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NATIONALE BOOMFEESTDAG

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

contact met ons op. Wij bren-

Op woensdag 14 maart 2018 is het Nationale Boomfeestdag, 
dus ook in Schiedam. Dit jaar is het de beurt aan de wijk 
Groenoord. Samen met 29 leerlingen van basisschool Loep 
worden er nieuwe bomen geplant op het rijksweg A4-tracé. 
U bent van harte welkom om dit mooie evenement bij te 
wonen tussen 11 en 12 uur.  
Voor meer informatie over de doelstellingen van de Nationale 
Boomfeestdag, zie www.boomfeestdag.nl. 

NIEUw: wIJKOCHTEND GROENOORD 
GAAT vAN START OP 9 MAART
Heeft u vragen of kunt u juist hulp bieden als het gaat om 
het ordenen van administratie, een sollicitatiebrief opstellen, 
iets uitprinten of misschien wel gewoon het gebruik van uw 
computer?
Dan bent u van harte welkom tijdens onze wijkochtend onder 
het genot van een kop koffi e of thee.

U kunt met al uw vragen, 
ideeën en problemen 
terecht bij onze vrijwilligers 
en professionals. Tevens is 
de formulierenbrigade van 
Stroomopwaarts aanwezig 
voor hulp bij het invullen van 
formulieren. Ook is het mogelijk 
om indien nodig een afspraak 
te maken met een medewerker 
van schuldhulpverlening.

Waar:  WOT Groenoord, Van Beethovenplein 162.
Wanneer:  Vanaf 9 maart, iedere vrijdagochtend van 09:30 tot 12:00 uur.
Voor wie:  Iedereen uit Groenoord.

HEEFT U HULP NODIG BIJ 
FORMULIEREN OF COMPUTER?
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IN APRIL GAAT SPEELBOERDERIJ 
STRAUSS & CO wEER vAN START
Wij spraken met Dick den Boer, oprichter en bestuurder van Stichting Strauss & Co. Twintig jaar 
geleden besloot Dick den Boer de ietwat vervallen speeltuin en kinderboerderij, locatie Puccini-
straat, over te nemen. Hij bracht het onder in een stichting: Stichting Strauss & Co.

De speeltoestellen zijn inmiddels 
vernieuwd en zijn nu gekeurd, 
gecertifi ceerd en veilig. Een 
fl inke investering van 80.000 
euro. 10.000 euro werd door de 
stichting zelf betaald, de rest door 
Gemeente Schiedam en het Fonds 
Schiedam Vlaardingen. De nieuwe 
portocabin, die dienst doet als 
clubhuis, is geschonken door het 
Oranjefonds.

Het grasveld is vergroot en 
verbreed, de bankjes op het terras 
staan zowel in de zon als in de 
schaduw. De zandbak is in de 
vloer verzonken en er zijn geen 
obstakels meer. Consumpties zijn 
gratis te verkrijgen in de vorm van 
een glaasje siroop en snoepjes. Er 
is een prettige samenwerking met 
Komkids en DOCK. Zij organiseren 
bij de speelboerderij regelmatig 
leuke activiteiten voor de kinderen.

Sinds een paar jaar wordt de 
locatie ook gebruikt als stemlokaal 
bij verkiezingen.

Jarenlang werd het onderhoud 
door Den Boer en zo’n 20 
vrijwilligers gedaan. Ze hebben 

zelf een motormaaier, maar het 
onderhouden van het hele terrein 
was wel erg veel werk. Nu zorgt 
Irado voor o.a. de reparaties aan 
de toestellen, het maaien en 
zaaien van gras en het verwijderen 
van onkruid.

Den Boer doet er alles aan om de 
kinderen in april weer te kunnen 
ontvangen. Irado doet zijn best 
om voor die tijd de boel op te 
ruimen en te repareren. En als 
alle bladeren weg zijn, kan het 
gras weer ongeremd groeien. Er 
is echter dringend behoefte aan 
vrijwilligers die het groen willen en 
kunnen onderhouden.

Voor wie is de speeltuin?
De speeltuin is toegankelijk voor 
iedereen, je hoeft dus geen lid 
te worden. Het is bedoeld voor 
kinderen tot 12 jaar en huisdieren 
zijn niet toegestaan. Er is altijd 
bewaking, waardoor je veilig 
kunnen spelen.
Uiteraard kan de speeltuin, 
om veilig en gastvrij voor onze 
kinderen te kunnen blijven, 
nog wel een paar enthousiaste 
vrijwilligers uit de wijk gebruiken.

Openingstijden speeltuin: 
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur.
Woensdag 14.00 tot 17.30 uur. 
Zaterdag en zondag gesloten. 
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De Zonnebloem, afdeling Schie-
dam is begin dit jaar ontstaan 
door het samenvoegen van de 
afdelingen Noord, Schieveste en 
Zuid. Er werken bijna 600 men-
sen, waaronder 60 vrijwilligers. 
Groenoord Magazine werd uit-
genodigd om op 9 december een 
kerstviering van de Zonnebloem 
mee te maken in het Stedelijk 
Gymnasium in Schiedam.

MET DE ZONNEBLOEM KOM JE NOG EENS ERGENS

Berthy Prins - Door een vriendelijke vrijwilligster 
werd ik aan de deur verwelkomd. ‘Bent u van het 
koor?’ vroeg ze mij. Toen ik uitlegde wat ik wel 
kwam doen, bracht ze mij naar een grote, feestelijk 
versierde ruimte, waar zeker 140 mensen gezellig 
met elkaar aan lange tafels zaten. Op de tafels lagen 
kerstversiersels in alle kleuren, van rood tot goud. 
Iedereen had wat te drinken voor zich staan en ook 
aan knabbels ontbrak het niet. Er was een enorme 
kerstboom en op het podium begon het bewuste 
koor aan een vrolijk kerstlied. Kortom, de stemming 
zat er goed in. Vrijwilligers met kerstmutsen op liepen 
af en aan met drankjes en een praatje. Onder hen 
waren ook een paar jongeren, die bij navraag de 
kleinkinderen van een vrijwilligster bleken te zijn. 

