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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.

van het Groen-
oord Magazine 

brengen het magazine 
alsnog bij u langs. Bel 06 - 51 38 08 03 

REDAcTIE TROTs OP ROb KENT
Zo’n drie jaar geleden 
heeft Rob Kent zich in 
het wijkgebeuren gestort 
en in rap tempo heeft 
hij een belangrijke 
plaats ingenomen in het 
wijknetwerk. Rob is een 
vrijwilliger van formaat: hij 
neemt deel aan activiteiten 
en is een welkome 
sparringspartner voor de wijkteams, de wijkregisseur en niet 
te vergeten de bewoners. Bovendien is hij redacteur van ons 
Groenoord Magazine en daar zijn wij heel blij mee! In 2018  
werd Rob terecht door de Gemeente Schiedam genomineerd 
voor de landelijke passieprijs ‘Meer dan Handen’.

ADVERTEREN IN ONs mAGAzINE
Beste lezer, de redactie van het Groenoord Magazine krijgt 
steeds vaker verzoeken om in ons blad te mogen adverteren. 
Wij zijn verheugd dat ons magazine zo goed gelezen wordt, ook 
buiten Groenoord. Er worden namelijk ook op andere locaties 
in Schiedam exemplaren verspreid. 

De redactie heeft onlangs besloten dat er advertenties in het 
magazine geplaats kunnen worden. Wel zal de adverteerder van 
nut moeten zijn voor de bewoners van Groenoord. We denken 
dan bijvoorbeeld aan instellingen in de gezondheidszorg, 
welzijn en maatschappelijke en sociale organisaties. De 
redactie behoudt zich het recht voor om iedere advertentie te 
beoordelen op zijn waarde voor inwoners van Groenoord.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, stuur dan een e-mail 
naar: info@schiedam-groenoord.nl.
In dit magazine zult u al een eerste advertentie aantreffen.

mEDEDElINGEN WOT 
INlOOPsPREEKUREN
Maandag 10.00 -12.00 uur
 17.00 -18.00 uur
Woensdag 14.00 -16.00 uur LET OP: GEWIJZIGD!
Donderdag 10.00 -12.00 uur
 
Op vrijdag is er van 9.30 - 12.00 uur Wijkochtend. U kunt 
dan terecht voor hulp van de Formulierenbrigade. Er 
zijn vrijwilligers die u helpen bij het lezen van brieven, 
administratieve zaken of het zoeken naar een woning op 
internet. Natuurlijk is er ook tijd voor een babbeltje en een 
kop koffi e of thee. Eén keer per 14 dagen kunt u terecht voor 
preventieve schuldhulpverlening tijdens het inloopspreekuur 
van Humanitas.



3W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

Om kwart voor negen werd de delegatie op de loca-
tie aan het Van Beethovenplein welkom geheten door 
Linda, Nathalie, Sjouke en Orhan met koffie en gevuld 
speculaas. Na een korte kennismaking vertrok het gezel-
schap voor een wandeling in de wijk langs de ‘pareltjes’ 
van Groenoord. De locatie van WOT Groenoord, waar 
mensen worden ontvangen, is representatief maar wel 
klein. Gelukkig beschikt het WOT over extra werkruimte 
in twee lokalen van school Loep even verderop.

De Weerklank
De eerste stop is bij 
De Weerklank van 
Hans van der Linden. 
Samen met vrijwilligers 
biedt hij een ontmoe-
tingsmogelijkheid aan 
mensen uit de buurt. 
Op dinsdag-, donder-
dag- en zaterdagmid-
dag is De Weerklank 
geopend van 14.00 - 16.00 uur en op woensdagmorgen 
van 10.00 - 12.00 uur. Op de eerste en derde donderdag 
van de maand kan er een maaltijd worden gegeten.
Voor wie daaraan behoefte heeft, is er op de tweede 
woensdag van de maand (9.45 uur) een kort morgenge-
bed in de stilteruimte.

Week van het Geluk 
Linda vertelt dat Groenoord veel aandacht besteedt 
aan mensen die eenzaam zijn. In september organiseert 
WOT Groenoord, samen met DOCK en vele vrijwilligers, 
extra activiteiten om mensen die eenzaam zijn uit hun 
isolement te halen.

