
1W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

 
  samen wonen, werken, leven en recreËren in scHieDam groenoorD • DecemBer 2016 • nUmmer 2

www.scHieDam-groenoorD.nl

Hoe vraag je een
wijkBUDgeT aan?
wijkprocesmanager 
Hüseyin kalyoncu

waar sTaaT DiT BeelD? 
kunst in je wijk

 weet jij waar 
dat is?
      FoTopUzzel

groenoord viert de
week van HeT gelUk

3

5

7

8

scHieDam-groenoorD.nl

Hoe vraag je een
wijkBUDgeT aan?
wijkprocesmanager 
Hüseyin kalyoncu



2

inHoUD

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  D E C E M B E R  2 0 1 6

Presentatie magazine 2
Aanvraag wijkbudget 3
� eatervoorstelling 4
De Kleine Ambassade 5
Kunst in je wijk 5
WOT Groenoord 6
Fotopuzzel 7
Groenoorders verbinden 7
Week van het Geluk 8-9
SWS Welzijn 10
Koken met... 11
Veiligheidstips brandweer 11
Jongerenpagina 12
Column 13
Groen Oortje... 13
Activiteitenagenda 14-15
Sint Nicolaas 16
Haloween 16

De trotse redactie van Groenoord Magazine. Van links naar rechts: 
Orhan Zengin, Stephanie van den Hoek, Serena van den Hoek, Rob Kent, 
wethouder Patricia van Aaken, Adri Edenburg, Henk Ponte en Irmgard Owen.

Op maandag 22 augustus is het eerste 
nummer van Groenoord Magazine 
offi cieel door Rob Kent overhandigd 
aan wethouder Patricia van Aaken.
 
Het magazine dat voor en door de bewo-
ners van Groenoord is opgezet zal inwo-
ners van de wijk met elkaar moeten 
verbinden.
Mensen weten onvoldoende wat er speelt 
in de wijk en doen nog niet of nauwelijks 
mee met activiteiten. Het is de bedoeling 
dat het magazine 4 keer per jaar verschijnt 
en huis-aan-huis wordt verspreid in een 
oplage van 4.500 exemplaren.

Het was best een beetje feest die dag, com-
pleet met taart en de voltallige redactie. Patricia van Aaken roemt het 
initiatief en deelde de eerste exemplaren uit aan een aantal bewoners 
in de wijk. Zij sprak de wens uit dat er nog vele magazines zullen 
volgen.

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

Eerste nummer Groenoord Magazine gepresenteerd

weTHoUDer paTricia van aaken 
DeelT eersTe magazines UiT

Veiligheidstips brandweer 11
Jongerenpagina 12

kijk regelmaTig 
op onze weBsiTe
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Wijkprocesmanager Hüseyin Kalyoncu:

Hoe vraag je een wijkBUDgeT aan

Wie beslist over de aanvragen?
Elke wijk heeft een zogenaamde regiegroep, bestaande 
uit bewoners van die wijk. Deze regiegroep behandelt 
de aanvragen en adviseert de gemeente hierover: 
(gedeeltelijk) goedkeuren of afwijzen? In Groenoord 
bestaat de groep uit zes bewoners die officieel 
benoemd zijn door de gemeente voor deze adviesrol. 
Het is dus niet de gemeente die beslist. De wijkproces-
manager regelt namens de gemeente het nodige 
papierwerk voor de regiegroep en de subsidie-
aanvragers.

Hoe werkt het? 
Op vijf momenten (tranches) in het jaar vergadert de 
regiegroep en beoordeelt zij de ingediende aanvragen. 
Ongeveer twee weken vóór iedere tranche moet een 
aanvraag uiterlijk ingediend zijn. Deze vergaderdata en 
de uiterlijke data voor het indienen van aanvragen 
worden aan het begin van elk jaar gepubliceerd op 
www.schiedam.nl. Hier vindt u ook het aanvraag-
formulier. U vult dit formulier in, stuurt het op naar de 
gemeente (per post of e-mail) en krijgt een ontvangst-
bevestiging. Hoe het daarna verder gaat, wijst voor zich 
en wordt hier achterwege gelaten.
 
Wat zijn de voorwaarden? 
Uiteraard zijn er voorwaarden waaraan uw initiatief 
moet voldoen om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage uit het wijkbudget. Maar dit zijn vrij logische 

eisen. Zo mag een initiatief niet in uw eigen belang zijn 
of in strijd zijn met wet- en regelgeving. Uw initiatief 
dient een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid of 
samenhang in de wijk: het moet mensen verbinden. 
Daarom is een van de belangrijkste voorwaarden dat er 
voldoende draagvlak is voor uw initiatief: een groep 
bewoners moet uw initiatief dus ondersteunen. 

