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Niet schoon genoeg?
Gelezen in de Nieuwsbrief
Nieuwland: Effe belle, en
IRADO staat bij u voor de
deur! Dat gaat in deze tijd
iets anders, denk ik. Ook zou
ik willen zien dat inwoners
eens zelf opletten wat men
laat ‘vallen’. Is die plicht om
uw eigen stoep schoon te
houden vervallen? Over naar
het Centrum, waar de grootste klagers wonen. Daar zie
ik met grote regelmaat hoe
men het huis-bedrijfsvuil
aanbiedt. Als dit beter zou
gebeuren
zouden
de
schoonmaakploegen het al
vele malen gemakkelijker
hebben. Misschien wel die
tijd om bij u voor de deur te
komen vegen. Nee, klagen
dat is makkelijker! Zo ook in
Nieuwland, waarom verdommen mensen het om
netjes te bellen naar IRADO,
een afspraak te maken en te
wachten tot die datum zodat
het vuil, meestal gratis,
wordt opgehaald. Nog een
klein detail. Is het tegenwoordig niet zo dat alle diensten op de centjes moeten
letten omdat de gemeente
maar een bepaald bedrag op
tafel legt om Schiedam
schoon te houden. Zijlijn
praat, goh wat is dat makkelijk!
Hans Henrichs

Panorama Schiedam
SCHIEDAM - In Bibliotheek
Stadserf wordt vanaf 7 mei elke
woensdag "live" gewerkt aan
het Panorama van Schiedam.
Het enorme schilderij zal bestaan uit twaalf panelen van één
vierkante meter. De schilder die
dit project gaat uitvoeren is
Rimke Stolk. Naar verwachting
zal het gehele project een jaar
duren.
De kunstenaar woont op het
Land van Belofte, waar hij een
appartement heeft met een
panoramisch uitzicht over de
stad. Dit bracht hem op het idee
om contact op te nemen met
‘buurman’ Bibliotheek Stadserf
om het Panorama van Schiedam vorm te geven. Stolk gaat
werken op de eerste étage van

de bibliotheek, bij de glazen
wand van het trappenhuis aan
de pleinzijde. Hij is er elke
woensdag vanaf omstreeks tien
uur tot aan sluitingstijd.
Rimke Stolk is geboren in 1942
in Wateringen. Het was in zijn

Schilder ‘live’
aan het werk
in bieb Stadserf
jonge jaren ‘not done’ om een
kunstopleiding te volgen. Om
toch iets creatiefs te kunnen
gaan doen, kon Stolk kiezen uit
huisschilder (met een snufje reclameschilderen) of instrumentmaker met als creatieve
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139

per stuk

Goudgele bananen
heel kilo

Zoete galia meloen
per stuk
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Moederdag salade
200 gram

Groenteman salade
200 gram
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159
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uitspatting technisch tekenen.
Het werd het laatste en Stolk
eindigde zijn loopbaan als
hoofd constructieafdeling bij
het Europees Ruimtevaartcentrum ESA in Noordwijk. Intussen borrelde bij hem toch het
verlangen om meer creatief met
de kunst bezig te zijn. Nu schildert hij alweer zo’n kleine 25
jaar. Als kunstschilder voelt
Rimke Stolk zich overigens niet
gebonden aan een bepaalde
richting of stijl of onderwerp.
Hij schildert waar hij op dat moment zin in heeft, soms impressionistisch, dan weer figuratief
of modern. Zijn mening over
wat een schilderij moet inhouden is dan ook steeds verschillend.
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SCHIEDAM - De geboortedag
van Florence Nightingale (12
mei 1820) is in 1974 uitgeroepen tot de Dag van de Verpleging. Verschillende locaties
van Argos Zorggroep vieren de
Dag van de Verpleging dit jaar
op dinsdag 13 mei, omdat 12
mei op tweede pinksterdag
valt en veel medewerkers dan
vrij zijn. Zo kan toch iedereen
in het zonnetje worden gezet.
Zo gaan medewerkers van
François HaverSchmidt naar
de film ‘Away from her’ in
Filmhuis Schiedam en krijgen
zij aansluitend een workshop

