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Zaterdag 7 oktober 2017 van 11:00 - 15:00 uur

‘EIGEN KRACHT MARKT’
IN HET HOF VAN SPALAND
Ongeveer twintig Schiedamse organisaties laten op een gezellige
markt graag zien wat ze in huis hebben. Denk aan: activiteiten
in de wijk, hulp bij opvoedingsvragen, taalcursussen,
mantelzorgondersteuning en instanties die begeleiding bieden
aan kwetsbare Schiedammers.
Verder kunt u onder het genot van een vers gezet kopje koffie of thee in
gesprek over uw buurt met mensen van de gemeente, het wijkteam en de
wijkagent in gesprek over uw buurt.
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Ook mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk, zijn van harte
welkom om kennis te komen maken.
Wilt u meer informatie over deze dag, dan kunt u contact opnemen
met het wijkondersteuningsteam (WOT) in Schiedam Noordrand via:
noordrand@wotschiedam.nl

Deelnemers zijn onder meer:
Bibliotheek Schiedam, Frankelandgroep, Oproepcentrale, Minters,
Jacobuskerk, Voedselbank en Voedselbank tuinieren, Service punt
vrijwilligers Schiedam, Taalplus, Humanitas Homestart, sportconsulent
gemeente Schiedam, Gewichtsconsulent, De Brug, Meet The Parents,
SportMEE, Senioren Welzijn, wijkagenten en de gemeente Schiedam.
De markt wordt georganiseerd door
DOCK, WOT Groenoord en WOT Noordrand.

MET EEN bEETJE GELUK...
Heeft u iets te melden voor
het algemeen nut van de
bewoners van Groenoord? Wij
plaatsen het op de website:
www.schiedam-groenoord.nl
Stuur uw tekst en foto naar:
info@groenoord.nl

FACEbOOK
LIKE ONS OP
HOOGTE
DE
OP
EN bLIJF
TEITEN
VAN DE ACTIVI
!
IN GROENOORD
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treft u op woensdag 13 en
maandag 18 september de
tuktuk aan in Groenoord om
uw aandacht te vragen voor
de Week van het Geluk.
Een week vol activiteiten
voor jong en oud!
Vrijwilligers reiken u
de folder aan met het
weekprogramma onder het
genot van een kopje kofﬁe
of thee met wat lekkers.
Laat u verrassen!

DE ROLSTOELVIERDAAGSE
Elk jaar organiseert de Zonnehuisgroep een rolstoelvierdaagse voor haar bewoners en het
Beethovenplein in Schiedam is al enkele jaren een vaste pauzeplaats tijdens één van de dagen.

Bea van Ette - Op 4 april kwam het mailtje binnen…,
‘kunnen we op donderdag 20 juli weer bij jullie terecht
voor een feestelijke pauze?’ In de agenda stond alleen de
bingomiddag, dus ja hoor, het kan!
Dan vragen we aan Rinus of hij weer voor de muziek
kan zorgen en aan Jan van Oossanen of de partytenten
en kraampjes die dag beschikbaar zijn.
Een week van tevoren informeren we de bewoners
van de Beethovenﬂat en vragen of de auto’s die dag op
een andere plek geparkeerd kunnen worden, zodat het
plein leeg is. En natuurlijk moesten er veel bitterballen,
limonade e.d. ingekocht worden.
En dan wordt het spannend, gaat het lukken met het
weer…? Op dinsdag was het redelijk, maar op woensdag
veel te warm en woensdagavond werd noodweer
voorspeld. Buienradar is die dag veel bekeken en
gelukkig werd er op donderdagmiddag tussen twee en
vijf geen regen voorspeld. Donderdag kwam vroeg in de

ochtend het verlossende bericht: we gaan door!
De partytenten en kramen werden opgezet. Bankjes
werden geplaatst en Rinus heeft zijn muziek bij de
ingang neergezet. Toen nog even een probleempje met
een leegstromende regenpijp opgelost. Bij de kramen
werden bekertjes en limonade klaargezet en het feest
kon beginnen!
De medewerkers van Stroomopwaarts die sinds mei de
wijk schoonhouden, hadden toestemming gekregen om
die dag bij te springen. Er stonden heel veel vrijwilligers
klaar om te helpen met het uitdelen van de drankjes,
bitterballen en frikadelletjes.
Vanaf drie uur kwamen de rolstoelers met begeleiders
aan, het waren er dit jaar erg veel! En ohh… was is het
elk jaar toch weer een leuk evenement, al die vrolijke
gezichten en mensen die genieten van het uitstapje!
PopUp TV heeft er een leuk verslag van gemaakt.
‘Mogen we volgend jaar weer langskomen?’ Natuurlijk!
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GROENOORDERS MAKEN GELUK
TIJDENS DE WEEK VAN HET GELUK
Geluk zit in kleine dingen; een boodschapje meenemen, een arm om de schouder, een goed
gesprek, samen iets leuks doen en plezier hebben. Zo pakken we in Schiedam samen eenzaamheid aan.
De Week van het Geluk valt samen met de landelijke
Week tegen Eenzaamheid, van donderdag 21 september
tot en met zondag 1 oktober 2017. Voor veel mensen
die zich eenzaam voelen, is de stap om naar een
activiteit te gaan en andere mensen te ontmoeten erg

groot. Daarom willen we juist hén over de drempel
helpen. Hoe? Gewoon, door aan te bellen en een
praatje te maken. Door te vertellen over activiteiten in
de wijk en te laten zien wat er allemaal te doen is, ook
en vooral in de andere 51 weken van het jaar.

