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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
Sint Jozef was onderdeel van KBO (Katholieke Ouderenbond). In 1970 heeft het zittende 

bestuur besloten uit te treden en alleen door te gaan onder de naam Senioren Sociëteit Sint 

Jozef. 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

Onze doelstelling is Senioren +55 die in Schiedam en omgeving wonen de mogelijkheid te 

bieden binnen onze SOOS sociale contanten te maken en diverse activiteiten te ontplooien. 

Een van onze belangrijkste activiteiten is biljarten, van de vijf aanwezige biljarttafels 

maken zeven verschillende biljartverenigingen gebruik. Van september tot april 

organiseren we iedere dinsdag een Maassteden Bokaal Toernooi. Overigens kunnen de 

Senioren bij ons ook terecht voor bridgen, klaverjas- en rummikuppen. Momenteel zijn wij 

in onderhandeling met een Koersbalvereniging die bij ons onderdak hoopt te vinden. 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Door samen te werken met diverse instanties, bijvoorbeeld de WOT’s en 

Welzijnsorganisaties, proberen wij Senioren het huis uit te krijgen en aan activiteiten deel 

te laten  nemen. 

 

Het bieden van vaste momenten van gezelligheid in de week aan Schiedammers en 

anderen die daar behoefte aan hebben. In een sfeer van vertrouwen kunnen de leden elkaar 

ook dingen vertellen, ervaringen delen en, mocht dat aan de orde zijn, elkaar wijzen op 

mogelijkheden van advies en ondersteuning in de stad. 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Het is goed als bijvoorbeeld buurtcentra of het WOT van ons bestaan weten. En van de 

mogelijkheden die onze locatie biedt. 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Door een aantal keren per jaar met de Samenwerkende Ouderenbonden zaken te 

bespreken die Ouderen bezig houden in onze stad. Met de leden die de SOOS bezoeken 

hebben wij dagelijks contact over hetgeen hen bezig houdt en waar de eventuele 

knelpunten liggen. 

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
We hebben ongeveer 120 leden, onder wie ook mensen uit Vlaardingen en Rotterdam. 
 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Via onze Website en van horen zeggen, immers als mensen het naar de zin hebben, praten 

zij er over. Bij bijzondere gelegenheden zoeken we de publiciteit bij lokale media, zoals ZOS 

radio, het Nieuwe Stadsblad, het Groenoord-magazine of de Stadsomroep. Soms zoeken we 

de mensen ook op, zoals tijdens het Groenoord-festival waar we bij de tafel van Optisport 

stonden. 
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Stichting Senioren sociëteit St. Jozef 

Adres:   Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam 

Contactpersoon: n.v.t. 

E-mail:   info@sintjozefschiedam.nl 

Tel:   06 – 512 67120 / 06 – 1291 1937 

Website:  www.Sintjozefschiedam.nl 

Omvang: Alle contactpersonen binnen onze organisatie zijn vrijwilligers. Wij 

hebben ongeveer 120 leden. 


