van donderdag 6 mei t/m woensdag 12 mei 2010
Schiedam: Hof van Spaland 23 (010) 471 69 69

www.bakkerammerlaan.nl

