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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 
brengen het magazine 
alsnog bij u langs. Bel 06 - 51 38 08 
03 of mail uw adres naar 
info@schiedam-groenoord.nl.

LET OP: WIJ BEZORGEN NIET 
IN BRIEVENBUSSEN MET EEN
NEE NEE STICKER!

Het bezorgen 
van het Groen-
oord Magazine 
gebeurt door 

Het kan voor-

het magazine 

brengen het magazine 
alsnog bij u langs. Bel 06 - 51 38 08 

sYnoniemen WoorDzoeker

Winnaar september
WoorDzoeker: 
Uit de goede inzendingen hebben we 
Raymond Keizer geloot die de bos bloemen 
heeft gewonnen.
De oplossing was: ‘verbinden’.
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Dit keer geen gewone 
woordzoeker. Zoek eerst
een synoniem voor het
omschreven woord en 
zoek dat op in het schema. 
Welk woord houd je over 
van de overgebleven 
letters?
Stuur uw oplossing 
vóór 1 januari naar 
info@schiedam-
groenoord.nl.
Voor één inzender met 
de goede oplossing 
hebben we een 
aardigheidje.

1. VOOR (8)

2.  WITTE GROENTE (7)

3. JUIST (7)

4. VOLKSKENNER (8)

5. WAARBORG (8)

6. OPSTELLING (8)

7. KAPITTELHEER (8)

8. BEIEREN (6)

9. MEERDERHEID (8)

10. ONGETROUWD (8)

11. UITVERKOPEN (8)

12. JUFFROUW (8)

13. STARTSTREEP 8) 

14. VORMGEVING (7)

15. FRAGILITEIT (8)

16. RUIMTE (7)

17. HAASTIG (8)

18. SPEKRAND (6)

GroenoorD maGazine Lezers reaGeren:
Ik ben een nieuwe bewoner van de nieuwbouwwijk Park Harga. 
Zojuist heb ik voor het eerst het Groenoord Magazine gelezen. Ik wil u 
bij deze vertellen dat het een fi jn blad is om te lezen. Heb er echt van 
genoten! Zo leuk om op deze manier de wijk te leren kennen. Dit wilde 
ik even kwijt aan jullie. 

Met vriendelijke groet, Nuray Ozcamizci - Ulusoy 

Mevrouw Paula Price-van Dam is één van 
onze trouwe lezeressen.
Zij is slecht ter been en voorheen ging zij 
met lijn 51 naar Spaland om haar bood-
schappen te doen. Met een volle bood-
schappentas op wielen is dat natuurlijk 
niet echt handig. Hoewel zij al een 
poosje een kaart van Argos had, heeft 
het artikel in Groenoord Magazine haar 
over de streep getrokken om gebruik te 
maken van de vervoersservice. Met deze 
leuke foto wil zij ons bedanken.

maGazine verbinDt pauLa met arGos mobieL
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‘Voor 2013 werd deze 
ruimte door de bewoners-
vereniging gebruikt. Later 
werd het overgenomen 
door Seniorenwelzijn, waar 
mijn ouders nog werkten 
als vrijwilliger. In 2012 
meldde Seniorenwelzijn 
dat zij de exploitatie niet 
rond kregen en in 2013 
werd ik door de bewoners 
gevraagd om het over te 
nemen. Zo werd ik beheerder van het Van Beethoven 
activiteitencentrum. Vaak wordt het gewoon wijkcen-
trum genoemd.’

Voor de vaste lasten krijgt Bea subsidie van de 
gemeente, voor de rest moet zij zelf de broek 
ophouden.
Sinds anderhalve maand is Bea ook werkzaam als 
bedrijfsleider in de Erker in Schiedam-West. 

Iedereen is welkom in het wijkcentrum. Jeugd, 
anderstaligen, mensen van buiten de wijk. Ze drinken 
een kopje koffie, lezen een boek, spelen kaart of 
biljarten. 
Bea spreekt de meeste bezoekers aan bij hun naam, 
heeft hun telefoonnummers en onderhoudt contact 
met familieleden. Er zijn erg veel vrijwilligers. Bekende 
gezichten die achter de bar staan, maar ook mensen 
die zelf iets organiseren, zoals onze nieuwe stagiaire 
uit Mexico die Spaanse les wil gaan geven.

Wat voor activiteiten zijn er in het wijkcentrum?
Bea vertelt enthousiast: ‘Wereldvrouwen komen 
eens in de twee weken op vrijdagochtend samen om 
te koken. Zij nemen de keuken over en maken de 
lekkerste maaltijden uit de Marokkaanse, maar ook 
de Turkse, Mexicaanse en Surinaamse 
keuken. De geuren alleen al! En alles 
naar eigen recept. Van mij krijgen ze dan 
koffie, thee en fris.’ 

‘Elke vrijdag is er creamiddag. Het 
DOCK komt met een stel naaimachines. 
Meisjes liggen dan op de grond patronen 
uit te knippen, ouderen helpen met 
handwerken of breien en de mannen 
staan te biljarten. Kortom, het is een 
gezellige puinhoop. Een jaar geleden 
kwam beweegcoach Hilde langs. Nu 
zijn er twee vrijwilligers door haar 

getraind en is er op dinsdag- en donderdagochtend 
seniorengymnastiek. 
Maandagavond is er line dancing, wat ook leuk is 
voor mensen zonder partner. En geen laarzen of 
cowboyhoed hoor, nee gewoon chachacha of wals. 
Klaverjassen kan op maandagmiddag, met acht tafels. 
Er is ook een kleine bibliotheek, waar iedereen een 
boek kan lenen en wel of niet kan terugzetten. Op 
woensdagmiddag organiseren we altijd het diner. 
Voor zes euro krijg je een verse maaltijd en genoeg 
om mee te nemen voor de volgende dag. 
Op donderdag is er onder andere koersbal en bingo.’

Het activiteitencentrum is ook nog eens het thuishonk 
van de groenverzorgers van Stroomopwaarts en 
regelmatig komen de wijkagenten en boa’s even 
langs voor het nieuws uit de wijk en een kop koffie. 
Bea is iedere week te horen op ZOS radio, waar zij 
de agenda bespreekt en recepten deelt. Ook op 
Facebook is zij te vinden. Een bezig bijtje zogezegd.

