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We kunnen niet alles in 
Groenoord Magazine plaatsen, 

maar wel op de website. 
Stuur uw activiteit in 

Groenoord met een foto naar 
info@schiedam-groenoord.nl

KIJK REGELMATIG OP 
ONZE WEBSITE VOOR
ACTUELE INFORMATIE!
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Wijkprocesmanager Hüseyin Kalyoncu:

TUSSENSTAND WIJKUITVOERINGSPROGRAMMA 
(WUP) GROENOORD 2016

Belangrijke onderwerpen in dit WAP zijn onder andere 
de sociale samenhang, eenzaamheid, multiprobleem-
gezinnen, schooluitval, werkloosheid, veiligheid en 
sport en beweging.  

Op basis van het WAP hebben dezelfde partijen vervol-
gens met elkaar nagedacht over concrete acties die 
nodig zijn om deze doelstellingen voor de wijk te 
behalen. Er kwamen actiepunten uit voort die zijn 
opgenomen in een programma dat Wijkuitvoerings-
programma (WUP) Groenoord is genoemd.  
2017 is het laatste jaar dat zowel het WAP als het WUP 

In 2013 hebben bewoners, instellingen en gemeente samen de doelstellingen bepaald om het 
woon- en leefklimaat in Groenoord te verbeteren. Deze doelstellingen werden opgenomen in het 
zogenaamde Wijkactieprogramma (WAP) Groenoord 2013-2017. 

geldig zijn. Daarom is begin dit jaar de tussenbalans 
opgemaakt. Wat is er allemaal gedaan en bereikt? Wat 
gaat goed en wat kan nog beter? Waar moet meer inzet 
op komen? Wat moet anders aangepakt worden? Hier is 
een rapport over geschreven. Omdat het rapport te 
groot is om in dit magazine op te nemen, hebben wij 
het voor u op de website geplaatst. 

Indien u benieuwd bent naar het antwoord op de 
bovengenoemde vragen, kijk dan op de website 
schiedam.nl/wijkgroenoord.html.

SLOOP-NIEUWBOUW GROENOORD-ZUID

Na onderzoek en overleg is geconcludeerd dat er niet 
meer dan twee complexen gesloopt kunnen worden 
om vervangen te worden door nieuwbouw: de 
complexen Johan Wagenaarstraat 2-104 en 
Diepenbrockstraat 2-101. 

De huurders van deze complexen worden vanaf 2023 
‘uitverhuisd’ ter voorbereiding op de sloop en zij zijn 
schriftelijk geïnformeerd door Woonplus. 

Op de locaties die vrijkomen na de sloop zullen met 
name sociale huurwoningen worden gebouwd.  

In de afgelopen maanden hebben Woonplus en de gemeente met elkaar overleg gepleegd over de 
vraag in welke mate sloop-nieuwbouw in Groenoord-Zuid gerealiseerd kan worden.
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Na de voorstelling in 
gesprek met het publiek

In aanwezigheid van wethouder Patricia van Aaken is op 10 november 2016 de voorstelling 
‘Portretten’ in première gegaan. De theatervoorstelling, op de locatie van Ruimte in Beweging, 
was een groot succes. Een aantal Groenoorders laat met het toneelstuk zien dat eenzaamheid veel 
voorkomt in onze maatschappij en vraagt hiermee bewustwording voor deze problematiek. 

THEATERVOORSTELLING ‘PORTRETTEN’ GAAT OP TOURNEE
EENZAAM BEN JE NIET ALLEEN

De voorstelling is in diverse wijken van Schiedam te zien.
U kunt zich aanmelden bij onderstaande adressen.
Datum Aanvang Locatie Contact
do    2 Maart  20.00 – 21.30 Wijk Groenoord, Beethovenflat,  zengin@wotschiedam.nl
zo    5  Maart  14.00 – 15.30  Wijk Oost, Wijkcentrum Oost,  oeveren@wotschiedam.nl
do    9  Maart  19.00 – 20.30  Wijk Zuid, De Pionier, Lekstraat 26,  contact@jsprojecten.nl
do  16 Maart  14.00 – 15.30  Wijk Nieuwland, Wijkcentrum Dreesplein,  adenouden@dock.nl
wo 22 Maart  19.30 – 21.00  Wijk West, Wijkcentrum De Erker,  jvdoorn@dock.nl
wo 29 Maart  14.00 – 15.30  Wijk Groenoord, Harg Spaland,  m.vanboxtel@frankelandgroep.nl
wo   5  April   14.00 – 15.30  Wijk Zuid, Hof in Zuid, 06-33610984 of  sjaakbijloo@hetnet.nl
wo 19 April   14.00 – 15.30  Wijk West, Frankeland,  h.vandergaag@frankelandgroep.nl
zo  21 Mei     14.00 – 15.30  Wijk Centrum, Soos Blauwhuis,  010 - 42 62 808 Nel of Nico
wo 31 Mei     18.30 – 20.00  Wijk Centrum, Ruimte in Beweging,  zengin@wotschiedam.nl

Het nagesprek met het publiek is een belangrijk 
onderdeel van de voorstelling. Het achterliggende idee 
is met elkaar in gesprek te raken over de voorstelling 
en te luisteren naar verhalen en ervaringen van de 
aanwezigen over eenzaamheid en alleen zijn.

Een aantal reacties uit het publiek waren: fris, energiek, 
origineel en herkenbaar. De wethouder gaf aan blij 
te zijn met de theatervoorstelling en zag het als een 
waardevolle bijdrage aan de bewustwording van 
eenzaamheid.

Meer info:
Orhan Zengin
06 - 10 55 31 90
Rob Kent
rob@schiedam-groenoord.nl
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SWS Welzijn en DOCK zijn per 1 januari 2017 samengegaan onder de naam DOCK.
De drijfveer achter de fusie is het versterken van de dienstverlening en het aansluiten op lokale 
behoeften. SWS Welzijn heeft een betrouwbare partner gevonden die de activiteiten overneemt.