Stedelijk Gymnasium verbindt jong en oud
Het Stedelijk Gymnasium Schiedam stelde de school 
beschikbaar voor dit mooie kerstfeest. Het was leuk 
om te zien dat er ook een paar leerlingen van de 
school rondliepen om hand- en spandiensten te 
verrichten. Een goede manier om met de voornamelijk 
oudere aanwezigen in contact te komen. 
Tussen al die vrolijke roodgemutste mensen zag ik 
ook een witte kerstmuts. Deze dame legde uit dat 
zij verpleegkundige was en door de witte muts als 
zodanig herkenbaar. De meeste mensen die bij het 
feest van de Zonnebloem zijn, hebben immers een 
beperking, en een ongelukje zit in een klein hoekje.

Marian Koevermans
Marian is al zes jaar actief 
als vrijwilligster en vertelt 
over de vele activiteiten 
die worden georganiseerd. 
Drie keer per jaar is er een 
groot feest, waaronder 
het kerstfeest, de 
Zonnedag en een feest met 
Shantikoor Stuurloos op 
de locatie Spieringhoek. 
Er zijn ook 5-daagse 
bootreizen, all-inclusive 
met een-op-een hulp door 
vrijwilligers. De Zonnebloem laat mensen genieten 
van een lichtjestoer met erwtensoep, een bezoek 
aan Madurodam of een visje eten in Scheveningen. 
Ten slotte kan er ook nog bezoek bij mensen thuis 
worden geregeld.

Voor meer 
informatie over 
de activiteiten 
kunt u bellen met 
Marian: 06 - 461 496 75, of met haar collega Gerda 
Goudswaard: 06 - 553 76 704. 
Uiteraard kunt u zich bij beide dames tevens opgeven 
als vrijwilliger wanneer het werk van de Zonnebloem 
u aanspreekt. 

Remco Christensen is al zes 
jaar conciërge bij het Stedelijk 
Gymnasium Schiedam. Op 9 
december vierde de Zonnebloem 
hier het kerstfeest. De zaal 
straalde kerstsfeer uit, dankzij 
Remco die heel creatief de 
aankleding verzorgd heeft voor 
dit feest. Ook regelde hij een 
optreden van een oud-leerling 
van de school, Natalie Salek. 
Voor de school is hij enorm 
actief en verzint hij steeds 

weer leuke dingen. Remco is 
aanstekelijk enthousiast en wil 
graag groots uitpakken. (Zie ook: 
www.schiedam-groenoord.nl/
kerstspecial). De slogan van de 
school is: ‘Wij zijn het Stedelijk 
Gymnasium’. En dat wil hij heel 
hard en duidelijk uitdragen! 

REMCO CHRISTENSEN CREATIEF OP HET STEDELIJK GYMNASIUM
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INSTALLATIE NIEUwE LEDEN 
REGIEGROEP SCHIEDAM GROENOORD
In een eerdere editie hebben wij geschreven over het wijkbudget dat elk jaar voor Groenoord 
beschikbaar is. Voor leuke activiteiten en goede initiatieven voor de wijk kan elke Groenoorder een 
subsidie aanvragen uit dit wijkbudget.

In het artikel stond ook dat de zogenaamde 
Regiegroep Groenoord, bestaande uit bewoners 
uit deze wijk, de subsidieaanvragen behandelt en 
erover beslist. De leden van de regiegroep waren, op 
één na, aan het einde gekomen van hun maximale 
zittingsduur (2 x 3 jaar).
 
Er is gezocht naar nieuwe leden voor de komende 
periode en gelukkig kwamen er voldoende 
aanmeldingen van gemotiveerde wijkbewoners. 
Op 15 januari 2018 zijn zij, samen met de nieuwe 
leden van de regiegroepen van alle andere wijken, 
in een gezamenlijke kennismakingsbijeenkomst 
officieel geïnstalleerd. Zij kregen hun aanstellingsbrief 
persoonlijk overhandigd door wethouder Mario Stam.     
 
Op de foto staan de nieuwe leden van Regiegroep 
Groenoord (op één reeds actief lid, Barbara Merentes, 
na). Zij wachten nu op uw subsidieaanvragen. Dus, 
heeft u leuke ideeën voor de wijk, vraag subsidie aan! 
Kijk hiervoor op www.schiedam.nl onder het kopje 
‘Inwoners, Wijken, Groenoord, Wijkbudget’.

Met z’n allen op de foto: v.l.n.r.: Irmgard Owen, 
Margot Ravensbergen, Esther Prins en Louis Addens.

De vergoeding is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar 
die ingeschreven staan in een van de drie gemeenten, 
waaronder: Maassluis, Vlaardingen of Schiedam. Voor ieder 
kind uit een gezin kan of een cultuuraanvraag (max e 450,-) 
of een sportaanvraag (max e 225,00) worden gedaan. 

De aanvragen worden ingediend door tussenpersonen 
(intermediairs). Iedere professional, werkzaam in 
het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is 
een potentiële intermediair. Aangezien wij in de wijk 
regelmatig gezinnen zien die een sport- en/of culturele 
activiteit niet kunnen betalen, zijn in de wijk Groenoord 
namens DOCK twee professionals intermediair, namelijk 
Rico Hulleman 06 - 281 211 77 en 
Mariska Silvius 06 - 249 476 63.
Je kunt ook terecht bij intermediairs van de 
Formulierenbrigade, ze zijn er op iedere vrijdagochtend 
aanwezig bij het WOT Groenoord van 09.30 tot 12.00 uur.

INTRODUCTIE INTERMEDIARS JEUGDSPORTFONDS
Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit 
gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben 
onder het sociaal minimum. 

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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RUDY BäNFFER OvER SPORTSTIMULERING

Rudy: ‘Mijn taak bij de gemeente Schiedam is 
o.a. om de vertaalslag te maken van bestaand 
sportbeleid naar de praktijk. Verbindingen leggen, 
vanuit een regisserende rol, met maatschappelijke 
partners binnen de stad die in de uitvoering een 
belangrijke rol spelen. Speerpunten zijn onder 
meer de wijksportvereniging, schoolsportvereniging 
en sportstimulering op wijkniveau, bedoeld voor 
verschillende doelgroepen. Ik ben als consulent 
gekoppeld aan de wijken Zuid, Oost en Groenoord.’

