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”Ondanks de harde Corona Lockdown hebben we 

toch veel plezier met elkaar gehad en is het 

respect voor elkaar enkel maar sterker 

geworden.” 
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1: Verslag Hof in Zuid 2021 (activiteitenagenda 2022 bijgevoegd )  

2: Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 

3: Verslag Kascontrole Commissie. 
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Verslag Hof in Zuid 2021, 

 

Niet wetende wat ons in 2021 te wachten stond en er op rekende dat 

het niet slechter kon dan in 2020 werden we in januari al direct met 

de neus op de feiten gedrukt. Geen bezoekers en activiteiten in het 

Hof in Zuid vanaf januari tot en met mei. Een moeilijke tijd waarin 

alle zeilen bijgezet moesten worden om met onze bezoekers contact 

te blijven houden. Een praatje op straat en altijd de vraag wanneer 

gaat de club weer open moest heel lang met nog even volhouden 

beantwoord worden. 

Gelukkig werd er op maandag en dinsdagochtend wel bloed geprikt 

door de medewerkers van het st. Franciscus/Vlietland  zodat er toch 

mensen binnen kwamen die we normaal  bij hun activiteiten tegen 

kwamen. “ hé lekker dat we toch nog even zijn geweest” wat altijd 

uitmondde in een praatje en een bakkie met de aanwezige vrijwilliger 

van dienst. 

In maart werden de activiteiten verder uitgebreid met het 

versoepelen van de regelgeving, zo kon de bibliotheek weer open en 

werden de contactberoepen, pedicure en stoelmassages, weer 

opgestart worden wat toch weer wat gezelligheid in het Hof in Zuid 

opleverde. 

Omdat het eten met elkaar node gemist werd  kwam er het idee om 

online te gaan koken. Onze kok Rudo draaide een maaltijd op papier 

in elkaar, kocht de te gebruiken producten in, vulde voor elke 

deelnemer een tas met producten die dan door de deelnemer 

opgehaald en betaald werd. Klokslag half zes  werd de tablet 
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opgestart en zagen de deelnemers thuis exact wat de kok in het Hof 

in Zuid bereidde en kookten en bakten dat thuis mee. In een voor 

iedereen te volgen tempo werd er een complete maaltijd gemaakt 

welke na ongeveer 45 minuten thuis heerlijk opgegeten werd. De 

volgende dag deed Rudo maar geen schoenen aan, daar had hij toch 

naast gelopen door de vele complimenten die hij kreeg. Online koken 

is 4 maanden een succes geweest en is in augustus weer ingeruild 

voor de Lange Tafel. Een activiteit die top één staat bij het lijstje 

activiteiten. 

Een goede boost heeft ook het stemmen in maart meegebracht. Veel 

mensen over de vloer die nog nooit van het Hof in Zuid hadden 

gehoord, laat staan dat het hun stembureau was. Vrijwilligers 

maakten van de gelegenheid gebruik om wijkbewoners, die dat 

wilden, rond te leiden binnen het gebouw en hen te vertelden wat er 

allemaal gebeurde. Voor velen was het een verrassing dat er ook een 

bibliotheek gevestigd was zo dicht bij hun in de buurt. 

Vanaf juni werden de reguliere activiteiten mondjesmaat weer 

opgestart waarbij de nodige voorzichtigheid in acht werd genomen. 

In alle clubjes werden afspraken met elkaar gemaakt over het wel of 

niet werken met een QR code controle en in goed overleg hebben we 

voor elke activiteit lijsten gemaakt van bezoekers en 

telefoonnummer genoteerd zodat we in geval van besmetting snel 

alle betrokkenen op de hoogte zouden kunnen brengen. Met de wet 

op de privacy in het achterhoofd en in goed overleg met alle 

deelnemende partijen zijn we er zonder corona besmettingen 

doorheen gerold. 



 
 

      

  

5 
 

Ook bij diverse verhuurringen in het weekend werd de QR code 

gecontroleerd of er werd een testbewijs overlegd, met goede 

afspraken en begeleiding leverde dat geen enkel probleem op. 

Doordat Buurthuizen en Wijkcentrums onder een andere regelgeving 

vallen door hun sociale rol binnen hun wijk, waar we via 

www.lsabewoners.nl van op de hoogte gehouden worden, hebben 

we diverse activiteiten heel lang door kunnen laten draaien. 