Wat zou je graag willen? 
‘Wat meer zekerheid dat dit alles kan voortbestaan. 
Extra ruimte, het liefst de aangrenzende fietsenstalling 
erbij trekken, zodat we ook meerdere activiteiten 
tegelijkertijd kunnen doen. En geld voor nieuwe 
vloerbedekking.’

Het activiteitencentrum is alle dagen open, behalve 
op zaterdag wanneer er bijzondere activiteiten 
plaatsvinden. Op de woensdag voor Kerstmis is er 
een spetterend kerstdiner, waarna het wijkcentrum 
voor twee weken gesloten is. De traditionele 
nieuwjaarsreceptie is op de eerste vrijdag van 2019. 
En, zoals eerder gezegd, iedereen is welkom!

Een compleet overzicht van de activiteiten vindt 
u in de activiteitenkalender op pagina 14 en 15.

van beethoven activiteitencentrum
Berthy en Helene bezochten Van Beethoven activiteitencentrum aan het Van Beethovenplein en spraken daar 
met Bea van Ette. Bea vertelde uitgebreid over het ontstaan van het centrum en welke activiteiten er allemaal 
plaatsvinden.
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een WanDeLinG met staDsecoLooG 
hans De kruijf Door GroenoorD
Berthy Prins - Natuur in en om de stad wordt steeds belangrijker en vraagt om een ecologisch beheer; 
stadsecologen spelen daarin een belangrijke rol.
Hans de Kruijf is de stadsecoloog van Schiedam. Wij ontmoeten hem op het dak van de Ketheltunnel.  

4

Struinend door het pas gemaaide groen zegt Hans: 
‘Geweldig dat er binnen korte tijd zoveel planten 
zijn opgekomen! Al lijkt het voor een leek een 
rommelige grasvlakte, ik zie bergkorenbloemen, 
paardenbloemen, distels, allemaal nectar voor de 
bijen en vlinders. Vergeleken met een paar jaar 
geleden heeft dit gebied zich enorm ontwikkeld. 
Nergens anders ligt zo’n hoog, droog, zanderig 
grondlichaam. Een uniek landschap in onze klei- en 
veenpolders. In de aanlegfase zijn zogenaamde 
pretmengsels gebruikt, die geven veel geur en kleur, 
maar zijn ook weer snel weg. De boompjes hier zijn 
na de aanlegfase slecht verzorgd, terwijl het ook 
heel droog is geweest. Dit jaar heeft de gemeente 
Schiedam het beheer overgenomen en de komende 
jaren streven we naar natuurlijk bloeiende planten. 
Door het juiste maaibeheer zorgen we dat grassen en 
distels wegblijven 
en knoopkruid, 
cichorei en 
kamille meer 
kans krijgen.’ 

Er loopt hier ook 
een vos! Hans 
laat ons de wissels 
zien, vaste routes 
die een vos loopt. 

Vossen lopen zo’n 45 km per nacht. Hij eet wormen 
en kevers, maar een muisje wordt niet versmaad.  

Hoe ziet je werkdag eruit? 
‘Veel vergaderen over het beleid rond groen en 
projectplannen. Ik geef interviews, excursies, 
voorlichting en verzorg de klachtafhandeling. Ik 
werk samen met drie andere collega’s, maar voor 
het toetsen van flora en fauna ben ik de enige.
Bij bouw of sloop moeten gezonde bomen behouden 
blijven en de speelruimtes er goed uitzien. Ik maak 
de bouwer er vooraf op attent dat er kans is op 
stopzetten als er bijzondere vondsten worden 
gedaan,. Daar is ook wetgeving voor. Als er bomen 
moeten worden gekapt, kun je beter vooraf 
overleggen dan achteraf. Is het noodzakelijk? Is 
er een andere oplossing? Voor de renovatie van 
het Strausplein bijvoorbeeld kwamen we met de 
bewoners in een tent samen. Wat haagbeuken 
gaven overlast, maar de kinderen zeiden: ’wij 
willen niet dat die bomen worden weggehaald, 
want wij kunnen daar zo leuk in spelen’. Toen 
zijn ze blijven staan. Bomen en hangjongeren 
zijn juist weer geen goede combinatie. Wil je van 
de hangjongeren af, dan moet het groen weg. 
De stadsecoloog luistert naar alle verhalen en 
neemt die mee in de plannen. Buurtbewoners 
hebben recht van spreken, zij wonen er.’
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Wat is jouw specialisatie?
‘Mijn specialisatie is MENS. Zonder mens geen stad, 
zonder stad geen stadsnatuur. Dan blijft alleen 
natuur over. Ik houd me bezig met groen, natuur 
en speelmogelijkheden in de leefomgeving van 
de mensen en de kansen voor vogels, insecten en 
wilde planten die daarmee gecreëerd worden. 
Als stadsecoloog bouw je een brug tussen de 
bewoners en de natuur. Gaat het met de mensen 
goed, dan komt de natuur daar wel achteraan.’ 

Een eindje verderop staat een grote, sierlijke 
boom: een vleugelnoot oftewel Pterocarya, een 
buitenlands soort. ‘Heel bewust aangeplant’, 
vertelt Hans. ‘Een prachtig monument en net zo 
oud als de bebouwing eromheen, zo’n zestig jaar. 
De vleugelnootjes zijn helaas niet levensvatbaar. 

Net als de schildpadden bij de Drie Korenbloemen. 
Ze zijn in de jaren zeventig als huisdier gekomen. 
Het groeit en groeit, gaat bijten en wordt dan in 
de sloot gegooid. De schildpadden groeien door 
maar kunnen zich hier niet voortplanten, want de 
eieren worden in de grond gelegd en die is te koud. 
Door klimaatverandering is het niet ondenkbaar dat 
zo’n boom of diertje zich hier binnenkort wel gaat 
voortplanten. Evolutie in de stad gaat heel snel. Een 
Japanse duizendknoop kan door beton of asfalt heen 
groeien! We noemen dat een invasieve exoot. Hij is 
zodanig agressief dat ‘ie andere soorten bedreigt. 
De reuzenberenklauw, giftig, naar Nederland 
gehaald voor in de tuin, maakt wel honderdduizend 

zaadjes. Wat kunnen en willen we ermee als 
gemeente? Weghalen, bijvoorbeeld uit iemands 
tuin of sportpark, kan niet altijd volgens de wet.’

