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Met elkaar maken we alweer het zesde

GRoENooRd MAGAZINE:
Adri Edenburg
Dagelijks bestuur,
redacteur en
uitgever van het
magazine.

Arthur
van Hienen
Redactieondersteuning en
media.

Rob Kent
Dagelijks bestuur,
redacteur.

Esther Prins
Redactieondersteuning.

Helene BanfferBlommenstein
Redacteur.

Irmgard Owen
Redactieondersteuning.

Berthy Prins
Redacteur.

Irma Rodenberg
Redactieondersteuning.

Stephanie
Sonneveld
Redactieondersteuning,
fotografie en
media.

Orhan Zengin
Professioneel
medewerker Wijk
Ondersteunings
Team (WOT).

IN MEMoRIAM HENK poNtE
Kort geleden is ons redactielid Henk
Ponte door een hartstilstand overleden.
Hij was pas 60 jaar. Henk heeft zich met
de volle 100% ingezet voor het magazine. Hij was geïnteresseerd in de cultuur
van de wijk Groenoord, genoot van het
onderzoeken van en schrijven over historische wetenswaardigheden. Ook werkte
hij met veel plezier aan de kookrubriek,
waarin hij nieuwe mensen ontmoette
en toekeek hoe er een specialiteit bereid
werd. Henk had veel mooie ideeën voor
het magazine en stond altijd klaar om
iemand te helpen. De redactie zal zijn
inbreng en passie voor het magazine
enorm gaan missen.
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Mariska Silvius
Professioneel
medewerker
DOCK.

Eveline van
Herwaarden
Redactieondersteuning en
tekstcorrectie.
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VRIJWILLIGERS MAKEN MENSEN BLIJ
In Groenoord hebben we een leuke groep vrijwilligers die kleine, afgebakende klusjes doen voor
mensen die dat zelf niet meer kunnen. Wie wil er ook meehelpen om deze mensen blij te maken?
Adri Edenburg - Een jaar geleden mocht ik officieel
met pensioen. Ik had de leeftijd van 65 bereikt. Voor
de regering kwam het beter uit wanneer ze mijn
AOW-uitkering negen maanden later pas zouden
uitkeren. Als zelfstandig grafisch ontwerper werk ik al
40 jaar in mijn eigen reclamestudio. Ik hou van mijn
werk en zolang men mij voor opdrachten wil blijven
inschakelen, werk ik graag. Maar de werkdruk is nu
veel minder en ik heb tijd om wat vaker te tennissen
en op mijn kleinkinderen te passen.

Heeft u misschien twee uurtjes in de week over?
Wilt u uw talent en vaardigheden aanbieden voor
bewoners uit Groenoord? Neemt u dan contact op
met Orhan Zengin van het WOT Groenoord
(06 - 10 55 31 90).

Door onze verhuizing naar Groenoord en mijn
betrokkenheid bij het Groenoord Magazine ben
ik aangestoken door het enthousiasme van de
vrijwilligers. Het klikte meteen! Ik heb ontdekt dat er
best veel mensen zijn die wat extra hulp kunnen
gebruiken. Ik bedoel dan afgebakende klusjes die
de mensen zelf niet (meer) kunnen uitvoeren. Kleine
reparaties in huis of het begeleiden van iemand
tijdens een bezoek aan een arts of ziekenhuis, et
cetera.
Ik heb gemerkt dat ik het leuk vind om eens wat
anders te doen dan het werk dat ik al veertig jaar
doe. Soms lekker in de buitenlucht werken, dan
weer poffertjes bakken voor veertig kinderen. En
weet u wat de beloning is voor die paar uurtjes
inzet? Je sociale contacten breiden zich uit doordat
je nieuwe, blije mensen leert kennen!
Wellicht herkent u zich in mijn verhaal? U staat
‘s morgens op, leest op uw gemak de krant en heeft
alle puzzels opgelost. Wat nu?

Huiswerkbegeleiding voor Somalische jongeren
Stichting Sosco is opgericht in 2008 door een groep gevluchte Somaliërs in Nederland.
Zij maakten zich ernstig zorgen over de situatie van Somalische jongeren in Nederland en weesen straatkinderen in hun geboorteland.
Iedere woensdag en vrijdag geven twee actieve
vrijwilligers van stichting Sosco huiswerkbegeleiding
aan Somalische jongeren uit de wijk Groenoord. Ze
helpen niet alleen bij het maken van huiswerk, maar
reiken ook instrumenten aan waarmee de jongeren
kunnen integreren in de Nederlandse samenleving.
De huiswerkbegeleiding vindt plaats in het Groenoord
Huis, midden op het Bart Verhallenplein. De opkomst is
groot en de vrijwilligers merken dat de begeleiding voor
positieve schoolresultaten zorgt en het zelfvertrouwen
doet groeien. De kansen voor Somalische jongeren
om mee te doen in onze samenleving nemen door dit
mooie vrijwilligerswerk toe.
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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IN HEt ZIMMERtJE StAAt BIJNA dAGELIJKS dE
KoFFIE KLAAR VooR SENIoREN IN GRoENooRd
Niemand hoeft alleen te zijn in Groenoord. Ik sta steeds weer versteld wat Leni en haar team
organiseren voor de wat ouderen onder ons. Je kunt in het Zimmertje werkelijk zes dagen per week
gratis terecht voor een kop kofﬁe, een praatje, een spelletje, een knutseltje. Maar bovenal voor
liefde en gezelligheid!