Wat is DOCK?
DOCK is al twintig jaar actief op het gebied 
van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, 
maatschappelijke participatie, maatschappelijk 
werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk. 
DOCK brengt talenten en mogelijkheden samen en 
ondersteunt daar waar nodig is.

Regiodirecteur
Caroline Kolenbrander is regiodirecteur voor Rotterdam 
en Schiedam. Stichting SWS Peuters gaat niet mee 
in de overname. De acht peuterspeelzalen worden 
overgenomen door Stichting Kinderopvang Noah, 
Kinderopvang Mundo en Komkids Kinderopvang.

Geen merkbare veranderingen
De overname brengt voor u als bewoner geen 
merkbare veranderingen met zich mee. De staffuncties 
zijn gevestigd op het servicebureau van DOCK aan 
de Crooswijkseweg 50b te Rotterdam. De huidige 
activiteiten op de locaties waar SWS Welzijn werkzaam 
is blijven bestaan. Alle medewerkers van SWS Welzijn 
komen in dienst van DOCK Rotterdam. U houdt dus uw 
vaste contactpersoon.

THEATERVOORSTELLING ‘PORTRETTEN’ GAAT OP TOURNEE
EENZAAM BEN JE NIET ALLEEN

DOCK, DE NIEUWE NAAM VOOR SWS WELZIJN

Nieuwbouw De Elton en De Elvis
Misschien heeft u al gezien dat er twee nieuwe 
appartementencomplexen worden gebouwd op de 
hoek van de Eduard van Beinumlaan en de Vivaldilaan. 
Deze gebouwen gaan De Elvis en De Elton heten. 
De werkzaamheden zijn in december 2016 gestart en 
zullen een jaar duren. Daarna gaat de gemeente aan 
de slag met de buitenruimte: parkeerplaatsen, groen en 
aansluiting Van Beinumlaan/Vivaldilaan. 

Herinrichting Johann Straussplein
In de eerdere edities van dit magazine is hier al over 
geschreven. Nu gaat het om de voortgang. 

Met de werkzaamheden in het parkgedeelte van het 
Johann Straussplein zal medio maart gestart worden. 
Voor de zomer is het hele park opgehoogd, zijn de 
paden gerealiseerd en de speeltoestellen geplaatst. In 
het najaar wordt het werk afgemaakt door het planten 
van bomen en het groen. Omwonenden zijn hierover 
reeds geïnformeerd en er wordt nog een bijeenkomst 
georganiseerd voor meer uitleg over de uitvoering van 
deze werkzaamheden. 

Zoals bekend, wordt daarnaast ook het ‘woongedeelte’ 
van het Johann Straussplein volledig nieuw ingericht. 
Deze werkzaamheden zullen naar verwachting 
na de bouwvak starten. Ook in dit geval worden 
omwonenden per brief geïnformeerd en komt er een 
bijeenkomst over de uitvoering.

FYSIEKE PROJECTEN

Herinrichting Laan van Bol’Es
Ook eerder bekendgemaakt, is de herinrichting 
van de Laan van Bol’Es. Wellicht is u al opgevallen 
dat er gestart is met het kappen van bomen. Dit is 
voorbereidend werk. In de zomerperiode (juli tot en 
met september) zal de echte herinrichting uitgevoerd 
worden. Daarna ligt er weer een strakke en veilige 
Laan van Bol’Es. Uiteraard zijn de omwonenden 
geïnformeerd over de voortgang en krijgen ook zij een 
bijeenkomst over uitvoeringskwesties.   

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie en impressiebeelden, kijk 
op: www.schiedam.nl/131036-groenoord.

Appartementencomplexen ‘De Elvis’ en ‘De Elton’.
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In november 2016 is er een cursus weerbaarheidstraining gestart voor jonge meiden in de leeftijdscate-
gorie van 11 tot en met 14 jaar. De meesten zaten in groep 7 en 8 van de basisschool. Dit was een samen-
werking van het WOT Groenoord en DOCK in de gymzaal van basisschool Loep.

HET WIJKONDERSTEUNINGSTEAM / DOCK

Onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de 
bijeenkomsten waren o.a. omgaan met lastige situaties, 
zelfvertrouwen vergroten, opkomen voor jezelf en nee 
leren zeggen.

Er werd niet alleen met elkaar gepraat, er waren ook 
momenten dat de meiden hun energie kwijt konden 
door te bewegen in de grote gymzaal. We deden 
oefeningen die aansloten bij de thema’s waar we met 
elkaar aan werkten. Samen met een acteur konden de 
meiden lastige situaties oefenen en werd er creatief 
gewerkt.

STRAATTEAMS, 
SUBSIDIE EN ELK JAAR EEN KERSTBOOM

Als straatteam bepaalt u zelf wat voor soort activiteit u 
organiseert en hoe vaak per jaar u dat doet. De activi-
teiten van de bestaande straatteams in Groenoord zijn 
dan ook erg verschillend. Meestal zijn het activiteiten 
voor de kinderen, maar er worden ook kerstfeesten 
georganiseerd of Sinterklaas. Om deze activiteiten te 
organiseren, kunt u een subsidie krijgen van e 500,- per 
jaar. Er zijn slechts een klein aantal voorwaarden om 
voor deze subsidie in aanmerking te komen: 

Een straatteam is een groep buren die jaarlijks een of meerdere activiteiten organiseert in de eigen 
straat, op het plein voor de deur of zelfs in het eigen wooncomplex als daar een gemeenschappelijke 
ruimte is. Het doel is dat mensen elkaar beter leren kennen en er een prettig leefklimaat ontstaat 
in de buurt. 

In januari werd het eerste gedeelte van de cursus 
afgerond, maar in maart 2017 gaan we weer 
enthousiast verder. Lijkt het je leuk en kan je wel wat 
hulp gebruiken om lekkerder in je vel te zitten en 
weerbaarder te worden? Geef je dan op.