Waar mag het wijkbudget aan besteed 
worden?
Een voorbeeld: u organiseert samen met uw buren een 
kinderactiviteit bij u op het plein. Dan kunt u de 
subsidie uit het wijkbudget gebruiken voor bijvoorbeeld 
de huur van een springkussen of andere attractie (zelfs 
een popcorn- of suikerspinmachine), het inhuren van 
een schminker, de huur van een dj of muziekinstallatie,  
de huur van een tent, de aanschaf van plastic bestek, 
borden en bekers, etc. De subsidie die u ontvangt mag 
echter niet uitgegeven worden aan eten en drinken of 
om barbecues mee te organiseren. Een drankje en een 
kleine versnapering voor de kinderen is wél toegestaan. 

Vragen
Het kan zijn dat hierover nog vragen heeft. Schroom 
dan niet en neem contact op met uw wijkproces-
manager bij de gemeente, de heer H. Kalyoncu. U kunt 
hem bereiken via doorkiesnummer 010 - 219 10 31 of 
h.kalyoncu@schiedam.nl.

Elke wijk in Schiedam heeft een wijkbudget, beschikbaar gesteld door de gemeente. Groenoord 
ontvangt ieder jaar € 43.800,-. Bewoners kunnen een aanvraag indienen om financiële steun te 
krijgen voor een initiatief in de wijk. Er is veel mogelijk. Denk aan een kinderactiviteit op het plein, 
volkstuinieren voor de voedselbank of een educatief project zoals huiswerkbegeleiding.
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Dertien portretten
Een van die projecten was het Groenlab in Groenoord. 
Met medewerking van het WOT Groenoord werd 
eenzaamheid in kaart gebracht via interviews onder 
bewoners. Dit heeft een gevarieerd document 
opgeleverd met een dertiental ‘portretten’.
Van daaruit is het idee ontstaan om een deel van deze 

portretten om te zetten in een toneelstuk. Het doel was 
het onderwerp eenzaamheid uit de taboesfeer te halen 
en via een toneelvoorstelling bespreekbaar te maken.

Repetities
Een zestal Groenoorders heeft zich enthousiast getoond 
om het toneelstuk vorm te geven, onder regie van 
Bob van de Lugt van Stichting Mooi Werk. Er is vanaf 
september hard gewerkt in de recreatieruimte van 
de Rijnmondflat aan het Sibeliusplein om het stuk in 
november de première te laten beleven. De eerste 
voorstelling vond plaats op 10 november in ‘Ruimte in 
Beweging’ aan de Boterstraat.
Het stuk gaat sindsdien op tournee door Schiedam 
en zal op een nader aan te geven plaats en tijdstip 
uitgevoerd worden in Groenoord.

Eenzaamheidsbestrijding is een van de punten waarop de gemeente Schiedam het voortouw heeft 
genomen en waarvoor geld is vrijgemaakt. In navolging daarvan hebben diverse organisaties 
projecten opgestart, met het doel eenzaamheid onder Schiedammers terug te dringen.  

groenoorDers spelen THeaTervoorsTelling ‘porTreTTen’ 
eenzaam Ben je nieT alleen
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De UiTvoering 
op 10 novemBer
was een grooT 
sUcces!
worDT vervolgD!
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Tijdens Afval the Game Xtra, een wedstrijd die nu al enkele maanden in volle gang is, zetten 
bewoners van een aantal flats in Groenoord zich in om nog meer plastic verpakkingsmateriaal en 
drankenkartons gescheiden in te zamelen. 

Doe mee en win!
Samen zetten bewoners van Groenoord zich in voor 
een schonere en milieuvriendelijke wijk. Het idee is 
simpel: doet uw flat mee aan Afval the Game Xtra? 
Vul dan een deelnemerskaartje in en maak zo kans op 
mooie prijzen. Het enige dat u verder hoeft te doen 
is uw plastic afval en drankenkartons in te leveren 
in de container. U kunt een kaartje krijgen via uw 
flatambassadeur of bij het Afval the Game Xtra-team. 
Deelnemers doen daarna automatisch mee aan de Afval 
the Game Xtra-bingo en maken kans op mooie prijzen. 
Ook sparen ze voor punten voor een gloednieuw 
wijkplein in Groenoord. 

Blijf op de hoogte
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
zijn het Afval the Game Xtra-team en de ambassadeurs 
regelmatig te vinden in de deelnemende flats. Verder 
kunt u deelnemen aan activiteiten voor jong en oud. 
Deze activiteiten worden samen met verschillende 

partners in de wijk georganiseerd. Daarnaast sluit het 
Afval the Game Xtra-team aan bij grote activiteiten in 
de wijk, zoals het Groenoord Zomerfeest.

Meer weten over de wedstrijd of over de activiteiten die 
de komende tijd gepland staan? Volg de wedstrijd op 
www.facebook.nl/afvalthegame. 