Adri Edenburg - Op zomaar een doordeweekse

dag loop ik om 11 uur het Zimmertje in. Ik moet
iets afgeven bij Leni Vredebregt. Samen met
haar man Harry en het echtpaar Nel en Cock van
Deventer runnen zij al meer dan tien jaar deze
ontmoetingsruimte voor senioren in Groenoord.
Ik zie dames gezellig in gesprek met elkaar onder
het genot van een kopje koffie of thee. En ik kom
ook niet weg zonder eerst van de koffie met koek
geproefd te hebben.
‘Ja’, zegt Leni, ‘iedere ochtend op werkdagen
ontmoeten senioren elkaar om lekker met elkaar te
kletsen.’ Ik vang op dat iedereen nog lang napraat
over de fijne zondagmiddag die ze samen hebben
beleefd in het Theater aan de Schie. Daar vierden ze
de afsluiting van de Schiedamse Week van het Geluk.

Knutselen, zingen, biljarten...
‘Maar we doen ook nog wel wat anders dan hier
koffiedrinken’, vervolgt Leni. ‘Op maandag-middag
gaan we knutselen en ‘s avonds repeteren we met het
zangkoor, terwijl de mannen hier biljarten.
Dinsdagmiddag is er gelegenheid om Engelse les
te volgen. Lekker laagdrempelig hoor, en je steekt
zo gelijk wat op van een andere taal. Dinsdag- en
donderdagavond kun je hier biljarten, maar daar
moet je je wel vooraf even voor opgeven. De gehele
woensdag is er thee en koffie en gelegenheid voor

een praatje met elkaar. Woensdagavond gaan we
kaarten maken. Ook daarvoor graag even opgeven.
Donderdagmiddag doen we spelletjes zoals sjoelen
en rummikub. Vrijdagmiddag zijn we gesloten omdat
Het Zimmertje dan wordt schoongemaakt.’

Uitstapjes
Het is wel duidelijk dat de activiteiten in het
Zimmertje altijd gezellig zijn. Ze staan er open voor
mensen die alleen zijn of behoefte hebben aan een
praatje. Elk jaar in mei en september maken de
deelnemers samen een uitstapje, wat altijd weer een
geweldige dag is.

en u graag
Wij ontvang
rtje.
in Het Zimme
.
arte welkom
U bent van h

Vindt u het moeilijk om de eerste stap te zetten, bel
Leni dan gerust op. Zij komt dan eerst bij u thuis een
praatje met u maken.
Het Zimmertje is gevestigd aan het
Louis Zimmermannplein 55a
3122 GS Schiedam Groenoord
Telefoonnummer Het Zimmertje: 010 - 880 34 84
Telefoon Leni Vredebregt: 06 - 512 231 68
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MINtERS MANtELZoRG: ZoRG VooR KINdEREN

Als het met een kind even niet lekker gaat op school kan dat allerlei oorzaken hebben. Gezinsspecialisten Nicolette Houwer en Gozde Sabaper leggen uit wat zij voor deze kinderen kunnen betekenen.
‘Als gezinsspecialist maak je deel
uit van het zorgteam binnen een
school. Er kunnen allerlei redenen
zijn waardoor een kind niet lekker
in zijn vel zit of opvallend gedrag
vertoont. Samen met de ouder(s)
wordt een plan van aanpak
gemaakt en dan gaan we aan de
slag. Wij werken vanuit school
om daarmee de hulpverlening zo
laagdrempelig mogelijk te maken
voor ouders en kinderen.
Nicolette: ‘Ik werk sinds 2014
op basisschool LOEP, voorheen
de Troubadour. Toen Regenboog
Groenoord zijn deuren sloot,
kwamen er veel leerlingen naar
LOEP. Dat was een grote uitdaging
voor het team en de leerlingen
zelf. Nu zijn we twee jaar verder
en merk je binnen de school dat
het een stuk rustiger is geworden.
Ik vind het een erg fijne school om
op te werken. Het is een kleine
school met veel diversiteit. Ik ben
twee dagen in de week aanwezig
en sta dan graag ‘s morgens bij
de voordeur om de kinderen en
hun ouders te zien binnenkomen.

Gozde: ‘Ik werk sinds juni 2017
op de Islamitische basisscholen
Ababil en El Furkan. Ik zie het als
een uitdaging om met kinderen te
werken. Omdat ik zelf van Turkse
komaf ben, kan ik mij heel goed
inleven in de problematiek die
op deze scholen voorkomt. Het
komt wel eens voor dat ouders
de Nederlandse taal niet goed
spreken en we onze gesprekken
in de moedertaal kunnen voeren.
Ik ben nog niet heel bekend op de
scholen omdat ik er nog niet zo
lang werkzaam ben. Ik kijk ernaar
uit om mij verder te ontwikkelen
en een positieve bijdrage te
leveren aan het onderwijs in
Schiedam.’