ACTIVITEITEN IN GROENOORD:
Donderdag 21 september 15.00 uur
Start Week van het Geluk

Ben jij betrokken bij de Week van het Geluk? Dan nodigen we je uit om samen de aftrap te
beleven van misschien wel de belangrijkste week in 2017!
Locatie: Activiteitencentrum Beethoven, van Beethovenplein 161.
Info/aanmelden: Miriam Schippers 010 - 219 17 75 en Bea van Ette, 010 - 470 51 58.

Vrijdag 22 september 14.00 - 18.00 uur
Crea-middag voor jong en oud

De wekelijkse crea-middag wordt uitgebreid. Mode maken, breien, haken, kaarten en sieraden
maken. Kun je niet breien of haken? Wij gaan het je leren!
Locatie: Activiteitencentrum Beethoven, van Beethovenplein 161.
Info/aanmelden: Dinie de Waal, 06 - 309 881 46.

Zaterdag 23 september 11.00 - 16.00 uur
Burendag: Maak een mooie cupcake voor je buren of je opa en oma

Wij zorgen voor de kale cupcakes en allerlei leuke dingen om de cupcakes mee te versieren. Je
mag twee cupcakes versieren en mee naar huis nemen. Locatie: Activiteitencentrum
Beethoven, van Beethovenplein 161. Info/aanmelden: Bea van Ette, 010 - 470 51 58.

Zondag 24 september 14.00 - 16.00 uur
Beweegmiddag bij Harg-Spaland

Door workshops en beweegactiviteiten aan te bieden, stimuleren we bewoners uit de wijk
Groenoord naar Harg-Spaland te komen om zo een gezellige middag te hebben. Een leuke
manier om nieuwe mensen te leren kennen. Locatie: Harg-Spaland, Willem Andriessenlaan 2.
Info/aanmelden: Miriam van Boxtel, 010 - 247 55 55.

Maandag 25 september 13.00 uur
Lunch en voorlezen

We beginnen met gezellig samen eten. Daarna wordt er om 14.00 uur voor u voorgelezen. Deze
activiteit organiseren we samen met Harg-Spaland. Voor het diner is de eigen bijdrage € 2,50.
Locatie: De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 55a.
Info/aanmelden: Hans van der Linden, 010 - 471 80 09.
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Dinsdag 26 september 17.00 - 20.00 uur
Ontmoeting/Geluksdiner Mantelzorg (met meerdere gangen!)

Locatie: Minters in de Griegpleinflat, 13e etage Activiteitenruimte op het Griegplein.
Kosten: voor het diner vragen we een eigen bijdrage van € 2,50, waarvan de opbrengst gaat
naar de Kledingbank / Noodpakketten.
Aanmelden: vóór 20 september 06 - 117 466 97 of annemiek.wensing@minters.nl.
(De inschrijving is pas officieel na bevestiging).

Woensdag 27 september 13.00 uur
Lunch en spelletjes voor jong en oud in de Weerklank

We eten eerst gezellig met elkaar. Daarna hebben we om 14.00 uur een spelletjesprogramma
met voor iedereen een leuk spel. Deze activiteit organiseren we samen met DOCK.
Locatie: De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 55a.
Info/aanmelden: Hans van der Linden, 010 - 471 80 09.

Donderdag 28 september 14.00 uur
Jong en oud verbinden in het Zimmertje

Op speelse wijze maken we verbinding tussen jong en oud. Doe mee en laat je verrassen!
Gewoon doen. Iedereen is welkom.
Locatie: Het Zimmertje Louis Zimmermannplein 55a.
Info/aanmelden: Leni Vredebregt, 06 - 512 231 68.

Vrijdag 29 september 10.00 - 12.00 uur

Fit en Gelukkig in Groenoord

Welzijn en welbevinden gericht op lichamelijke en geestelijke gezondheid. O.a. bewegen in het
park met muziek voor jong en oud.
Locatie: WOT Groenoord en park, Beethovenplein162.
Info/aanmelden: Sjoukje Boers, 06 - 106 713 52 of Orhan Zengin 06 - 105 531 90.

Vrijdag 29 september 13.30 - 17.00 uur
Puzzeltocht voor jong en oud door Groenoord, speciaal
voor rolstoelen, rollators en scootmobiels of al wandelend

Tijdens de puzzeltocht maakt u op een leuke manier kennis met de verschillende activiteitenlocaties in de wijk. Daar vertellen wij u over de reguliere activiteiten en wordt u uitgenodigd
om ook eens mee te komen doen. Bij elke locatie is er iets te ‘vinden’. Finish met een heerlijk
broodje warme worst of kroket.
Vertrek: Harg-Spaland, Willem Andriessenlaan 2.
Info/aanmelden: Bea van Ette, 010 - 470 51 58 en Miriam van Boxtel 010-247 55 55.