Mis, het is niet Ludwich 
von Beethoven maar 
Frédéric Chopin.
De buste van Chopin 
is op 1 december 
2010 onthuld door de 
wethouder Cultuur van 
Schiedam, mevrouw 
Wil Vissers, en Michal 
Weckowicz van de 
Poolse Ambassade. Het beeld is een cadeau van de Poolse 
regering, die in het jaar van Chopin iedere stad met een 
Chopinplein deze buste schenkt. 2010 stond in het teken van 
het tweehonderdste geboortejaar van Fryderyk F. Chopin. 
Deze Poolse componist en virtuoos pianist uit de Romantiek 
werd geboren op 1 maart 1810 in Zelazowa Wola, een dorp 
vijftig kilometer ten westen van Warschau. Toen hij op 
39-jarige leeftijd stierf aan tbc was hij wereldberoemd door 
zijn romantische pianomuziek. Zijn muziek werd volgens de 
Schiedamse historicus Han van der Horst voor het eerst in 
Schiedam in 1855 in het openbaar ten gehore gebracht. 
Wie het beeld, waarvan er meerdere zijn, gemaakt heeft is niet 
bekend.

aFval THe game XTra
Bewoners van groenoorD scHeiDen FanaTiek aFval

Kunst in je wijk. Misschien bent u er al zo aan gewend 
dat u niet eens meer weet welk beeld er bijvoorbeeld 
bij de van Beethovenflat staat. Laat staan waarom het 
daar staat en wie het heeft gemaakt.

kUnsT in je wijk

Foto: Roel Dijkstra
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Ik ben soms zo somber dat ik het lastig 
vind om mijn bed uit te komen…

Mijn inkomen is veranderd, ik weet niet of 
ik mijn vaste lasten nog kan betalen…

Ik heb extra zorg nodig voor mijn 
gehandicapte kind…

Mijn dagen zijn allemaal hetzelfde, ik ben 
op zoek naar een leuke activiteit…

Onze zoon wil alleen maar brood eten, 
zijn avondeten laat hij staan…

Herkent u dit? Of heeft u een andere vraag? Het WOT is 
een team van mensen die deskundig zijn op verschil-
lende terreinen. Maar wat gebeurt er met uw vraag? 

Contact
Er zijn verschillende manieren om in contact te komen 
met het wijkteam: via telefonisch contact, u komt langs 
op het spreekuur of u (en/of gezinsleden) worden in 
overleg door iemand anders aangemeld.
Na de aanmelding is er contact met een van onze 
medewerkers. Tijdens dit contact bespreken we tegen 
welke problemen u aanloopt en welke vragen u heeft. 
Elke dinsdagochtend komen de medewerkers van het 
WOT bij elkaar om de aanmeldingen te bespreken. Er 
wordt dan gekeken welke medewerker past bij uw vraag. 

De medewerker die u gaat ondersteunen neemt contact 
met u op en maakt een eerste afspraak. Dat kan bij u 
thuis of op een andere locatie. Vanuit het eerste contact 
worden er nieuwe afspraken gemaakt. Dit kunnen 
gesprekken zijn, de medewerker kan eventueel met u 
meegaan naar afspraken, etc. Het wijkteam heeft ook 
de mogelijkheid om uw vraag door te verwijzen of 
andere zorg te indiceren. Voor de ondersteuning vanuit 
het wijkteam hoeft u niets te betalen. Wij horen het 
graag als u vragen heeft.

Heeft u vragen over zorg, welzijn, wonen, opvoeden of inkomen? Als inwoner van Groenoord kunt u altijd 
terecht bij het WOT (WijkOndersteuningsTeam). De deur staat meestal gewoon open!

HeT wijkonDersTeUningsTeam is er voor U

Op 23 september bleef de deur van het wijkteam voor 
het eerst gesloten, maar met een hele goede reden: de 
medewerkers hebben deelgenomen aan de 
Zorgmarathon in Arnhem! De Zorgmarathon is een 
groots evenement voor teams van medewerkers uit de 

sector zorg, welzijn & sport. Voordat u denkt dat de 
medewerkers van het wijkteam allemaal ervaren 
hardlopers zijn, niets is minder waar. Bij de 
Zorgmarathon staan vitaliteit en plezier voorop, onder 
het motto ‘samen de zorg in beweging brengen’. En 
plezier hebben we gehad!

Gehuld in WOT-shirts en met een stralend zonnetje 
liepen acht lopers samen een heuse marathon. Door de 
andere medewerkers werden zij enthousiast 
aangemoedigd. De beloning was een donatie aan een 
goed doel, dit jaar het Fonds 
verstandelijk gehandicapten.
Bent u benieuwd naar de 
sportieve activiteiten van de 
wijkteammedewerkers? Houd 
dan Groenoord Magazine in de 
gaten, want er wordt alweer 
getraind voor een volgende keer!

wisT U DaT….
de medewerkers van uw wijkteam een marathon hebben gelopen?

WOT Groenoord
Van Beethovenplein 161
3122VL Schiedam
010 - 754 15 15
groenoord@wotschiedam.nl
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Zo, dus u bent een Groenoorder. U kent uw wijk 
van binnen en van buiten? Dit is uw kans om dat 
eens te testen. Henk Ponte heeft deze fotopuz-
zel gemaakt. Wanneer u de details herkent en 
de vraag beantwoordt die erbij hoort, krijgt u 
13 letters die samen een woord vormen. Succes!