Het Zimmertje
De volgende stop is het Zimmertje van Leni Vredebregt. 
Het Zimmertje is een inlooplocatie voor ouderen die 
gezellig, met een gratis bakje koffie of thee, een praatje 
kunnen maken met buurtgenoten uit Groenoord-mid-
den en naaste omgeving.
Ook is het mo-
gelijk om mee te 
doen met crea-
tieve en sportieve 
activiteiten zoals: 
3D-kaarten maken, 
sjoelen, biljarten, 
bloemschikken, 
yoga en internet-
ten. In de zomer 
kan men zich 
heerlijk uitleven in 
de tuin. Het Zimmertje is geopend op elke werkdag van 
10.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur. Vrijdagmiddag 
gesloten.

Groenoord Magazine
Grafisch ontwerper Adri Eden-
burg, die zelf ook in Groenoord 
woont, legt uit hoe hij met 
vrijwilligers een redactie heeft 
samengesteld die eenmaal per 
kwartaal het Groenoord Ma-
gazine maakt. Doel van het 
magazine is mensen met elkaar 
te verbinden, informatie over de 
wijk te geven en inwoners uit te 
nodigen om deel te nemen aan 
de vele activiteiten die worden georganiseerd. In decem-
ber kwam het tiende nummer van de pers!

Van Beethoven activiteitenruimte
Als we weer terug zijn van onze wandeling vertelt Bea 
van Ette, beheerder van de naastgelegen Van Beethoven 
activiteitenruimte, wat haar ruimte te bieden heeft.
‘Iedereen is welkom: jeugd, anderstaligen, mensen van 
buiten de wijk. Ze drinken een kopje koffie, lezen een 
boek, spelen kaart 
of biljarten. Men 
kan komen lunchen 
op doordeweekse 
dagen. Daarnaast 
worden er vele ver-
schillende activitei-
ten georganiseerd.’

Theater project 
Portretten
Rob Kent vertelt hoe het project Portretten tot stand 
is gekomen. Zeven inwoners van Groenoord, zonder 
toneelervaring, hebben zich in korte tijd ontwikkeld tot 
een bijzonder collectief. Verhalen van bewoners over 
eenzaamheid werden verzameld en bewerkt tot een 
volwassen theaterstuk dat vijftien maal is opgevoerd in 
de wijk. In de nabespreking met de aanwezigen werd 
diepgaand nagepraat over de inhoud van het stuk. Het 
maakte veel los omdat zowel acteurs als bezoekers zich 
kwetsbaar durfden op te stellen.
Rob Kent en Orhan Zengin, initiatiefnemer van het 
project, zouden graag zien dat andere WOT’s het project 
Portretten oppakken en, met dezelfde passie als in 
Groenoord, uitwerken in de andere wijken van Schie-
dam.

De WOT-delegatie heeft vol belangstel-
ling kennis gemaakt met de ‘pareltjes’ 
van Groenoord. Wellicht hebben we hen 
inspiratie gegeven om met nieuwe inzich-
ten en energie aan het werk te gaan in 
hun eigen wijk.

KIJKEN IN DE KEUKEN VAN WOT GROENOORD
Adri Edenburg - Op dinsdag 27 november brachten twaalf WOT-medewerkers uit Schiedam-Zuid, Noor-
drand en -Nieuwland een bezoek aan WOT Groenoord. Waar zij benieuwd naar waren? Hoe werkt men in 
Groenoord en wat kunnen we van elkaar leren?
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EEN HERNIEUWDE KENNIsmAKING mET 
HIlDE PAPE, bEWEEGcOAcH IN GROENOORD
Helene Banffer - Hilde is een enthousiaste jonge vrouw die bewegen en sporten met de paplepel in-
gegoten heeft gekregen. Met twee actieve ouders zijn beweging en sport vanzelfsprekend geworden 
in haar leven. Hilde komt uit de omgeving van Almelo en studeerde sport, gezondheid en manage-
ment in Nijmegen. Nu woont ze in Den Haag en heeft ze sinds ruim een jaar haar werkplek in Schie-
dam gevonden.