Zaterdag 30 september 12.00 - 16.30 uur
Hollandse middag met poffertjeskraam en de Oranjeman

Iedereen kan poffertjes krijgen aan de poffertjeskraam van 12.00 tot 14.30 uur.
Van 14.30 tot 16.30 uur is er een optreden van de Oranjeman met Hollandse meezingliedjes.
Locatie: Activiteitencentrum Beethoven, van Beethovenplein 161.
Info/aanmelden: Bea van Ette, 010 - 470 51 58.
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DE WEERKLANK, EEN HUIS WAAR IEDEREEN WELKOM is
Ruim twintig jaar geleden werd, op initiatief van de kerken in Schiedam-Noord, de Weerklank
opgericht. De doelstelling was (en is) het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden in de wijk
Groenoord.
De Weerklank is
vier dagdelen in de
week open: dinsdag-,
donderdag- en
zaterdagmiddag en
woensdagmorgen.
Iedereen die dat wil
kan binnenlopen voor
een kopje thee of koffie
en een praatje. Met
enige regelmaat is er de
mogelijkheid om samen
een spelletje te doen.
Op de eerste en de derde
donderdag van de maand
kunt u ook komen eten,
mits u dat van tevoren
even aan ons doorgeeft.

Stilteruimte
De Weerklank wil ook een plaats zijn waar ruimte
is voor rust en stilte. Daarom is er een stilteruimte
die tijdens de openingsuren voor iedereen vrij
toegankelijk is. Op de tweede woensdag van de
maand is er speciale aandacht voor de spirituele kant
van het bestaan. Er is dan van 9.45 tot 10.00 uur een
morgengebed.

NK
DE WEERKTLEANPLEIN 51

N ZAN
CORNELIA VA
DAM
3122 CG SCHIE

Informatie en verdieping
De Weerklank biedt nog meer mogelijkheden. Er zijn
regelmatig lezingen en andere bijeenkomsten die
door ons of in samenwerking met anderen worden
georganiseerd. Thema’s van het afgelopen jaar waren
bijvoorbeeld: (brand)veilig wonen en rouwverwerking
die door WOT en MintersMantelzorg werden
georganiseerd. Een ander thema was ‘omgaan met
dementie’. In samenwerking met inloophuis de Wissel
organiseerden we een bijeenkomst over Benedictijnse
spiritualiteit.

Gelegenheid voor ontspanning
Daarnaast zijn er activiteiten met een wat meer
ontspannen karakter: samen luisteren naar muziek,
bloemschikken of (met stichting Meredia) het maken
van kussens voor mensen die wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.
Het is ook ontzettend leuk en zinvol om mee te doen
aan de wijkactiviteiten in de Week van het Geluk en De
Langste Tafel in de maand september.

Kortom, De Weerklank wil zijn
- een open huis voor iedereen
- een plaats waar een ieder zich thuis voelt
- een plaats waar een stukje innerlijke rust wordt
verkregen
U bent bij ons van harte welkom.
Hans van der Linden,
voorzitter van het bestuur.
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IN GESPREK MET HANS...

TIEN JAAR ZOMERFEEST

Onlangs nam Hans contact op met de
redactie. Hij wilde weten of er reacties waren
binnengekomen naar aanleiding van zijn artikel
in het vorige nummer van Groenoord Magazine.
In dat artikel opperde hij het idee om te gaan
ﬁetsen met mensen die dat vanwege een
handicap zelf niet kunnen.

Op zaterdag 1 juli vierden we voor de
tiende keer het Groenoord Zomerfeest. De
weersvoorspellingen waren helaas niet gunstig.
Een zomerzonnetje zou natuurlijk de kroon op
dit jubileumjaar zijn geweest, maar gelukkig
bleef het droog en was het gezellig als altijd!

Reacties
De redactie moest hem teleurstellen. Er zijn geen
mensen geweest die zijn plan hebben omarmd.
We hoorden wel dat mensen het een goed idee vonden,
maar tot actieve aanmeldingen is het niet gekomen.
We bespraken met Hans dat we graag reacties en
suggesties voor artikelen willen en aanmeldingen
voor activiteiten, maar dat dit sinds het bestaan van
het magazine nog erg mager is. De redactie krijgt
veel positieve feedback over het magazine, maar er
is nog weinig bijdrage van bewoners aan Groenoord
Magazine.

Doorzetter
Hans wilde het er niet bij laten zitten. Hij heeft een
vast geloof dat mensen zijn idee willen omarmen, maar
de stap om deze activiteit van de grond te krijgen is
kennelijk nog een te hoge drempel.
Hij vraagt zich af wat er voor nodig is om je in te
zetten voor de ander. Iedereen is zo op zichzelf, terwijl
we door even tijd te maken veel kunnen betekenen
voor elkaar. Hans en zijn vriend doen veel mantelzorg
in hun directe omgeving. Boodschappen doen, mee
naar het ziekenhuis, zo nodig een klein klusje in huis.
Maar ook een wandeling maken of gezellig samen wat
drinken. Dit soort activiteiten leveren contact, respect
en waardering naar elkaar op.

De opening werd verricht door kinderen van
school Loep, samen met docenten van 010 Hip
Hop. Er waren veel optredens op het podium, o.a.
van Drums United en The Limelites. Bij de kinderen
waren de workshops een groot succes. Er waren
workshops van Rude-beats (beatboxen), maar
ook van 010 Hip Hop (dansen op hiphopmuziek)
en een robotworkshop van Jivan. Veel kinderen
lieten zich kleurrijk schminken of knutselden op
de CreaBea tafel. Verder werd er actief gevoetbald
en gebasketbald onder leiding van DOCK. De
modemeisjes showden hun zelfgemaakte creaties
op de catwalk. Ouders beantwoordden vragen bij
de tuktuk over het onderwerp ‘Groenoord van gas
los’, terwijl hun kinderen pannenkoeken bakten op
de inductiekooktoestellen.
Het was weer een zeer geslaagd feest.
Kijk maar naar de foto-impressie van
Stephanie Sonneveld op de binnenpagina!