Bijna alle kinderen ken ik van
gezicht en naam. Dat schept
een band. Samen met Natalie
Kool van het Wijkteam geef ik
ook weerbaarheidstrainingen
op LOEP. We zien de positieve
effecten daarvan direct op
school terug. Kinderen krijgen
meer zelfvertrouwen en maken
makkelijker vrienden.’

Aanwezig op dinsdagochtend,
woensdagochtend, donderdag en
vrijdag.
Burgemeester van Lierplein 51,
3134ZB Vlaardingen
Telefoon: 010 - 435 10 22.
Mobiel: 06 - 416 590 99.
nicolette.houwer@minters.nl
www.minters.nl

pRoJEct GRoENooRd EN NIEuWLANd op duuRZAME WARMtE
Groenoord en Nieuwland zijn door de gemeente Schiedam, Woonplus, Eneco, provincie Zuid-Holland en
Stedin aangewezen om als eerste wijken in Schiedam aardgasvrij te worden. Een Wijkenergiekgroep van
actieve bewoners denkt daarover mee. Eind november wordt besloten hoe het project verder gaat.

Leporello
Op het Groenoord festival van 1 juli jl. hebben
leden van de Wijkenergiekgroep bewoners
geënquêteerd. Bij de evaluatie is besloten om voor
het Nieuwlandfestival in september iets moois te
laten maken voor de bewoners. Dit als dank voor het
meedoen aan de bewonersenquête. In samenspraak
met de Wijkenergiekgroep is dat een artistieke
‘leporello’ (waaier om neer te zetten) geworden met
portretten van bekende bewoners uit Groenoord
en Nieuwland en quotes die te maken hebben met
aardgasvrij wonen.
Bibi Bakhtali woont aan het Lisztplein. Ze zit niet in de
Wijkenergiekgroep. Wel staat zij fraai geportretteerd
op de leporello die op wijkfestivals aan bewoners
werd uitgedeeld. Met haar kleurrijke jurken, gouden
oorbellen en brede lach is zij een bekende in
Groenoord. Bibi organiseert op vrijdagen gezellige
avonden voor ouderen. ‘Want’, zo zegt ze, ‘ik zie

veel eenzame ouderen om me heen’. Daarnaast
heeft ze een kledingbus opgezet, waar kleding wordt
ingezameld voor de wijk. Bibi: ‘Ik zie veel armoede
om me heen en daar kunnen we samen best iets
aan doen’. Met duurzaamheid is Bibi ook bezig. Zo
is ze erg actief met afval scheiden. Als ze hoort dat
duurzame warmte ook betekent dat er op inductie
gekookt gaat worden, vraagt ze meteen: ‘En wie gaat
die nieuwe inductieplaat betalen?’ Vervolgens lacht ze:
‘Als ik maar nasi kan blijven koken op inductie!’
Wilt u deze
mooie leporello
ook in uw
vensterbank?
Dan kunt u er
gratis een ophalen
bij Woonplus of bij de
informatiebalie van de gemeente.

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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Rekreatievereniging Sibeliusplein
Redacteur Berthy Prins
bracht een bezoek aan
de recreatievereniging
van het Sibeliusplein. Op
de dertiende verdieping
ontmoet zij de leden van het
bestuur die haar enthousiast
informeren over het wel en
wee van de vereniging.

Ontstaan
We praten met het bestuur van de vereniging, Ron
Sabel (voorzitter), Jos van der Horst (penningmeester)
en Alie Tettelaar (secretaris). De vereniging is op
18 april 1972 opgericht voor de bewoners van het
Sibeliusplein. Dit jaar is het 45-jarige bestaan gevierd,
waarbij zo’n zestig mensen aanwezig waren. De
recreatiezaal is een mooie, grote ruimte die verdeeld
kan worden in kleinere ruimtes. Er is een dansvloer
en een bar, waaraan men tegen een zeer schappelijke
prijs een drankje kan drinken. Iedereen uit de flat,
maar ook andere bewoners van Groenoord zijn hier
welkom.

En natuurlijk organiseert men een sinterklaasfeest
en een gezellig kerstdiner. De sinterklaasmiddag is
voor kinderen van 0 tot 10 jaar. Sint en pieten zijn
aanwezig!
Bijzonder is ook de eetmiddag die één keer in de
veertien dagen plaatsvindt. Voor een zacht prijsje
maakt Ron heerlijke stampotten met dessert. Ca. 25 à
30 mensen maken hiervan gebruik. Afhalen en thuis
opeten kan ook.

Activiteiten
Een greep uit de activiteiten aan het Sibeliusplein:
lB
 iljarten op een groot wedstrijdbiljart
(maandagavond)
lK
 oersbal (woensdagmiddag)
lK
 laverjassen (donderdag)
l2
 x per jaar organiseert men een klaverjastoernooi,
meestal in maart en november.
l1
 x per 4 weken is er bingo op zaterdagavond.
Iedereen is dan welkom.