Hilde is erg gedreven om mensen aan het bewegen 
en sporten te krijgen. Het helpt om gezond oud te 
worden, zowel fysiek als mentaal. Niet alleen voor 
volwassenen en ouderen, maar ook voor kinderen is 
het belangrijk om gedurende de dag veel te bewegen. 
Sport en beweging stimuleren de ontwikkeling 
op motorisch vlak, maar het is ook belangrijk 
voor het aanleren van sociale vaardigheden, zoals 
samenwerken, zelfverdediging, zelfontplooiing en 
respect.

Sinds een aantal maanden motiveert Hilde de inwoners 
van Schiedam om meer te bewegen. Dat doet ze 
onder de noemer ‘Lekker Bezig Bewegen en Sporten in 
Schiedam’, een initiatief van de gemeente. Het doel is 
meer aandacht voor bewegen en sporten in Schiedam 
en inwoners van de stad te  activeren. Lekker Bezig is 
bedoeld voor alle Schiedammers, waarbij onderscheid 
gemaakt wordt in vier groepen: kinderen, volwassenen, 
senioren en mensen met een beperking. Op de site is 
per doelgroep allerlei informatie terug te lezen rondom 
bewegen en sporten. 

Meer informatie over Lekker Bezig kunt u vinden 
op lekkerbezigschiedam.nl  of via de Facebook- of 
Instagram-pagina van Lekker Bezig Schiedam.
Vanuit Lekker Bezig is Hilde vooral actief in de wijken 
Groenoord en Nieuwland. Naast het opstarten en 
begeleiden van verschillende beweeggroepen in 
o.a. Het Zimmertje, de activiteitenruimte op het 
Beethovenplein en Harg-Spaland, houdt zij zich 
ook bezig met fittesten, bewegen op recept en de 
Wijkschoolvereniging. De Wijkschoolvereniging is een 
naschools project voor alle kinderen in Groenoord 
tussen de 4 en 12 jaar. Binnen dit project maken 
kinderen direct na school kennis met verschillende 
sport- en cultuurdisciplines in de wijk. Voor aanmelden 
en meer informatie kijkt u op:  https://sites.google.com/
site/schiedamwsv/groenoord.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Een ander belangrijk initiatief dat Hilde graag onder 
de aandacht wil brengen is het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur. U kunt aanspraak doen op dit fonds wanneer 
het binnen uw situatie voor uw kind of kinderen niet 
mogelijk is om te sporten. Bijvoorbeeld in verband met 
een uitkering, bijstand of schuldsanering. Heeft u hier 
vragen over of wilt u uw kind aanmelden, neem dan 

contact op met Hilde.Naast alle projecten die ze opzet 
en begeleidt, stimuleert Hilde inwoners van Groenoord 
om zelf initiatief te nemen. Hierbij kunt u denken aan 
het organiseren van een evenement of het opzetten 
van nieuwe beweeg- of sportactiviteiten. Mocht u 
zoiets al organiseren, dan kunt u deze activiteiten ook 
aanmelden via de site van Lekker Bezig Schiedam. 
Heeft u nieuwe ideeën op beweeg- of sportgebied? 
Schroom zeker niet om contact met Hilde te zoeken!

Hilde Pape
hilde@lekkerbezigschiedam.nl
06 404 751 38



5W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N LW W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L 5W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

KINDERbOEKEN AF TE HAlEN bIJ scOUTING
Richard Spruit - Lezen is leuk! Lezen neemt je mee naar een fantasiewereld waarin je je gedachten 
de vrije loop kunt laten gaan. En door te lezen leer je ongemerkt ook nog eens heel veel.

De Scouting Tono-groep heeft daarom 
een kinderzwerfboekenstation 
opgezet, met gratis boeken 
voor iedereen. ‘Het idee van 
kinderzwerfboeken is heel simpel’, 
zo legt scout Megan Spruit uit. 
Ook al is zij pas 13 jaar, toch 
is zij de stationschef van het 
zwerfboekenstation van de Scouting 
Tono-groep. ‘In ons groepshuis staan 
allemaal kinderboeken die door 
iedereen meegenomen en gelezen 
mogen worden. Helemaal gratis. Er is 
geen enkele verplichting aan. Gewoon 
omdat we het leuk vinden als je leuke 
kinderboeken hebt om te lezen. En als 
je het boek uit hebt, laat je het ergens 
achter waar andere kinderen het 
kunnen lezen. Je hoeft het boek dus 
niet terug te brengen, ook al mag dat 
natuurlijk wel.’