Franselaan 279 - Tel. 010 - 4151581

250 GRAM

159

SCHIEDAM - Stadsgenoot
Dirk Docter heeft een aantal
originele publicaties over
Schiedam in de tweede wereldoorlog tentoongesteld in
de Grote Kerk. De kerk is op
zaterdag geopend van 13.00
uur tot 16.00 uur.
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(T.W.V 1.99)

HEEL KILO

Week 19

MET BEENTJE
PER KILO

7.95
SPAANSE
GEBRADEN
KIPPEN
BEREID MET
OLIJFOLIE
PER STUK
VAN 6.99 VOOR

5.95
VLEESWAREN POPULAIR
GEBR. GEHAKT,
GEKOOKTE WORST,
BOTERHAMWORST,
SCHOUDERHAM,
SALAMI, SNIJWORST,
CORNEDBEEF,
ONTBIJTSPEK,
TONGENWORST,
KATENSPEK

0.85
GRATIS
Ef!CCR!tqfdjbmjtu!ufhfo!ffo!cfubbmcbsf!qsjkt/
100 GRAM
UITZOEKEN

vrouwen met kanker zich weer
beter te laten voelen en te laten
stralen. Jaarlijks wordt op 29
mei de Viva La Donna Day gehouden, als ode aan al die moedige vrouwen met kanker. Vorig
jaar kregen 10.000 vrouwen een
gratis behandeling van 900 salons, kappers, masseurs en anderen. Een op drie vrouwen
krijgt te maken met kanker. Veel
mensen kennen wel iemand in
de omgeving die de ziekte heeft
gehad.
Een afspraak maken voor de
gratis verwenbehandeling kan
via tel. 010 473 50 96 of 06 40 65
65 49 of stuur een e-mail naar
info@skindeep.nl

Verpleegsters in
het zonnetje

WWW.VLEESCHHOUWERIJ.NL

Dore aardappelen

1,5 kilo

Tentoonstelling

SCHIEDAM - Schoonheidssalon Skin Deep huidverbetering
geeft 29 mei een gratis behandeling aan vrouwen die kanker
hebben of daarvoor behandeld
zijn.
Bij de behandeling van kanker
verdwijnt persoonlijke verzorging vaak op de achtergrond.
Alle inspanningen zijn erop gericht om beter te maken en niet
om beter te voelen. Gevolg is
dat veel vrouwen zich schamen
voor de uiterlijke tekenen van
de behandeling, zoals haarutival, gewichtstoename en dieppe wallen.
Vica la Donna houdt WellnessBeaty en Relaxprojecten om

Want vis is feest!

SCHIEDAM - Een bezoeker van de herdenkingsplechtigheid in Plantage probeert zijn emoties in
bedwang te houden. Burgmeester Verver legde samen met leerlingen van basisschool het Meesterwerk een krans bij het oorlogsmonument.
FOTO: CAROLINE STEENBERGEN

Verwenbehandeling
vrouwen met kanker

Want vis is feest!

Ingezonden brief

Herdenking De tranen zijn nog niet gedroogd

aangeboden. In DrieMaasStede is het thema ‘Spiegelen aan
de toekomst’, dat alles maken
heeft met de start van de
nieuwbouw. Medewerkers
worden verwend met lekkere
hapjes en een chinees buffet.
Daarnaast komen er een aantal artiesten optreden. Medewerkers van Argos ThuisZorg
krijgen een verwentraktatie,
maar wat dat inhoudt blijft
nog een verrassing! De locaties van Argos Zorggroep proberen elk jaar van de Dag van
de Verpleging iets bijzonders
te maken.

Visgilde Voordelig Gevangen

Lekkerbekjes
4 halen =
3 betalen

kken!
Vers voor u geba
niet!
Vergeet de saus
Visgilde Ovenschotel

Neustongfilet
in peper-roomsaus
2 pers. e

8.30

Italiaanse
roerbak
100 gram e

1.95

Gebakken
inktvisringen
portie e

2.25

Visgilde Schiedam
W.C. Spaland, Hof van Spaland 65
3121 CA SCHIEDAM-NOORD
Telefoon 010 247 01 90, fax 010 247 01 91
www.visgilde.nl