Mijn ambities voor Groenoord zijn de mogelijkheden 
en kansen op sportgebied beter te benutten. Ik denk 
dat er nog te veel eilandjes zijn, de samenwerking 
zou beter kunnen. Ook denk ik dat de negatieve 
kant vaak wordt uitgelicht, terwijl er zoveel mooie 
dingen gebeuren. AGG bijvoorbeeld, activiteitengroep 
Groenoord, is een organisatie die veel betekent in de 
wijk en dit soort organisaties moeten we koesteren. 
Mensen van allerlei pluimage werken samen en 
maken er een groot feest van.’

‘Ook is vorig jaar wijkschoolvereniging Groenoord 
van de grond gekomen. Binnen dit concept kunnen 
kinderen na schooltijd kennismaken met sportieve 
en culturele activiteiten, bijvoorbeeld gitaar spelen, 
hiphop, streetdance en basketbal, waarbij ze getraind 
worden door professionele mensen. De trainingen 
worden in de eigen wijk georganiseerd, wat inhoudt 
dat de kinderen dicht bij huis zijn en kunnen meedoen 
tegen een gereduceerd tarief. Voor veel mensen is de 
drempel te hoog vanwege de financiën. Het is een 
speerpunt voor de scholen om hier meer aandacht 
aan te besteden.
Voor Groenoord ben ik erg blij met de komst van 

De redactie sprak met Rudy Bänffer, werkzaam bij de gemeente Schiedam. Hij houdt zich bezig 
met sport en wil ons nader tekst en uitleg geven over wat er zoal op sportgebied leeft in Schie-
dam. Rudy is veertig jaar en woont met vriendin Daniëlle en dochter Jill in Schiedam. 

Hilde Pape als beweegcoach. Wij onderzoeken 
samen de wensen en behoeften in de wijk en 
in de uitvoering heeft zij een belangrijke rol om 
wijkbewoners te stimuleren meer te gaan bewegen. 
Ook zou ik het mooi vinden als we vanuit de wijk 
verbinding kunnen maken met sportpark Willem-
Alexander. Overdag liggen er mogelijkheden genoeg. 
Ook vrijwilligers kunnen meewerken door klusjes op 
te pakken.’

‘Nog even een nadere kennismaking, altijd leuk om te 
weten…. Voetbal is mijn grote passie. Ik heb ook met 
succes twee marathons gelopen. Zaalvoetballen met 
de boys doe ik wekelijks met veel plezier. Ook geef 
ik les aan senioren in Rotterdam. Ik vind mijn werk 
in Schiedam nog steeds een uitdaging en het is mijn 
doel om samen met het team Sport, Schiedammers 
nog meer te stimuleren om in beweging te komen.’

‘Op de vraag: ‘Waar zijn de jongeren uit de wijk 
Groenoord?’, kan ik zeggen dat we de meeste 
jongeren na de basisschool kwijtraken. We moeten 
proberen ze in beeld te houden, door ze te betrekken 
bij activiteiten in de wijk, waardoor de kans dat 
sommige jongeren verkeerde keuzes maken wordt 
geminimaliseerd. Ga met de jongeren aan de slag, er 
zijn zoveel mogelijkheden.’
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De werkzaamheden aan de Laan van Bol’Es zijn al enige tijd afgerond. Na diverse gesprekken met 
omwonenden, een rondgang met Esther Prins en de reacties op social media is het projectteam 
van de gemeente Schiedam weer bij elkaar gekomen om de herinrichting van de Laan van Bol’Es 
te evalueren. 

PROJECTEN vANUIT DE GEMEENTE IN GROENOORD
LAAN vAN BOL’ES

Rondgang 
Op een regenachtige 20 november 2017 hebben 
een aantal projectteamleden met bewoonster Esther 
Prins een rondgang over de Laan van Bol’Es gemaakt. 
Esther zit in een rolstoel. De gemeente vindt het 
belangrijk dat mensen in een rolstoel, met een rollator 
of kinderwagen ook goed gebruik kunnen maken van 
de wegen en paden. Tijdens de rondgang werden 
enkele locaties gevonden waar de overgang van de 
verharding niet goed aansluit. De bereikbaarheid met 
een rolstoel, rollator of kinderwagen is hierdoor lastig. 
De wieltjes blijven steken in de schuine goot naast het 
asfalt. De schuine goot is bedoeld om het regenwater 
af te voeren naar de straatputten. Daar waar het 
kan zal de goot minder schuin worden gemaakt. De 
gemeente gaat hier in februari / maart mee aan de slag. 

Laan van Bol’Es wordt groen en kleurrijk
In het najaar van 2017 zijn de restwerkzaamheden 
zoals het planten van bomen en struiken uitgevoerd. 
In de middenberm zijn bloembollen gepoot. Over 
enkele weken zal de Laan van Bol’Es er al groen en 
kleurrijk uitzien!

Kleine aanpassing rotonde (met de Van 
Beethovenlaan)
Iedere gewijzigde verkeerssituatie wordt in de eerste 
maanden na de herinrichting gevolgd om na te gaan 
of deze aan de verwachtingen voldoet. We luisteren 
naar reacties van gebruikers en kijken ook zelf of er 
nog verbeteringen mogelijk zijn. Voor zover we nu 
kunnen beoordelen, is er een kleine aanpassing nodig 
bij de aansluiting op de rotonde vanuit de richting 
Vlaardingen. We verwachten eventuele aanpassingen 
bij de rotonde komend voorjaar te kunnen uitvoeren.

Verlichting
Via social media hebben wij vernomen dat een 
aantal mensen niet tevreden is met de openbare 
verlichting op de Laan van Bol’Es. Het is goed om 
te weten hoe weggebruikers de laan ervaren. Ook 
vanuit de gemeente kijken we, onder verschillende 
omstandigheden, naar de Laan van Bol’Es. De 
verlichting komt daarbij zeker aan bod. De komende 
tijd bekijken we aan de hand van metingen of het 
lichtniveau voldoet aan de norm en of verdere 
optimalisering met betrekking tot openbare 
verlichting nodig is.  

wANDELEN OP NIvEAU BIJ HARG-SPALAND
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur wandelen 
er twee verschillende groepen vanaf Harg-Spaland. Er is een 
‘rustige’ groep die ongeveer 30 minuten wandelt en een 
gevorderde groep die ongeveer een uur op pad gaat. De 
deelname aan het wandelen is gratis. Na afl oop drinken we 
gezamenlijk gezellig nog een kopje koffi e in het restaurant.