Dit kan bij het WOT:
Heleen Kooloos: 06 - 53 98 53 67 
of Natalie Kool: 06 - 10 45 06 59 
Of bij Dinie de Waal van DOCK: 06 - 30 98 81 46.

●  U organiseert als straatteam minimaal één activiteit 
per jaar. 

●  Een of meerdere buren van uw straatteam nemen 
minimaal twee keer per jaar deel aan het wijkoverleg. 

●  De subsidie mag niet besteed worden aan eten en 
drinken, behalve een klein hapje en wat te drinken 
voor de kinderen. 

Als u aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet, 
ontvangt uw straat/plein tevens elk jaar een kerstboom 

KIJK VOOR ACTUELE INFORMATIE 

OP DE WEBSITE:

WWW.SCHIEDAM-GROENOORD.NL
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LANDELIJKE 
OPSCHOONDAG 2017
Om zwerfafval extra onder de aandacht te brengen, 
organiseert Stichting Nederland Schoon jaarlijks
de Landelijke Opschoondag. Dit jaar is dat op zaterdag 
25 maart. Alle scholen die rondom deze datum een 
schoonmaakactie organiseren, krijgen een mooie 
beloning. Op talloze plekken in het land gaan deze 
dag vrijwilligers aan de slag om te laten zien dat ze 
schoon genoeg hebben van zwerfafval.
De afgelopen jaren zijn in Schiedam in diverse straten 
en buurten zwerfvuil- en grofvuilacties uitgevoerd door 
een groot aantal vrijwilligers. Het zou mooi zijn die 
traditie dit jaar voort te zetten.

De gemeente kan vrijwilligers tijdens de opschoondag 
ondersteunen, onder andere door het uitlenen 
van schoonmaakmaterialen. Iedere groep die zich 
aanmeldt, ontvangt in ieder geval schoonmaaksets
die de volgende materialen bevatten: zakken, bezems, 
prikstokken, veger/blik, hesjes en
handschoenen. Indien u daarnaast andere materialen 
nodig heeft, dan horen wij dit graag.

Het defi nitieve programma van de Landelijke 
Opschoondag wordt op de gemeentepagina en op de 
website van de gemeente Schiedam bekend gemaakt 
(www.schiedam.nl).
Voor meer informatie, of als u behoefte heeft aan 
verdere ondersteuning, kunt u contact opnemen met
de wijkprocesmanager van Groenoord:
Hüseyin Kalyoncu 010 - 219 1031.

LIKE ONS OP FACEBOOK 

EN BLIJF OP DE HOOGTE 

VAN DE ACTIVITEITEN 

IN GROENOORD!
als u dit wenst. Deze kerstboom wordt door ons 
geplaatst en na de feestdagen weer verwijderd. U hoeft 
daar dus niets voor te doen.

Voor alle duidelijkheid: bovengenoemde subsidie staat 
helemaal los van het wijkbudget. Dat wil zeggen: of u 
nu wel of geen straatteam vormt, u kunt altijd (ook) 
een aanvraag indienen voor een subsidie uit het 
wijkbudget voor een activiteit of initiatief dat u wilt 
organiseren. Hoe u zo’n aanvraag voor wijkbudgetsub-
sidie indient, staat in Groenoord Magazine nummer 2 
van vorig jaar.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over 
hoe het allemaal werkt. Misschien vraagt u zich af wat 
nu precies wel en niet mogelijk is. Daarom hebben wij 
een bijeenkomst georganiseerd op dinsdag 18 april 
om 19.30 uur bij het WOT (van Beethovenplein 
162). Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer uitleg 
en antwoord op al uw vragen. 

Als u interesse heeft om deze bijeenkomst bij te wonen, 
meldt u zich dan aan bij: 
Dinie de Waal, via e-mail ddwaal@dock.nl, 
of telefonisch 06 – 30 98 81 46 of
Orhan Zengin, via e-mail zengin@wotschiedam.nl,
of telefonisch 06 – 10 55 31 90

Mede namens Dinie en Orhan, 
Hüseyin Kalyoncu, gemeente Schiedam, 
wijkprocesmanager Centrum en Groenoord 
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DE LOEP
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‘Mijn naam is Annemieke Jeene. 
Ik ben directeur van basis-
school Loep. Een school met 
enthousiaste en nieuwsgierige 
kinderen. Zoals een nieuwe 
leerling laatst zei: ‘u bent vast 
een trotse directeur’. Toen ik 
haar vroeg waarom ze dat 
zei, antwoordde ze: 
‘U heeft allemaal aardige 
kinderen op deze school’. 
Een mooier compliment kan 

je als directeur niet krijgen.’

Je mag zijn wie je bent
Op onze school werken wij aan een veilig klimaat. Wij 
vinden het heel belangrijk dat je mag zijn wie je bent. 
Dat kinderen respect hebben voor de ander en luis-
teren naar elkaar. Maar ook leren van elkaar en leren 
over elkaars achtergrond. Alleen door elkaar goed te le-
ren kennen bouw je een samenleving die prettig is om 
in te leven, te leren en te werken. Op Loep bouwen wij 
aan een open en positief klimaat met een enthousiast 
en betrokken team.

Loep is een openbare school met een verfrissend, toe-
komstgericht concept dat uniek is voor Schiedam. Kennis 
en sport zijn op onze school twee belangrijke pijlers. 

Adri Edenburg - Groenoord Magazine bracht een bezoek aan Annemieke Jeene van basisschool Loep. 
Er gaat hier veel veranderen, er zijn plannen voor nieuwbouw en de school heeft de ambitie om 
een Integraal Kindcentrum (IKC) te worden. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van alle 
vorderingen. Maar eerst stelt het hoofd van de school zich graag aan u voor.

