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mag ik een
beroep op
u doen?
Deze vraag laat ons even
stilstaan bij wat we voor
de ander over hebben.
Antwoorden als ‘geen tijd’,
‘komt nu niet uit’, ‘moet u niet
bij mij zijn’, vele varianten
komen voorbij. Snel weg
van de vraag. Jammer, want
ook in Groenoord hebben
bewoners een helpende
hand nodig. Neemt u eens
de tijd om te luisteren waar
het over gaat en denk mee
in mogelijkheden. Als u dat
zou willen doen, laat het de
redactie weten. Wij staan
open voor uw ondersteuning.
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groenoord woordzoeker
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ARGOSMOBIEL
ADEMEN
BAAS
BALADE
BESTOKEN
BOA
BUS
DOCK
EENZAAM
FRANSJE
GASLOS

GELUK
GROENOORD
HERFST
INWOON
KETHEL
KIND
LAANVANBOLES
LOEP
LUSTELOOS
MEYRA
MODERN

OUDEREN
PORTRETTEN
RUST
SLEE
SLEUTELS
SPEEL
SPORT
SPREEKUUR
STIJL
TEKENT
TROPEN

TUIN
VERKEER
VRIEND
WEERKLANK
WERELDVROUWEN
WOONPLUS
WOT
WIJKOCHTEND
ZIMMERTJE
ZOMERFEEST

De meeste woorden die hierboven staan komen in Schiedam voor. Met
name in Groenoord. Kunt u ze terugvinden in het letterraamwerk?
Welk woord leest u van de overgebleven letters?
Stuur uw oplossing vóór 30 september naar info@schiedam-groenoord.nl
Voor één inzender met de goede oplossing hebben we een aardigheidje.

winnaar van de vakantie
woordzoeker:
Uit de twaalf goede inzendingen hebben we
Irene Marijnissen geloot die de cadeaubon
heeft gewonnen.
De oplossing was: ‘Vakantie in eigen land’.

In Groenoord zijn wij op zoek naar diverse vrijwilligers.
Bijvoorbeeld mensen die ouderen willen bezoeken voor een
praatje, Groenoorders die kleine afgebakende klusjes in iemands
huis kunnen opknappen of Groenoorders met groene vingers.
Alle hulp is welkom!
Voor meer informatie:
Orhan Zengin medewerker WOT: 06 - 10 55 31 90.

jong en oud vinden elkaar op landvreugd

De voedselbanktuin kan op dinsdag en donderdag van 9.30 - 12.00 uur altijd wat extra handjes gebruiken.
Samen zorgen we dat de oogst op tijd binnenkomt voordat de voedselbank het komt ophalen. Daarna doen we
de gebruikelijke tuinwerkzaamheden en tussendoor drinken we gezellig kofﬁe. Op donderdagochtend
5 juli kreeg de tuin bezoek van basisschool Loep en waren er maar liefst 164 extra kinderhandjes om te helpen!

de oogst
van
vandaag
17 zakjes met twee
augurken,
16 zakjes met drie
bolletjes knoflook,
3 courgettes en
45 kroppen andijvie.

In het kader van het themaprogramma Groei en Bloei
wilden de kinderen wel eens weten wat het werk
op een moestuin inhoudt. Hoe groeien al die mooie
producten die de tuin oplevert?
De kinderen werden die ochtend verdeeld in drie
groepen: groep 3/4, groep 5/6 en groep 7. Na een
informatieve rondleiding met coördinator Henk
Ravensbergen mochten de kinderen zelf helpen in de
tuin.

Handen uit de mouwen
De kinderen hebben geholpen met het oogsten van
de andijvie en augurken, het zaaien van boontjes
in bekertjes, met water geven, met het schoffelen
en onkruidvrij maken van de bloementuin en bij
het steunen van bonenplantjes. Daarna hielpen ze
ook nog bij het tellen en inpakken van de geoogste
producten.
Kortom, de kinderen hebben flink de handen uit de
mouwen gestoken. Het was een gezellige ochtend
voor iedereen. De tijd vloog voorbij. En de kinderen
hebben er heel wat van opgestoken!

Komt u ook eens helpen?
Wij zijn blij met uw hulp.
Bel: 06 - 48 64 75 12
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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goed op weg met argos mobiel

Helene Banffer - Op een mooie zomerochtend bezocht ik het hoofdkantoor van Argos Mobiel,
een vervoersservice in onze regio voor mensen die minder mobiel zijn. Argos Mobiel is gevestigd
op de bovenverdieping van DrieMaasstede, een locatie van Argos Zorggroep. Daar worden de
planningen gecoördineerd.

Ik heb een afspraak met Francis Etman, die sinds
kort als chauffeur werkzaam is bij Argos Mobiel.
Ook is Jan Groen aanwezig, die regelmatig als
klant gebruikmaakt van Argos Mobiel. Hij kan ons
uitstekend over zijn ervaringen vertellen.
Francis legt mij uit hoe haar werkdag verloopt en hoe
de organisatie werkt.
Aan de achterzijde van het gebouw is een grote
parkeerplaats waar de auto’s klaarstaan voor gebruik.
Francis heeft aangegeven op welke dagen van de
week en welke dagdelen zij beschikbaar is. Dat doen
alle vrijwilligers zodat de afdeling een weekplanning
kan maken met de beschikbare chauffeurs.
Aan het begin van haar werkdag ontvangt Francis een
tasje met een mobiele telefoon, een autosleutel en
een rittenlijst waarop naam, adres en tijdstip van de
klanten staan ingevuld. Als ze het adres van de eerste
klant op haar navigatie heeft ingetoetst, gaat ze op
pad.
Argos Mobiel is bedoeld voor kleine ritjes, voor zowel
jonge als oudere mensen die niet meer zo mobiel zijn.
Reizen met het openbaar vervoer is voor hen lastig
omdat ze met een rollator of rolstoel niet makkelijk
kunnen in- en uitstappen.
Argos rijdt momenteel in Schiedam en Vlaardingen.
Op termijn hoopt men ook in Maassluis van start
te gaan. Bewoners van Schiedam kunnen alleen in
Schiedam rijden, op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