Wandelt u mee?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Miriam van Boxtel, 
activiteitenbegeleiding: 010 - 247 55 55
Adres: Harg-Spaland, Willem Andriessenlaan 2, Schiedam.

7

Wij zijn ook op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die 

de wandelgroepen willen 

begeleiden! Interesse? 

Neem contact op met  

Miriam van Boxtel: 

010 - 247 55 55
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MIDDEN-DELFLAND, MOOI EN DICHTBIJ

Het Midden-Delfl andgebied kun je zien als de 
achtertuin van steden als Rotterdam, Schiedam, Delft
en Den Haag en het landschap is daardoor in 
meerdere opzichten kwetsbaar. Woningbouw en 
asfaltering liggen altijd op de loer. Ruim veertig jaar 
geleden besloot een groep bezorgde bewoners 
gezamenlijk aan de bescherming van hun groene 

parel te gaan werken. Zo ontstond de Midden-
Delfl and Vereniging, met het ‘hoofdkwartier’ in 
Schipluiden. Inmiddels telt de MDV meer dan 
drieduizend leden, er zijn ruim honderd vrijwilligers 
verdeeld over negen (!) werkgroepen actief en het 
bestuur onder leiding van oud-burgemeester van 
Maassluis Koos Karssen zet zich onvermoeibaar in 
tegen aantasting van het unieke karakter van het 
gebied.

Vinger aan de pols
Met z’n allen proberen we het Midden-
Delfl andgebied groen, open en aantrekkelijk te 
houden en het draagvlak voor het polderlandschap 
te vergroten. Dat gebeurt onder meer door wandel- 

en fi etsroutes uit te zetten, excursies en workshops 
te organiseren en met een MDV-informatiekraam 
aanwezig te zijn bij evenementen in de wijde 
omgeving. De vereniging houdt de vinger aan de pols 
om onbezonnen gemeentelijk of provinciaal beleid te 
voorkomen. De betreffende werkgroep of het bestuur 
adviseert gevraagd of ongevraagd en stelt, liefst 
in samenwerking met andere organisaties, betere 
alternatieven voor om de schade zo beperkt mogelijk 
te houden. En vaak met een positief resultaat. Dat is 
geen kinderspel bij grote projecten als de verlengde 
A4 en de Blankenburgtunnel!

Stadsbijeenkomst
Om stad en platteland beter met elkaar te verbinden, 
komt de Midden-Delfl and Vereniging naar u toe. In 
vrij toegankelijke bijeenkomsten wordt verteld wat 

het Midden-Delfl andgebied voor u kan betekenen en 
wat u misschien voor het gebied zou kunnen doen. 
Binnenkort is er een stadsbijeenkomst in Schiedam 
gepland. Wilt u meer weten? 
Ga naar middendelfl andvereniging.nl voor meer 

Kent u Midden-Delfl and? Het is een prachtig weidegebied, met polderweggetjes, rijen knotwilgen, 
boerderijen, Vlietlanden, een schaapskudde met herder, (binnenkort weer) grazende koeien, 
ooievaars, fazanten en nog veel meer moois, dat vlakbij u om de hoek ligt. Je kunt er dichtbij huis, 
al wandelend of fi etsend, genieten van rust en stilte, van zingende vogels en van de geur van 
hooi in de zomer.
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informatie en geniet van de prachtige foto’s. Volg ons 
ook op Facebook en Instagram!

Tot slot een tip: ook in deze tijd van het jaar is het de 
moeite waard om door het Midden-Delfl andgebied 
te fi etsen. Rijd de Harreweg uit en sla linksaf de 
Woudweg in, bij de driesprong rechtsaf de Breeweg 
op, deze gaat over in de Zouteveenseweg die eindigt 
in Schipluiden. Rechtsaf de 
Keenenburgweg op, brug over 
en meteen rechtsaf, de Dorpsstraat 
in. Bij de driesprong rechtsaf, 

de Rijksstraatweg op. Bij huisnummer 20-22 ziet u 
links Buitenplaats Op Hodenpijl, een fraai verbouwde 
kerk met pastorie waar het goed toeven is voor een 
hapje en een drankje. Aan de overkant van de weg 
is de Levende Buitenplaats, met stal, moestuin én het 
Bezoekerscentrum Midden-Delfl and. Het is ongeveer 
12 km fi etsen, of wandelen, vanuit Groenoord. Veel 
plezier gewenst!

Ria Zeeuw, MDV-lid en -vrijwilliger. 

MDV-vrijwilligers Klaas van der Sar en Ria Zeeuw bij MDV-kraam 
in Maasland.

Workshop fruitbomen snoeien. (foto: Ceciel Sillevis)

De foto’s op deze pagina’s zijn o.a. van Henk Groenendaal.
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vERDER ONDERZOEK 
wARMTENET 
AARDGASvRIJE wIJKEN 
GROENOORD EN 
NIEUwLAND 
Met de aanleg van een warmtenet kan 
Groenoord de eerste bestaande Schie-
damse wijk worden die uiterlijk in 2030 
aardgasvrij is. Na de start in Groenoord, 
volgt de wijk Nieuwland. 
Uit een studie van bureau Over Morgen 
blijkt dat een nieuw aan te leggen warm-
tenet de voorkeursoplossing is om de wij-
ken Groenoord en Nieuwland aardgasvrij 
te maken. Bewoners kunnen hun woning 
dan verwarmen via een aansluiting op 
het wijkwarmtenet en koken elektrisch 
(bijvoorbeeld op inductie) in plaats van 
op aardgas. Het jaar 2018 staat in het 
teken van verder onderzoek naar de aan-
pak en kosten van een warmtenet voor 
Groenoord. Ook wordt onderzocht wat 
een all-electric oplossing voor laagbouw-
woningen betekent.