Toekomst
Het bestuur streeft ernaar dat meer mensen van deze
prachtige ruimte gebruik gaan maken. Momenteel is
er bijvoorbeeld geen bridgeclub; een bridgevereniging
zou de ruimte kunnen gebruiken. Ook voor andere
activiteiten is er nog plaats.
Ondanks dat er veel ouderen wonen, waar men oog
voor heeft, is er een merkbare verjonging bezig. Het
zou mooi zijn als nieuwe bewoners, ook degenen
die nog werken, een paar uurtjes vrij zouden maken
voor bijvoorbeeld bardienst. Alle beetjes helpen en
iedereen is welkom!

Contact
Men kan vrijblijvend eens kennis komen maken of
contact opnemen met het bestuur.
Geef jezelf een kans om anderen te ontmoeten. Op
het Sibeliusplein staan ze er open voor!
Voor informatie kunt u mailen naar:
rekreatieverenigingsibeliusplein@hotmail.com
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BEWEGEN IN GRoENooRd
Hilde Pape is beweegcoach in de wijken Groenoord en Nieuwland.
Zij onderzoekt de verschillende beweeg- en sportactiviteiten en ondersteunt
tijdens diverse projecten. Daarnaast brengt zij het beweeg- en sportaanbod
in Groenoord in kaart en zoekt zij naar de juiste verbindingen om meer
Schiedammers aan het bewegen en sporten te krijgen.
Dit doet zij door veel gesprekken te voeren met sporten beweegaanbieders, maatschappelijke partijen en
bewonersgroepen. Ook zet zij, waar nodig, nieuwe
projecten en beweegactiviteiten op.
De afgelopen weken heeft Hilde in Groenoord drie
verschillende initiatieven opgezet:

Bewegen voor ouderen 55+
in Het Zimmertje
Sinds half oktober is Hilde in het Zimmertje gestart
met een wekelijks beweeguurtje voor senioren. Een
erg leuke en enthousiaste groep, waarmee zij iedere
maandag allerlei kracht-, spier- en balansoefeningen
doet.

Bewegen voor ouderen 55+
Van Beethovenﬂat
In november zal Hilde in de activiteitenruimte
in de Van Beethovenflat starten met wekelijkse
laagdrempelige beweegactiviteiten voor
senioren. Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00
uur zullen er in groepsverband allerlei kracht-,
spier- en balansoefeningen worden gedaan. De
beweegactiviteit is op 9 november begonnen.

Wilt u deelnemen aan
deze activiteit? Leuk!
Voor meer informatie
en aanmelden, kunt u
mailen naar
hpape@sportservicezuidholland.nl.

Wandelen op niveau 55+ Harg Spaland
In november start er een groep ‘Wandelen op niveau’
bij Harg-Spaland. Deze gratis wandelcursus is iedere
dinsdag om 10.00 uur, gedurende twaalf weken en
start op 14 november. Het wandelen op niveau is
voor iedereen toegankelijk.
Wilt u deelnemen aan deze activiteit? U bent van
harte welkom! Leuk! Voor meer informatie en
aanmelden, kunt u terecht bij Miriam van Boxtel.
Activiteitenbegeleiding Harg-Spaland.
Telefoon: 010 - 247 55 55. Locatie: Harg-Spaland,
Willem Andriessenlaan 2, Schiedam.

Contact
Mocht u op zoek zijn naar een sport- of
beweegactiviteit die goed bij u past of heeft u
behoefte aan een bepaalde sport- of beweegactiviteit
in Groenoord? Neem dan gerust contact op met Hilde
via hpape@sportservicezuidholland.nl.

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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EVALUATIE WEEK
VAN HET GELUK
22 september: Crea-middag voor jong en oud
Er werden mooie kaarten en sieraden gemaakt.
Deelnemers: 12 kinderen en 14 volwassenen, waarvan
5 nieuwe dames.
23 september: Cupcakes versieren
Helaas was de opkomst niet zo hoog, maar het resultaat was
er niet minder om. Aan het einde van de ochtend waren er
heel wat cupcakes voor ouders, opa’s en oma’s gebakken!
Deelnemers: 40 waarvan 12 nieuwe deelnemers.
24 september: Beweegmiddag in De Harg-Spaland
In samenwerking met een fysiotherapeut en een
danstherapeut werd een beweegmiddag met diverse
workshops georganiseerd. De mensen deden enthousiast
mee en gaven aan het een geslaagde middag te vinden.
Deelnemers: 45 en diverse gasten die toekeken en genoten.
25 september: Voorleeslunch in de Weerklank
Er waren bij de voorleeslunch 6 gasten. Er kwamen deze keer
geen nieuwe bezoekers. Het was wel erg gezellig en de lunch
werd zeer gewaardeerd.
Deelnemers: 6.
26 september: Geluksdiner voor mantelzorgers,
activiteitencentrum Griegplein
Het geluksdiner was een succes en er zullen in de toekomst
nog meer activiteiten georganiseerd worden.
Deelnemers: 25, allemaal nieuw.
27 september: Spelletjesmiddag met lunch
Voordat er spelletjes gespeeld werden, was er een
gezamenlijke lunch. Hier zijn veel bewoners op af
gekomen. Deelnemers: 10 kinderen en 6 volwassenen.
28 september: Jong en oud in verbinding,
Het Zimmertje
Deelnemers: 24, waarvan 6 nieuwe.
29 september: Fit en gelukkig in Groenoord
Workshop Yoga: 8 deelnemers, waaronder nieuwe mensen.
Fit in het Park: 5 deelnemers, waarvan 2 nieuwe.
29 september: Puzzel- en wandeltocht door de wijk
De tocht ging langs De Harg-Spaland, De Weerklank, Het
Zimmertje, Kledingbank, Voedselbanktuin en Beethovenplein.
Deelnemers: 35, waarvan 10 nieuwe.
30 september: Poffertjes eten en de Oranjeman
Onbeperkt poffertjes eten en meezingen met de Oranjeman.
Deelnemers: 52, waarvan 15 nieuwe.
Totaal aantal deelnemers 282, waarvan 60 nieuw.
Lees een uitgebreid verslag van deze activiteiten op
onze website: www.schiedam-groenoord.nl.
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Portretten voor het voetlicht
Berthy Prins - Na een jaar en vele optredens verder, kwam het bericht dat de voorstelling Portretten
haar tournee zou afsluiten in het Theater aan de Schie. Op zondag 22 oktober. Als onderdeel van
Schiedammers Maken Geluk weliswaar, maar toch…