4

Tarieven
Een klant betaalt 1,50 euro p.p. per rit van 0-3 km.
Voor een rit van 3-6 km. betaal je 3,00 euro p.p.
Men kan met pin betalen in het voertuig of met
de Argos Mobiel rittenkaart. De rittenkaart is te
koop bij de recepties op de locaties DrieMaasStede
(Voorberghlaan 35), Frankenland (Sint Liduinastraat)
en Schiewaegh (Nieuwe Damlaan 10). Sinds kort ook
in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.
Vervoer met Argos Mobiel gaat niet over de grens
van Schiedam. De enige uitzondering is een rit van
Vlaardingen naar het Vlietland ziekenhuis. Er wordt
gereden met een marge van 15 minuten ten opzichte
van de afgesproken tijd.

Jan Groen vertelt dat er in het begin werd gereden
met de welbekende witte tuk-tuk. Die karretjes zien
er wel leuk uit, maar zijn erg ongemakkelijk. ‘In de
winter was het veel te koud, er zat geen verwarming
in en ook goede vering ontbrak. Dat was zeker voor
ouderen geen pretje’, vertelt Jan.
De tuk-tuk’s zijn tijdelijk vervangen door leaseauto’s.
Binnenkort zullen die weer vervangen worden door
elektrische, duurzame auto’s. Er zijn maar liefst 60
chauffeurs die allemaal op vrijwillige basis werken.
Sinds de invoering van Argos Mobiel is er een
duidelijk stijgende lijn te ontdekken in het gebruik.
De vrijwilligers en de gebruikers zijn zeer tevreden.
Ook Gerrie Nicolaas is inmiddels aangeschoven. Zij is
coördinator Argos Services en vertelt dat veel mensen
Argos Mobiel nog niet kennen. Gerrie: ‘De chauffeurs
delen daarom nieuwe flyers uit aan klanten. Iedereen
mag van de diensten van Argos Mobiel gebruik
maken. Dat is nog niet bij iedereen bekend.’ Er is wel
verschil tussen Argos Mobiel en een taxibedrijf. Argos
is een aanvulling op het openbaar vervoer. Taxi’s
maken geen kleine ritjes want daar zijn ze niet op
ingesteld.
Francis vertelt dat de chauffeurs de gehele rit in
verbinding staan met de centrale. Ook zijn de
vrijwilligers en de passagiers verzekerd. Bij het starten
van de rit gaat dit al in werking. Zij ziet deze job ook
als een soort hulpverlening. Francis helpt ouderen met
het uitladen van de boodschappen en begeleidt hen
naar de woning. Zo zorgt zij voor tevreden klanten.
De gemeente Schiedam heeft vanaf het begin van het
project een aanvullende subsidie verstrekt. Zij wilde
wel een andere constructie, waarbij Argos Zorggroep
een vrijwilligersinitiatief werd.Gerrie: ‘De toekomst
van Argos Mobiel hangt deels af van de gemeente,
maar er is een hele goede samenwerking, waarbij we
er samen een succes van proberen te maken.’
Ik dank Francis en Gerrie voor het fijne gesprek en
wens hen veel succes met het mooie werk dat zij
doen. Jan is blij met Argos Mobiel. ‘Door deze service
kan ik gelukkig zo af en toe mijn huis uit en contact
houden met vrienden en familie’.
Argos Mobiel is een initiatief van Argos Zorggroep
en gemeenten Vlaardingen en Schiedam.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website:
www.argoszorggroep.nl of bel tijdens kantooruren
naar Argos Services via 010 - 427 83 90.