Hoe nu verder
Bij mooi weer gaat hij samen fietsen op een duofiets.
Dat staat. Mochten er alsnog bewoners reageren,
dan laten we hem dit weten. Hans is begaan met de
wijk en zet zich in waar het mogelijk is. Hij ziet veel
initiatieven in Groenoord en hoopt dat mensen met
nog meer ideeën en suggesties komen. Iedereen is
welkom om mee te doen in de wijk. Hij heeft zijn
drempel overwonnen, ben jij de volgende? Hans roept
medebewoners op:
Laat van je horen! Een begin maken is vooruitgang.
Daar zij wij het als redactie roerend mee eens.
W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L
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GROENOORD ZOMERFEEST 2017

Foto’s: Stephanie Sonneveld
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DOCK/WOT ACTIVITEITEN IN DE WIJK

De medewerkers van DOCK zijn weer goed bezig geweest voor de jongeren in de wijk. Van vier
projecten doen we hier verslag. Lees maar welke leuke dingen we doen en kom dan vlug eens kijken
bij een of meerdere projecten. Een overzicht vind je in de activiteitenagenda op pagina 14 en 15.

FILMPROJECT

In de afgelopen maanden hebben tieners en
kinderen van groep 7 en 8 hard gewerkt aan
het monteren, regisseren en spelen in een
film. In samenwerking met het WOT Noord en
Buurtprojecten heeft DOCK zowel een groep
enthousiaste tieners in Schiedam Noord als in
Schiedam Groenoord begeleid. De films zijn
zo professioneel geworden, dat zij de eer
krijgen om op een groot scherm gepresenteerd
te worden tijdens het jaarlijkse filmfestival op
15 september van 19.15 tot 22.30 uur locatie
Noordrand, basisschool de Klinker en 16
september, zelfde tijd, locatie in de openlucht
bij Bart Verhallenplein. Bij slecht weer in
gymzaal Loep Groenoord.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Dinie de Waal (Groenoord) 06 - 309 881 46
of Alexander Vink (Noord) 06 - 192 883 11.

MODESHOW ZOMERFEEST

In het afgelopen seizoen hebben de creatieve
modemeiden van de modeworkshop in Schiedam
Groenoord hard gewerkt aan het maken van kleding.
Tijdens het Groenoord Zomerfeest op 1 juli hebben zij
hun prachtige outfits geshowd op de catwalk.

weerbaarheidstraining
Vanaf september start er een weerbaarheidstraining in
Schiedam Noord ‘Ho, tot hier en niet verder’. Deze
training is bedoeld voor kinderen van de basisschool
(groep 7 en 8), met als doel weerbaarder worden en
nee leren zeggen. Bij voldoende aanmeldingen
(minimaal 10 deelnemers) gaan we van start, nadere
informatie volgt. Aanmelden kan bij Dinie de Waal,
ddewaal@dock.nl
en Colette Devilee,
cdevilee@dock.nl.
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Creatieve workshop en
voetbalclinic

Tijdens het Groenoord Zomerfeest is door DOCK een
creatieve workshop aangeboden voor kinderen en
jongeren. Tijdens de workshop hebben we samen

mooie sieraden
gemaakt.
Daarnaast werd er
een vette
voetbalclinic
gegeven door Ismael
Celen van DOCK.
De activiteiten
werden druk
bezocht door
kinderen en veel
enthousiaste
jongeren.

KOKKERELLEN
OP Z’N TURKS

VERSCHIL TUSSEN
EHbO EN bHV

Deze keer is de Turkse keuken aan de beurt.
We kennen allemaal de kebab, baklava en
de kapsalon. Net zo bekend is lahmacun, de
Turkse pizza! Lekker en ook weer met weinig
moeite zelf te maken.

Veel mensen die via hun werkgever of vereniging
een BHV-training hebben gevolgd, denken dat ze
hiermee ook het EHBO-diploma hebben behaald.
Dit is helaas niet waar. Wat in de BHV-cursus over
EHBO verteld wordt, is maar een klein stukje van
wat je in een echte EHBO-opleiding leert.

LAHMACUN

Een BHV’er en een EHBO’er hebben bij een calamiteit
verschillende taken. Een BHV’er moet zo snel mogelijk
en zo veilig mogelijk het pand ontruimen en kijkt of er
mensen achtergebleven zijn of niet weg kunnen. Dit
kan verschillende oorzaken hebben, zoals een handicap
of een onwelwording. Een BHV’er zal de eerste,
noodzakelijke hulp verlenen en daarna zo snel mogelijk
zorgen dat het slachtoffer op een veilige manier vervoerd
kan worden naar het ‘gewondennest’.
De EHBO’ers zullen bij een ontruiming allemaal naar
een vaste plaats gaan en zich daar verzamelen. Er
wordt dan gekeken waar er een veilige plek is om een
‘gewondennest’ in te richten.
Hier brengen de BHV’ers de gewonden naartoe.