FoTopUzzel

Via het WOT Groenoord komen regelmatig 
verzoeken binnen of buurtbewoners een handje 
willen helpen bij mensen die daar zelf niet 
toe in staat zijn of geen fi nanciële middelen 
hebben.
Het gaat dan om klussen zoals een tuintje 
schoffelen, het plafond witten, een kastje in 
elkaar zetten of meubels verplaatsen.

Laatst hebben drie buurtbewoners tijd 
vrijgemaakt om een alleenstaande moeder 
met twee kinderen te helpen. Ze had het niet 
makkelijk en kon verschillende soorten hulp, 
waaronder het doen van wat klusjes in huis, 
goed gebruiken. 
Tijdens het klussen praat je met elkaar en 
ga je contact aan met iemand die je nog niet 
kende. Wat deze drie buurtbewoners terug 
kregen is niet alleen waardering voor hun 
hulp, maar door te luisteren naar haar verhaal 
kwam er ook verbinding met elkaar en kon 
er meegedacht worden over ‘hoe verder’. 
Deze moeder was aan het overleven en wil 
opnieuw gaan leven, werken en iets betekenen 
voor de gemeenschap. Zij heeft nu weer de 
mogelijkheid om mensen bij haar thuis uit te 
nodigen.

Ongetwijfeld zijn er meer buurtbewoners die 
tijd kunnen en willen vrijmaken om bewoners 
in onze wijk te steunen. Uw bijdrage in onze 
wijk heeft grote impact. Doe mee om ons met 
elkaar te verbinden. Het is gratis en geeft veel 
voldoening.
Neem contact op met WOT Groenoord en laat 
weten wat u voor onze wijk wil betekenen. 

Telefoon WOT (Orhan Zengin): 
06-10553190
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like ons op FaceBook 

en BlijF op De HoogTe 

van De acTiviTeiTen 

in groenoorD!

1. Deze groente is bestemd 
voor de ..........(4e letter)

2. Welke patiënten bezoeken 
deze kliniek? (1e letter)

3. Hier kan je terecht voor 
al je vragen (2e letter)

4. Waar is deze speelplek?
(1e letter)

5. Wat kan je in Park 
Groenoord doen? (6e letter)

6. Dit bankje staat aan het.....? 
(2e letter)

7. Hier verkopen ze er liters 
van (5e letter)

8. Waarvoor kan je hier terecht? 
(7e letter)

9. Op welk plein zou een 
gezellige weekmarkt niet 
misstaan? (4e letter)

10. Welke voertuig geeft de 
grens van onze wijk aan? 
(3e letter)

11. Deze laan had een grote 
beurt nodig. (2e letter)

12. Aan welke straat ligt deze 
geweldige speelplek? (6e letter)

13. Naar welk 
muziekinstrument is deze fl at 
genoemd? (5e letter)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

De oplossing 
van deze fotopuzzel 

kunt u na 20 december 
vinden op 

onze website:
www.schiedam-groenoord.nl
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De week van HeT gelUk in groenoorD

8

Adri Edenburg - In de ontmoetingsruimte van de 
van Beethovenfl at neem ik plaats aan een tafel en 
maak kennis met de heer en mevrouw Florijn en 
mevrouw Riet van der Ven. Bij het eten van de eerste 
pannenkoek raken we in gesprek. Ik vraag hen hoe zij 
omgaan met eenzaamheid?
Meneer Florijn neemt op maandagavond deel aan 
een van de vele activiteiten die in Groenoord worden 
georganiseerd. Hij speelt bridge bij Bridgeclub Spaland. 
‘Als echtpaar heb je geen last van eenzaamheid’, zegt 
hij. Voor mevrouw Lies van der Ven ligt dat anders. 
‘Ik woon hier in de fl at met heel veel mensen om 
mij heen, maar heb nauwelijks 
aanspraak. Als ik ergens aan 
mee wil doen lukt het niet om 
aansluiting te vinden. Mensen 
vormen vaak groepjes en ik 
ben niet brutaal genoeg om mij 
daarin te mengen.’ Gelukkig zit 
zij hier toch aan tafel en geniet 
ze ‘s middags zichtbaar van het 
optreden van het Shantykoor uit 
Vlaardingen.

In het Zimmertje waar we dinsdag 27 september thee 
en bonbons krijgen, ontmoet ik Paula. Zij woont in de 
Zimmermanfl at en ik vraag aan haar of zij last heeft van 
eenzaamheid? ‘Nee, eigenlijk niet’, zegt ze. ‘Ik ben wel 
alleen maar doe graag vrijwilligerswerk, hier in het 
Zimmertje. Ik verzorg ook de lunch in Schiewaag. Zo 
nu en dan prik ik papier met medebewoners in de wijk 
om die schoon te houden. Dus eigenlijk heb ik altijd 
mensen om mij heen!’ Nel van Deventer zit ook aan de 
thee. Zij houdt van handwerken op de woensdagavond, 
ook in het Zimmertje. Zo’n vijftien dames genieten van 
hun hobby en vinden hier aanspraak bij elkaar. Wie 
eens mee wil komen doen is van harte welkom. Hulp is 
aanwezig.