‘Laatst zat een specht op het metalen kapje van een 
bliksemafleider te trommelen. Spechten bakenen 
hun territorium af door geluid, dus hoe harder die 
roffel op dat metaal en hoe verder de resonantie, 
hoe groter het territorium. Hij zette de stad naar zijn 
hand! Grote bonte spechten kraken ook het nest 
van andere vogels en verbouwen het voor eigen 
gebruik. Bij geluidsoverlast wordt het eksternest 
weggehaald, maar de vogel bouwt het gelijk weer 
op. Mensen en dieren lijken veel op elkaar: je hebt 
er ettertjes bij, maar ook heel sociale types. Natuur 
is heel menselijk en de mens is heel natuurlijk.’

Wil je iets in Groenoord veranderen?
‘De wijk Groenoord is behoorlijk stabiel, het is 
een mooie groene wijk met veel oude bomen. 
Daar grijp je liever niet te veel in. In de komende 
jaren moeten we wel het bomenbestand 
blijven verjongen. Bomen hebben een bepaalde 
kwaliteitsconditie: van elke boom zijn enorm 
veel gegevens bekend. Op basis daarvan worden 
ze geselecteerd voor een groen gebied, een 
parkeerterrein, of als er ingegrepen moet worden.’

Wat kunnen de bewoners doen 
om de natuur te beschermen?
‘Vraag de gemeente om meer kleur tussen het 
grijs; bloembollen zijn een stimulans voor bijen, 
vlinders en insecten. Maak je eigen tuintje groen. 
Het mag zelfs een beetje ‘verrommelen’, dat vindt 
de natuur wel prettig. Wanneer je je bewust wordt 
van de natuur om je heen, ga je dat omarmen. 
En wat je omarmt hou je beter in stand!’ 
Als Hans weer in zijn auto stapt, denken we al na 
over een mogelijkheid om nóg zo’n uitstapje met 
de Schiedamse stadsecoloog te maken. Wie weet?

5
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jit, extra onDersteuninG voor jonGeren
Voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben is het JIT opgericht. JIT staat voor Jongeren Inter-
ventie Team. Bij het JIT dagen we jongeren uit om hun leven te verbeteren, talenten te ontwikkelen en 
hier zelf verantwoordelijkheid in te nemen. In Schiedam is een team actief dat een methode hanteert 
waarmee maatschappelijke uitval en terugval bij probleemjongeren kan worden voorkomen.

De individueel jongerenbegeleiders gaan ervan uit dat 
de jongeren zelf kunnen aangeven waarbij zij geholpen 
willen worden. 

Remey Weekers is de coördina-
tor van JIT en zet zich al jaren in 
voor de jongeren uit gemeente 
Schiedam. Hij is ervan overtuigd 
dat jongeren meer kunnen dan 
ze laten zien. Remey: ‘Zij weten 
waar het pijn doet, dus mogen zij 
ook meedenken hoe het verholpen kan worden. Op 
die manier ontstaat er een hulpplan dat, onder begelei-
ding, mede bedacht is door de jongeren zelf. De tools 
die voor de uitvoering van het plan worden aangebo-
den sluiten hier goed bij aan.’

Volgens individueel jongerenbe-
geleider Irinieu Freitas moet je 
veel tijd investeren in het leren 
kennen van de jongeren. ‘Het 
winnen van vertrouwen kost tijd. 
Dan zie je ook dat je de jongere 
kan laten meebewegen en moti-
veren tot gewenst gedrag.’ Irinieu 

vertelt dat het vaak voorkomt dat jongeren zelf terug-
komen voor hulp. 

Taoufik Yaaqobi, individueel 
jongerenbegeleider, vertelt dat 
het helpt om de jongeren te laten 
inzien waar zij het voor doen, dus 
wat zij kunnen bereiken door zich 
in te zetten voor het traject. ‘Als 
professional moet je een duidelijk 
beeld scheppen’, zegt hij, ‘waardoor jongeren inzien 
dat het hulpaanbod nodig is bij het oplossen van het 
probleem.’

De begeleiders geven niet snel op. Na uitval of terug-
val worden jongeren opgezocht en geactiveerd om 
te functioneren in de samenleving. Dat kan door het 
helpen vinden van een zinvolle dagbesteding, zoals een 
baan of studie.
Uit het feit dat jongeren zelf aankloppen voor hulp 
blijkt dat de JIT-aanpak daadwerkelijk helpt bij het 
voorkomen van maatschappelijke uitval en/of terugval 
bij probleemjongeren.

Contact:
Jongeren Interventie Team
010 - 26 20 718
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fiLmproject in noorD
Arie den Ouden - Op een regenachtige morgen in de vroege herfst van het afgelopen jaar deelde ik 
programmaboekjes uit voor de Week van het Geluk in Schiedam. Die ochtend was ik gekoppeld aan een 
professional van Minters Mantelzorg. Zij bleek bewustwordingsprojecten over jonge mantelzorgers te 
draaien op scholen in de regio. Ik vertelde haar dat ik een week eerder de première had gehad van een 
filmproject op school over pesten.

Enkele maanden later 
werd ik door haar 
gebeld met de vraag 
of ik een filmproject 
wilde opzetten over 
jonge mantelzorgers, 
met als doel het 
bewustwordingsproject 
op scholen spannender 
neer te zetten. Ik werd 
meteen enthousiast! 
Een thema dat bij mij 
nog niet op mijn netvlies 
stond. Ik ben daarom 
direct met mijn collega 
Brenda Flapper uit het 
Wijkondersteuning-
steam in gesprek 
gegaan. Kinderen 
die bekend zijn 
bij het Wijkonder-
steuningsteam groeien 
vaak op in ingewikkelde situaties. Het filmproject is een 
goed middel om creativiteit bij kinderen te activeren. 
Kinderen kunnen de rol aannemen van een ster of een 
held. Dat is goed voor het zelfvertrouwen en het geeft 
lucht aan de situatie waarin ze zitten.

Ik maakte ook de koppeling met mijn collega’s van het 
sociaal werk van Dock. Kinderen die deelnemen aan de 
filmprojecten komen zij over een paar jaar als jongeren 
tegen op straat. Een soort investering die op de langere 
termijn zijn vruchten afwerpt.