Het deeg
Neem twee koffiebekers bloem, een scheutje olie,
wat zout en voeg water toe. Kneden tot een elastisch
deeg. Bewaar het in folie even in de koelkast. Ook
kunt u eventueel met gistdeeg werken.

Wil je meer weten over het behalen van een volwaardig
EHBO-diploma? Kom dan eens kijken bij onze
vereniging, EHBO Schiedam. Vanaf september zijn wij
weer (bijna) wekelijks te vinden in ons gebouw aan
de Albardastraat in Nieuwland. Of neem contact op via
onderstaande adressen.

Ingrediënten
100 gram gehakt naar keuze
1 tomaat en 1 ui
Flink wat (platte) peterselie
1 of 2 paprika’s
1 klein blikje tomatenpuree
2 theelepels zout en een scheutje olie en wat peper
Er kan een heel klein beetje water bij, maar vaak is
dat niet nodig. Naar smaak gesneden rode peper.

Bereiding
Snijd alle groentes in kleine blokjes en maak het fijn
in de blender tot kleine stukjes. Daarna ook de rest
van alle ingrediënten ‘blenderen’. Meng in een kom
alles nog even goed door elkaar. Je verwarmt de grill
of de oven op 220 graden Celcius. Neem een bolletje
deeg iets groter dan een ei. Rol het deeg vrij dun uit.
Vorm en grootte doen er niet toe. Bedek de pizza
met de vulling, dat doe je met de bolle kant van een
lepel. Het afbakken duurt ongeveer 5 minuten. Als de
onder- en zijkant gaar zijn is de pizza klaar.
Eet erbij wat je lekker vindt, bijvoorbeeld ijsbergsla en
tomaat.Veel mensen eten er knoﬂooksaus bij.
Het was weer ﬁjn kokkerellen en op z’n Turks!
W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L
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GROENOORD EN NIEUWLAND HET EERST VAN
GAS LOS VOOR 2050?
Gemeente Schiedam is met de Rijksoverheid, IPO, VNG, vier landelijke netwerkbeheerders en meer
dan vijfentwintig andere gemeenten, de GREEN DEAL Aardgasvrije Wijken aangegaan. Het doel
van deze GREEN DEAL is samen te werken aan de energietransitie van woningen van aardgas naar
duurzame energie. Hiermee willen we bijdragen aan de doelstellingen in het klimaatakkoord van
Parijs. In 2050 moet de uitstoot van CO2 gereduceerd zijn van 95% naar 80%.

Voormalige Vogelaarwijken
Gemeente Schiedam heeft in het kader van de GREEN
DEAL Aardgasvrije Wijken de naoorlogse wijken
Groenoord en Nieuwland aangewezen om als eerste
van het gas af gaan. De eerste ervaringen met de
bewoners zijn verrassend positief. Wanneer je vraagt
waaraan een plan om van het gas af te gaan aan
moet voldoen, scoren lagere woonlasten natuurlijk
hoog. Maar geheel tegen de verwachting in scoren
‘een schoner milieu voor toekomstige generaties’ en
‘duurzaam opgewekte energie’ nog hoger.
lijst met twaalf punten opgeleverd. Op de tweede
bijeenkomst is afgesproken de zomerfestivals in beide
wijken te benutten om met bewoners in gesprek te
gaan en de twaalf punten te checken. Het Groenoord
Zomerfeest was op zaterdag 1 juli jl. In Nieuwland
vindt het zomerfestival in het weekend van 16
september a.s. plaats.

Wijkenergiegroep
Schiedam kiest ervoor om de bewoners van begin
af aan te betrekken bij het onderzoek naar de
mogelijkheden om de twee wijken gasloos te maken.
Via de Schiedamse energievoorhoede, het lokale
VvE-platform en de wijkwerkers van gemeente en
woningcorporatie Woonplus, zijn 25 enthousiaste
bewoners geworven voor een ‘Wijkenergiekgroep’ die
kritisch meedenkt over het onderzoek. De helft komt
uit Groenoord en de andere helft uit Nieuwland.
Op de startbijeenkomst is verkend wat voor de
bewoners van beide wijken belangrijk is bij de
afweging van alternatieven voor gas. Dat heeft een
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Enquête en pannenkoeken in Groenoord
Op het Groenoord Zomerfeest werden aan drie
statafels een kleine honderd bewoners geënquêteerd.
Op twee inductiekookplaten (het kooktoestel van de
toekomst!) werden ruim tweehonderd pannenkoeken
gebakken voor de kinderen. We hebben laten zien
hoe gemakkelijk en veilig het is om pannenkoeken op
inductie te bakken. Ook al waait het ﬂink, er is geen
gasvlam die uit kan waaien. En er zijn geen vlammen
waaraan je je vingers kunt branden. De olie is snel heet
en je pannenkoek is in een mum van tijd klaar. Ouders
lieten hun kinderen gemakkelijk los om een eigen
pannenkoek te bakken. Intussen konden wij hen wat
vragen stellen.
Een uitgebreid verslag en de uitslag van de minienquête kunt u lezen op www.schiedam-groenoord.nl.