Stephanie van den Hoek - Zaterdag 1 oktober ben ik 
naar de afsluitende lunch in de Weerklank geweest.
Dit was naar aanleiding van alle activiteiten die in de 
Week van het Geluk hebben plaatsgevonden.
Ik werd daar hartelijk ontvangen door de beheerder en 
de vrijwilligers. Er werd mij allerlei lekkers aangeboden 
en meteen werd ik aangesproken door bezoekers. Ik 
ben die middag aan diverse tafeltjes gaan zitten om 
gewoon eens gesprekjes aan te gaan met de mensen 
die hier vandaag gezellig kwamen eten. Ik sprak met 

Van 21 september t/m 1 oktober vierde 
Schiedam de ‘Week van het Geluk’. Ook in 
Groenoord werden er activiteiten georganiseerd 
waarvan we hier kort verslag doen.

‘Door aan een activiteit 
mee te doen of door je 

op te geven als 
vrijwilliger, word je 

eenzaamheid de baas!’

twee lieve dames die regelmatig naar de 
Weerklank gaan om samen te eten. Een 
van de dames merkte op dat het leuk zou 
zijn als er meer bezoekers zouden komen. 
Mevrouw was een beetje bang dat men 
denkt dat alleen mensen vanuit de kerk 
mogen komen. Dit is dus niet het geval, 
iedereen is welkom.
Ook sprak ik een vrouw die aangaf dat 
zij het deze week wel erg spannend 
vond allemaal, hoewel ze al aan enkele 
activiteiten had deelgenomen. Ze 
twijfelde thuis of ze wel of niet naar 
de lunch moest komen want niemand uit 
de fl at ging erheen. Zo in je eentje ergens op afgaan is 
natuurlijk best spannend. Mevrouw heeft uiteindelijk 
toch de stoute schoenen aangetrokken en is gekomen! 

Met een mooie lach op haar gezicht 
zat ze het mij te vertellen.
Aan tafel sprak ik met een paar 
vrouwen over de beginjaren van 
Groenoord. Sommigen 
wonen hier namelijk al vanaf 
het begin. Tegen sluitingstijd 
kregen ze een beetje haast 
om hun volgende activiteit 
niet te missen: de bingo.
Een van hen nodigde de dame 

uit die wat schroom moest overwinnen om te 
komen. ‘Ga je gezellig met ons mee naar de bingo?’ 
Ze nam de uitnodiging van harte aan en samen 
gingen de dames op pad. 

Zo zie je maar dat het vaak loont om je 
twijfels te overwinnen en een drempel 
over te stappen. Iedereen had erg genoten 
van de Week van het Geluk! Wat hen 
betreft komen er meer van deze 
activiteiten!

over te stappen. Iedereen had erg genoten 
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Het sociaal werk signaleert, verheldert de vraag en 
gaat samen met mensen aan de slag om weer grip 
op het eigen leven te krijgen. Hiervoor zoeken zij de 
samenwerking op met actieve burgers en professionals. 
Daarnaast werkt het sociaal werk samen met het Jeugd 
Interventie Team (JIT) en het WijkOndersteuningsTeam 
(WOT) als het gaat om doorverwijzen.

Sociaal werkers werken in de directe leefomgeving 
van burgers. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor 
de alledaagse problemen die mensen ervaren. Sociaal 

werk maakt sociale verbindingen in de wijk, versterkt 
netwerken en ondersteunt buurtinitiatieven. Zo dragen 
ze bij aan veiligheid en samenhang in een buurt. De 
sociaal werkers organiseren 
ook vrijwilligerswerk, 
jongerenwerk, kinderwerk 
en faciliteren ontmoetingen 
in buurthuizen, 
jongerencentra en 
dagbesteding voor 
kwetsbare bewoners.

Sociaal werk bevordert het welzijn van bewoners en bouwt mee aan een prettige samenleving. 
Sociaal werkers helpen mensen die het niet meer helemaal zelf redden in de samenleving of buiten 
de boot dreigen te vallen. 

sws welzijn scHieDam

Wij houden u via onze webste op de hoogte van 
belangrijke informatie en activiteiten in de wijk.

www.schiedam-groenoord.nl

kijk voor acTUele inFormaTie 
regelmaTig op onze weBsiTe!
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Henk Ponte - We zijn hier in de gezellige keuken van Marianne Geeratz aan het Griegplein. Zij woont 
al meer dan dertig jaar in onze wijk. Gezien het jaargetijde maken we ERWTENSOEP!

koken meT....marianne geeraTz

In uw wijk zijn verschillende mensen aan het werk 
om ervoor te zorgen dat er zo veilig mogelijk 
wordt gewerkt en gewoond. Dit keer laten wij de 
wijkbrandweerman aan het woord.

oloF walTman, onze wijkBranDweerman

Men neme...
750 gram hamlappen, een stukje gerookt spek, twee 
uien, twee preien en een winterpeen. 
Tevens nog een knolselderij, wat blad ervan en een 
paar aardappels.
Laat 4 ons spliterwten alvast de nacht van 
tevoren weken in koud water.
Bereiding

Het vlees 
wordt in de 
snelkookpan 
klaargemaakt. 
De gesneden 
groenten, erw-
ten, knolsel-
derij en aard-
appels worden 
gekookt in een 
andere grote 
pan.