Na het voorprogramma door Professor van het Geluk
Leo Bormans en een borrel in de pauze, waren de
Groenoorders aan de beurt: Helene Banffer, Ingrid
van Egmond, Annegreet Veldhuis, Gabriela Marques,
Harry Vredebregt, Rob Kent en ik, Berthy Prins.
Een maand ervoor was onze gitarist Henk Ponte
overleden. Hij was niet alleen een begenadigd
musicus, maar ook een goede vriend. Ons volgende
optreden, zonder begeleidende muziek, hebben wij
dan ook aan hem opgedragen. Maar de show must
go on en Harry Vredebregt sloot zich bij ons aan.
Hoewel de tijd begon te dringen presteerde hij het om
na twee middagen oefenen, samen met de spelers de
sfeer van eenzaamheid te vertolken. Alles liep weer
op rolletjes en we waren klaar voor de Grande Finale.

Na de pauze namen wij plaats op onze stoelen en
werden we aan het publiek voorgesteld door drie
mannen in groene pakken. En toen….. waren wij op
onszelf.

Ondanks het slechte weer die zondag, was de
opkomst enorm. Terwijl de regen buiten met bakken
uit de hemel viel, werd het tegen tweeën gezellig
druk. De grote hal liep vol met vrijwilligers, familie en
artiesten en iedereen werd hartelijk verwelkomd.

Die zondag werd het gesprek na afloop van de
voorstelling alleen met de spelers gevoerd. Wij
vertelden onze ervaringen en hoe wij ons daarbij
voelden. Dit gesprek werd geleid door Rob Kent, de
drijvende kracht achter Portretten. Zelf had hij een
paar personen die hij graag wilde bedanken op zijn
lijstje staan, zoals Orhan Zengin (initiatiefnemer), Arie
den Ouden (script), Bob van de Lugt (regie), Miriam
Schippers (beleidsadviseur) en wethouder Patricia van
Aaken.

Wij konden ons nog niet onder de gasten mengen,
want eerst moest er een doorloop worden gedaan.
Dat betekent: een optreden zonder publiek, maar
met een opdringerige fotograaf voor je neus, lichten
in je ogen en geluidsmannen die steeds roepen dat
je harder moet praten. Waardoor adrenalinegehalte
en bloeddruk nog verder omhoog gestuwd werden.
Maar eindelijk was alles doorgesproken en ingesteld
en viel er niets meer aan toe te voegen. Het avontuur
kon beginnen. This was IT!
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Het afgelopen jaar hadden wij al op veel locaties in
Schiedam opgetreden, waarna via een nagesprek
over het onderwerp ‘eenzaamheid en wat doe je
ermee’, contact met de bezoekers werd gemaakt. We
maakten veel emoties los, wat goed was. Er werden
oplossingen aangedragen en tips gegeven. Vaak
werd er gelachen, maar bezoekers vertelden ook
schrijnende verhalen. En iedereen was het erover eens
dat je eenzaamheid niet voor een ander kan oplossen.
Dat je er zelf ook aan moet werken. Vaak een hoge
drempel over, dat wel.

Het applaus was daverend. Een staande ovatie.
Wij kregen van de groene mannen een zoen en een
plak chocolade.
En toen viel het doek voor de Portretters.
Alweer een prachtige ervaring rijker.

docK ActIVItEItEN IN dE WIJK
KoM ooK KIcKBoKSEN!

MEIdEN ModEWoRKSHop
De meiden van de modeworkshop hebben in
de herfstvakantie een uitje gehad naar de markt
in Rotterdam. Daar hebben zij nieuwe stoffen
uitgezocht voor
het vervolg van de
‘creatieve workshop’
die iedere
vrijdagmiddag in de
van Beethovenflat
wordt gehouden.
Het was een
leuke, leerzame en
creatieve middag!