Er worden op dit moment plannen gemaakt voor de 
nieuwbouw. In maart of april wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd voor de wijkbewoners. Op deze avond 
worden de nieuwbouwplannen gepresenteerd en gaan 
we met elkaar in gesprek over de nieuwbouw en het 
nieuwe IKC. 

Loep is een Integraal Kindcentrum (IKC) in wording, 
dat wil zeggen dat kinderen tot 13 jaar bij Loep terecht 
kunnen voor (fl exibele) opvang, onderwijs en ontspan-
ning. Samen met KomKids kinderopvang zorgen wij 
ervoor dat baby’s, peuters en basisschoolleerlingen 

AMBITIEUZE PLANNEN VOOR 
BASISSCHOOL LOEP

‘Mijn naam is Annemieke Jeene. 
Ik ben directeur van basis-
school Loep. Een school met 
enthousiaste en nieuwsgierige 
kinderen. Zoals een nieuwe 
leerling laatst zei: ‘u bent vast 
een trotse directeur’. Toen ik 
haar vroeg waarom ze dat 
zei, antwoordde ze: 
‘U heeft allemaal aardige 
kinderen op deze school’. 

je als directeur niet krijgen.’
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DE LOEP
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het onderwijs en de zorg krijgen die zij nodig heb-
ben. Alles onder één dak. Uw kind voelt zich veilig en 
vertrouwd, de overgang naar de basisschool verloopt 
soepel, we bieden een doorgaande pedagogische lijn 
en u kunt erop vertrouwen dat uw kind gedurende de 
gehele dag in goede handen is.

Sport en bewegen
Sportiviteit is belangrijk binnen ons onderwijs. Onze 
leerlingen krijgen twee keer per week gym van een 
vakdocent. Sportief zijn betekent plezier hebben in 
bewegen, technieken oefenen, maar ook leren samen-
werken en kunnen omgaan met winnen en verliezen. 
Wanneer je regelmatig beweegt, ben je bovendien fi tter 
en kun je jezelf beter concentreren. 

Samen met vakdocenten en sportclubs bieden we 
sport- en beweegactiviteiten op niveau. Onze school 
is schooljudo-school, de tiende school van Nederland. 
Dit betekent dat kinderen vanaf groep 5 jaarlijks een 
lessencyclus judo krijgen. Judo is meer dan sporten. 
Tijdens de judolessen wordt er gewerkt aan de zeven 
kernwaarden: welbevinden, plezier, vertrouwen, weer-

baarheid, respect, samenwerken en discipline. Deze 
kernwaarden zijn waardevol voor de ontwikkeling van 
ieder kind.
Op 8 februari vond de kick-off van de wijksport- en 
cultuurvereniging plaats, speciaal voor kinderen die in 
Groenoord wonen of naar school gaan. 
Het was een mooie gelegenheid om kennis te maken 
met sporten zoals handbal en basketbal en verschil-
lende cultuuractiviteiten, zoals streetdance, zang, gitaar 
en kleuterdans. 

Bent u nieuwsgierig naar onze school en wilt u een 
rondleiding? Maak gerust een afspraak.

Annemieke Jeene, directeur OBS Loep
www.loepschiedam.nl
Facebook: loep schiedam

W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

‘Loep is een openbare school 

met een verfrissend, 

toekomstgericht concept dat 

uniek is voor Schiedam.’

Foto’s: Stephanie van den Hoek

Facebook: loep schiedam

KIJK VOOR ACTUELE INFORMATIE 

OP DE WEBSITE:

WWW.SCHIEDAM-GROENOORD.NL
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De liefde heeft me ooit van Goeree-Overfl akkee naar 
Schiedam gebracht, waar ik nog steeds met veel plezier 
woon en werk. Toen mijn dochters wat ouder werden 
ben ik in 2011 aan een studie Cultureel Maatschappelijke 
Vorming begonnen die ik in 2015 heb afgerond.
Nu ben ik hier sociaal werker met als specialisatie 
jeugdwerk, maar ik ben voor alle bewoners beschikbaar. 
Als wat oudere sociaal werker krijg je bij de jeugd toch 
wat meer respect in de groep.’ 

Met wie werk je samen?
‘Ik heb een heel team achter mij staan: Brahin, Mariska, 
Ali en Orhan van het Wijk Ondersteuningsteunings 
Team. Orhan is de schakel tussen het sociaal team en 
het WOT. Brahim, Ali en Mariska zijn ook sociaal werker 
en hebben altijd met jongeren gewerkt. Tegenwoordig is 
het werk verbreed en zijn ze ook inzetbaar voor de hele 
wijk. Maar hun specialisatie blijft het jongerenwerk.’

Hoe ziet jouw werkweek er uit?
‘Dat is best wel verschillend. Eén keer per maand op 
maandag hebben we teamoverleg. Hier bespreken 
we onderwerpen als: hoe gaat het in de wijk, waar 
zijn we mee bezig, wat gaan we samen oppakken, 
wat zijn we tegengekomen? Vanuit dit overleg worden 
verschillende taken uitgezet. Maar we hebben ook onze 
eigen werkzaamheden. Ik ondersteun de kledingbank, 

de knutselclub op de woensdagmiddag en op vrijdag 
de modemeiden. En straks gaat op maandag weer de 
weerbaarheidstraining voor meiden van start. Meiden 
moeten wat weerbaarder worden, moeten nee kunnen 
leren zeggen, op een goede manier.’

Hoe is de samenwerking met het WOT?
‘In de wijk hoor je allerlei signalen. Die signalen 
bundelen we en dan overleggen we met elkaar wat 
we daarvoor kunnen ontwikkelen. Dat gaat meestal 
in samenwerking met medewerkers van het WOT. 
We nemen een specialiteit van het WOT, die zijn 
gericht op zorg en hebben daarvoor verschillende 
trainingsvaardigheden. Het is mijn taak om daar 
een ‘sausje’ over te gieten. Want al het clubwerk dat 
bewoners bij ons doen is op vrijwillige basis en het 
moet ook wel leuk zijn. Als je tegen een kind zegt ‘ik 
vind dat jij wat weerbaarder moet worden en een cursus 
moet volgen, dan zeggen ze ‘ja, dag!’. Maar als je zegt 
‘we hebben een leuke meidenclub’ dan pakken ze een 
serieus onderwerp spelenderwijs op.’ 