Op woensdag 12 september jl. vond de voorpremière 
plaats. Er zaten zeventien ‘strak zenuwachtige’ sterren 
in de bioscoopzaal van het Wennekerpand. Ouders, 

broertjes, zusjes, professionals en wethouder van 
Aaken waren aanwezig. De kinderen vonden het 
filmproject een bijzondere ervaring, waarbij ze veel 
hebben geleerd. Ze hebben samen gelachen en er zijn 
nieuwe vriendschappen gesloten.

De opbrengst?
Een educatief project waarin kinderen die opgroeien 
in lastige situaties samenkomen en praten over hun 
leefwereld. Ze leren er samenwerken, begrip te tonen 
voor elkaar en zelfverzekerder te worden. Het sociaal 
werk heeft deze ‘sterren’ op het netvlies, waardoor de 
jongeren in spé inclusief hun netwerk toegankelijker 
zijn. En niet geheel onbelangrijk: de samenwerkende 
organisaties onderkennen dat gezamenlijk optreden 
het verschil kan maken in de ingewikkelde situaties 
waarin sommige kinderen opgroeien.

Afgelopen donderdag 27 september vond de 
feestelijke wijkpremière plaats. Daarnaast worden de 
films vertoond op diverse scholen. Op de Dag van de 
Mantelzorg zijn ze te zien in Theater aan de Schie.

Arie den Ouden (DOCK) WOT Noordrand
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LaDY’s onLY vintaGe bY hank 
Mijn naam is Hanneke maar iedereen noemt mij Hank! Mijn passies zijn 
mode, met name vintage mode (tweedehands kleding) en fotografi e.
Mijn droom is een vintage winkel te beginnen waarin ik laat zien dat het 
niet per se veel geld hoeft te kosten om er leuk uit zien. Daarnaast levert 
tweedehands kleding een bijdrage aan duurzaamheid en is het dus goed 
voor het milieu!  
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LaDY’s onLY vintaGe bY hank 
Mijn naam is Hanneke maar iedereen noemt mij Hank! Mijn passies zijn 
mode, met name vintage mode (tweedehands kleding) en fotografi e.
Mijn droom is een vintage winkel te beginnen waarin ik laat zien dat het 
niet per se veel geld hoeft te kosten om er leuk uit zien. Daarnaast levert 

Tijdens mijn werk bij de kledingbank (Jurk en co) kwam ik heel veel 
prachtige kleding tegen die zeker een tweede kans verdient. Bij veel 
mensen heeft de kledingbank een slecht imago. Ze denken dat hier 
alleen maar mensen komen die geen geld hebben en daarom in 
afdankertjes moeten lopen. Ik vind dat iedereen het verdient om er 
goed uit te zien, want als je er goed uitziet voel je jezelf ook beter. 

Ik wil laten zien dat modieus en goed gekleed zijn 
niet veel (of soms zelfs niks) hoeft te kosten. 
Veel klanten van de kledingbank 
wilden graag weten wat bij hen past en ik 
voorzag ze dan van stijladvies.  
 
Ik heb een aantal dames bereid gevonden 
om als model voor de camera te poseren. 
Op de foto’s is te zien hoe leuk je eruit 
kunt zien in tweedehands (gratis) kleding. 
Laat je inspireren!
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feesteLijke bijeenkomst 50 jaar bachpLein
Jolanda Gunnewegh en Marjo Markx - Bewonersvereniging Bachplein.
De wijk Groenoord is in de jaren zestig in verschillende fases gebouwd. In 1968 zijn de flats op het 
Bachplein opgeleverd. Bewonersvereniging Bachplein stond hierbij stil met een feestelijke bijeenkomst 
op zaterdag 22 september. Zo kreeg burendag dit jaar een bijzondere invulling voor de bewoners.

Het thema was: 
50 jaar Bachplein: 
verleden, heden 
en toekomst.

Bij het verleden 
stonden we stil met 
een presentatie van 
Adrie Broeren-Rip 
van de Historische 
Vereniging 
Schiedam, 
werkgroep Kethel. 
Haar vader was een 
van de boeren die 
rond het Bachplein 
hun boerderij en 
weilanden hadden. 
Als kind zag ze hoe 
het land bebouwd 
werd en Groenoord zich ontwikkelde. Vanaf hun erf 
keek de familie op een gegeven moment tegen flat 
vijf aan. Ook bracht ze diverse foto’s en naslagwerken 
mee over de geschiedenis van het Bachplein. De 
Blauwe Brug, de bibliotheek en het postkantoor 
werden later gebouwd, maar door de sloop een jaar  
geleden ontstond er een grote open ruimte.

Het plein verandert aldoor. De visboer heeft een 
mooi nieuw verkooppunt neergezet. De supermarkt 
was in september een paar weken dicht voor een 
verbouwing. De buitenkant is opgefrist en verandert 
de aanblik van ons plein. Het plein is in beweging. In 
het afgelopen jaar werden omwonenden betrokken in 
het proces van mogelijke nieuwbouw.
De eerste bijeenkomst werd gebruikt om bewoners 
te vragen wat er nu goed is en wat ze graag zouden 
veranderen. Ook voor de toekomst willen we weten 
wat er vooral moet komen en wat minder gewenst is. 
Met deze uitkomsten kan de bewonersvereniging de 
komende jaren meepraten over de ontwikkelingen op 
het plein.

Hoe mooi was het dat de bijeenkomst bij de buren, 
in natuurcentrum de ‘De Boshoek’ gehouden kon 
worden. De Boshoek is een groene parel aan het plein 
waar de vrijwilligers veel energie in steken. Tussen de 
vitrines met opgezette dieren en voorlichting over de 
natuur in onze omgeving, konden we samen komen.

Naast de lezing verzorgde Adrie Broeren ook een quiz 
met vragen over het plein. Want wie weet nog 

hoe de drie lagere scholen en drie kleuterscholen 
heetten waar de kinderen van het plein en Groenoord 
naartoe gingen? Het was een mooie overgang naar 
een moment om bij te praten en elkaar beter te leren 
kennen.
Er waren bezoekers die vijftig jaar geleden de sleutel 
van hun nieuwe huis kregen en in die periode 
trouwden. Bewoners die elkaar al vele jaren kennen, 
maar ook nieuwere bewoners. Zo ontstond er deze 
middag onder de vijfenzeventig gasten een gezellige 
en informele sfeer.

De komende jaren gaat er weer veel veranderen 
op het plein en de bewonersvereniging wil samen 
met andere wijkbewoners een bijdrage leveren aan 
de ontwikkelingen. De nieuwbouw moet de wijk 
Groenoord versterken.