van gas los

Op zaterdag 6 juli vierden we het Groenoord
Zomerfeest. Het project ‘Nieuwe energie voor
Groenoord’ was er ook met een kookstand.
Daar werden, natuurlijk op inductie, heerlijke
maaltijden gekookt voor de festivalbezoekers.
Natuurlijk waren er ook vragen. Bijvoorbeeld over
de kosten en wat erbij komt kijken als het zover
is. Het jaar 2018 staat in het teken van aanvullend
onderzoek naar de kosten van een aan te leggen
warmtenet (de voorkeursoplossing) in Groenoord.
In de herfst van 2018 moet daarover meer bekend
worden.
Advies: Wilt u nu al advies omdat u bijvoorbeeld
een nieuwe cv-ketel moet aanschaffen? Of wilt u
op inductie gaan koken? Vraag dan advies bij het
Servicecentrum Woningverbetering. Ze helpen u
graag verder. Diverse wijkgenoten hebben al contact
opgenomen. Veel mensen willen gebruikmaken van
de regeling ‘Lang zult u Wonen’ voor 50-plussers.
Voor hen is een premie beschikbaar als ze
overstappen op inductiekoken.
Huurders Woonplus: Als huurders van Woonplus
al willen overstappen op elektrisch koken, dan doet
Woonplus gratis de aanpassingen in de meterkast.
VvE’s: Diverse VvE’s uit de wijk Groenoord (en ook
uit andere Schiedamse wijken) zitten in een speciale
werkgroep van het Servicepunt Woningverbetering.
Op 19 juni waren ze voor het eerst bij elkaar. Samen
gaan ze aan de slag met speciale onderhoudsplannen
die inspelen op de overgang naar een aardgasvrij
complex. VvE’s die nu al advies willen, kunnen terecht
bij het servicepunt.
Wijk Energiek Groep: Er is een speciale groep
bewoners uit de wijk die meedenkt met het project
en af en toe bij elkaar komt: De Wijk Energiek Groep.
Heel belangrijk! Na de zomer komt de groep weer
bij elkaar. Jeffrey Davidsz van Woonplus is hiervoor
contactpersoon.
Wilt u meer weten? Bekijk dan de speciale
informatie op www.schiedamduurzaam.nl.
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maak kennis met huisarts sumeyye aslan
Berthy Prins - Ruim een jaar geleden opende huisartsenpraktijk Meyra haar deuren op de Laan van Bol’Es.
Deze praktijk bestaat uit een huisarts, mevrouw Sumeyye Aslan, twee doktersassistentes, Monica Kassing
en Reyhan Aydeger, en praktijkondersteuner Brenda Deurloo (voor diabetes, copd, hart- en vaatziekten).
Voor psychische problematiek is de POH-GGZ, Juliette Hopman, aanwezig.

v.l.n.r.
Sumeyye Aslan,
Monica Kassing en
Reyhan Aydeger.

Sumeyye Aslan is een open, gedreven, jonge vrouw.
Ze heeft een dochtertje van 3,5 jaar, Meyra, naar
wie de praktijk is vernoemd. Tijdens de drukte van
het afgelopen jaar had dokter Aslan nauwelijks
tijd voor haar hobby´s en interesses. Gelukkig is er
nu weer wat meer ruimte voor haar gezin. Lezen
is haar passie en ze houdt ook erg van fietsen.
Mevrouw Aslan volgde de opleiding Geneeskunde
aan de Erasmus Universiteit. Ervaring heeft ze
opgedaan in het buitenland, bij diverse praktijken en
doktersposten. In het Vlietland ziekenhuis heeft zij op
de afdeling Interne Geneeskunde gewerkt, waar haar
interesse voor bijzondere ziektebeelden werd gewekt.
Na overname van de praktijk van dr. Oomkes
werden alle zeilen bijgezet om de praktijk opnieuw
in te richten. Veel protocollen en de administratie
werden herzien. Nu zijn ze eindelijk zover dat ze
naar de toekomst kunnen kijken. De praktijk heeft
de intentie om in de toekomst samen te werken met
WOT en sociaal werk. Met name de eenzaamheid
die onder de bewoners wordt ervaren, krijgt de volle
aandacht onder het motto: signaleren en oppakken.
Ook obesitas, gezond bewegen, ouderenzorg
en problemen met hart- en vaatziekten worden
in de praktijk behandeld. Multidisciplinaire
samenwerking met andere specialisten, zoals
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de diëtist, fysiotherapeut en dermatoloog,
verlagen de drempels van onderzoeken.
De praktijk heeft een gemengde populatie,
waaronder veel vrouwelijke patiënten, wat de dokter
heel leuk vindt. Taal is geen probleem, want Sumeyye
Aslan spreekt haar talen, met name de Turkse,
vloeiend. En… nieuwe patiënten zijn nog welkom!
Op de website huisartsenpraktijkmeyra.nl staan
alle telefoonnummers en informatie bij elkaar.
De praktijk is ook op Facebook te vinden.

kids powerr event van scouting
Ben je vader of moeder van een kind dat houdt van lekker buiten zijn? Een meisje dat geen typisch meisje-meisje is? Dat best wel eens in een roze jurk loopt, maar net zo lief een stoere girlie is, graag buiten
speelt en het prima vindt om vies te worden? Of een jongen die eigenlijk liever slootje springt dan games
speelt? Die met vrienden of vriendinnen graag in bomen klimt of een vlot wil bouwen?
Voor meisjes en jongens uit Schiedam en omgeving
wordt een tof evenement georganiseerd: het Kids
Powerrr Event! Wat ze hier allemaal kunnen doen?
Een survivalparcours afleggen, paracord knopen, via
een apenbrug oversteken, proberen hoe ver je kunt
komen op de bungeerun of je eigen eten klaarmaken
boven een kampvuur.
Dit evenement is helemaal gratis en wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers van de Scouting Tonogroep.
Op zaterdag 6 oktober zijn alle kinderen die in groep
3 zitten, tot aan kinderen in de tweede klas van de
middelbare school welkom. Het Kids Powerrr Event
wordt gehouden op het terrein van boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel van 11.00 - 13.00 uur.
Het Kids Powerrr Event is nieuw. Amy heeft de
onderdelen al een keer uitgeprobeerd. Dat ze zo leuk
zouden zijn had ze eigenlijk niet verwacht. Want
knopen leggen, dat klinkt suf. Maar dat je er zo’n
survivalparcours mee kunt maken? Of van die leuke
armbandjes?
Chantal denkt nog
eens terug aan de
apenbrug die over
het water, tussen
twee bomen was
gespannen. Die
komt er weer en
dan gaat ze er
zeker nog een keer
overheen! De vorige
keer was ze er
afgevallen. Kletsnat
was ze. Gelukkig
vond ze het niet erg.
Even droge kleding
aan en ze ging weer
verder.
Colin wil vooral naar het kampvuur. Daar kan je een
frikandel bakken boven het vuur. Het puntje van zijn
frikandel was een klein beetje verbrand. ‘Oh, maar
daar merk je niets van hoor’, glundert hij. Wie liever
halal wil, kan kiezen voor halal-worstjes om boven
het vuur te houden. En halal-snoepjes voor bij het
drinken. Voor de ouders is er koffie en thee.