Welke taken verricht je nog meer?
‘Vanaf 1 januari 2017 is SWS Welzijn samen gegaan met 
DOCK (lees hierover meer op pagina 5). We rapporteren 
onze bevindingen digitaal aan de gemeente Schiedam 
door middel van de nu beschikbare software. Dus naast 
het praktijkwerk is er ook een stukje administratie. 
Verder ondersteunen we bewoners en helpen we bij 
het organiseren van bijvoorbeeld het Zomerfeest. We 
stimuleren bewoners om iets voor anderen te doen 
en dat geeft bij hen veel voldoening. Zo helpen twee 
bewoners op vrijwillige basis mee met de knutselclub. 
Ik probeer naar mensen in de wijk te kijken door 
verschillende brillen, niet alleen door mijn eigen bril. Er 
zijn bewoners uit verschillen culturen. Probeer hen niet 
jouw eigen visie op te leggen, maar probeer je in een 
ander te verplaatsen.’

Dinie, wil je verder nog iets kwijt?
‘Ik vind het super leuk om in Groenoord te werken. 
Het is belangrijk om mensen te activeren en te 
enthousiasmeren. En daar ben ik best goed in, haha!’

Adri Edenburg - In de gemeenschapsruimte van de 
Bart van Hallenfl at ontmoet ik Dinie de Waal. Een 
van de vier (jeugd)sociaal werkers in Schiedam 
Groenoord. Haar vriendelijke lach en open 
uitstraling nodigen uit om haar eens wat vragen 
te stellen over haar werk in Schiedam.  

DOCK SCHIEDAM

de knutselclub op de woensdagmiddag en op vrijdag 

Naam: Dinie de WaalGeboren: DirkslandLee� ijd: 50 jaar Woont samen met: Paul en twee dochtersBeroep: Sociaal werkerBij: DOCK Schiedam

P a s p o o r t
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Henk Ponte - Deze pasteitjes zijn afkomstig uit Lissabon, Portugal. Al sinds mensenheugenis wordt 
deze lekkernij daar in enorme hoeveelheden gemaakt. Pasteis de nata zijn ooit ontstaan tijdens een 
crisis. Ze werden vanuit een klooster uitgedeeld om de mensen wat op te vrolijken. Ze zijn gemak-
kelijk te maken en verslavend lekker!
Wie kan ons beter helpen dan wijkgenoot Manuel wiens roots in Portugal liggen.

KOKEN MET.... MANUEL: PASTEIS DE NATA

Nodig:
2 eidooiers 1 vanillestokje
70 gram suiker 1 pakje bladerdeeg
1 fl inke eetlepel bloem bakvorm voor cupcakes
2,5 dl melk

Bereiding
Laat 3 plakjes bladerdeeg wat ontdooien. Bevochtig 
het eerste plakje met een beetje water en leg het 
tweede er op. Zo ook het derde. Rol het op tot een 
worst en bewaar het in huishoudfolie in de koelkast. 
Meng de eidooiers met de helft van de suiker en de 
bloem in een kommetje.
Kook de melk al roerende met een uitgeschraapt 
vanillestokje en de andere helft van de suiker. Giet 
de helft van de melk bij het eimengsel en meng 
het door elkaar. Doe het vervolgens weer terug bij 
de melk in de pan. Roeren en zachtjes een minuut 
laten doorkoken om de bloem te laten garen. Maak 

een bord nat 
en verdeel het 
mengsel er over. 
Dek het af met 
huishoudfolie, 
druk het wat 
plat en laat het 
afkoelen.
Verwarm de oven 
op 220 graden.

Snijd dan het 
rolletje deeg in 6 
stukjes. Zet elk 
stukje op z’n kant 
en vorm er een 
bakje van. Druk 
het deegbakje 
goed aan in 
de ingevette 
bakvorm. Verdeel het afgekoelde ‘puddingmengsel’ 
over de deegbakjes en bak ze af in 20 minuten. Wees 
niet bang voor wat geblakerde plekjes.
Haal na het bakken de pasteitjes uit de vorm en laat 
ze afkoelen.

Garnering:
Meng een eetlepel poedersuiker met een halve thee-
lepel kaneelpoeder. Doe het in een zeefje en strooi 
een laagje over de warme of lauwe pasteitjes. Smik-
kelen maar! En Manuel… obrigado!!

EEN BIEB IN JE FLAT?
Sinds enige tijd is er vorm gegeven aan een leuk 
initiatief. Beide ingangen van het Griegplein 
zijn namelijk voorzien van een boekenkast. 
Voor en door de bewoners!
Iedereen kan er een boek pakken. Na het lezen 
mag je het houden of weer terugzetten voor een 
ander.
Iedereen die boeken over heeft kan ze kwijt in 
deze mini bieb. Van literatuur tot en met kin-
derboeken…. alles is welkom!

Is dit wellicht een goed idee voor elders in 
Groenoord? Zo is het mogelijk jezelf en anderen 
veel leesplezier te geven!

De redactie
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In gesprek met Jan van Oossanen en kleinzoon Ryan

Ontstaan 
Stichting Activiteiten Groenoord (SAG), opgericht in 
2007, is een uitleenpunt voor activiteiten in Groenoord. 
Een centraal opslagpunt voor materialen, zoals 
tenten, tafels en stoelen, die werden aangeschaft via 
wijkbudget. Mensen kwamen de spullen meestal halen 
en brengen met een personenauto. Dat moet anders, 
dacht Jan, en hij ging op zoek naar een oplossing.