Voeg het vlees toe aan de groenten en meng alles 
goed door elkaar. Marianne voegt altijd nog een pakje 
kant-en-klaarsoep toe! Laat de soep bij voorkeur nog 
een nachtje staan. Warm hem de volgende dag op, 
worst erbij en smullen maar!

Valt Groenoord bij jou in de smaak?
Tijdens het koken vraag ik haar over het wonen in 
Groenoord. ‘Ik voel me hier veilig en heb de winkels 
in de buurt.’, zegt Marianne. Als de kleinkinderen 
er zijn ben ik in het park te vinden om met hen te 
spelen. Zelf heb ik niet zo’n behoefte aan een kaart-
club of iets dergelijks, maar ik weet wel dat er veel 
mogelijkheden zijn in Groenoord.’

Mijn naam is Olof Waltman, de wijkbrandweerman 
van Schiedam. Mij is gevraagd wat tips te geven over 
brandveiligheid. Dat wil ik natuurlijk graag doen, maar 
de ruimte in dit magazine is te klein om daar alles over 
te zeggen. Ik wil u graag verwijzen naar een nuttige 
internetpagina die u kunt bezoeken. Het adres is www.
rijnmondveilig.nl. Daar vindt u actuele informatie over 
incidenten en kunt u onze veiligheidstips lezen. 
Maar heeft u bijvoorbeeld vragen over het maken van 
een vluchtplan of de brandveiligheid van uw woning? Of, 
heeft u het idee dat er een brandonveilige situatie is in 
de wijk? Neem dan direct contact met mij op. 
Dat kan via e-mail: olof.waltman@vr-rr.nl of bel 
06 – 10 56 95 98. Ik probeer zoveel mogelijk het 
wijkoverleg in Groenoord bij te wonen om te horen wat 
er speelt. Natuurlijk kunt u mij daar ook aanspreken. 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit stukje 
dan hoor ik dat graag. 

Groet, Olof Waltman

Laat kinderen niet 
alleen met 

brandende kaarsen!

Geen kaarsen bij 
gordijnen!

Speel NOOIT met 
vuurwerk!

DECEMBERTIPS:
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Drie jongeren hebben meegewerkt aan het onderzoek. 
Romi Venzelaar, 15 jaar, woont pas 4 jaar in de wijk. 
Delara Luna Guney, 14 jaar, woont er al 11 jaar en 
Dennis Venzelaar, 14 jaar, woont hier zo’n 10 jaar.

Wat vinden julie leuk aan de wijk?
Romi: ‘Het is er altijd gezellig en ik vind dat veel 
mensen goed met elkaar kunnen opschieten. Minder 
leuk vind ik dat sommige mensen, juist als ze niet 
met andere buurtbewoners kunnen opschieten, zich 
terugtrekken. Delara: ‘Fijn is dat er veel speeltuinen 
zijn waar je kunt chillen. Maar echt iets bijzonders 
gebeurt hier verder niet.’
Dennis: ‘Ik heb leuke vrienden in de wijk. Wel jammer 
dat er zo weinig voetbalvelden zijn.’ 

Wat missen jullie in de wijk?
Romi: ‘Ik mis eigenlijk niks in deze wijk. Wel vind ik 
het vervelend dat sommige mensen zich niet aanpassen 
of rekening houden met anderen. 
Er zijn mensen die ‘s ochtends 
schreeuwen als de kinderen 
niet willen luisteren en daarbij 
helemaal niet denken aan de 
omwonenden in de buurt.’
Delara: ‘Ik wil graag meer 
activiteiten voor tieners vanaf 13 jaar. Ik zou het leuk 
vinden als er bijvoorbeeld in de avonden wat vaker 
iets leuks en gezelligs wordt georganiseerd voor mijn 
doelgroep.’

Wordt er genoeg georganiseerd in Groenoord?
Romi: ‘Ik vind dat er genoeg georganiseerd wordt. 
Heel leuk is het Groenoord Zomerfeest en Halloween. 
De mensen die de activiteiten organiseren doen heel 
erg hun best om een goed feest neer te zetten.’
Delara: ‘Ja, voor jongeren tot 12 jaar wel.’
Dennis: ‘Ik vind dat er genoeg georganiseerd wordt. 