Vrijwilliger en kickbokstrainer (van kampioenen!)
Jan Pasztjerik wil samen met Remi en Brahim van
Dock, Groenoord aan het bewegen krijgen. Zowel
kinderen als ouders in alle leeftijden zijn welkom in
Gymzaal Loep. Voor de meesten is het een eerste
kennismaking met de sport. De rode draad is
weliswaar kickboksen, maar Jan wil de deelnemers
meer leren dan boksen alleen. Hij gaat ook in op
onderwerpen als: hoe ga je met elkaar om, leren
luisteren naar de trainer, discipline krijgen en een
doel voor ogen hebben. De jeugd ervaart dat er
meer is dan alleen op straat spelen of rondhangen.
Ze ontdekken dat de mensen van DOCK hen
ondersteunen om op een leuke manier bezig te zijn
en dat ze er ook nog wat van kunnen leren!

We zijn al
begonnen

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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pRoJEctEN IN dE WIJK
Ophogen Johann Straussplein
Aannemer Van Dijk uit Maasland heeft opdracht
gekregen voor de uitvoering van het project ‘ophogen
Johann Straussplein’. De werkzaamheden zijn op
maandag 30 oktober 2017 gestart. De nutsbedrijven
hebben al diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de
water- en gasleidingen.
De gemeente Schiedam heeft ervoor gekozen om
de bewoners van het Johann Straussplein over het
project te informeren via een nieuwsbrief. De eerste
nieuwsbrief is inmiddels verschenen. Ook benieuwd
naar de nieuwsbrief? Ga naar de website:
www.schiedam.nl/johannstraussplein.

Inloopspreekuur

Laan van Bol’Es
Aannemer Dura Vermeer heeft in opdracht van de
gemeente Schiedam de werkzaamheden aan de Laan
van Bol’Es uitgevoerd. Op dinsdag 12 september 2017
vond het feestelijke inloopmoment plaats. Onder het
genot van een hapje en een drankje sprak wethouder
Marcel Houtkamp, van Verkeer / Verkeersveiligheid,
de aanwezigen toe. Er was een speciaal dankwoord
aan de bewoners en belanghebbenden voor het
begrip tijdens de werkzaamheden.
Het project is inmiddels nagenoeg afgerond. De
komende tijd worden er nog wel restwerkzaamheden
uitgevoerd, zoals het planten van bomen en struiken.
In de middenberm worden bloembollen gepoot.
In het voorjaar zal de Laan van Bol’Es er groen en
kleurrijk uitzien!

Elke week organiseert aannemer Van Dijk een
inloopspreekuur voor bewoners. U bent iedere
donderdag tussen 7.30 uur en 9.00 uur welkom
in het directieverblijf aan de achterzijde van flat 6
(groenstrook Vivaldilaan). Tijdens het inloopspreekuur
kunt u onder het genot van een kop koffie uw vragen
stellen of een reactie geven m.b.t. de werkzaamheden
aan het Johann Straussplein.

Groengebied

Johann Straussplein
Het aanpassen van het Johann Straussplein is verdeeld
in twee projecten: het ophogen van het Johann
Straussplein en de herinrichting van het groengebied.
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Het groengebied achter flats 1, 2 en 3 van het
Johann Straussplein is nagenoeg klaar. Samen met
bewoners en kinderen heeft de gemeente Schiedam
een nieuwe speelplaats aangelegd. De speeltoestellen
zijn inmiddels geplaatst. Dit najaar wordt de
groenvoorziening geplant.
Door de zware regenbuien in de afgelopen periode
zijn op diverse plaatsen in het groengebied plassen
ontstaan. De gemeente Schiedam heeft een oplossing
gevonden om de wateroverlast aan te pakken.
Aannemer Verheij heeft inmiddels werkzaamheden
uitgevoerd waarmee de wateroverlast wordt
beperkt. Verder pakt de aannemer nog verschillende
restpunten aan, zodat het groengebied aan het einde
van dit jaar helemaal gereed is.