In Groenoord is veel hoogbouw en de 
leiding over Noord (warmtetransportleiding) 
ligt er al. De aanleg van een warmtenet 
kan daardoor relatief eenvoudig tegen de 
laagst mogelijke maatschappelijke kosten. 
Woningbouwvereniging Woonplus Schiedam 
gaat per complex onderzoeken welke 
maatregelen er nodig zijn om goed te isoleren, 
slimme installaties aan te leggen en wat de 
kosten daarvan zijn.

Verbouwen, isoleren, nieuwe ketel of 
keuken?  
Voordat het zover is, moet er nog heel wat 
uitgezocht worden. Woont u in Groenoord 
of Nieuwland en wilt u een CV-ketel laten 
vervangen, verbouwen of een nieuwe keuken 
aanschaffen? Dan kunt u terecht bij het 
Servicepunt Woningverbetering voor persoonlijk 
advies. Kijk ook op de speciale informatiepagina 
schiedamduurzaam.nl.

Verder onderzoek
Het jaar 2018 staat in het teken van verder 
onderzoek naar de kosten van het warmtenet 
in Groenoord. De projectgroep verwacht dat 
het nadere onderzoek én de voorbereidingen 
ongeveer twee jaar gaan duren. In deze periode 
blijven de medewerkers graag in gesprek met 
bewoners en allerlei betrokkenen. 

vERBINDING IN DE wIJK
De redactie sprak met 
Mirso. Hij is geboren 
op het platteland van 
het voormalige Joego-
slavië. Zijn vader was 
een vermogend man, 
maar verloor alles in de 
oorlog. Op zijn 17e jaar 
was hij verplicht om in 
het leger te gaan en 
heeft in Bosnië ge-
vochten tegen geloofs-
genoten, moslims. Hij 
heeft vreselijke dingen 
meegemaakt, zoals dat 
gaat in een oorlog. 

Tijdens een missie raakte hij gewond en kwam 
hij in het ziekenhuis terecht. Daar werd hem een 
aanbod gedaan om te helpen vluchten, wat hij met 
beide handen aangreep. Voor 3.500 dollar werd hij 
meegenomen, soms in een auto, dan weer te voet, 
de grens over via Servië, met bevroren tenen door 
Hongarije, de andere grens over naar Slovenië, tot 
hij in Duitsland terechtkwam. Daar moest hij weer 
betalen en werd zijn paspoort ingehouden. Via een 
neef belandde hij in Rijsbergen.

Ten slotte, aan het eind van zijn lange en bange 
reis kwam hij in Rotterdam-Zuid aan. Daar heeft 
hij werk gevonden als schoonmaker, later als 
leidinggevende. In die tijd leerde hij zijn vrouw 
kennen en samen kregen ze drie kinderen. Maar na 
13 jaar te hebben gewerkt, ging het bedrijf failliet 
en werd Mirso weer werkloos.

Het verleden ging hem nu ook parten spelen en hij 
werd depressief, kreeg medische hulp en psychische 
begeleiding. 

Hij kwam bij het Wijk Ondersteunings Team (WOT) 
Groenoord terecht. Het WOT bracht hem in contact 
met de Voedselbank Tuinieren, oftewel De Tuin.

Nu gaat het gelukkig goed met Mirso. Hij heeft zijn 
plekje gevonden. Op de vraag wat voor werk hij 
doet, antwoordt hij lachend: ‘Ik doe alles: zaaien, 
schoonmaken en beetje vegen, een kastje voor 
de aardbeien in elkaar knutselen enz.”. Door zijn 
ervaring, opgedaan in zijn geboorteland, voelt hij 
zich als een vis in het water en kan hij zich helemaal 
uitleven met het planten en verzorgen van groentes 
en kruiden aan de Sweelincksingel in Schiedam 
Groenoord.

Lees het hele verhaal van Mirso op de website: 
www.schiedam-groenoord.nl

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  M A A R T  2 0 1 8



11W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

ACTIvITEITEN IN DE wIJK

PAUZESPORT BIJ 
BASISSCHOOL LOEP
DOCK is in januari van start gegaan 
om aan te sluiten bij de pauzesport 
op basisschool Loep. Samen met de 
school organiseren zij activiteiten om 
de kinderen een sportieve invulling van 
hun pauze te geven. Door het directe 
contact tussen de partijen kan er eerder 
ingespeeld worden op diverse situaties 
op school en in de wijk. Door deze 
samenwerking hoopt DOCK dat de 
stap om met hen contact op te nemen 
kleiner wordt voor de mensen die dit 
wensen of nodig hebben.

REDACTIE ZOEKT KANDIDATEN 
vOOR EEN MAKE-OvER
De redactie van het Groenoord Magazine zoekt drie of vier 
dames (in de leeftijdscategorie 50, 60, 70 of 80 jaar) uit Groen-
oord die het leuk vinden om deel te nemen 
aan een make-over. Wij laten u graag zien 
dat op oudere leeftijd kleding en uiterlijk 
meetellen om jezelf prettig te blijven voelen. 
Bij deelname aan de make-over krijgt u de 
kans om een nieuwe look te proberen die 
echt bij u past. U wordt voorzien van han-
dige tips voor uw nieuwe look en uiterlijke 
verzorging. De locatie waar dit bij voldoende 
animo gaat plaatsvinden is de winkel La Krij, 
Borodinlaan 64 (tegenover de Aldi).
Graag horen wij of u geïnteresseerd bent. Voor meer info kunt u 
terecht bij Helene Bänffer 010 - 470 09 25 of 06 - 138 377 05.