Mijn moeder en haar vriendinnen maken van de Van 
Raalte Kids altijd een leuk feestje!’
Romi: ‘Ik zit nu in mijn examenjaar dus heb ik niet 

zoveel tijd om aan activiteiten mee te 
doen.’
Delara: ‘Ik heb er niet zoveel behoefte 
aan. Dat komt ook omdat er voor mijn 
leeftijdsgenootjes niet veel is.’

Voelen jullie je veilig in de wijk?
Dennis en Delara: ‘Wij voelen ons wel veilig.’
Romi: ‘Ik twijfel. Laatst was er een akkefi etje in de wijk 
waardoor ik bang werd en me afvroeg hoe het zou 
afl open.’

Hebben jullie veel contact in de wijk?
Dennis: ‘Ja, best wel. Ik kan hier lekker chillen met 
m’n vrienden.’
Delara: ‘Ik heb veel contact met andere jongeren in 
deze wijk, maar ik spreek niet zo vaak met ze af.’
Romi: ‘Ik heb niet echt veel contact met jongeren hier 
uit de wijk. Ik chill ook niet meer zo vaak op straat 
omdat er niet zo veel te beleven is. Veel jongeren zijn 
nu natuurlijk ook met school bezig.’

Romi vindt dat de gemeente wel wat meer kan doen 
aan mensen die een probleem vormen in de wijk 
en anderen overlast bezorgen. ‘Die mensen moeten 
aangepakt worden’, zegt ze. ‘zeker als dit al langer 
bekend is bij de politie en de gemeente.’

Romi, Delara en Dennis, hartelijk bedankt voor jullie 
antwoorden en vooral voor jullie eerlijkheid!
Wil jij als jonge Groenoorder ook je mening met ons 
delen? Neem dan contact op met de redactie en wie 
weet komt jouw verhaal ook in het magazine of op de 
website!

De redactie wil heel graag weten wat er onder de jongeren van Groenoord speelt. Houden ze van hun 
wijk? Wat vinden zij positief of negatief aan de wijk? En worden er wel genoeg activiteiten georgani-
seerd? Daarom leek het ons leuk om een klein onderzoekje te doen.

Hoe Beleven jongeren HUn wijk?

doen.’
Delara:
aan. Dat komt ook omdat er voor mijn 
leeftijdsgenootjes niet veel is.’

Voelen jullie je veilig in de wijk?

Dennis: “Wel jammer 
dat er zo weinig voet-

balvelden zijn!”

Delara

Romi
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WIST U DAT..... je iemand moet ‘wassen’ 
met één hand. De andere hand dient om 
jezelf vast te houden.

WIST U DAT..... een praatje maken met 
elkaar niet digitaal hoeft?

WIST U DAT..... het kleinste gebaar meer 
waard is dan de beste bedoelingen.

WIST U DAT.....vriendelijke woorden 
kort kunnen zijn en makkelijk worden 
uitgesproken, maar hun echo eindeloos 
voortduurt.

WIST U DAT..... Groenoorders soms weinig 
contact hebben in de wijk maar best graag 
actief willen zijn? Sluit je aan.

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

Groenoorder Henk Ponte,
vertelt over zijn ervaring 
met de wijk: 

‘WOT a 
Wonderful 
World!’

Groenoorder Henk Ponte,
vertelt over zijn ervaring 
met de wijk: 

‘WOT a 
Wonderful 
World!’

c o l U m n

Nooit geweten dat ik het WOT nog eens zo nodig 
zou hebben. Mijn eerste kennismaking betrof 
de feestelijke opening van deze locatie aan het 
van Beethovenplein. Mijn gevoel zei me dat ik 
hier nog wel eens terug zou komen. Niets bleek 
minder waar!

Ik heb een moeilijke periode achter de rug met 
allerlei aanvragen en procedures. Ik stond tot mijn 
enkels in de formulieren en zag door de bomen 
het bos niet meer. Dankzij de hulp van het WOT 
ben ik er weer aardig uitgekomen. Ik denk dat er 
wel meer mensen zijn die met dit euvel kampen!

Maar er is meer gebeurd.....

Door deze contacten ben ik ook het vrijwilligers-
werk in onze wijk ingerold. Denk hierbij aan 
de Mannenclub Groenoord, de redactie van 
Groenoord Magazine, een klus hier en daar. Er is 
veel te doen in de wijk en het geeft me plezier 
anderen op de mogelijkheden te wijzen. Je legt 
op deze manier veel nieuwe contacten. Of je nu 
meedenkt, een tuintje schoffelt of ergens staat te 
klussen (we zoeken nog mensen), mij geeft het 
erg veel voldoening.

In Groenoord zijn best veel vrijwilligers bij diverse 
organisaties betrokken. Het is daarom goed dat 
er af en toe een netwerkbijeenkomst is, dan 
kunnen zaken op elkaar afgestemd worden. Het 
wijkgebeuren moet, net als in de muziek, veel 
dynamiek hebben.