C O L U M N
LUC POUBLON
Coördinator
WOT Groenoord
Even voorstellen...
Mijn naam is Luc Poublon en sinds 1 juni 2017
werk ik met veel plezier en enthousiasme als
de nieuwe coördinator van WOT Groenoord. Ik
neem het stokje over van Anne Huisman, die WOT
Groenoord 2,5 jaar geleden heeft opgestart en nu als
gedragswetenschapper aan de slag is gegaan voor alle
WOT’s.
Ik kom zelf uit Vlaardingen en ken Schiedam erg
goed. Ik heb er op school gezeten en heb als
kwaliteitsmanager bij een Schiedams offshorebedrijf
gewerkt. Vervolgens ben ik in de hulpverlening
gaan werken bij het toenmalige Schiedamse bedrijf
Lindenhof.
Mijn eerste ontmoeting met bewoners van Groenoord
was bij het toneelstuk ‘portretten’. Een mooi, actueel
en aangrijpend stuk over eenzaamheid, gemaakt en
gespeeld door wijkbewoners. Een prachtig initiatief van
de buurt in samenwerking met onder andere het WOT.
Het laat goed zien hoe de medewerkers zich verbinden
met de wijk en dankzij dit soort projecten het WOT een
gezicht geven.

1. Het belangrijkste in communicatie is horen wat
er niet gezegd wordt.
2. Soms is het niet krijgen wat je wilt je grootste
geschenk.
3. Er zijn vast mensen die van alles van mij
vinden. Dat doe ik namelijk zelf óók….
4. Kind: Dus ik moet een jas aan omdat jij het
koud hebt?
5. Moeder tegen kind: dit is de laatste keer dat ik
je waarschuw! O echt? Fijn mam!
6. Waar een oordeel begint, eindigt de
waarneming.
7. Om je dromen waar te maken moet je eerst
wakker worden.
8. Relaties worden bedreigd door twee neigingen.
De ander willen veranderen en willen dat de
ander niet verandert.
9. Het is de tegenwind die de vlieger doet
opstijgen.
10. Het geheim van vooruitgang is een begin
maken.
11. Vakantie: Alles wat je thuislaat is mooi
meegenomen.
WIST U DAT.....de redactie uw bijdrage aan deze
rubriek op prijs stelt? Mail uw ideeën naar
info@schiedam-groenoord.nl.

De komende tijd zult u mij waarschijnlijk wel ergens
tegenkomen in de wijk, of misschien in het WOT zelf.
Daar kunnen alle inwoners van Groenoord terecht
met vragen over hun wijk of hun persoonlijke
situatie.

in het wild
s
n
e
g
r
e
ij
m
‘Komt u
open voor
d
ij
lt
a
a
t
s
tegen, ik
een praatje!’

Het WOT bestaat uit een enthousiast
team van ervaren professionals. Ze helpen u bij vragen
over zorg, welzijn, opvoeden en inkomen. Er is niet
altijd een pasklaar antwoord, maar samen met hen gaat
u op zoek naar een oplossing, twee weten meer dan
één. De inloopspreekuren staan op wotschiedam.nl. En
komt u mij ergens in het wild tegen, ik sta altijd open
voor een praatje!
W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

13

G R O E N O O R D

M A G A Z I N E

S E P T E M B E R

2 0 1 7

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN GROENOORD
CREATIEF
WEEK V.H. GELUK
‘t Fransje
Van beethovenflat
Groenoordhuis-Zuid
Groenoordhuis-Midden
De Weerklank
Gymzaal Loep
Het Zimmertje
van Raalte Kids
Evenement Watermouse

14

GELUKSDINER

GEZELLIGE MUZIEK
Lisztplein
Van beethovenplein 161, iedere dag geopend
(behalve op zaterdag) van 09.00 tot 16.00 uur.
De eerste drie weken van augustus gesloten.
Diepenbrockstraat 31a
bart Verhallenplein 50a
Cornelia van Zantenplein 51
Peter van Anrooylaan 3
Louis Zimmermannplein 55a, www.hetzimmertje.nl
Albert van Raaltenplein, anneke-kalkhoven@live.nl
Jozef Oreliosingel

Openingstijden WOT
maandag 09.30 - 12.30 uur
woensdag 10.00 - 13.00 uur
donderdag 10.00 - 13.00 uur
Van beethovenplein 162
3122 VL Schiedam
Contact buiten spreekuurtijden
010 - 7541515 (werkdagen van
8.00 - 20.00 uur) of mail naar
groenoord@wotschiedam.nl

maandag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

09.00 - 11.00
10.00 - 12.00
13.00 - 17.00
13.30 - 15.30
15.30 - 17.00
20.00 - 22.00
18.30 - 23.00
19.00 - 21.00

TAALLES NEDERLANDS
KLEDINGbANK JURK & CO
KLAVERJASSEN
ZELF KLEDING REPAREREN
LADIES OF GROENOORD
SPORTINSTUIF
bRIDGE
WORKSHOP

De Weerklank
tot 8 juli
010 - 471 80 09
Groenoordhuis-Zuid
verwijzing WOT nodig
06 - 517 617 57
Van beethovenflat
06 - 253 147 11
Groenoordhuis-Zuid
voor vrouwen
Gymzaal Loep v.a. 20 maart voor meiden groep 7/8
06 - 189 644 57
Groenoordhal of Margriethal voor jongeren (oktober tot maart) 06 - 349 412 52
Van beethovenflat
aanmelden verplicht
010 - 471 33 28
Het Zimmertje
voor senioren
06 - 512 231 68

dinsdag

activiteit

locatie

09.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
14.00 - 16.00
15.30 - 17.00
17.00 - 18.00
19.00 - 21.00