Reguliere activiteiten hoefden niet om 17.00 uur te stoppen en de 

reguliere avondactiviteiten zoals schaken en klaverjassen konden 

gewoon hun ding doen waarbij wel het sluiten van de baractiviteiten 

wat alcoholische dranken aangaat om 20.00 uur hebben gestopt en 

de kassa ter controle gesloten. 

Half december werd de harde lockdown ingevoerd waarbij we in 

goed overleg met onze partners één lijn getrokken hebben, ALLES 

DICHT. 

 Gelukkig hebben we op 17 december met alle vrijwilligers bij elkaar, 

met mondkapje op tijdens het lopen en 1,5 meter afstand aan tafel, 

onder het genot van een heerlijk buffet, bedankt Rudo, en een 

schitterend kerstpakket voor iedereen, afscheid genomen van het 

Hof in Zuid jaar 2021.   

In dit moeilijke coronajaar kwam ook de fijne samenwerking met alle 

andere partijen in de wijk tot zijn recht. Bijspringen daar waar nodig  

wordt een normale zaak en heeft de verstandhouding binnen de wijk 

enkel maar verstevigt. Op elkaar kunnen bouwen en rekenen geeft 

een goed gevoel en dat dit altijd met gesloten beurzen gaat, een berg 

voldoening. 

http://www.lsabewoners.nl/
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Ondanks dat het voor het Hof in Zuid financieel in 2021 geen topjaar 

is geweest zijn er altijd nog mensen en instellingen die het veel 

moeilijker hebben en zijn we als organisatie trots dat we dit jaar 

wederom een donatie aan de Voedselbank hebben kunnen doen 

toen zij aangaven waar behoefte aan was voor de Kerst. Op de 

donderdag voor Kerst werden er 60 bladen met per stuk 30 eieren 

bezorgd bij het uitgeefpunt in de Groenelaan een actie die met 

applaus werd beloond. Ook de winkelier uit de Groenlaan die ze 

leverde was dik tevreden en heeft er voor ons een leuk prijsje van 

gemaakt. 

In de Pionier aan de Lekstraat had men zich al verheugd op een 

geweldig Sinterklaasfeest in de ontmoetingsruimte beneden. Men 

had er geen rekening mee gehouden dat er voor deze activiteiten 

geen mogelijkheid was en er geen wijkbudget meer aangevraagd kon 

worden. Organisator Lenie van der Heiden wist niet hoe ze dat moest 

brengen bij de bewoners van de Pionier en zat met de handen in het 

haar. Met een klein bedrag was ze geholpen en heeft voor iedere 

bewoner een cadeautje gekocht en dat bij de deur afgeleverd met 

een beker warme chocolade melk met slagroom. Heerlijk al die blije 

gezichten liet ze na afloop weten. 

Verder werd er financieel bijgedragen aan het laten maken van een 

afdekplaat voor de fontein die geschonken is door Piet Sanders Jr. na 

de restauratie van het project in 2009. De bronzen fontein gaat 

tussen oktober en maart uit maar door de open bovenkant kwam er 

altijd veel zand en bladeren in het systeem wat dan weer 

verstoppingen opleverde. Een stevige afdekplaat met kerstboom 

standaard zorgde in de Kerst en Nieuwjaars tijd voor een schone 
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fontein en een prachtige verlichte boom en vele tevreden bewoners 

op het plein. 

Afgelopen jaar hebben we ons ook weer gesteund gevoeld door de 

financiële bijdrage van respectievelijk, de gemeente Schiedam,  

Woonplus, Senioren Welzijn (Stoed) en Pameijer. Door deze 

bijdragen heeft het Hof in Zuid een stevige basis en kunnen we een 

crisis als corona goed doorstaan. Zonder anderen te kort te doen 

willen we Marcel Kreuger bedanken voor zijn gevraagd en 

ongevraagd advies en incidentele bijdrage als er grote uitgaven 

waren. 

Een dikke pluim en grote dank gaat dit jaar ook weer uit naar onze 

vrijwilligers, zij hebben er mede voor gezorgd dat we het Hof in Zuid 

draaiende en corona buiten de deur hebben kunnen houden. 

 

 

Namens het bestuur Hof in Zuid: 

Sjaak Bijloo - Voorzitter 

Sabine Dingler- Penningmeester 

Olga Notenboom – Bestuurslid 

Marcel Diederiks – Secretaris 

Albert Bons – Bewonersvertegenwoordiger 
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