Ik woon al een tijd in deze wijk maar mijn 
ogen zijn behoorlijk opengegaan. Voor mij een 
verrijking die niet in geld uit te drukken is.

WOT a Wonderful World!

Wilt u deze ruimte ook eens vullen met uw column? 
Stuur dan uw tekst op naar 
info@schiedam-groenoord.nl. De redactie kiest de 
volgende column uit de inzendingen die binnenkomen. 
Houdt u wel rekening met de beschikbare ruimte?

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

Ik heb een moeilijke periode achter de rug met 

‘Dankzij de hulp van het WOT ben ik 
er weer aardig uitgekomen!’

Wilt u 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 waar 
we acTUele inFormaTie 

op vermelDen?
www.scHieDam-groenoorD.nl
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wekelijkse acTiviTeiTen groenoorD        DecemBer, janUari, FeBrUari

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 161
3122 vl  schiedam

10.30-11.30  kleDingBank jUrk & co  groenoordhuis-zuid  verwijzing woT nodig 06 - 517 617 57
10.00-12.00  BUUrTkracHT  van Beethovenflat spreekuur 010 - 426 30 09
11.00-12.00  wanDelen  vertrekpunt ‘t Fransje  voor vrouwen  
13.00-15.00  zwemles/ aQUajoggen zwembad groenoord  voor vrouwen, (e4,-) v.a. sept. 06 - 463 148 21
13.00-17.00  klaverjassen  van Beethovenflat  06 - 253 147 11
13.30-15.30  zelF kleDing repareren  groenoordhuis-zuid  voor vrouwen  
17.00-19.00  sporTinsTUiF  groenoordhal of margriethal voor jongeren v.a. oktober 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

maandag activiteit   locatie bijzonderheden contact

dinsdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

‘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

09.00-12.00  spreekUUr sosco  groenoordhuis-midden   06 - 439 110 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
16.00-17.00  kiDszUmBa  gymzaal loep   voor kinderen v.a. september 06 - 309 881 46
17.00-18.00  zUmBa  gymzaal loep   v.a. september 06 - 309 881 46
19.00-21.00  BiljarTen  Het zimmertje  aanmelden verplicht 06 - 253 147 11

10.00-12.00  BUUrTkracHT  van Beethovenflat spreekuur 010 - 426 30 09
10.00-12.00  onTmoeTing Bewoners  De weerklank  010 - 471 80 09
13.30-15.30  knUTselmiDDag  groenoordhuis  voor kinderen vanaf 6 jaar 06 - 309 881 46
15.00-16.30 engelse les van Beethovenflat  010 - 470 51 58
16.00-18.00  HUiswerkBegeleiDing  groenoordhuis-midden  sosco 06 - 439 110 58

woensdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  D E C E M B E R  2 0 1 6
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kleDingBank

Bingo

HUiswerkBegeleiDing

HeT zimmerTje
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wekelijkse acTiviTeiTen groenoorD        DecemBer, janUari, FeBrUari

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
10.00-12.00  BUUrTkracHT  van Beethovenflat spreekuur 010 - 426 30 09
13.00  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 FilmmiDDag van Beethovenflat             1e donderdag v/d maand (gratis) 010 - 470 51 58
14.00-16.00  BUUrTkracHT  van Beethovenflat spreekuur  
14.00-16.00  onTmoeTing Bewoners  De weerklank  010 - 471 80 09
14.00-16.00  sjoelen  Het zimmertje  06 - 512 231 68
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, 

17.45-18.45  zelFverDeDiging  gymzaal loep  voor vrouwen 06 - 309 881 46
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

  9.00-11.00  neDerlanDse les  De weerklank  010 - 471 80 09
11.00-12.30  lUncH (life college) van Beethovenflat  om de week 010 - 470 51 58
16.00-18.00  creaTieve moDeworksHop van Beethovenflat  voor tienermeiden - bewoners 06 - 309 881 46
16.00-17.00  kiDsvoeTBal  gymzaal loep  8-12 jaar 06 - 309 881 46
17.00-18.00  DamesvoeTBal  gymzaal loep  vanaf 14 jaar 06 - 309 881 46
18.00-21.00 acT. voor jongeren groenoordhuis-midden sosco 06 - 439 110 58
18.00-20.00 sporTinsTUiF voor jongeren gymzaal de loep 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

donderdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

vrijdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

nieT wekelijkse acTiviTeiTen groenoorD 

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
  

woensdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

14.00-16.00  onTmoeTing Bewoners  De weerklank   010 - 471 80 09 

13.30-16.30  vrij Dansen  van Beethovenflat   010 - 470 51 58

zaterdag activiteit   locatie  contact

zondag activiteit   locatie  contact 

14 december kersTsTUkje maken   10.00 - 12.00 uur De weerklank 010 - 471 80 09
11 februari  roUw, een serieUze gasT in je leven 14.00 - 16.00 uur De weerklank/woT  010 - 471 47 96 

data activiteit   bijzonderheden aanvangstijd locatie contact

15
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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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Halloween