c o L u M N
Berthy Prins
Dierendag
Tegenwoordig loop ik. Niet hard, niet ver.
Naar Spaland, of Vlietland en zelfs naar
het station of het centrum van Schiedam.
Als je loopt voel je je anders, kijk je anders. Je bent kwetsbaar.
Zoals de natuur om je heen kwetsbaar is.
Op weg naar het ziekenhuis zie ik niemand op straat. Geen hond.
Ik loop het dierenasiel ‘De Hargahoeve’ binnen. Hartstikke stil.
Geen drommen mensen die al die lieve dieren komen verwennen met
lekkere hapjes en een lange wandeling. Geen open dag. Daar waren
ze niet aan toegekomen, vertelde mij een vriendelijke jongedame.
Zoek ik een huisdier, dan mag ik wel even doorlopen. Er beginnen
een paar honden te blaffen. Ik kies het hazenpad. Naast de deur zit
een duif met klompvoetjes. Hij mag niet naar binnen.
De Laan van Bol’es heeft er een attractie bij. Een nieuwigheid voor
Groenoord. Maar niet voor de regio. Twee wasmachines en een
droogtrommel bij de benzinepomp! Een vriendelijke dame in de shop
vertelt mij dat alles beveiligd is en inclusief wasmiddel. Makkelijk als je
wasmachine het heeft begeven en je dochter nèt haar paardendeken
mee naar huis heeft genomen!
Na de verbouwing is deze weg veel veiliger geworden, zeggen ‘ze’.
Als ik oversteek op de superbrede oversteekplaats merk ik dat de
fietsers daar niet zomaar profiteren van de zebrastrepen, zij moeten
wachten achter de haaientanden! Een enkele automobilist vindt het
allemaal maar niks en rijdt lekker door. Op een haar na mist hij mij.
Bij de winkels aangekomen
gen
steek ik de passage door en
Schiedam mo en
n
‘I
kom ik aan de andere kant
bom
geen mooie n’.
bij de vuilcontainers uit. Ik
blijven staa
schrik me rot van alle troep die
ernaast ligt.
Vooral de glasscherven vormen een aanzienlijk risico voor kinderen en
huisdieren. Stinken doet het ook.
Ik loop snel door richting Valeriuspad, langs het Stedelijk Gymnasium.
Een oranje zonnetje schijnt door grote bomen. Treurwilgen! Prachtig
hangen zij daar te treuren. Waar denken zij aan? Wanneer zullen zij
aan de beurt zijn om te worden gekapt? In Schiedam mogen geen
mooie bomen blijven staan. Hun familie op de Westfrankelandsedijk,
ongeveer tachtig stuks, is ternauwernood ontsnapt aan de
vernietiging. Ten behoeve van een fiets- en voetpad. Over een saaie
dijk. Was het dat waard geweest? Veel bewoners vonden van niet. Nu
wordt het plan herzien. Wij duimen allemaal. Vlak voor ik de grens
van Groenoord overschrijd, neem ik voor alle zekerheid nog maar een
foto van onze schoonheden. Je weet maar nooit.
Op het trottoir, pal voor mijn voeten, steekt een wesp over. Ik stap er
overheen. Morgen, als hij in mijn cola ligt, heb ik daar spijt van.

1. Dat de bladeren vallen, wil
nog niet zeggen dat de boom
dood is.
2. We zijn zo gewend te
onderzoeken wat er niet goed
gaat, dat we over het hoofd
zien wat er wel goed gaat.
3. Een mens zou zich veel
vroeger moeten realiseren
waar het allemaal te laat voor
is.
4. Iemand anders de schuld
geven is een van de beste
manieren om met een
probleem te blijven zitten.
5. Je kunt pas de juiste vraag
stellen, als je niet bang bent
voor het antwoord.
6. Laat je geluk niet afhangen
van wie je ooit zou kunnen
zijn, maar van wie je nu bent.
7. Opgeven is geen zwaktebod.
Soms moet je heel sterk zijn
om iets los te laten.
8. Zorgen maken helpt! De
meeste dingen waar ik mij
zorgen over maak, gebeuren
niet.
9. Je zal maar een eendagsvlieg
zijn en je dag niet hebben.

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

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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WEKELIJKSE ActIVItEItEN GRoENooRd

ModEWoRKSHop
‘t Fransje
Van Beethovenflat
Groenoordhuis-Zuid
Groenoordhuis-Midden
de Weerklank
Gymzaal Loep
Het Zimmertje
van Raalte Kids
Evenement Watermouse

14

KoFFIE BIJ EEN pRAAtJE

KIcKBoXEN

BILJARtEN

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 10.00 - 12.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 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
20.00 - 22.00
19.00 - 21.00

tAALLES NEdERLANdS
KLEdINGBANK JuRK & co
KLAVERJASSEN
ZELF KLEdING REpAREREN
SpoRtINStuIF
WoRKSHop

de Weerklank
Groenoordhuis-Zuid
Van Beethovenflat
Groenoordhuis-Midden
Groenoordhal of Margriethal
Het Zimmertje

tot 8 juli
verwijzing Wot nodig

dinsdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
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
WANdELEN op NIVEAu 55+
LuNcH (uitsmijters)
KLEdINGBANK JuRK & co
cREA-MIddAG
NEdERL. coNVERSAtIELES
oNtMoEtING BEWoNERS
HuISWERKBEGELEIdING
KIcKBoKSEN
BILJARtEN

Groenoordhuis-Midden
Harg-Spaland
Van Beethovenflat
Groenoordhuis-Zuid
Van Beethovenflat
Groenoordhuis-Midden
de Weerklank
Groenoordhuis-Midden
Gymzaal Loep
Het Zimmertje

verwijzing Wot nodig
iedereen welkom

06 - 439 110 58
06 - 499 303 50
010 - 470 51 58
06 - 517 617 57
010 - 470 51 58

voor kinderen Sosco
voor iedereen van 6 tot 99 jaar
aanmelden verplicht

010 - 471 80 09
06 - 439 110 58
06 - 345 53 838
06 - 253 147 11

woensdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

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

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 - 189 644 57
06 - 439 110 58
010 - 470 51 58
06 - 349 412 52
06 - 512 231 68