Wat is de reden om dit te organiseren?
‘Veel kinderen vinden het leuk om uitdagingen aan
te gaan, samen met andere kinderen. Daarvan leren
ze durven en doorzetten en worden ze vindingrijk’,
vertelt Monica, een van de organisatoren. ‘Bij onze
eigen leden zie je vaak vriendschappen voor het leven
ontstaan. Samen met de vaardigheden die je door
deze activiteiten leert, heb je daar de rest van je leven
iets aan. Daarom willen we graag een activiteitendag
organiseren voor alle kinderen tussen groep 3 van
de basisschool en de tweede klas van de middelbare
school. GRATIS, omdat het zo ontzettend leuk is om
te doen.’

Wie vooraf meer
informatie wil,
kan mailen naar
info@scoutingtono.nl
of op
www.scoutingtono.nl
kijken.
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Filmproject Groenoord en Noordrand
DOCK, het WOT (Groenoord en Noordrand), de basisscholen en Minters organiseren ook dit jaar een filmproject. Minters Mantelzorg sluit deze keer aan, omdat het thema van dit jaar ‘De jonge mantelzorger’ is.

Omdat Schiedam-Noord uit veel verschillende wijken bestaat, is besloten om
twee filmprojecten op te zetten, één in Groenoord en één in Tuindorp. In
Groenoord is samengewerkt met WOT Groenoord en basisschool Loep om
de kinderen te werven. In Tuindorp vond de werving plaats via ouders uit de
wijk en diverse basisscholen uit de Noordrand.
Tijdens het filmproject schrijven de kinderen, met ondersteuning van het
WOT, DOCK en Minters, het script voor de film. Daarna nemen ze zelf
plaats achter de camera om het script in beeld te brengen. Deze scènes
worden vervolgens gemonteerd tot een film van ongeveer vijftien minuten.
De planning is om beide films, van Groenoord en Tuindorp, te vertonen in
het Wennekerpand. Een echte première zal speciaal voor de kinderen, hun
familie en de netwerkpartners worden georganiseerd. De film zal tijdens
de Week van het Geluk worden getoond aan de bewoners van Schiedam
Groenoord en de Noordrand.

wijkochtend groenoord goed bezocht
Zoals we in de voorgaande editie al vermeldden, is in
maart de ‘Wijkochtend Groenoord’ van start gegaan.
Iedere vrijdagochtend van 09.30 - 12.00 uur bij het
WOT aan het Van Beethovenplein.
De wijkochtend wordt goed bezocht, waar we heel
blij mee zijn. De vrijwilligers en professionals merken
wel dat bewoners nog niet altijd weten dat het bestaat
en welke diensten er worden geboden. Daarom staat
hieronder een kort overzicht van onze dienstverlening.
De formulierenbrigade van Stroomopwaarts is iedere
vrijdag aanwezig en kan u ondersteunen bij het
invullen van formulieren. Hierbij kunt u onder andere
denken aan:
l DigiD aanvragen/activeren
l brieven lezen of schrijven
l advies/informatie geven
l inschrijven Woonnet
l budgetoverzicht opstellen
l aanmelden activiteiten/cursussen
l jeugdsportfonds/stichting leergeld aanvragen
l meerkostenzorg aanvragen
l overige formulieren invullen
l bellen naar instanties

Overigens zijn er ook vrijwilligers aanwezig die de
nodige kennis hebben van:
lb
 egeleiden bij opstellen cv/sollicitatiebrief (en waar

nodig doorverwijzen naar open leerwerkcentrum)
l wegwijs maken op de pc
l woningen zoeken bij Woonnet
l formulieren printen/scannen/kopiëren
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Schuldhulpverlening van Stichting Humanitas is één
keer per twee weken aanwezig voor vragen en indien
nodig voor hulp bij het maken van afspraken.
Heeft u geen vraag met betrekking tot bovenstaande
onderwerpen, dan bent u ook van harte welkom.
Koffie en thee staan namelijk altijd klaar en het is
een ideale gelegenheid om nieuwe bewoners te
ontmoeten!
Wij zoeken nog nieuwe vrijwilligers, die ons team
van twee vrijwilligers komen versterken.
Bel Mariska Silvius 06 - 24 50 03 12 of mail naar:
msilvius@dock.nl

WEEK VAN HET GELUK

Overzicht van activiteiten in Groenoord tijdens de Week van het Geluk, van 21 t/m 28 september.
Dit is een samenwerkingsproject van WOT, DOCK, Minters Mantelzorg, Harg Spaland, Het Zimmertje,
De Weerklank, Activiteitenruimte Van Beethoven en Stichting Incentive.

Vrijdag 21 september:

Zondag 23 september:

Woensdag 26 september:

l P uzzeltocht voor jong en oud
vanuit Activiteitenruimte Van
Beethoven en basisschool Loep,
van 13.30 tot 16.00 uur.

l Sportmiddag Frankenland, tijd
volgt nog.

l Spelletjesmiddag bij de
Weerklank.
l Verhalen rond het kampvuur voor
jong en oud bij de Weerklank,
van 18.30 tot 20.00 uur.