Inzet en doorzettingsvermogen 
Nadat Jan zich een jaar lang heeft ingezet om zijn 
plannen te verwezenlijken, heeft Groenoord nu 
een handige wijk(bestel)bus. Het Oranjefonds en 
de Gemeente Schiedam hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming. Inmiddels is Jan alweer bezig met een 
nieuw ‘project’: een andere opslagruimte.

Voor wie 
De wijkbus is geschikt voor zakelijk gebruik. 
Organisaties en bewoners die iets in de wijk willen 
organiseren en de bus of materialen nodig hebben, 
kunnen terecht bij het SAG. Zij dienen zelf zorg te 
dragen voor helpende handen.

Toekomst 
Jan maakt zich zorgen hoe het verder moet als hij stopt. 
Hij is daarom op zoek naar een of twee vrijwilligers 
met rijbewijs BE die zich willen inzetten voor 
succesvolle activiteiten in onze wijk. Deze medewerkers 
helpen bij het uitgeven, innemen en onderhouden van 
de uitleenspullen. 

Wilt u een beroep doen op de wijkbus, laat dit dan 
weten via e-mail: sag-groenoord@outlook.com.

WIJKBUS IN GROENOORD

Ontstaan 
Via Mw. Helmer, wonend in de Europaflat, komen we 
in gesprek met Yvonne de Jong (voorzitter) en Suus 
Steenaard (activiteitenondersteuner). We zien een 
mooie grote ruimte, die zo nodig in kleine ruimtes ver-
deeld kan worden.
De vereniging is op 18 mei 
1971 opgericht voor bewoners 
van het Griegplein. Iedereen 
uit de flat, evenals de bewoners 
van de andere Z-flats, is wel-
kom in de recreatieruimte.
Vorig jaar is het 45-jarig bestaan 
van de recreatievereniging ge-
vierd. Bijna honderd bewoners 
werden ontvangen, waaronder 
ook buitenleden. Mensen uit 
Groenoord die een kijkje willen 
nemen zijn van harte welkom 
en kunnen eventueel buitenlid 
worden.

Activiteiten
Een greep uit de activiteiten: klaverjassen, biljart, 
koersbal, yoga (voor dames en heren), kaarten maken, 
bloemschikken, computerclub en bingo. Er is op elke 

dinsdag een inloopmiddag en er worden ook thema-
dagen georganiseerd. En natuurlijk is er ieder jaar een 
gezellig kerstdiner.

Verloop
Merkbaar is de vergrijzing in de flat, er wonen veel ge-
pensioneerden. De recreatievereniging besteedt daarom 

extra aandacht aan ouderen 
en alleenstaanden. Er wordt 
energie gestoken in het leggen 
van contacten en waar mogelijk 
is er burenhulp. 
Weinig jongeren nemen deel 
aan de activiteiten, wat jammer 
is voor de verbinding tussen 
jong en oud. Iemand had het 
idee om een dartclub op te 
richten en bij navraag werd dit 
met enthousiasme ontvangen. 
Echter op het laatste moment 
haakte men af. De vereniging 
staat open voor nieuwe ideeën 
en activiteiten.

Contact
Voorzitter Yvonne de Jong 010-4705578
Facebook: Recreatievereniging Europaflat

RECREATIEVERENIGING EUROPAFLAT GRIEGPLEIN
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Als je iets goeds ziet, geef dan een compli-
ment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp 
aan.

Geef vandaag je glimlach aan een vreemde. 
Het is mogelijk de enige zonneschijn die hij 
vandaag ziet.

Zoals een zonnestraal een bloem doet open-
gaan, zo kan een vriendelijk woord een gezicht 
doen stralen.

Je kunt beter een nachtje slapen over wat je 
van plan bent, dan wakker te liggen over wat je 
gedaan hebt…

De eenzaamheid is een goede plaats om te bezoe-
ken, maar een slechte plaats om te verblijven.

Beoordeel je medemens zoals hij is, niet zoals jij 
hem ziet.

WIST U DAT.....de redactie uw bijdrage in deze 
rubriek op prijs stelt? Mail uw ideeën naar 
info@schiedam-groenoord.nl.

Gerda de Wit
Vrijwilliger zijn – 
mijn lust 
en mijn leven

Gerda de Wit
Vrijwilliger zijn – 
mijn lust 
en mijn leven

C O L U M N

Mijn naam is Gerda en ik ben vrijwilligster 
in het activiteitencentrum Beethoven. Ik 
ben 60 jaar en al 18 jaar een alleenstaande 
moeder.

Vroeger had ik als hobby genealogie 
(stamboomonderzoek). Dat deed ik met veel 
plezier. Als moeder heb ik de zorg voor mijn 
kinderen de voorkeur gegeven waardoor deze en 
andere hobby’s erbij ingeschoten zijn. Wel jammer, 
maar ik vond dat mijn kinderen al mijn energie en 
steun nodig hadden.  

Via de sociale dienst ben ik in contact gekomen 
met het activiteitencentrum Beethoven. Dat 
bleek voor mij een lot uit de loterij te zijn. Het 
vrijwilligerswerk is mijn lust en mijn leven nu mijn 
dochters volwassen zijn.

Zou ik dit werk niet hebben gehad dan was 
ik zeer waarschijnlijk in een sociaal isolement 
gekomen. Nu merk ik dagelijks hoe waardevol het 
is om contact met mensen te hebben. Ik heb nu 
veel sociale contacten en wordt gewaardeerd en 
gerespecteerd.

Ik zou tegen Groenoorders willen zeggen: meld 
je aan als vrijwilliger en maak contact met andere 
wijkbewoners. Of doe gezellig mee met een de 
vele activiteiten in Groenoord, er is vast iets bij 
wat je leuk vindt. Ik gun het eenieder om niet 
alleen te zijn.

W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

‘Ik gun het eenieder 
om niet alleen te zijn.’