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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Zo kon hij met anderhalf jaar al zinnetjes spreken 
van twee, drie woorden, maar is hij pas gaan lopen 
en kruipen toen hij zestien maanden oud was. 
Motorisch kwam hij niet goed mee: onhandig, geen 
wandelingetjes willen maken, niet kunnen klimmen, 
niet kunnen schommelen. Lichamelijke vaardigheden 
die je normaal gesproken ontwikkelt als peuter en 
kleuter gingen niet vanzelf. Vanaf dat hij kon praten, 
stelde hij de hele dag vragen: ‘Wat gaan we eten, 
waarom is dat, hoe werkt dat, waarom?’ Echt de hele 
dag, stapel werden we er soms van. 

Spelen met andere kinderen deed hij bijna niet. 
Liever was hij in het gezelschap van volwassenen, 
want daar kon hij gezellig mee kletsen. In contact 
met leeftijdsgenootjes was hij vaak bazig, wilde alles 
bepalen en als dat niet lukte 
werd hij snel driftig. Hij had 
als klein kind een opvallende 
interesse in stofzuigers. Hij 
onthield bijvoorbeeld welk 
merk en welke kleur stofzuiger 
iemand had. Muziek maken 
was, al sinds hij drie jaar was, 
zijn lust en zijn leven. Driftbuien 
kon hij krijgen om allerlei 
redenen. 

Achteraf weten we dat hij zich 
vaak overprikkeld en overvraagd 
voelde. Bijvoorbeeld door harde 
geluiden, in een drukke winkel 
of in onvoorbereide situaties. 
Hij kon het dan allemaal niet 
meer overzien en de enige 

manier waarop hij zijn frustratie en gevoelens van 
onveiligheid kon uiten, was in zijn woedeaanvallen.

Toen hij naar de basisschool ging veranderde 
alles. Een opmerkzame en ervaren kleuterjuf had 
al snel door dat onze zoon anders was dan de 
andere kinderen in zijn klas. Vanaf toen ging het 
snel. Een eerste onderzoek door een psycholoog, 
anderhalf jaar lang intensieve fysiotherapie en op zijn 
zevende een diagnose na onderzoek in het Sophia 
Kinderziekenhuis: ASS, ofwel autisme spectrum 
stoornis.

Wat is autisme eigenlijk? 
Het komt in het kort hierop neer. Bij mensen met 
autisme verloopt de informatieverwerking in de 

10

een moeDer, een zoon en autisme
Ik ben op oudere leeftijd moeder geworden en mijn zoon was het meest gewenste kind dat je je maar 
kunt voorstellen. Ik was verliefd op hem vanaf het moment dat hij geboren werd. Tot aan zijn vierde jaar 
vonden we vooral dat we een heel bijzonder kind hadden. Achteraf gezien waren er genoeg signalen om 
te kunnen zeggen dat er iets ‘anders’ was aan hem.
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fietsmaatjes 
in schieDam
De uitdaging
Zeven 
enthousiaste 
bewoners hebben 
de handen 
ineengeslagen 
en zijn bezig 
met het project 
Fietsmaatjes 
Schiedam. 
Uit gesprekken 
bleek dat er 
bewoners zijn die 
fi etsen heerlijk 
vinden, maar 
dat nu niet meer 
mogen/kunnen. Er weer op uit gaan, de wind door je 
haren voelen. Lekker een blokje om op de fi ets is voor 
sommige mensen helaas verleden tijd. Mensen met een 
beperking in bewegen, cognitie, zien of horen. Door 
duofi etsen zijn zij vaker buiten, meer in beweging en 
ontstaan nieuwe sociale contacten en activiteiten. 

Aanpak
Er zijn contacten gelegd met Stichting Blijfi etsen 
Vlaardingen en Fietsmaatjes Teylingen. Fietsmaatjes 
opereert landelijk en ondersteunt en begeleidt 
bewoners in het opzetten van lokale projecten. Tevens 
zijn over dit burgerinitiatief gesprekken gevoerd met 
de gemeente. Er wordt onderzocht of Fietsmaatjes 
Schiedam onder een reeds bestaande stichting kan 
vallen of een eigen stichting moet worden. 

Stand van zaken
Het streven is een tweedaagse cursus te volgen bij 
Fietsmaatjes. Hier krijgen de initiatiefnemers training en 
advies over het opzetten van dit project. En natuurlijk 
waarop te letten bij aanschaf van een duofi ets die 
traponder-
steuning heeft. 
Wat zou het 
mooi zijn als 
zij dit project 
vorm kunnen 
geven zodat u 
als vrijwilliger 
met uw gast 
kunt genieten 
van Schiedam 
en omgeving.

De redactie van Groenoord Magazine wenst hen veel 
succes!

hersenen op een andere manier. Met autisme word 
je geboren en het blijft gedurende je hele leven 
een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de 
opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, 
horen, ruiken etc. wordt op een andere manier 
verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en 
zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met 
autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, 
recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar 
hebben ze moeite met overzicht houden en sociale 
contacten. Vaak hebben ze een opvallend beperkt 
aantal interesses of activiteiten. Autisme zie je niet 
aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op 
iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies 
verschilt per persoon en ook per levensfase.

Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met 
autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen 
doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier 
die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme 
en een verstandelijke beperking, maar ook mensen 
met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met 
de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven 
leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp 
nodig. Ruim 1% van de Nederlanders - ongeveer 
190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.
Onze zoon is nu 14 jaar. We zijn inmiddels verhuisd 
vanuit het drukke centrum naar een rustige 
buitenwijk van de stad. Hij heeft de reguliere 
basisschool doorlopen, maar wel met een ‘rugzakje 
met extra geld en begeleiding’. Dat hij op een 
basisschool zat die zijn tijd ver vooruit was wat betreft 
passend onderwijs, heeft veel geholpen. Nu volgt 
hij speciaal onderwijs en zit hij in HAVO 3: kleine 
klassen en gespecialiseerde docenten. Het gaat goed 
met hem. Opvoeden is nooit als vanzelf gegaan en 
vraagt van ons als ouders veel liefde, geduld en inzet. 
Alles in ons gezin draait om duidelijkheid en structuur 
en er is weinig ruimte voor spontaniteit. 