Maandag 24 september:
lO
 peningsfeest Week van het
Geluk in het Beethovenpark. Met
springkussen, een fotoshoot en
andere activiteiten voor jong en
oud, van 16.00 tot 18.00 uur.

l Eten voor 1 euro in de Weerklank,
van 17.30 tot 18.30 uur.

Donderdag 27 september:

Dinsdag 25 september:

Zaterdag 22 september:

l Feestelijke filmpremière van jonge
Schiedamse sterren. Gemaakt
door kinderen uit Schiedam i.s.m.
DOCK en Minters Mantelzorg. Bij
Activiteitenruimte Van Beethoven,
van 15.00 tot 17.00 uur.
l Eten voor 1 euro in de Weerklank,
van 17.30 tot 18.30 uur.

l Creamiddag Van Beethovenflat,
van 13.30 tot 16.30 uur.
l Eten voor 1 euro bij de Weerklank,
van 17.30 tot 18.30 uur.

l P annenkoekenmiddag in de Van
Beethovenflat, om 12.00 uur.

l Boksen met het DOCK op het
schoolplein van basisschool Loep,
van 19.00 tot 20.00 uur.

lM
 uzikale bingo bij
Activiteitenruimte Van Beethoven,
om 14.30 uur.

l Historische Vereniging Schiedam
over het Schiedam van vroeger,
Activiteitenruimte Van Beethoven,
van 19.00 tot 21.00 uur..

Naast bovenstaande activiteiten gaan ook de reguliere activiteiten
gewoon door. Het wekelijkse activiteitenprogramma vindt
u op de laatste pagina van dit Groenoord Magazine!

Vrijdag 28 september:
l Gezellige afsluiting van
de Week van het Geluk in
Activiteitenruimte Van Beethoven,
met een terugblik op de
activiteiten tijdens de Week van
het Geluk met een hapje en een
drankje, van 15.30 tot 18.30 uur.
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netwerk BBQ DOCK/WOT groot succes!
Op dinsdag 12 juni werden vrijwilligers en actieve bewoners van Groenoord verwend met een
zomerse BBQ die verzorgd werd door de gemeente Schiedam en vaste medewerkers van WOT en
DOCK. De sfeervolle locatie van boerderij Landvreugd vormde het decor van dit vrolijke samenzijn.

Bij binnenkomst op de rode loper kregen de mensen
een kleurrijke Hawaï-krans om en genoten zij van een
smakelijke cocktail. Ondertussen waren Luc, Brahim
en Hüseyin al druk aan het grillen op de BBQ.
In de kraam stonden heerlijke gerechten, frisse salades
en fruit (deels uit de eigen tuin van Landvreugd).

Fotograaf Arie zette je samen met collega’s op de
foto, die direct klaar was en meegenomen kon
worden. Heerlijke loungemuziek vulde onze oren.
En dat alles onder een strak blauwe hemel!
Nadat iedereen had genoten van de BBQ, was
er ter afsluiting nog een swingend optreden van
010HipHop.
Met deze netwerk BBQ wilde WOT/DOCK alle
vrijwilligers bedanken voor hun inzet gedurende het
afgelopen jaar op vele locaties in de wijk Groenoord.
Iedereen genoot en ziet alweer uit naar het volgende
netwerkevent!
Misschien is dan de gerestaureerde boerderij
Landvreugd het vaste ontmoetingspunt voor de wijk?

De oude boomgaard was versierd met ballonnen
en slingers. Banken, tafels en stoelen werden door
Jan van Oossanen geleverd. Onder het genot van de
heerlijke hapjes en drankjes kon er naar hartenlust
genetwerkt worden.
Ook de nieuwe
wethouder
Marcel Bregman
was aanwezig
en maakte
kennis met de
vele vrijwilligersorganisaties
uit Groenoord.
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Clyde Esajas, de WIJKBOA van Groenoord
Helene - Op een snikhete donderdagmiddag
heeft wijkboa (buitengewoon opsporingsambtenaar) Clyde Esajas tijd vrijgemaakt
voor een gesprek op het stadserf. Clyde
werkt bij het team Toezicht en Handhaving
van de gemeente Schiedam. Hij is wijkboa
bij ons in de wijk Groenoord.
Ik ben zeer verrast om te zien wat een mooie
werkplek er is gerealiseerd voor het team op
het stadserf. Een goede plek in het centrum
van waaruit de verschillende boa’s hun wijken
kunnen bezoeken.
Het is de bedoeling dat er een nieuwe opzet
komt voor de wijkboa’s. Het team Toezicht en
Handhaving moet nog beter bereikbaar zijn
voor wijkbewoners. Je vindt de boa’s dus niet
alleen in de wijk, maar je kan nu ook direct met
hen in contact komen via het aanspreekpunt op
het stadserf.
Door vaker aanwezig te zijn in een vaste wijk,
krijgen de boa’s meer feeling en binding met de wijk
waarvoor zij werken.
De wens is om per wijk twee boa’s te benoemen.
Een aantal boa’s is nu nog in opleiding en doet in
september examen.
Clyde is van plan een spreekuur te organiseren in de
wijk Groenoord, omstreeks augustus/september. Als
locatie heeft men de ontmoetingsruimte in de Van
Beethovenflat in gedachten. Het spreekuur zal op
donderdag van 15.00 tot 16.00 uur zijn. Het is prettig
dat er dan een mogelijkheid is om een-op-een met
elkaar te praten. Clyde is bereikbaar onder nummer
14010 (klantcontactcentrum).