SPREEKUUR SOSCO
LUNCH (uitsmijters)
KLEDINGbANK JURK & CO
CREA-MIDDAG
NEDERL. CONVERSATIELES
ONTMOETING bEWONERS
HUISWERKbEGELEIDING
ZUMbA VOOR DAMES
bILJARTEN

Groenoordhuis-Midden
Van beethovenflat
Groenoordhuis-Zuid
Van beethovenflat
Groenoordhuis-Midden
De Weerklank
Groenoordhuis-Midden
Gymzaal Loep
Het Zimmertje

woensdag

activiteit

10.00 - 11.00
10.00 - 12.00
13.00 - 14.30
14.30 - 16.00
13.00 - 15.00
13.30 - 15.30
16.00 - 18.00
16.30
17.45 - 18.45
19.00 - 21.00

WANDELEN
ONTMOETING bEWONERS
COMPUTERLES
ENGELSELES
KLEDINGbANK JURK & CO
KNUTSELMIDDAG
HUISWERKbEGELEIDING
DINEREN
DANSWORKSHOP
KAARTEN MAKEN

bijzonderheden

contact

verwijzing WOT nodig
iedereen welkom

06 - 439 110 58
010 - 470 51 58
06 - 517 617 57
010 - 470 51 58

voor kinderen Sosco
vanaf 12 jaar
aanmelden verplicht

010 - 471 80 09
06 - 439 110 58
06 - 249 476 63
06 - 253 147 11

locatie

bijzonderheden

contact

Vertrekpunt ‘t Fransje
De Weerklank
Van beethovenflat
Van beethovenflat
Groenoordhuis-Zuid
Groenoordhuis
Groenoordhuis-Midden
Van beethovenflat
Sportinstituut Schiedam
Het Zimmertje

voor vrouwen

06 - 309 881 46
010 - 471 80 09
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
06 - 517 61757
06 - 309 881 46
06 - 439 110 58
010 - 470 51 58
06 - 349 412 52
06 - 512 231 68

verwijzing WOT nodig
voor kinderen vanaf 6 jaar
Sosco
aanmelden verplicht, e 5,75
voor jongeren
workshop

SEPT. OKT. NOVEMbER
donderdag activiteit

locatie

09.00 - 12.00
09.00 - 11.00
12.00 - 13.00
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.00 - 15.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
17.30 - 18.30
16.30 - 17.30
15.00 - 17.00
17.00
19.00 - 21.00
19.00 - 21.00
19.30 - 21.30

SPREEKUUR SOSCO
KLEDINGbANK JURK & CO
LUNCH (elke week iets anders)
KOERSbAL v.a. maart 2017
bINGO
ONTMOETING bEWONERS
ONTMOETING bEWONERS
SJOELEN
DAMESVOETbAL
KIDSVOETbAL
MANNENGROEP
GEZAMENLIJKE MAALTIJD
warme maaltijd e 5,- soep e 4,50
OPbOKSEN
bILJARTEN
KOOR

Groenoordhuis-Midden
Groenoordhuis-Zuid
Van beethovenflat
Van beethovenflat
Van beethovenflat
‘t Fransje
De Weerklank
Het Zimmertje
Gymzaal Loep
Gymzaal Loep
Groenoordhuis-Midden
De Weerklank
Aanmelden verplicht
Gymzaal Loep
Het Zimmertje
Van beethovenflat

vrijdag

activiteit

locatie

09.00 - 12.00
09.00 - 11.00
11.00 - 12.00
16.00 - 18.00
18.00 - 21.00
16.00 - 18.00
19.00 - 22.30

SPREEKUUR SOSCO
NEDERLANDSE LES
LUNCH WERELDVROUWEN
CREATIEVE MODEWORKSHOP
ACTIVITEIT VOOR JONGEREN
HUISWERKbEGELEIDING
DANSLES voor senioren

zaterdag

ATIE
UELE INFORM
T
C
A
R
O
O
V
K
KIJ
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C
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bijzonderheden

contact

1e en 3e v/d maand

06 - 439 110 58
06 - 249 937 85
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
06 - 249 937 85
010 - 471 80 09
06 - 512 231 68
06 - 309 881 46
06 - 309 881 46
06 - 347 100 40
010 - 471 80 09

voor jong en oud v.a.12 jaar
aanmelden verplicht
2e en 4e donderdag v/d maand

06 - 349 412 52
06 - 512 231 68
010 - 470 51 58

bijzonderheden

contact

Groenoordhuis-Midden
De Weerklank
Van beethovenflat
Van beethovenflat
Groenoordhuis-Midden
‘t Fransje
Van beethovenflat

tot 8 juli
om de week Lentizz/wereld vr.
voor tienermeiden - bewoners
Sosco
benedenruimte Lisztplein
aanmelden verplicht

06 - 46 31 48 21
010 - 471 80 09
06 - 309 881 46
06 - 309 881 46
06 - 439 110 58
06 - 249 937 85
010 - 470 51 58