Onze zoon maakt dat het allemaal de moeite waard 
is. Hij is een ongeloofl ijke knuffelkont, is slim, hij kan 
heel goed koken, heeft bijzondere interesses en hij 
weet heel veel over auto’s, gitaren en versterkers. Hij 
speelt gitaar, basgitaar en drums en neemt inmiddels 
zelf zijn eigen muziek op. Lief, slim, getalenteerd en 
een gezellige kletskous. Kortom, het liefste en meest 
bijzonderste kind van de hele wereld.

Meer informatie over autisme is te vinden op 
autisme.nl en balansdigitaal.nl. Er zijn AIC’s (Autisme 
Informatie Centra) in Vlaardingen en Rotterdam 
voor o.a. ‘ouders en partners van’, voor vragen, 
informatie en contact met lotgenoten.

Moeder en zoon zijn bij de redactie bekend. 
De foto’s zijn slechts ter illustratie en komen van 
Shutterstock.

W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L 11
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versLaG Week van het GeLuk

Volgens een deelnemer van de 
puzzeltocht was de verzorging uit 
de kunst; overal stond men klaar 
met iets lekkers. De laatste stop van 
de puzzeltocht was het gezellige 
openingsfeest. Helaas op het laatste 
moment in verband met het slechte 
weer naar binnen verplaatst, maar 
daardoor niet minder feestelijk! Er 
werden ballonnenfi guren gemaakt 
en uitgedeeld, mensen gingen op 
de foto en kinderen werden ge-
schminkt. Een leuke mix van jong en 
oud publiek genoot van een hapje 
en een drankje.
‘De Week van het Geluk toverde 
een lach op mijn gezicht.’

In activiteitencentrum Van Beet-
hoven werden diverse activiteiten 
georganiseerd, waaronder een 
drukbezochte pannenkoekenmid-
dag en een muzikale bingo. Tevens 
zorgde Vereniging Historisch Schie-
dam voor een feest van herkenning 
bij de bezoekers tijdens de avond 
over het Schiedam van vroeger.
‘Ik hou normaal helemaal niet 
van bingo, maar deze variant 
was heel erg leuk!’

Tijdens de beweegmiddag ‘Be-
wegen maakt gelukkig’ bij Harg-

Spaland werd er heel enthousiast 
meegedaan; van de ‘Macarena’ tot 
de ‘Ketchup song’, zelfs de foxtrot 
werd gedanst!

Bij de Weerklank werden maaltijden 
aangeboden voor maar één euro. 
Op dinsdag stond de Weerklank 

hiervoor in het teken van Mexicaan-
se sferen. Deze avond viel letterlijk 
goed in de smaak:
‘Wat was het eten in de Weer-
klank heerlijk, ik had nog nooit 
Mexicaans gegeten.’
Een bezoeker ervaarde deze avond 
als een echte avond uit: ‘Ik was in 
jaren niet meer uit geweest.’

Bij de Weerklank werd in samen-
werking met DOCK ook nog een 
echte oud-Hollandse spelletjesmid-
dag georganiseerd. Er werd druk 
gehoepeld en touwtje gesprongen 
en er werden verschillende bord-
spelletjes gespeeld. Deze avond 
werd afgesloten met verhalen bij 
het kampvuur voor jong en oud. De 
avond was niet zo druk bezocht, 
maar toch is er heerlijk genoten van 
de vertelde verhalen en geroosterde 
marshmallows!

Verder werd er tijdens deze week 
eigenhandig geprobeerd geluk te 
creëren door het knutselen van ge-
lukspoppetjes en geluksstenen.

Op donderdag werd de rode loper 
uitgelegd voor bezoekers van de 
fi lmvertoning van het fi lmproject 
van DOCK en Minters Mantel-
zorg. Deze fi lms, waarvan één van 
Groenoordse bodem, lieten zien 
hoe kinderen te maken hebben 
mantelzorg. Hier werd onder het 
genot van popcorn naar gekeken en 
over nagepraat met een aantal van 
de deelnemende kinderen en het 
publiek. De kinderen werden echt 
even in het zonnetje gezet.

Er werd voor de gelegenheid van de 
Week van het Geluk extra aandacht 
besteed aan de boks/weerbaar-
heidstraining die wekelijks wordt 
gegeven op donderdagavond.
Op vrijdag 28 september werd de 
Week van het Geluk 2018 afge-
sloten met een terugblik op alle 
belevenissen door middel van een 
fotopresentatie en een gesprek in 
activiteitencentrum Van Beethoven-
plein.

We hopen dat we met deze 
Week van het Geluk een steentje 
hebben kunnen bijdragen aan 
het Groenoordse geluk!

Naomi Vuik (WOT) - Vrijdag 21 september werd de Week van het Geluk fees-
telijk geopend met een puzzeltocht langs allerlei ontmoetingsplekken in de 
wijk. Het was een behoorlijk winderige, maar gelukkig droge middag.  
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1.  Mensen zullen twijfelen aan 
wat je zegt, maar geloven wat 
je doet.

2.  Je hoeft niet te doen wat je leuk 
vindt om leuk te vinden wat je 
doet.

3.  Sommige mensen spreken uit 
ervaring. Anderen spreken uit 
ervaring niet.

4.  Soms moet je stoppen om 
verder te komen.

5.  Als je het niet meer trekt, moet 
je duwen.

6.  Het voordeel van een dal is dat 
er twee pieken naast liggen.

Berthy PrinsBerthy Prins
c o L u m n

Hitte 

Wat was het warm hè, afgelopen 
zomer! Dagen achtereen luieren op het 
balkon, met de geluiden van de Tour 
de France op de achtergrond. 

Tot laat in de avond genieten van de Cruijffjes-
in-spé beneden op het veld, terwijl het verderop krioelt van 
uitgelaten hondjes die elkaar al blaffend verdringen om de in 
het water geworpen takken en ballen als eerste te pakken. 
Apport! klinkt ‘t. Af en toe kwamen er een paar wolken aan. 
Gaat daaruit wat regen vallen? De wind steekt op. Vlug de 
zonneschermen omhoog. Ja hoor, het regent. Loodrecht valt 
er een bak water naar beneden. Dreigend gerommel wordt 
begeleid door knipperende fl itsen. Ik kan nog buiten blijven 
zitten. In mijn koptelefoon klinkt de 7e symfonie van Sibelius. 
Hoe toepasselijk: kunst en natuur verenigd.