Het zwerfboekenstation vind je in het groepshuis van 
de Scouting Tono-groep in Boerderij Landvreugd aan 
de Sweelincksingel. Op zaterdagen kan iedereen tussen 
10:00 uur en 16:00 uur zo naar binnen lopen en een 
boek uitzoeken. Er staan ook enkele banken zodat je 
op je gemak het boek kunt lezen.
‘Omdat er nog niet zo veel gebruik van werd gemaakt, 
zetten we nu op zaterdag ook een kast met boeken 
buiten, bij het hek van Boerderij Landvreugd’, vertelt 
Megan. ‘Dus je hoeft niet eens naar binnen te komen, 
maar dat mag natuurlijk wel, want daar staan nog veel 
meer leuke boeken.’

Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderzwerfboeken is een initiatief van het Nationaal 
Fonds Kinderhulp. Er zijn enkele honderden stations 

in heel Nederland. De Scouting Tono-groep heeft zelf 
zo’n station opgericht omdat ze graag meer kinderen 
willen laten lezen en het concept goed aansluit bij de 
doelstelling van de Scouting Tono-groep. Kinderen en 
jongeren beleven hier op speelse wijze een leuke tijd en 
leren ongemerkt ook nog eens een heleboel.
In Schiedam-Groenoord zijn nog twee 
zwerfboekenstations voor kinderen. Eentje bij Vural 
Voetkliniek aan de Laan van Bol’Es en eentje bij 
Kinderdagverblijf de Toverfl uit aan de Peter van 
Anrooylaan. Het station van de Scouting Tono-groep 
aan de Sweelincksingel is waarschijnlijk wel de grootste 
met zo’n 400 boeken om uit te kiezen.

Uitnodiging om langs te komen
Ter afsluiting doet stationschef Megan nog een 
oproep: ‘Kom gerust langs, de boeken staan er om 
meegenomen te worden en daar mag best meer 
gebruik van worden gemaakt. Er zijn mooie boeken 
voor iedereen, van peuter tot tiener. Wij hopen dat het 
zwerfboekenstation nog veel populairder wordt, en er 
veel boeken uit zwerven gaan. Misschien bij jou?’



6

Het is een beeldje van een meisje, 
140 centimeter hoog en van brons 
gemaakt. Het is geplaatst in 2007. 
De naam van het meisje waarop 
het kunstwerk is geïnspireerd, 
is Iman, een kind dat altijd naar 
de workshops van kunstenares 
Anet van de Elzen kwam om zich 
vol overgave te wijden aan het 
tekenen en schilderen.
Anet van de Elzen woont en werkt 
in De Waal en Amsterdam. Met 
de bewoners van Groenoord-Zuid 
ontwikkelde zij eind 2005 een 
kunsttoepassing voor de openbare 
ruimte. Anet organiseerde 
teken- en schilderworkshops voor 
kinderen uit de wijk, waarvan de 
eerste in maart 2006 startte. 
Tijdens deze workshops ontstaat 
contact met de jonge rapgroep 
Reflex. Reflex is: Smajl en Adnan 
Kurti en Calvin Fonseca. Smajl 
schrijft een rap over de wijk. 
Samen zetten zij het op muziek. 
De titel van de rap, ‘Ik weet hoe 
het voelt om naar iets moois te 

streven’, wordt in rode stenen in 
de Obrechtstraat gelegd. Vanuit de 
flats in de wijk is het goed te lezen. 
De sculptuur van Iman was het 
laatste deel van de opdracht. 
Zij staat midden in de wijk, 
halverwege de tekst in de straat.

Het zijn niet de enige kunstwerken 
in die wijk. In 2006 werd de 
enigszins saaie uitstraling en 
de eentonigheid van de flats 
aangepakt door het plaatsen 
van kleurige balkonschermen. 
Het project heet ‘Van balkon tot 
voortuin’ en werd ontwikkeld door 
Minke Themans, een kunstenares 
uit Rotterdam-West. Het idee 
was om de woningen een eigen 
identiteit te geven met een 
zogenaamde ‘verheven voortuin’. 
Met kleurige afbeeldingen van 
planten en heggen werden de 
balkons groene plekken in de 
ruimte. De bewoners konden 
zelf een design kiezen uit het 

handboek, ‘Green Book’, waarin 
alle planten en bloemen, plus hun 
herkomst, kort werd beschreven. 
Helaas zijn veel schermen 
gesneuveld of beschadigd door de 
elementen. Gelukkig zijn er nog 
foto’s van, voor wie het nog eens 
na wil kijken.