WORDT OOK VRIJWILLIGER

Wilt u, net als Gerda, een activiteit 

ondernemen voor uw medebewoners 

of wilt u zich persoonlijk ergens voor 

inzetten in uw wijk? 

Neemt u dan contact op met:

Orhan Zengin (06-10 55 31 90) 

of Brahim Ayadi (06-34 94 12 52)

WIST U DAT WE OOK EEN 
WEBSITE HEBBEN WAAROP 
WE ACTUELE INFORMATIE 

VERMELDEN?
WWW.SCHIEDAM-GROENOORD.NL
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN GROENOORD        MAART, APRIL, MEI

Contact buiten spreekuurtijden
010-7541515 (werkdagen van 
8.00-20.00  uur) of mail naar 
groenoord@wotschiedam.nl

Openingstijden WOT
maandag 10.00-13.00 uur
woensdag 10.00-13.00 uur
donderdag 10.00-13.00 uur
Van Beethovenplein 162
3122 VL  Schiedam

‘t Fransje  Lisztplein 
Van Beethovenflat   Van Beethovenplein 161, iedere dag geopend
 (behalve zaterdag) van 09.00 tot 16.00 uur.
 De eerste drie weken van augustus gesloten.
Groenoordhuis-Zuid  Diepenbrockstraat 31a
Groenoordhuis-Midden  Bart Verhallenplein 50a
De Weerklank  Cornelia van Zantenplein 51
Gymzaal Loep  Peter van Anrooylaan 3
Het Zimmertje  Louis Zimmermannplein 55a, www.hetzimmertje.nl
van Raalte Kids  Albert van Raaltenplein, anneke-kalkhoven@live.nl
Evenement Watermouse  Jozef Oreliosingel

‘t Fransje  Lisztplein   Lisztplein   Lisztplein Openingstijden WOTOpeningstijden WOTOpeningstijden WOT
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KOERSBAL UITSMIJTERS

SENIOREN DANSLES

COMPUTERLES

maandag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 11.00  TAALLES NEDERLANDS  De Weerklank   010 - 471 80 09
10.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwijzing WOT nodig 06 - 517 617 57
13.00 - 17.00  KLAVERJASSEN  Van Beethovenflat  06 - 253 147 11
13.30 - 15.30  ZELF KLEDING REPAREREN  Groenoordhuis-Zuid  voor vrouwen  
15.30 - 17.00  LADIE OF GROENOORD  Gymzaal Loep     v.a. 20 maart voor meiden groep 7/8   06 - 463 148 21
20.00 - 22.00  SPORTINSTUIF  Groenoordhal of Margriethal  voor jongeren   06 - 349 412 52
18.30 - 23.00  BRIDGE  Van Beethovenflat  aanmelden verplicht 010 - 471 33 28
19.00 - 21.00  WORKSHOP  Het Zimmertje  voor senioren 06 - 512 231 68

dinsdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 12.00  SPREEKUUR SOSCO  Groenoordhuis-Midden   06 - 439 110 58
12.00 - 13.00  LUNCH (uitsmijters)  Van Beethovenflat  010 - 470 51 58
13.00 - 15.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwijzing WOT nodig 06 - 517 617 57
13.30 - 15.30  CREA-MIDDAG  Van Beethovenflat  iedereen welkom 010 - 470 51 58
13.30 - 15.30  NEDERL. CONVERSATIELES Groenoordhuis-Midden    
14.00 - 16.00  ONTMOETING BEWONERS  De Weerklank  010 - 471 80 09
15.30 - 17.00  HUISWERKBEGELEIDING  Groenoordhuis-Midden  voor kinderen Sosco 06 - 439 110 58
15.30 - 16.30  KIDSZUMBA  Gymzaal Loep   v.a. 13 maart 06 - 309 881 46
16.30 - 17.30  ZUMBA meiden/dames 12+ Gymzaal Loep    06 - 309 881 46
19.00 - 21.00  BILJARTEN  Het Zimmertje  aanmelden verplicht 06 - 253 147 11

woensdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
10.00 - 11.00  WANDELEN  Vertrekpunt ‘t Fransje  voor vrouwen 06 - 309 881 46
10.00 - 12.00  ONTMOETING BEWONERS  De Weerklank  010 - 471 80 09
13.00 - 14.30 COMPUTERLES  Van Beethovenflat  010 - 470 51 58
14.30 - 16.00 ENGELSELES  Van Beethovenflat  010 - 470 51 58
13.00 - 15.00 KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwijzing WOT nodig 06 - 517 61757
13.30 - 15.30  KNUTSELMIDDAG  Groenoordhuis  voor kinderen vanaf 6 jaar 06 - 309 881 46
16.00 - 18.00  HUISWERKBEGELEIDING  Groenoordhuis-Midden  Sosco 06 - 439 110 58
16.30  DINEREN  Van Beethovenflat  aanmelden verplicht, e 5,75 010 - 470 51 58
17.45 - 18.45  DANSWORKSHOP  Sportinstituut Schiedam  voor jongeren   010 - 409 09 09
19.00 - 21.00  KAARTEN MAKEN Het Zimmertje workshop 06 - 512 231 68
  