En wordt het niet eens tijd voor wat muurschilderingen? De 
meeste fl ats in Groenoord hebben geweldig grote zijmuren en 
sommige zijn wel geverfd, maar in effen pastelkleuren en de 
muzieknoten op de Z-fl ats zijn nauwelijks zichtbaar. Beetje saai 
voor zo’n bruisend stadsdeel. 

Zou het niet fantastisch zijn als onze plaatselijke kunstenaars 
zich op het thema muziek konden uitleven en zorgen voor een 
wat hippe uitstraling in onze keurige woonbuurt? Op iedere 
hoek een kunstwerk, wie wil dat niet?

Het is weer droog en 
ik moet een paar 
boodschappen doen. 
Als de liftdeuren 
opengaan giert een 
gebakken vislucht over me heen; oh ja, het is donderdag. Op 
de fi ets naar de winkel is geen optie. Ook de fi etspaden hebben 
last van de hitte, de tegels liggen los en komen omhoog. Alleen 
al de Van Beethovenlaan bezorgt me nierfalen en het fi etspad 
dat langs Spaland loopt is dusdanig slecht, dat als je thuis weer 
afstapt, je geheid niet meer kan lopen. 

Op de oversteekplaats van de Laan van Bol’es  worstelen twee 
oudere dames met hun rollator. De overgang van trottoir naar 
zebra en vice versa verloopt niet naadloos en hangend aan hun 
‘Harleystuur’ moeten zij fl ink gas geven om aan de overkant te 
komen. 

Vanaf een balkon kijkt een roze fl amingo boos naar mij. Hij wil 
naar het zuiden. Hij doet maar.  

hoek een kunstwerk, wie wil dat niet?

gebakken vislucht over me heen; oh ja, het is donderdag. Op 

‘Wordt het niet eens tijd 

voor wat muurschilderingen 

op de Z-fl ats?’

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

haLLoWeen 2018

WILT U 
VRIJWILLIGERS-

WERK DOEN?
Wie wil zo af en toe 
kleine afgebakende 

klusjes doen voor mede 
bewonners uit uw wijk? 

Neemt u dan 
contact op met:

Orhan Zengin (WOT)
06-10 55 31 90 
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contact buiten spreekuurtijden
010 - 754 15 15 (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.
maandagavond 17.00 - 19.00 uur.
Wijkochtend voor Groenoorders op 
vrijdag van 9.30 - 12.00 uur. van beet-
hovenplein 162 3122 vL  schiedam.

‘t fransje  Lisztplein 
van beethovenplein   van beethovenplein 161, iedere dag geopend
 (behalve op zaterdag) van 09.00 tot sluiting.
Groenoordhuis-zuid  Diepenbrockstraat 31a
Groenoordhuis-midden  bart verhallenplein 50a
De Weerklank  cornelia van zantenplein 51, weerklank@outlook.com
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
De naam sosco  is veranderd in sc support

openingstijden Wotopeningstijden Wotopeningstijden Wot
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Lunch

knutseLen
kerstDiner

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 - 51 76 17 57
11.30 - 13.00  Lunch    van beethovenplein  010 - 470 51 58
13.00 - 17.00  kLaverjassen  van beethovenplein  010 - 470 51 58
13.30 - 20.00  sportinstuif (okt.’18-ma.’19) Gymzaal bachplein brahim ayadi 06 - 34 94 12 52
18.30 - 15.30  naaiLes  Groenoordhuis-midden onder leiding van els  
19.00 - 20.00  LineDanceLes  van beethovenplein    010 - 470 51 58
19.00 - 21.00  Workshop  het zimmertje  voor senioren 06 - 51 22 31 68
20.00 - 22.00  baLLroomDansLes  van beethovenplein    010 - 470 51 58

dinsdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 12.00  spreekuur sc support  Groenoordhuis-midden   06 - 43 91 10 58
10.00 - 11.00  seniorenGYm  harg-spaland   06 - 49 93 03 50
10.45 - 12.15  LeescLub  Groenoordhuis-midden voor volwassenen 06 - 46 31 48 21
11.30 - 13.00  Lunch    van beethovenplein  010 - 470 51 58
13.00 - 15.00  kLeDinGbank jurk & co  Groenoordhuis-zuid  verwijzing Wot nodig 06 - 51 76 17 57
13.30 - 15.30  crea-miDDaG  van beethovenplein  iedereen welkom 010 - 470 51 58
13.30 - 15.30  neDerL. conversatieLes Groenoordhuis-midden     
14.00 - 16.00  ontmoetinGsmiDDaG  De Weerklank  010 - 471 80 09
18.00 - 19.00  vrouWen voetbaL Gymzaal Loep voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 06 - 34 94 12 52
19.00 - 21.00  biLjarten  het zimmertje  aanmelden verplicht 06 - 25 31 47 11

woensdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
10.00 - 11.00  WanDeLen  vertrekpunt ‘t fransje  voor vrouwen 06 - 30 98 81 46
10.00 - 12.00  ontmoetinGsmorGen  De Weerklank  010 - 471 80 09
10.00 - 12.00  computercursus  Groenoordhuis-midden voor beginners 06 - 46 31 48 21
11.30 - 13.00  Lunch    van beethovenplein  010 - 470 51 58
12.00 - 15.00 kLeDinGbank jurk & co  Groenoordhuis-zuid  verwijzing Wot nodig 06 - 51 76 17 57
13.30 - 15.30  knutseLmiDDaG  Groenoordhuis-midden voor kinderen vanaf 6 jaar 06 - 18 96 44 57
13.30 - 15.00  fiLmproject  Groenoordhuis-midden voor jongeren (23 mei - 11 juli) 06 - 46 44 63 87
16.00 - 18.00  huisWerkbeGeLeiDinG  Groenoordhuis-midden  sc support 06 - 43 91 10 58
17.00  Dineren  van beethovenplein  aanmelden verplicht, e 6,00 010 - 470 51 58
  

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; 
1 augustus; 
1 november.