KUNsT IN JE WIJK
Berthy Prins - Misschien bent u er al zo aan gewend, dat u niet eens meer weet welk beeld er in de 
Obrechtstraat in het gras staat. Laat staan wie het heeft gemaakt en wanneer het is geplaatst.

Heeft u ook een leuk verhaal over kunst in uw wijk? 
Stuur uw artikel dan naar ons: info@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 9
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Wij zoeken betrokken Schiedammers:
 
l  die beschikbaar zijn van 7 uur ’s ochtends tot circa 3 

uur ‘s nachts (in twee shifts)
l met goede kennis van de Nederlandse taal
l minimumleeftijd 18 jaar
l affiniteit met het democratische verkiezingsproces
l  die de fysiek zware en lange verkiezingsdag 

aankunnen
 
De gemeente Schiedam streeft naar een goede 
afspiegeling van de bevolkingssamenstelling.
 
Vergoeding
Wij bieden een vergoeding van E90,- bruto voor de 
werkzaamheden op het stembureau, en E20,- bruto 
voor de opleiding (één dagdeel in de ochtend, middag 
of avond, verplicht bij te wonen) en de mogelijkheid 
om het verkiezingsproces van dichtbij mee te maken.
Daarnaast zijn er versnaperingen en wordt u 
voldoende in de gelegenheid gesteld te pauzeren.
 
Aanmelden
Op schiedam.nl kunt u een contactformulier invullen 
of u kunt een e-mail sturen naar 
verkiezingen@schiedam.nl. Wij nemen dan zo snel 
mogelijk contact met u op.   
 
Met vriendelijke groet,
 
Bianca Ellerkamp
projectleider verkiezingen
gemeente Schiedam

FIETsmAATJEs
scHIEDAm

De voortgang
Inmiddels bestaat de werkgroep uit negen 
enthousiaste leden en heeft het project al een 
groot draagvlak bereikt. Fietsmaatjes Schiedam zal 
onder de Stichting Activiteiten Groenoord vallen.
In december 2018 heeft de werkgroep een 
eerste training van Fietsmaatjes.nl gevolgd in 
Harg-Spaland. We waren al enthousiast over ons 
project, maar na de waardevolle training door Jan 
Burgmeijer en Tekla Zwinkels is ons enthousiasme 
alleen maar toegenomen.  
In maart zal de tweede training gevolgd worden 
in Sassenheim. In deze trainingen komen 
onderwerpen aan de orde zoals de kernwaarden 
van Fietsmaatjes, taken van de werkgroep, online 
ondersteuning voor de reservering van de fiets en 
communicatie.

Werk aan de winkel
In de huidige fase van het project leggen de leden 
van de werkgroep contact met de gemeente, 
WOT Groenoord, instanties en bedrijven. Het is 
een fase om onze kernwaarden uit te dragen en 
ondersteuning te vragen, niet alleen financieel 
maar zeker ook voor medewerking in het werven 
van vrijwilligers en gasten. Wat geweldig dat 
de eerste bewoners zich al aangemeld hebben 
als vrijwilliger of gast zodra ze hoorden over 
dit project. Cees Smit van Stichting Blijfietsen 
Vlaardingen houden we op de hoogte van de 
ontwikkelingen gezien onze intentie om samen te 
werken.

Werkgroep Fietsmaatjes Schiedam

bEsTE scHIEDAmmERs
Voor de komende verkiezingen op 20 maart 
(provincie en waterschap) en 23 mei (Europees 
Parlement) zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers voor onze stembureaus.
U wordt benoemd voor de verkiezingsdag en 
ontvangt een vergoeding voor de inzet.
Als team bent u verantwoordelijk voor een 
ordelijk verloop van de dag op het stembureau.