CLINIC TIJDENS JAARAFSLUITING 
wEERBAARHEIDSTRAININGEN
Op dinsdag 12 december heeft kickbokser Luis Tavares een clinic verzorgd tijdens
de weerbaarheidstraining van Jan Pasztjerik. Jan verzorgt ook dit jaar weer met groot 
succes de trainingen, iedere donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal 
van school Loep, Peter van Anrooylaan 1. Tijdens de trainingen staat het weerbaarder 
worden, zowel mentaal als fysiek, centraal. Binnen het aanbod van de trainingen wordt 
er veel samengewerkt met het WOT Groenoord en het Jongeren Interventie Team (JIT), 
aangezien de trainingen goed kunnen worden ingezet als middel om te werken aan 
zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en het stellen van grenzen. Daarnaast wordt 
er aandacht besteed aan het reguleren van emoties en het alert zijn op 
onverwachte gebeurtenissen en daar effectief en preventief op te reageren. 
Ben je enthousiast geraakt, kom dan eens een kijkje nemen op donderdagavond.  

Voor meer info, mail de sociaal werkers van DOCK:
Rico Hulleman rhulleman@dock.nl
Brahim Ayadi bayadi@dock.nl

wEERBAARHEIDSTRAININGEN
Op dinsdag 12 december heeft kickbokser Luis Tavares een clinic verzorgd tijdens
de weerbaarheidstraining van Jan Pasztjerik. Jan verzorgt ook dit jaar weer met groot 
succes de trainingen, iedere donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal 
van school Loep, Peter van Anrooylaan 1. Tijdens de trainingen staat het weerbaarder 
worden, zowel mentaal als fysiek, centraal. Binnen het aanbod van de trainingen wordt 
er veel samengewerkt met het WOT Groenoord en het Jongeren Interventie Team (JIT), 
aangezien de trainingen goed kunnen worden ingezet als middel om te werken aan 
zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en het stellen van grenzen. Daarnaast wordt 

Ben je enthousiast geraakt, kom dan eens een kijkje nemen op donderdagavond.  

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  M A A R T  2 0 1 8
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Entrees vergroten
Om de zichtbaarheid en de veiligheid van de entrees 
te verbeteren, is besloten om deze te vergroten. Met 
het verplaatsen van een aantal bergingen werd het 
mogelijk om een mooie grote entree in de flats te 
creëren. 
Bij twee flats verplaatst Woonplus de entree naar 
de andere kant van het trappenhuis. Hierdoor is er 
goed zicht vanaf het plein op de entrees. Door het 
verplaatsen van de brievenbussen en het toepassen 
van veel glas kunnen bewoners en passanten goed 
naar buiten en naar binnen kijken.

Frisse look
Natuurlijk vinden er ook schilderwerkzaamheden 
plaats in de entrees en trappenhuizen. Er komt 
nieuwe, energiezuinige ledverlichting. Bovendien 
wordt er een nieuwe coating op de trappen 
aangebracht. Als alles klaar is hebben deze flats weer 
mooie, frisse en lichte entrees.

Planning
De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. 
De verwachting is dat eind maart 2018 alles 
klaar is. Aannemer Van Zanten uit Vlaardingen 
heeft een tijdelijke trap geplaatst, zodat het 
gebouw nog gewoon bereikbaar is. Er wordt op 
werkdagen gewerkt tussen 07.30 en 16.00 uur. 
Het kan natuurlijk voorkomen dat er door speciale 
werkzaamheden langer wordt doorgewerkt, maar dit 
zijn uitzonderingen.

Spreekuur
De huismeester van Woonplus loopt de komende tijd 
extra vaak rond op het Bosman- en Van Zantenplein. 
Ook is er elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 
uur een spreekuur op het Albert van Raalteplein 15. 
Daar kunnen bewoners en omwonenden terecht met 
vragen en opmerkingen.

ENTREES EN TRAPPENHUIZEN LAAGBOUw H. 
BOSMAN- EN C. vAN ZANTENPLEIN
In januari 2018 startte Woonplus Schiedam met het aanpakken van de entrees en trappenhuizen 
van het Henriette Bosmanplein (1-49 en 50-98) en het Cornelia van Zantenplein (1-49 en 50-98). 
De oude entrees en trappenhuizen waren nodig aan vervanging toe. 
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1.  Als je niet ziet wat het 
probleem is, ben je misschien 
wel deel van het probleem.

2.  Niemand heeft door wat ik 
allemaal doe. Totdat ik het niet 
meer doe…..

3.  We hebben jullie vorig jaar 
een gelukkig nieuwjaar 
gewenst. Een beetje gelukt?

4.  Al het advies dat ik anderen 
dit jaar gegeven heb, had ik 
beter zelf kunnen opvolgen.

5.  Mijn man klaagt dat ik nooit 
naar hem luister. Of zoiets.

6.  We kunnen niet iedereen 
helpen, maar iedereen kan 
iemand helpen.

7.  Als de bloem niet bloeit, 
repareer dan de omgeving, 
niet de bloem.

8.  Goede keuzes maak je door 
ervaring en ervaring krijg je 
door verkeerde keuzes. 

9.  Ik wil mezelf weleens 
ontmoeten in plaats van 
mezelf steeds tegen te komen.

10. Ik schrijf alles met dt, dan zit 
ik altijd goedt.

Helene BänfferHelene Bänffer

C O L U M N

 
Daar is ‘ie dan...

 Mijn allereerste column ooit.
Men zegt er is een eerste keer voor alles.

Maar nu zit ik toch maar mooi te turen 
naar een leeg vel papier. Moeilijker dan ik dacht om je gedachten 

op papier te zetten.

Over gedachten gesproken.
De goede voornemens die ik had aan het begin van het jaar... ze zijn 
al wat aan het vervagen. Stoppen met roken, snoepen en nog meer 
slechte gewoontes. Wat is het moeilijk je daaraan te houden.

Aan de andere kant zijn er ook weer nieuwe plannen en 
ontdekkingen. We hoeven niet zo groot te denken, er zijn zoveel 
mooie kleine dingen om ons heen. Soms zien we ze niet. Ze worden 
vaak als vanzelfsprekend gezien die gewone dagelijkse bezigheden.

Ook de aandacht voor 
onze buurt, het 
werk dat door zoveel 
mensen gedaan wordt. 
Het is zeker nodig 
en belangrijk om de 
contacten met elkaar te 
onderhouden.

Ook wil ik me niet laten afl eiden door allerlei negatieve berichten op 
radio en tv en in de krant. Ik geloof, misschien tegen beter weten in, 
dat je meer bereikt door positief en optimistisch door het leven te 
gaan.