De boa’s hebben ook een sociale taak. Ze bieden
mensen een helpende hand of houden kinderen met
bepaald gedrag in de gaten. Boa’s denken niet altijd
direct aan straffen. Soms is een gesprek aangaan een
betere oplossing.
Er is goede samenwerking met politie, Woonplus en
Irado om de buurt veilig en netjes te houden.
Groenoord is de wijk van Clyde, waar hij veel mensen
kent en waar de wijkbewoners Clyde ook steeds
beter leren kennen. Hij is het aanspreekpunt voor
bewoners met allerlei vragen en klachten en handelt
de meldingen in de wijk af.
Het team Toezicht en Handhaving werkt in dag- en
avonddienst en soms een nachtdienst bij acties of
evenementen.
Clyde is zeker bevoegd om mensen aan te houden en
kan zelfs de boeien gebruiken mocht dit nodig zijn.
Volgens Clyde moet je om dit werk te kunnen doen
wel enige aanleg hebben. Je leert je zintuigen goed te
gebruiken: zien, voelen, ruiken en horen.
De boa’s trainen elke maand en er wordt eenmaal
per jaar een examen afgenomen. Ook de fysieke
cursus moet elk jaar herhaald worden. Daarnaast
wordt getoetst of de boa’s voldoen aan de regeling
toetsing geweldsbeheersing. Groenoord, legt Clyde
uit, is een wijk waar af en toe wel problemen zijn.
Van dumping op straat tot hondenpoep, van fout
parkeren tot burenruzies en van hennepkwekerijen
tot woonoverlast. Maar door goede communicatie is
veel op te lossen. Clyde heeft inmiddels een goede
band opgebouwd met de bewoners van Groenoord.
Ik dank Clyde voor het prettige gesprek. Het is fijn dat
we kennis kunnen nemen van het belangrijke werk
van het team Toezicht en Handhaving.
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ZOMERFEEST 2018, net even anders
Wat was het weer leuk, het Groenoord Zomerfeest op 7 juli! Dit jaar was de opzet anders dan vorige
jaren. U was gewend dat alles in het Jozef Oreliopark plaatsvond. Deze keer was het feest verspreid
over meerdere locaties in de wijk.
Er waren zoals altijd weer veel verschillende
activiteiten. Bloemschikken, knutselen met spijkerstof,
stijldansen en lekker meezingen bij een draaiorgel of
meedansen met de dames van Fit met Pit.
Het kleurrijke kinderplaza was ook weer opgesteld.
De mensen van DOCK verzorgden sportieve
activiteiten, zoals levend tafelvoetbal en touwtrekken.
Uiteraard waren er diverse verenigingen die hun
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activiteiten onder de aandacht brachten in hun
kraam. Tijdens het avondprogramma kon men
iets lekkers halen bij een van de kraampjes van
de wereldvrouwen of in de kraam van Woonplus.
Zij gaven bovendien aandacht aan het project
‘Groenoord van gas los’. Muzikaal kon men genieten
van zangeres Kizzy en viel de regionale liveband van
Guus Bok erg in de smaak bij het publiek.
Kortom het was een heerlijke dag!
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c o l u m n

Rob Kent
Landvreugd

In Groenoord, waar weinig ruimte
is, vind je een prachtige locatie:
Landvreugd.
De naam alleen al roept blijheid op.
Het is een plek waar Groenoorders
trots op willen zijn. Een plek waarvan bewoners en
organisaties gebruik kunnen maken voor hun activiteiten. De
voedselbanktuin is een waardevolle toevoeging aan deze plek.
Hoe anders is de werkelijkheid.
Het ziet er vervallen uit. De verwaarloosde entree, het gras
groeit alle kanten op, het afgebrande pand van de scouting,
een monument… alles wacht nog steeds op herstel.

1. Luisteren kan zoveel zeggen.
2. Als je in het leven stappen zet,
moet je niet bang zijn af en toe
te struikelen.
3. Luizenmoeder, strikmoeder,
voorleesmoeder. Alsof gewoon
‘moeder’ zijn niet al genoeg is.
4. Ik moet van mijn baas nee leren
zeggen, ik heb gezegd dat ik
dat niet wil.
5. Alle tijd nemen is de beste
manier om geen seconde te
verliezen.
6. Plan je uitstelgedrag. Kun je
lekker doen waar je zin in hebt.

Het lijkt erop dat de beheerder van Landvreugd, Gemeente
Schiedam afdeling Vastgoed, haar naam eer aan doet. Geen
beweging om met betrokkenen in Groenoord in gesprek te
gaan. Geen transparantie. Is er dan niemand op deze afdeling
die trots is op dit gebouw, zich er vanuit betrokkenheid voor
wil inzetten en van Landvreugd een bruisende en inspirerende
omgeving wil maken?

7. Als je de weg kwijt bent, kom je
nog eens ergens.

Het draait er tegenwoordig om burgers te betrekken, mee
te laten denken en precies te weten wat zij willen en welke
behoeften er zijn. De handen
ineenslaan om
e
mand op dez
gezamenlijke
‘Is er dan nie
g
Landvreu d
n
a
v
ie
d
ambities te bereiken.
g
n
li
afde
nde
de en bruise
n
re
e
ir
Effectiever en
p
s
in
n
ee
il maken?’
efficiënter omgaan
omgeving w
met deze mooie plek.