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



8

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 9

Wat is T.T.M. Juliana?
‘Wij zijn een actieve vereniging met een drumfanfare, 
een pieten- en kerstmannenband, een blaaskapel en 
het korps met tamboers, trompetten en majorettes. 
Met een koninklijke erkenning. We speelden ooit 
op Soestdijk in het defilé voor de koningin! Muziek 
maken en gezelligheid staan bij ons echter op de eerste 
plaats. We hebben veel onderlinge sociale contacten 
en binding met de wijk. Onze leden komen uit alle 
lagen van de bevolking; onze jongste majorette is 
vier en de oudste is tachtig. Kwetsbare leden worden 
ondersteund en begeleid. We organiseren sport- en 
speldagen, een wekelijks uitje, bingo en we verzamelen 
oud papier, frituurvet en lege blikjes, wat weer geld 
oplevert voor de vereniging.’

Waarom verhuizen jullie steeds?
‘Toen ons pand in Nieuwland werd gesloopt, 
verhuisden we naar de Blauwe Brug in Groenoord. 
In 2017 moesten we weer plaatsmaken voor de 
slopershamer, tot verdriet van velen. Een bewoner, 
die altijd op het balkon zat als we speelden, bracht 
een bos bloemen en bedankte ons met tranen in 
de ogen. We vonden onderdak in de voormalige 
Regenboogschool. De lokalen gebruiken we voor 
lessen en materiaalopslag. En nu, twee jaar later, is ons 
weer de huur opgezegd! ‘Inpakken en wegwezen, het 
wordt gestript!’, zei de huisbaas. We staan met de rug 
tegen de muur en willen overal wel naartoe, desnoods 
op een stukje industrieterrein. Hoewel dat voor een 

aantal, vooral oudere leden, moeilijk zou worden. 
Eigenlijk blijven we liever hier in de wijk. Momenteel is 
een gemeentemakelaar voor ons bezig, dus we houden 

de moed erin. Plannen hebben we wel: een wijkfeest 
met BBQ of weer eens optreden op het Zomerfeest in 
Groenoord. We zoeken overigens nog een paar blazers 
en majorettes. En vrijwilligers. Maar eerst hebben we 
een goede basis nodig’.

JUlIANA mOET VERHUIzEN
Berthy Prins - Tamboer-, trompetter- en majorettekorps Juliana bestaat 68 jaar en heeft 35 leden. 
Hun clubhuis wordt binnenkort door de gemeente gesloopt, maar er is nog geen nieuw onderkomen 
toegezegd. Voorzitter Johan van Alphen geeft uitleg.

bUURTcIRKEl IN GROENOORD VAN sTART
Een Buurtcirkel is een groepje van negen tot twaalf bewoners en een vrijwilliger. Als deelnemer krijg 
je de gelegenheid om tegelijkertijd iets te betekenen voor je medemens én jezelf te ontwikkelen.

Bij de opstart van een nieuwe groep leer je elkaar 
kennen en wordt er, op basis van vertrouwen, gekeken 
naar de mogelijkheden om je te ontwikkelen. Er zijn 
wekelijkse bijeenkomsten om gezellig te praten, te 
koken of om elkaar te helpen met de boodschappen 
of de administratie. In Groenoord start binnenkort 
een nieuwe groep op een tweede locatie. Eén waar 
gekookt kan worden, want koken is leuk en brengt 
verbinding: je leert elkaar beter kennen aan de eettafel. 
Het idee is dat er in iedere wijk een Buurtcirkel komt; 

plannen voor een locatie in Spaland liggen al klaar. 
Aanmelden is eenvoudig, want iedereen is welkom.

Buurtcirkel zoekt nog een enthousiaste vrijwilliger, 
woonachtig en bekend in de wijk. Een bruggenbouwer 
die het leuk vindt om bewoners te verbinden en samen 
dingen te ondernemen. Als u zo iemand bent, of u 
kent iemand die dat zou willen, neem dan contact op 
met onze redactie of met: 
mieke.van.de.veerdonk@pameijer.nl.