WekeLijkse activiteiten GroenoorD             December, januari en februari

14
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WekeLijkse activiteiten GroenoorD             December, januari en februari
woensdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
17.45 - 18.45  DansWorkshop  sportinstituut schiedam  voor jongeren   06 - 34 94 12 52
19.00 - 21.00  kaarten maken het zimmertje workshop 06 - 51 22 31 68
19.30 - 21.30  koor van beethovenplein om de week  010 - 470 51 58

donderdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 12.00  spreekuur sc support  Groenoordhuis-midden   06 - 43 91 10 58
10.00 - 11.00  kLeDinGbank jurk & co  Groenoordhuis-zuid  verwijzing Wot nodig 06 - 24 99 37 85
10.00 - 11.00  seniorenGYm  van beethovenplein     06 - 49 93 03 50
11.30 - 13.00  Lunch    van beethovenplein  010 - 470 51 58
13.30 - 15.30 koersbaL  van beethovenplein  2e en 4e donderdag v/d maand 010 - 470 51 58
13.30 - 15.30 binGo  van beethovenplein  3e donderdag v/d maand 010 - 470 51 58
13.00 - 15.00 naaiLes ‘t fransje benedenruimte Lisztplein  06 - 45 09 34 57
14.00 - 16.00  ontmoetinGsmiDDaG  De Weerklank  010 - 471 80 09
14.00 - 16.00  sjoeLen  het zimmertje  06 - 51 22 31 68
17.30 - 18.30  DamesvoetbaL  Gymzaal Loep  vanaf 12 jaar en vanaf 16 maart 06 - 18 96 44 57
14.30 - 16.30 mannenGroep Groenoordhuis-midden  06 - 34 71 00 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 - 34 55 38 38
19.00 - 21.00  biLjarten  het zimmertje aanmelden verplicht 06 - 51 22 31 68

vrijdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
09.00 - 12.00  spreekuur sc support  Groenoordhuis-midden  06 - 46 31 48 21
09.00 - 11.00  neDerLanDse Les  De Weerklank tot 8 juli 010 - 471 80 09
09.30 - 12.00  WijkochtenD  Wot Groenoord van beethovenplein 162 06 - 46 31 48 21
11.00 - 12.00  Lunch WereLDvrouWen van beethovenplein, om de week (niet tijdens ramadan)  06 - 18 96 44 57
13.00 - 15.00  ontmoetinG beWoners  ‘t fransje benedenruimte Lisztplein  06 - 45 09 34 57
16.00 - 18.00  creatieve moDeWorkshop van beethovenplein  voor tienermeiden - bewoners 06 - 18 96 44 57
18.00 - 21.00 activiteit voor jonGeren Groenoordhuis-midden sc support 06 - 43 91 10 58
16.00 - 18.00 huisWerkbeGeLeiDinG ‘t fransje benedenruimte Lisztplein  06 - 24 99 37 85
19.00 - 22.00  baLLroom DansLes van beethovenplein    010 - 470 51 58

zaterdag activiteit   locatie bijzonderheden contact
14.00 - 16.00  ontmoetinGsmiDDaG  De Weerklank  zie activiteitenoverzicht 010 - 471 80 09
17.00 - 18.00 sport en speL voor kinderen Gymzaal Loep 6 - 12 jaar        sc support 06 - 439 110 58
18.00 - 20.00 sportinstuif voor jongeren Gymzaal Loep sc support 06 - 439 110 58

zondag activiteit   locatie bijzonderheden contact
13.00 - 15.00 knutseLLes   Groenoordhuis-midden Wereldvrouwen  06 - 43 91 10 58
13.30 - 16.30  Dansen  van beethovenplein  010 - 470 51 58
14.00 - 16.00  ontmoetinGsmiDDaG  De Weerklank  zie activiteitenoverzicht 010 - 471 80 09
18.00 - 21.00 activiteit voor jongeren Groenoordhuis-midden sc support 06 - 43 91 10 58

niet-wekelijkse activiteiten in Groenoord
datum tijd activiteit   locatie bijzonderheden contact
  8 dec.             13.30 - 16.30             kerstWorkshop   van beethovenplein  010 - 470 51 58 
12 dec.             10.00 - 12.00             moDeshoW   van beethovenplein  010 - 470 51 58 
19 dec.             17.00 - 20.00             kerstDiner van beethovenplein vooraf aanmelden 010 - 470 51 58 
19 dec.             10.00 - 12.00             kerststukje maken De Weerklank  010 - 471 80 09 
20 dec.             13.30 - 15.30             kerstbinGo van beethovenplein   010 - 470 51 58 
21 dec.  -  6 jan.  kerstsluiting  van beethovenplein   010 - 470 51 58 
4 jan.                            nieuWjaarsreceptie van beethovenplein   010 - 470 51 58 
16 jan.              10.00 - 12.00             kussens maken   De Weerklank   010 - 471 80 09
20 jan.              10.00 - 12.00             scraokaarten maken De Weerklank            (kleine eigen bijdrage)  010 - 471 80 09
23 feb,              10.00 - 12.00             LezinG ‘schrijven heLpt’ De Weerklank  010 - 471 80 09
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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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over De Grens
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!

Midden in het groene hart van Midden-Delfl and biedt Boerderij 
Weidelicht vanaf 2 januari 2019 een warme, veilige en liefdevolle 
plek aan gasten en hun mantelzorgers. De boerderij draagt zorg 
voor ontzorgen, door de gasten en mantelzorgers in een huiselijke 
en ongedwongen sfeer mee te laten genieten van deze heerlijke 
en unieke locatie.

Zo maar een dagje op Boerderij Weidelicht...
Wanneer u ’s morgens binnenstapt, komt de geur van vers gebakken 
koekjes of gebak u tegemoet. De koffi e staat klaar en op de 
achtergrond klinkt zacht muziek. Wij zijn heel blij als iemand achter 
de piano plaatsneemt om muziek te maken. Vanuit een luie stoel 
kunt u wegdoezelen en mijmerend over het land uitkijken. Net als bij 
velen thuis, bereiden wij de warme maaltijd, verzorgen we de dieren 
of kijken we in de bibliotheek in prentenboeken. Wandelend door 
de tuin kunt u genieten van de dieren op het erf en de prachtige 
omgeving.

De mantelzorger wordt ontzorgd en is bij ons de gehele dag welkom 
om te genieten van alle faciliteiten op Boerderij Weidelicht.
Als u aan het eind van de dag samen naar huis gaat, kunt u een 
broodmaaltijd mee krijgen.

In de maart editie van Groenoord Magazine komen we met 
een uitgebreid artikel terug op dit unieke project! 
Info: www.boerderijweidelicht.nl

boerDerij WeiDeLicht, kLeinschaLiGe
DaGopvanG voor ouDeren met Dementie