14
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN GROENOORD        MAART, APRIL, MEI
donderdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 12.00  SPREEKUUR SOSCO  Groenoordhuis-Midden   06 - 439 110 58
09.00 - 11.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwijzing WOT nodig 06 - 249 937 85
12.00 - 13.00 LUNCH (elke week iets anders)   Van Beethovenflat   010 - 470 51 58
13.30 - 15.30 KOERSBAL v.a. maart 2017  Van Beethovenflat  2e en 4e donderdag v/d maand 010 - 470 51 58
13.30 - 15.30 BINGO  Van Beethovenflat  3e donderdag v/d maand 010 - 470 51 58
13.00 - 15.00 ONTMOETING BEWONERS  ‘t Fransje benedenruimte Lisztplein  06 - 249 937 85
14.00 - 16.00  ONTMOETING BEWONERS  De Weerklank  010 - 471 80 09
14.00 - 16.00  SJOELEN  Het Zimmertje  06 - 512 231 68
17.30 - 18.30  DAMESVOETBAL  Gymzaal Loep  vanaf 12 jaar en vanaf 16 maart 06 - 309 881 46
16.30 - 17.30  KIDSVOETBAL  Gymzaal Loep  8-12 jaar 06 - 309 881 46
15.00 - 17.00 MANNENGROEP Groenoordhuis-Midden  06 - 347 100 40
17.00  GEZAMENLIJKE MAALTIJD De Weerklank  1e en 3e v/d maand 010 - 471 80 09
  warme maaltijd e 5,- soep e 4,50    Aanmelden verplicht 
19.00 - 21.00  OPBOKSEN  Gymzaal Loep  voor jong en oud v.a.12 jaar 06 - 349 412 52
19.00 - 21.00  BILJARTEN  Het Zimmertje aanmelden verplicht 06 - 512 231 68
19.30 - 21.30 KOOR  Van Beethovenflat  2e en 4e donderdag v/d maand 010 - 470 51 58

vrijdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 12.00  SPREEKUUR SOSCO  Groenoordhuis-Midden  06 - 46 31 48 21
09.00 - 11.00  NEDERLANDSE LES  De Weerklank  010 - 471 80 09
11.00 - 12.00  LUNCH WERELDVROUWEN Van Beethovenflat  om de week Lentizz/wereld vr. 06 - 309 881 46
16.00 - 18.00  CREATIEVE MODEWORKSHOP Van Beethovenflat  voor tienermeiden - bewoners 06 - 309 881 46
18.00 - 21.00 ACTIVITEIT VOOR JONGEREN Groenoordhuis-Midden Sosco 06 - 439 110 58
10.00 - 21.00 HUISWERKBEGELEIDING ‘t Fransje benedenruimte Lisztplein  06 - 249 937 85
19.00 - 22.30  DANSLES voor senioren  Van Beethovenflat  aanmelden verplicht 010 - 470 51 58

zaterdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
14.00 - 16.00  ONTMOETING BEWONERS  De Weerklank   010 - 471 80 09
18.00 - 20.00 SPORTINSTUIF voor jongeren Gymzaal de Loep Sosco 06 - 439 110 58

zondag activiteit   locatie bijzonderheden contact
13.30 - 16.30  VRIJ DANSEN  Van Beethovenflat   010 - 470 51 58
15.00 - 17.00 SPORTINSTUIF voor jongeren Groenoordhuis-Midden Sosco (optie) 06 - 439 110 58
18.00 - 21.00 ACTIVITEIT voor jongeren Groenoordhuis-Midden Sosco 06 - 439 110 58

Niet wekelijkse activiteiten in Groenoord
datum tijd activiteit   locatie bijzonderheden contact
v.a. 2 maart   THEATER ‘PORTRETTEN”  zie flyer voor de data, locaties en aanvangstijden 06 - 10 55 31
za  4 maart 12.00 - 16.00  POLITIEK CAFE  Van Beethovenflat     010 - 470 51 58 
wo 17 mei 14.00 - 16.00  KUSSENS MAKEN  De Weerklank     010 - 273 07 27 
do  9 maart 20.00 - 22.00  WIJKOVERLEG  Van Beethovenflat     010 - 470 51 58
wo 9 maart 14.00 - 16.00  SPELLETJESMIDDAG  De Weerklank    010 - 471 80 09 
wo 8 maart 09.45 - 10.00  MORGENGEBED  De Weerklank    010 - 471 80 09 
wo 15 maart 14.00 - 16.00  KUSSENS MAKEN  De Weerklank     010 - 273 07 27 
do 23 maart 14.00 - 16.00  ONTMOETINGSBIJEENK.  De Weerklank  Kerkelijke bijeenkomst 010 - 471 80 09 
wo 8 april 14.00 - 16.00  LEZING BRANDWEER  De Weerklank   Brandveilig wonen en leven 010 - 471 80 09 
wo 12 april 09.45 - 10.00  MORGENGEBED  De Weerklank     010 - 471 80 09 
di 18 april 19.30 - 21.30  STRAATTEAMS WOT Groenoord Voorlichtings bijeenkomst  010  -754 15 15 
wo 19 april 14.00 - 16.00  KUSSENS MAKEN  De Weerklank     010 - 273 07 27 
za 6 mei 14.00 - 16.00  LEZING ds. Roding  De Weerklank   Omgaan met dementie 010 - 471 80 09 
wo 10 mei 09.45 - 10.00  MORGENGEBED  De Weerklank     010 - 471 80 09 
wo 11 mei 14.00 - 16.00  SPELLETJESMIDDAG  De Weerklank     010 - 471 80 09 
wo 17 mei 14.00 - 16.00  KUSSENS MAKEN  De Weerklank     010 - 471 80 09 
do 18 mei 14.00 - 16.00  ONTMOETINGSBIJEENK.  De Weerklank   Kerkelijke bijeenkomst 010 - 471 80 09 
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donderdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

KIJK VOOR ACTUELE INFORMATIE 

OP DE WEBSITE:

WWW.SCHIEDAM-GROENOORD.NL
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Wij willen graag met u in contact komen. 
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt 
u informatie delen met de inwoners van 
Groenoord, neem dan contact met ons op: 
info@schiedam-groenoord.nl
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TIEN JAAR ZOMERFEEST
Op zaterdag 1 juli organiseert Groenoord voor de tiende 
keer het zomerfeest. Hieronder ziet u een foto-impressie 
van de afgelopen jaren.
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Wij kunnen nog 

veel vrijwilligers 

gebruiken bij het 

Zomerfeest 2017.

Wil jij het team 

komen versterken? 

Geef je dan op 

bij: Orhan Zengin 

06 - 10553190