11. Focus is een kwestie van
beslissen welke dingen je niet
doet.

8. Wat je ook doet, probeer iets.
9. Telt ‘Van de bank afkomen’ ook
als uit je comfortzone gaan?
10. Ik ga efficiënt met mijn tijd
om. Daarom leer ik graag van
de fouten van anderen.

12. Als je kind nooit naar je
luistert, wordt het tijd dat je
naar je kind gaat luisteren.
13. De belangrijkste regel in de
zorg? Dat je eerst naar de
mens kijkt en dan pas naar de
regel.

Die burgers zijn er in Groenoord!
Mensen die niets liever willen dan een bijdrage leveren om
Landvreugd weer de glans te geven die het verdient. Een
goed maatschappelijk gebouw waar bewoners van Groenoord
naar tevredenheid gebruik van kunnen maken. En een
vastgoedbeheerder die zich hoffelijk en gastvrij opstelt.
Het is een uitdaging voor de afdeling Vastgoed om met
bestaande aspecten weer nieuwe energie op te doen. En samen
met Groenoorders plezier te krijgen in het ontwikkelen van
deze schitterende plek.
Rob Kent
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Heeft u een vreemde hobby
of een buitengewone
verzameling?
En wilt u daar meer over
vertellen en laten zien in
het Groenoord Magazine?
Mail ons:
info@schiedam-groenoord.nl
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wekelijkse activiteiten groenoord

medewerkers die
activiteiten organiseren
zijn er zelf
verantwoordelijk voor om
mutaties in de kalender
tijdig aan ons door te
geven. dus vóór
1 februari;
1 mei;
week van het geluk
1 augustus;
1 november.
‘t Fransje
van beethovenflat
groenoordhuis-zuid
groenoordhuis-midden
de weerklank
gymzaal loep
het zimmertje
van raalte kids
evenement watermouse
de naam sosco

14
14

Filmproject

kids powerr event

lisztplein
van beethovenplein 161, iedere dag geopend
(behalve op zaterdag) van 09.00 tot 16.00 uur.
diepenbrockstraat 31a
bart verhallenplein 50a
cornelia van zantenplein 51, weerklank@outlook.com
peter van anrooylaan 3
louis zimmermannplein 55a, www.hetzimmertje.nl
albert van raaltenplein, anneke-kalkhoven@live.nl
jozef oreliosingel
is veranderd in sc support

openingstijden wot
maandag, woensdag en donderdag
van 10.00 - 12.00 uur.
maandagavond 17.00 - 19.00 uur.
wijkochtend voor groenoorders op
vrijdag van 9.15 - 11.30 uur in de even
weken.van beethovenplein 162
3122 vl schiedam.
contact buiten spreekuurtijden
010 - 754 15 15 (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
19.00 - 20.00
19.00 - 21.00
20.00 - 22.00

taalles nederlands
kledingbank jurk & co
klaverjassen
naailes
linedanceles
workshop
ballroomdansles

de weerklank
groenoordhuis-zuid
van beethovenflat
groenoordhuis-midden
van beethovenflat
het zimmertje
van beethovenflat

tot 8 juli
verwijzing wot nodig

010 - 471 80 09
06 - 51 76 17 57
010 - 470 51 58

voor senioren

010 - 470 51 58
06 - 51 22 31 68
010 - 470 51 58

dinsdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
10.45 - 12.15
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
14.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 21.00

spreekuur sc support
wandelen op niveau 55+
leesclub
lunch
kledingbank jurk & co
crea-middag
nederl. conversatieles
ontmoetingsmiddag
sport en spel
kidsvoetbal
vrouwen voetbal
biljarten

groenoordhuis-midden
harg-spaland
groenoordhuis-midden
van beethovenflat
groenoordhuis-zuid
van beethovenflat
groenoordhuis-midden
de weerklank
gymzaal loep
gymzaal loep
gymzaal loep
het zimmertje

woensdag

activiteit

10.00 - 11.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
13.00 - 14.00
13.00 - 15.00
13.30 - 15.30
13.30 - 15.00
16.00 - 18.00
17.00

wandelen
ontmoetingsmorgen
computercursus
weerbaarheidstraining
kledingbank jurk & co
knutselmiddag
Filmproject
huiswerkbegeleiding
dineren

onder leiding van els

verwijzing wot nodig
iedereen welkom

06 - 43 91 10 58
06 - 49 93 03 50
06 - 46 31 48 21
010 - 470 51 58
06 - 51 76 17 57
010 - 470 51 58

voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
aanmelden verplicht

010 - 471 80 09
06 - 34 94 12 52
06 - 34 94 12 52
06 - 34 94 12 52
06 - 25 31 47 11

locatie

bijzonderheden

contact

vertrekpunt ‘t Fransje
de weerklank
groenoordhuis-midden
van beethovenflat
groenoordhuis-zuid
groenoordhuis-midden
groenoordhuis-midden
groenoordhuis-midden
van beethovenflat

voor vrouwen

06 - 30 98 81 46
010 - 471 80 09
06 - 46 31 48 21
010 - 470 51 58
06 - 51 76 17 57
06 - 18 96 44 57
06 - 46 44 63 87
06 - 43 91 10 58
010 - 470 51 58

voor volwassenen

voor beginners
cursus
verwijzing wot nodig
voor kinderen vanaf 6 jaar
voor jongeren (23 mei - 11 juli)
sc support
aanmelden verplicht, e 5,90
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september, november en december
woensdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

