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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
De naam Soos Blauwhuis heeft betrekking op de vorige locatie van de vereniging en is 

overigens ook toepasselijke op de nieuwe locatie. De oude locatie heette Blauwhuis en was 

in het verleden een “werkplaats voor gevallen vrouwen”. Met blauwsel werd in die tijd witte 

was gebleekt. De nieuwe locatie ligt aan het Spinhuispad, Spinhuis is Bargoens voor “Huis 

van Bewaring” en heeft in die zin overeenkomsten met het oude Blauwhuis. 

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 
Wij zijn een “groot steedse” seniorenvereniging met ongeveer 25 activiteiten en 

lokale/regionale belangenbehartiging uit zich in ondersteuning voor senioren bij systemen 

en instanties. 

 

Naast belasting invulhulp + 450 x per jaar, worden per jaar gemiddeld zo’n 600 senioren 

bijgestaan in de breedste zin van het woord. 

 

Wij organiseren verschillende activiteiten (niet uitputtend), waaronder:  

 Dagelijks open. 

 Thema zondagen: educatieve activiteit, gezamenlijke maaltijd en als afsluiting een 

vrolijke activiteit. 

 Biljarten en kaarten voor senioren. 

 Kerstkaarten maken/knutselen. 

 Senioren gym. 

 Het Roze café voor LHBT-ers (Lesbisch, Homoseksueel, Bi-seksueel & 

Transgender) 

 Digitale educatie & ondersteuning. 

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Soos Blauwhuis is een vereniging die voor en door senioren een groot aantal activiteiten 

organiseert, ondersteuning biedt op sociaal- maatschappelijk terrein, lokaal de belangen 

van senioren behartigt en een verantwoord cultureel en educatief programma organiseert. 

Wij bewerkstelligen hiermee dat senioren: Langer zelfstandig kunnen wonen zonder in 

eenzaamheid of isolement te raken, contacten in stand houden en- of nieuwe contacten op 

kunnen doen in een vertrouwde omgeving en dat zij in Schiedam worden 

vertegenwoordigd binnen voor senioren belangrijke gremia.  

Daarnaast streven er naar om, om levensvatbaar te blijven, het ledenaantal jaarlijks te 

vergroten of op zijn minst op peil te houden, hiertoe worden met enige regelmaat naast de 

bestaande activiteiten nieuwe activiteiten, gericht op de senior van de toekomst, bedacht en 

georganiseerd en de eigen en (sociale) media gezocht. 

 

Dit doen we vanuit de gedachte dat iedere senior het verdient niet te vereenzamen, hij/zij 

er toe doet en zo lang mogelijk, zelfstandig en actief, deel moet uit kunnen blijven maken 

van de Schiedamse samenleving. 
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4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties om effectiever en 

efficiënter te werken, maar ook om het aanbod activiteiten te vergroten. Een voorbeeld 

hiervan is de (incidentele) samenwerking met WOT’s, waar wij mensen naar 

doorverwijzen. Op hun beurt verwijzen de WOT’s weer mensen naar ons. Daarnaast zoeken 

wij samenwerking met andere organisaties die zich bezig houden met 

eenzaamheidsbestrijding en of educatie aan senioren. Wij bieden hen ruimte en 

mogelijkheden waar zij gebruik van (kunnen) maken. Modelspoorvereniging Schiespoor is 

ingetrokken bij ons en voeren hun activiteiten binnen het Blauwhuis uit. Verder werken wij 

stedelijk samen met de Katholieke Ouderen Bond (KBO), de Protestant Christelijke 

Ouderen Bond (PCOB, Senioren Welzijn, De gemeente Schiedam regulier overleg met 

wethouder van Aaken (als overleg orgaan Samenwerkende Ouderen Bonden SOB). 

Regionaal wordt samengewerkt met de Stichting Regionaal netwerk Ouderen 

Gehandicapten (RNO-G) en GENERO, beide kennisplatforms op het gebied van 

ondersteuning aan senioren en mindervaliden. 

 

 

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

voor Schiedammers? 
Door in gesprek te gaan met de leden door hen expliciet om feedback te vragen op de 

activiteiten in ons clubblad. De vraag wat de behoefte is, staat hierbij centraal. 

 

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
+ 1.000 leden. 
 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Via ons eigen verenigingsblad 10 x per jaar en een vaste 2 wekelijkse column in het Nieuwe 

Stadsblad. Daarnaast zijn we zichtbaar op Facebook en op de website. We zijn ook 

regelmatig te horen en te zien op de lokale nieuws media. Mond op mond reclame speelt 

ook een belangrijke rol. 

 

 

 

Vrijwilligers senioren Vereniging Soos Blauwhuis 
Adres:   Spinhuispad, 36 – 50, 3111 PX Schiedam 

Contactpersoon: Cor Heukels 

E-mail:   soosblauwhuis@outlook.com 

Website:  www.societeit-blauwhuis.webnode.nl 

Tel:   010 – 426 28 08 

Omvang organisatie: Ruim 1000 leden 

Bestuur:  8 personen en ongeveer 25 vrijwilligers 
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