Zeker zijn er bewoners in onze wijk die het moeilijk hebben of alleen 
zijn zonder mensen om zich heen die er voor ze zijn. 
Ik blijf erin geloven, want ik vind het nog steeds leuk om te zien dat 
als je geeft, er ook weer nieuwe deuren opengaan.

De winter is nog in volle gang, maar ook dat heeft zijn charme.
Ik vind het heerlijk om in de wind te lopen, muts op, handschoenen 
aan, dan verdwijnen alle muizenissen en het hoofd raakt leeg.

En weet je wat het toppunt van optimisme is, de zomer of liever 
gezegd de lente komt eraan. Dat is toch prachtig die seizoenen.

Ik zie het komend jaar, ook al is het jaar al een tijdje begonnen, 
opgewekt en met verwachtingen tegemoet.

Ik ga er zeker voor!

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

Ook wil ik me niet laten afl eiden door allerlei negatieve berichten op 

‘Ze worden vaak als 

vanzelfsprekend gezien 

die gewone dagelijkse 

bezigheden’

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

Ik ga er zeker voor!

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

LIKE ONS OP FACEBOOK 

EN BLIJF OP DE HOOGTE 

vAN DE ACTIvITEITEN 

IN GROENOORD!
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wEKELIJKSE ACTIvITEITEN GROENOORD             MAART, APRIL EN MEI

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

Openingstijden wOT
maandag, woensdag en donderdag 
van 10.00 - 12.00 uur.
Netwerk schuldhulpverlening op 
vrijdag van 9.15 - 11.30 uur in de even 
weken.
van Beethovenplein 162
3122 vL  Schiedam.

‘t Fransje  Lisztplein 
van Beethovenflat   van Beethovenplein 161, iedere dag geopend
 (behalve op zaterdag) van 09.00 tot 16.00 uur.
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

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  M A A R T  2 0 1 8
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NIEUw: NAAILES
NIEUw: wIJKOCHTEND

KAARTEN MAKEN KOERSBAL

maandag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 11.00  TAALLES NEDERLANDS  De weerklank tot 8 juli 010 - 471 80 09
10.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwijzing wOT nodig 06 - 517 617 57
13.00 - 17.00  KLAvERJASSEN  van Beethovenflat  010 - 470 51 58
13.30 - 15.30  NAAILES  Groenoordhuis-Midden onder leiding van Els  
19.00 - 21.00  wORKSHOP  Het Zimmertje  voor senioren 06 - 512 231 68

dinsdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 12.00  SPREEKUUR SOSCO  Groenoordhuis-Midden   06 - 439 110 58
10.00 - 11.00  wANDELEN OP NIvEAU 55+  Harg-Spaland   06 - 499 303 50
12.00 - 13.00  LUNCH (EIERGERECHT)  van Beethovenflat  010 - 470 51 58
13.00 - 15.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwijzing wOT nodig 06 - 517 617 57
13.30 - 15.30  CREA-MIDDAG  van Beethovenflat  iedereen welkom 010 - 470 51 58
13.30 - 15.30  NEDERL. CONvERSATIELES Groenoordhuis-Midden     
14.00 - 16.00  ONTMOETING BEwONERS  De weerklank  010 - 471 80 09
16.00 - 17.00  SPORT EN SPEL  Gymzaal Loep voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 06 - 349 412 52
18.00 - 19.00  KIDSvOETBAL Gymzaal Loep voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 06 - 349 412 52
19.00 - 21.00  BILJARTEN  Het Zimmertje  aanmelden verplicht 06 - 253 147 11

woensdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
10.00 - 11.00  wANDELEN  vertrekpunt ‘t Fransje  voor vrouwen 06 - 309 881 46
10.00 - 12.00  ONTMOETING BEwONERS  De weerklank  010 - 471 80 09
13.00 - 15.00 KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwijzing wOT nodig 06 - 517 61757
13.30 - 15.30  KNUTSELMIDDAG  Groenoordhuis-Midden voor kinderen vanaf 6 jaar 06 - 189 644 57
16.00 - 18.00  HUISwERKBEGELEIDING  Groenoordhuis-Midden  Sosco 06 - 439 110 58
16.30  DINEREN  van Beethovenflat  aanmelden verplicht, e 5,90 010 - 470 51 58
17.45 - 18.45  DANSwORKSHOP  Sportinstituut Schiedam  voor jongeren   06 - 349 412 52
19.00 - 20.00  LINEDANCE LES van Beethovenflat   010 - 470 51 58
19.00 - 21.00 SPORTINSTUIF JONGEREN Groenoordhal/Margriethal voor jongeren 06 - 349 412 52
20.00 - 22.00  DANSLES van Beethovenflat   010 - 470 51 58
19.00 - 21.00  KAARTEN MAKEN Het Zimmertje workshop 06 - 512 231 68
19.30 - 21.30  KOOR van Beethovenflat   010 - 470 51 58
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wEKELIJKSE ACTIvITEITEN GROENOORD             MAART, APRIL EN MEI
donderdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 12.00  SPREEKUUR SOSCO  Groenoordhuis-Midden   06 - 439 110 58
09.00 - 11.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwijzing wOT nodig 06 - 249 937 85
10.00 - 11.00  BEwEEGACTIvITEIT vOOR 55+  van Beethovenflat     06 - 499 303 50
12.00 - 13.00 LUNCH (elke week iets anders)   van Beethovenflat   010 - 470 51 58
13.30 - 15.30 KOERSBAL  van Beethovenflat  2e en 4e donderdag v/d maand 010 - 470 51 58
13.30 - 15.30 BINGO  van Beethovenflat  3e donderdag v/d maand 010 - 470 51 58
13.00 - 15.00 NAAILES ‘t Fransje benedenruimte Lisztplein  06 - 450 93 457
14.00 - 16.00  ONTMOETING BEwONERS  De weerklank  010 - 471 80 09
14.00 - 16.00  SJOELEN  Het Zimmertje  06 - 512 231 68
17.30 - 18.30  DAMESvOETBAL  Gymzaal Loep  vanaf 12 jaar en vanaf 16 maart 06 - 189 64 457
14.30 - 16.30 MANNENGROEP Groenoordhuis-Midden  06 - 347 100 40
17.00  GEZAMENLIJKE MAALTIJD De weerklank  1e en 3e v/d maand 010 - 471 80 09
  warme maaltijd e 5,- soep e 4,50    Aanmelden verplicht 
19.00 - 20.00  wEERBAARHEIDSTRAINING Gymzaal Loep   voor iedereen van 6 tot 99 jaar 06 - 345 53 838
19.00 - 21.00  BILJARTEN  Het Zimmertje aanmelden verplicht 06 - 512 231 68

vrijdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 12.00  SPREEKUUR SOSCO  Groenoordhuis-Midden  06 - 46 31 48 21
09.00 - 11.00  NEDERLANDSE LES  De weerklank tot 8 juli 010 - 471 80 09
11.00 - 12.00  LUNCH wERELDvROUwEN van Beethovenflat  om de week   06 - 189 64 457
13.00 - 15.00  ONTMOETING BEwONERS  ‘t Fransje benedenruimte Lisztplein  06 - 450 93 457
16.00 - 18.00  CREATIEvE MODEwORKSHOP van Beethovenflat  voor tienermeiden - bewoners 06 - 189 64 457
18.00 - 21.00 ACTIvITEIT vOOR JONGEREN Groenoordhuis-Midden Sosco 06 - 439 110 58
16.00 - 18.00 HUISwERKBEGELEIDING ‘t Fransje benedenruimte Lisztplein  06 - 249 937 85
19.00 - 22.30  DANSLES voor senioren  van Beethovenflat  aanmelden verplicht 010 - 470 51 58

zaterdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
14.00 - 16.00  ONTMOETING BEwONERS  De weerklank   010 - 471 80 09
17.00 - 18.00 SPORT EN SPEL voor kinderen Gymzaal Loep 6 - 12 jaar        Sosco 06 - 439 110 58
18.00 - 20.00 SPORTINSTUIF voor jongeren Gymzaal Loep Sosco 06 - 439 110 58

zondag activiteit   locatie bijzonderheden contact
13.00 - 15.00 KNUTSELLES   Groenoordhuis-Midden Sosco   06 - 439 110 58
13.30 - 16.30  vRIJ DANSEN  van Beethovenflat  010 - 470 51 58
18.00 - 21.00 ACTIvITEIT voor jongeren Groenoordhuis-Midden Sosco 06 - 439 110 58

Niet-wekelijkse activiteiten in Groenoord
datum tijd activiteit   locatie bijzonderheden contact
Geen opgave ontvangen
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donderdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

KIJK vOOR ACTUELE INFORMATIE 

OP DE wEBSITE:

www.SCHIEDAM-GROENOORD.NL

DE wEBSITE vOOR ACTUELE INFORMATIE
Een magazine dat eenmaal per kwartaal uitkomt kan niet 
actueel zijn. Kijk daarom regelmatig op onze website
schiedam-groenoord.nl en volg 
ons op Facebook.
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schiedam-groenoord.nl en volg 
ons op Facebook.

LIKE ONS OP FACEBOOK 

EN BLIJF OP DE HOOGTE 

vAN DE ACTIvITEITEN 

IN GROENOORD!
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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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JONGEREN INTERvENTIE TEAM 
(JIT) vAN DOCK
Mijn naam is Eren van Leijden en ik ben sinds een 
jaartje individueel jongerenbegeleider bij DOCK, in het 
project Jongeren Interventie Team (JIT). Het JIT richt 
zich op jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Jongeren die 
vasthoudende begeleiding nodig hebben op het gebied 
van dagbesteding, school, werk, gezin en familie, vrije tijd, 
huisvesting, financiën, gezondheid en/of relaties.

Voor de begeleiding van het JIT is geen verwijsbrief nodig. Jongeren 
kunnen met alle soorten vragen direct bij het JIT terecht. Wij zijn 
daar waar jongeren zich 
bevinden: op straat, thuis 
en op school. Wij pakken 
vragen binnen twee weken 
op en in onze aanpak 
staat de jongere zelf altijd 
centraal. Zij hebben soms 
een heleboel hulpvragen. 
We gaan als eerste aan 
de slag met dat wat de 
jongere zelf urgent vindt. 
Daar waar de problemen 
zich voordoen, worden ook 
de oplossingen gezocht. 
En, omdat mensen uit het 
netwerk van de jongere een 
belangrijke rol spelen bij de 
toekomstige ontwikkeling 
en support van de jongere, 
worden zij nadrukkelijk 
betrokken. 

Tijdens mijn schoolperiode heb ik in totaal drie jaar stage gelopen 
bij DOCK, toen SWS Welzijn genaamd. Ik heb veel ervaring kunnen 
opdoen rondom de begeleiding van jongeren. Na mijn opleiding, 
Cultureel Maatschappelijk Vorming, kon ik al snel beginnen bij het 
JIT. Vanuit het JIT werd ik aanspreekpunt voor de wijk Groenoord, 
aangezien ik vaak te vinden was bij de gymzaal van basisschool Loep. 
Hier worden weerbaarheidstrainingen gegeven (zie pagina 11 van 
DOCK), waarbij ik de trainers heb ondersteund en veel jongeren heb 
leren kennen. De jongeren geven aan dat ze het fijn vinden dat er 
iemand (extern) betrokken is in hun leven. Het belangrijkste is om 
een vertrouwensband met hen op te bouwen. Toch spelen er ook 
problemen binnen het leven van de jongeren. Veel jongeren missen 
aansluiting tot maatschappelijke participatie en kampen met de 
nieuwste verslaving, namelijk gameverslaving.

Ik begeleid momenteel vier jongeren uit de wijk en ben vaak te 
vinden bij de kickbokstrainingen in gymzaal de Loep. De trainingen 
worden gegeven op donderdagen van 19.00 tot 20.00 uur. Voor 
meer vragen over de hulpverlening van het JIT, kunt u contact met mij 
opnemen. 

Eren van Leijden
Individueel Jongerenbegeleider, Jongeren Interventie Team (DOCK)
Rotterdamsedijk 407b, 3112AP Schiedam
06 - 148 812 35. evleijden@dock.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.