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

14.00 - 16.00
18.00 - 20.00

ONTMOETING bEWONERS
SPORTINSTUIF voor jongeren

De Weerklank
Gymzaal de Loep

Sosco

010 - 471 80 09
06 - 439 110 58

zondag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

13.30 - 16.30
15.00 - 17.00
18.00 - 21.00

VRIJ DANSEN
SPORTINSTUIF voor jongeren
ACTIVITEIT voor jongeren

Van beethovenflat
Groenoordhuis-Midden
Groenoordhuis-Midden

Sosco (optie)
Sosco

010 - 470 51 58
06 - 439 110 58
06 - 439 110 58

verwijzing WOT nodig
2e en 4e donderdag v/d maand
3e donderdag v/d maand
benedenruimte Lisztplein

vanaf 12 jaar en vanaf 16 maart
8-12 jaar

Niet-wekelijkse activiteiten in Groenoord
datum

tijd

activiteit

locatie

bijzonderheden

za 16 sept.
za 23 sept.
ma 25 sept.
di 26 sept.
di 26 sept.
woe 27 sept.
do 28 sept.
vrij 29 sept.
vrij 29 sept.
za 30 sept.
za 7 okt.
za 7 okt.
do 12 okt.
woe 15 okt.
vrij 17 okt.
za 11 nov.
do 16 nov.

19.50 - 22.30
11.00 - 16.00
13.00
14.00 - 16.00
17.00 - 20.00
13.00
14.00
10.00 - 12.00
13.30 - 17.00
12.00 - 16.30
14.00 - 16.00
11.00 - 15.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00

Filmfestival in de openlucht bart Verhallenplein, bij regen in gymzaal Loep
06 - 309 881 46
burendag
Van beethovenflat Cup-cakes maken
010 - 470 51 58
Voorlezen (vooraf lunch De Weerklank
010 - 471 80 09
beweegmiddag
Harg-Spaland
workshop
010 - 247 55 55
Geluksdiner
13e etage Griegplein bijdrage 2,50 (aanmelden)
06 - 474 66 97
Spelletjes voor jong/oud De Weerklank
010 - 471 80 09
Seniorendebat
Het Zimmertje
06 - 512 231 68
Fit- en Wellness
WOT Groenoord
06 - 309 881 46
Puzzeltocht Groenoord
Harg-Spaland
voor rolstoelen/scootmobielen
010 - 470 51 58
Hollandsemiddag
Van beethovenflat poffertjes en de Oranjeman
010 - 470 51 58
Rouwverwerking
De Weerklank
i.s.m. Mintens Mantelzorg, WOT 010 - 471 80 09
Eigen Kracht Markt
zie pagina 2
noordrand@wotschiedam.nl
Spellenmiddag
De Weerklank
010 - 471 80 09
Kussens maken
De Weerklank
010 - 471 80 09
Gespreksbijeenkomst
De Weerklank
‘Joodse Spiritualiteit
010 - 471 80 09
Lezing
De Weerklank
‘de Gorzen, toen en nu’
010 - 471 80 09
Ontmoetingsochtend
De Weerklank
ds. Taco Smit
010 - 471 80 09
W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L
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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

Redactiecommissie
Adri Edenburg
Rob Kent
Henk Ponte
Orhan Zengin
Irmgard Owen
Mariska Silvius
Stephanie Sonneveld
Serena Sonneveld

Fotografie

Henk Ponte, Adri Edenburg, Stephanie
Sonneveld

Tekstcorrectie

Eveline van Herwaarden

Vormgeving en productie

Reclamestudio Adri Edenburg
Griegplein 47, 3122 VN Schiedam
06 - 513 80 803.

Volgende editie

december 2017
Copij inleveren vóór 31 oktober 2017
De redactie heeft het recht aangeleverde
stukken aan te passen en/of niet te
plaatsen. Alle rechten voorbehouden.

Groenoord Magazine wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Wij zijn een stichting van en voor ouders en verzorgers van zorgintensieve kinderen en jongvolwassenen. Denk aan kinderen met autisme,
een verstandelijke of meervoudige beperking, epilepsie of ADHD.

Vaak zijn dat kinderen die naar speciaal onderwijs gaan of het
kinderdag-centrum bezoeken. Met onze stichting bieden we een veilige
plek om samen te komen. Waar we met een kopje koffie of thee een
luisterend oor bieden, lief en leed delen en waar we elkaar kunnen
ondersteunen en informeren over de zorg voor en rondom onze
kinderen.
Er zijn thema-ochtenden, bijvoorbeeld met gastsprekers, en er is
gelegenheid voor ontspanning… even geen zorg.
Bekend zijn onze Verwendag, de creatieve en culinaire workshops,
het jaarlijkse uitje met onze kinderen en onze brunches. Wij zijn er
ook voor opa’s en oma’s, mantelzorgers, begeleiders en behandelaars.
Kortom, voor iedereen die het zorgintensieve kind een warm hart
toedraagt.
De locatie van de bijeenkomsten is normaal gesproken ein De Erker:
iedere tweede dinsdag van de maand en iedere laatste donderdag van
de maand.

Meet The Parents
Voor meer informatie:
meettheparents@hotmail.com
www.meettheparents.net
Telefoon Jolanda: 06 - 14 59 82 24

OPROEP
Welke vrijwilliger(s) zouden zo af en toe kleine klusjes willen

opknappen voor Groenoorders die het zelf niet (meer) kunnen?

Bijvoorbeeld:
l onkruid wieden
l lamp ophangen
l brengen naar arts
l ramen zemen
l elektriciteit etc.
Bel Orhan Zengin:
06 - 10 55 31 90.
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