010 - 471 80 09
06 - 517 617 57
06 - 253 147 11
Wie wil dit begeleiden? dan kunnen we van start.
voor jongeren (oktober tot maart) 06 - 349 412 52
voor senioren
06 - 512 231 68

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

dEc. JAN. EN FEBRuARI
donderdag activiteit

locatie

09.00 - 12.00
09.00 - 11.00
10.00 - 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
14.30 - 16.30
17.00

Groenoordhuis-Midden
Groenoordhuis-Zuid
Van Beethovenflat
Van Beethovenflat
Van Beethovenflat
Van Beethovenflat
‘t Fransje
de Weerklank
Het Zimmertje
Gymzaal Loep
Groenoordhuis-Midden
de Weerklank

19.00 - 21.00
19.00 - 21.00
19.30 - 21.30

SpREEKuuR SoSco
KLEdINGBANK JuRK & co
BEWEEGActIVItEIt VooR 55+
LuNcH (elke week iets anders)
KoERSBAL v.a. maart 2017
BINGo
oNtMoEtING BEWoNERS
oNtMoEtING BEWoNERS
SJoELEN
dAMESVoEtBAL
MANNENGRoEp
GEZAMENLIJKE MAALtIJd
warme maaltijd e 5,- soep e 4,50
KIcKBoKSEN
BILJARtEN
KooR

vrijdag

AtIE
uELE INFoRM
t
c
A
R
o
o
V
K
KIJ
E:
op dE WEBSIt
.NL
-GRoENooRd
M
A
d
IE
H
c
.S
W
WW

bijzonderheden
verwijzing Wot nodig

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

vanaf 12 jaar en vanaf 16 maart

contact
06 - 439 110 58
06 - 249 937 85
06 - 499 303 50
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 - 189 64 457
06 - 347 100 40
010 - 471 80 09

Gymzaal Loep
Het Zimmertje
Van Beethovenflat

1e en 3e v/d maand
Aanmelden verplicht
voor iedereen van 6 tot 99 jaar
aanmelden verplicht
2e en 4e donderdag v/d maand

06 - 345 53 838
06 - 512 231 68
010 - 470 51 58

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

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

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 - 189 64 457
06 - 189 64 457
06 - 439 110 58
06 - 249 937 85
010 - 470 51 58

zaterdag

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

Niet-wekelijkse activiteiten in Groenoord
datum

tijd

activiteit

locatie

za 30 dec.

14.00 - 16.00 uur

oliebollenfeest

de Weerklank

bijzonderheden

contact
010 - 471 80 09

SpREEKuuR Wot GRoENooRd
De openingstijden van het WOT Groenoord zijn als volgt:
maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor de formulierenbrigade kunt u terecht op vrijdag
van 9.30 - 12.00 uur.
Tijdens de kerstvakantie zijn er aangepaste werktijden.
Kijk daarvoor op de website www.wotschiedam.nl.
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VRoEGSIGNALERING IN
GRoENooRd
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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Met de methodiek voor vroegsignalering doet Schiedam Groenoord mee in de spits van de landelijke jeugdhulpverlening.
Op 2 oktober was het zover: de kickoff en officiële start van het project
vroegsignalering in Groenoord. Het is een
onderdeel van de proeftuin Schiedam en
na een succesvolle implementatie binnen
het WOT Oost is nu ook het WOT in
Groenoord aan de beurt.
Het betreft een preventieve aanpak
van voornamelijk basisschoolleerlingen
die buitensporig gedrag vertonen.
Samen met een wetenschappelijk team,
verbonden aan de universiteit van Leiden,
leerkrachten en ouders wordt er een
gedegen analyse gemaakt. Vervolgens
wordt een plan op maat opgesteld en
gaan ze met de jeugd aan de slag.
Het officiële startsein voor de kick-off,
gehouden in wijkcentrum ‘de Brug’, werd
gegeven door wethouder Jeugd Nathalie
Gouweleeuw. De bijeenkomst kreeg met ruim vijftig bezoekers een
hoop belangstelling, ook van professionals buiten Schiedam.
Voor meer informatie omtrent deze aanpak kan
men terecht bij de medewerkers vroegsignalering
binnen het WOT: Linda Dessing, Natalie Kool en
jeugdspecialist Mitch Neef.
Mitch Neef is per 1 november begonnen in het WOT
Groenoord en zal voor de vroegsignalering veel in de
wijk te zien zijn. Hij zal in Groenoord samenwerken
met o.a. de gezinsspecialisten van de scholen,
jongerenwerkers van DOCK en de wijkagenten.

Groenoord Magazine wordt mede
mogelijk gemaakt door:

GEEN MAGAZINE oNtVANGEN?
Het bezorgen van het Groenoord Magazine
gebeurt door vrijwilligers. Het kan
voorkomen dat u het magazine niet hebt
ontvangen. Neem dan contact met ons
op. Wij brengen het magazine alsnog bij
u langs. Bel 06 - 513 80 803 of mail uw
adres naar info@schiedam-groenoord.nl.

De redactie van het Groenoord Magazine wenst u
ﬁjne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
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