17.45 - 18.45
19.00 - 21.00
19.30 - 21.30

dansworkshop
kaarten maken
koor

sportinstituut schiedam
het zimmertje
van beethovenflat

voor jongeren
workshop

06 - 34 94 12 52
06 - 51 22 31 68
010 - 470 51 58

donderdag activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

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 - 20.00
19.00 - 21.00

spreekuur sc support
kledingbank jurk & co
beweegactiviteit voor 55+
lunch (elke week iets anders)
koersbal
bingo
naailes
ontmoetingsmiddag
sjoelen
damesvoetbal
mannengroep
gezamenlijke maaltijd
warme maaltijd e 5,- soep e 4,50
weerbaarheidstraining
biljarten

vrijdag

verwijzing wot nodig

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

vanaf 12 jaar en vanaf 16 maart

06 - 43 91 10 58
06 - 24 99 37 85
06 - 49 93 03 50
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
06 - 45 09 34 57
010 - 471 80 09
06 - 51 22 31 68
06 - 18 96 44 57
06 - 34 71 00 40
010 - 471 80 09

gymzaal loep
het zimmertje

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

06 - 34 55 38 38
06 - 51 22 31 68

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

09.00 - 12.00
09.00 - 11.00
09.30 - 12.00
11.00 - 12.00
13.00 - 15.00
16.00 - 18.00
18.00 - 21.00
16.00 - 18.00

spreekuur sc support
nederlandse les
wijkochtend
lunch wereldvrouwen
ontmoeting bewoners
creatieve modeworkshop
activiteit voor jongeren
huiswerkbegeleiding

groenoordhuis-midden
de weerklank
tot 8 juli
wot groenoord van beethovenflat 162
van beethovenflat, om de week (niet tijdens ramadan)
‘t Fransje
benedenruimte lisztplein
van beethovenflat
voor tienermeiden - bewoners
groenoordhuis-midden
sc support
‘t Fransje
benedenruimte lisztplein

06 - 46 31 48 21
010 - 471 80 09
06 - 46 31 48 21
06 - 18 96 44 57
06 - 45 09 34 57
06 - 18 96 44 57
06 - 43 91 10 58
06 - 24 99 37 85

zaterdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

14.00 - 16.00
17.00 - 18.00
18.00 - 20.00

ontmoetingsmiddag
sport en spel voor kinderen
sportinstuiF voor jongeren

de weerklank
gymzaal loep
gymzaal loep

zie activiteitenoverzicht
6 - 12 jaar
sc support
sc support

010 - 471 80 09
06 - 439 110 58
06 - 439 110 58

zondag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

13.00 - 15.00
14.00 - 16.00
18.00 - 21.00

knutselles
ontmoetingsmiddag
activiteit voor jongeren

groenoordhuis-midden
de weerklank
groenoordhuis-midden

wereldvrouwen
zie activiteitenoverzicht
sc support

06 - 43 91 10 58
010 - 471 80 09
06 - 43 91 10 58

niet-wekelijkse activiteiten in groenoord
datum

tijd

12 september
21-28 september
6 oktober
10.00 - 14.00
6 oktober
11.00 - 13.00

activiteit

locatie

bijzonderheden

Filmproject
wennekerpand
voor ouders en kinderen
diverse activiteiten in groenoord t.b.v. week van het geluk, zie pagina 9
eigenkracht markt
hof van spaland
kids powerr event
landvreugd boerderij, zie pagina 7.
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contact
06 - 20 36 88 28
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over de grens
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.

Onze mobiele reporter Helene is altijd
op zoek naar mooie verhalen.
Juist ook over onderwerpen
buiten Groenoord die het vermelden
waard zijn voor de inwoners van
Groenoord!
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eigen kracht markt

zaterdag 6 oktober
11:00 - 14:00 uur
hoF van spaland

Een informatieve markt met ruim twintig kramen van
organisaties die actief zijn in uw woonomgeving. Zij geven
informatie en tips hoe u uw kwaliteit van leven kunt verbeteren.
De koffie staat klaar! Meer weten?
Mail naar: noordrand@wotschiedam.nl.

Vormgeving en productie
Reclamestudio Adri Edenburg
Griegplein 47, 3122 VN Schiedam
06 - 513 80 803.
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stukken aan te passen en/of niet te
plaatsen. Alle rechten voorbehouden.

Groenoord Magazine wordt mede
mogelijk gemaakt door:

seniorensociËteit st. jozeF

Het doel van sociëteit St. Jozef is het algemeen welzijn van
senioren te bevorderen. Dat doen we door contacten te
leggen tussen en ontspanning te bieden aan 55-plussers
woonachtig in Schiedam en omstreken. Er is gelegenheid
elkaar dagelijks te ontmoeten met ontspannende activiteiten
zoals: biljarten, bridgen, klaverjassen, rummikub spelen etc.
Er worden excursies georganiseerd en andere samenhangende
activiteiten, voor zover nodig in overleg en/of samenwerking
met andere senioren in Schiedam.
Adres: Nieuwe Damlaan 5, boven in de Margriethal.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10:00 - 23:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur.

openingstijden wot groenoord
maandag, woensdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
maandagavond van 17.00 - 19.00 uur.
wijkochtend voor groenoorders op vrijdag van 9.15 - 11.30 uur
in de even weken.
van beethovenplein 162, 3122 vl schiedam.
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