Het kan toch niet waar zijn dat we zomaar verdwijnen, ophouden te bestaan?
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Terwijl wij boven in het 
Stedelijk Museum op Margi 
Geerlinks wachtten, stapten 
een paar mensen uit de lift. 
Ze liepen verwachtingsvol de 
expositieruimte in om die later, 
zichtbaar geëmotioneerd, 
weer te verlaten. De foto’s 
van de tentoonstelling ‘Ma’ 
geven een prachtig beeld 
van Joke’s laatste levensfase. 
Vanaf het moment dat ze te 
horen krijgt dat ze niet meer 
thuis kan wonen, omdat ze 
Alzheimer heeft. Het kleine 
kamertje, haar versleten 
pantoffeltjes naast het bed. 
Op haar nachtkastje een washand en een glas water. 
Onaangeraakt. En dan het laatste beeld, wanneer de 
dood is ingetreden. Margi legde Jokes angst vast, haar 
boosheid en verdriet. 

Margi vertelt graag de evenzo kwetsbare verhalen 
achter haar foto’s. Over de band die ze, wederzijds, 
met Joke had. Joke voelde voor haar als familie. En 
over de lieve verzorgster. Ze neemt ruim de tijd om 
alle vragen te beantwoorden van de mensen die 
de rondleiding volgen en bij wie de herkenning en 
emoties bijna te veel worden. Zo vol begrip. Iedereen is 
zichtbaar aangedaan, het is ook niet niks. We hebben 
namelijk allemaal een moeder en we willen ook dat 
ze heel oud wordt. Maar op déze manier oud worden 
schrikt ons af.

AlzHEImER, JE zAl HET mAAR HEbbEN
Berthy Prins - Fotograaf Margi Geerlinks ontmoette Joke Borst tien jaar geleden toen zij een foto 
van haar maakte, samen met haar zoon Hugo. Nadat Joke Alzheimer kreeg schreef Hugo Borst 
wekelijks over zijn moeder in AD Magazine. Op zijn verzoek maakte Margi daarbij de foto’s die tot 
3 maart in Schiedam te zien waren.

Iedereen laat wel eens zijn gedachten gaan over zijn 
laatste levensfase. We willen zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen en met extra thuiszorg kom je een 
heel eind. Sommigen krijgen een mantelzorger. Als je 
geluk hebt kan je naar zo’n prachtige zorgboerderij, 
zoals Weidelicht in Schipluiden. Een warme, veilige en 
liefdevolle plek waar je als gast met je mantelzorger 
in een huiselijke en ongedwongen sfeer geniet van 
een heerlijke en unieke locatie. In de winter kan je 
aanschuiven bij de open haard en bij mooi weer mag je 
de kippen voeren, terwijl je mantelzorger lekker aan ‘t 
biljarten is of in de bieb een boek leest. Wow, wat een 
luxe. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. 

Momenteel hebben ruim 270.000 mensen in 
Nederland dementie, waarvan Alzheimer het meest 

voorkomt. Iedereen krijgt 
met de ziekte te maken: als 
patiënt, mantelzorger, binnen 
de familie of kennissenkring. 
De ziekte van Alzheimer is 
helaas nog niet te genezen. 

Mede dankzij Hugo Borst, 
die de gang van zaken in 
zijn moeders verpleeghuis 
beschreef, kwam er een 
beweging op gang voor betere 
zorg in verpleeghuizen. 
Inmiddels is de tentoonstelling 
in het Schiedamse Stedelijk 
Museum afgelopen.
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Na de kennismaking konden wij losbarsten met onze 
vragen. Patricia vertelde dat ze sinds 2014 wethouder is 
en haar portefeuille bevat naast zorg en welzijn, jeugd 
en onderwijs ook duurzaamheid. Daarbij vermeldt zij dat 
alle wethouders en de burgemeester nu duurzaamheid 

in hun portefeuille 
hebben. Het is een 
heel belangrijk 
item, niet alleen 
in Schiedam maar 
ook landelijk staat 
het op dit moment 
hoog op de 
agenda. De redactie 
van Groenoord 
Magazine wil graag 
de vrouw achter de 
wethouder leren 
kennen.
Vooral over haar 
gezinsleven en haar 
politieke loopbaan 
horen we graag iets 
meer. 

Patricia, hoe weet jij je baan met je gezin 
te combineren? 
‘Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik aan begon. Ik 
had wel gesprekken gevoerd met collega’s. Die zeiden 
dat er voor deze job geen handleiding bestaat. Je moet 
het zelf ervaren door het te doen. In het begin van mijn 
wethouderschap was ik helemaal op als ik thuis kwam. 
‘Dit is niet goed’, zei mijn man, ‘we gaan eerst afspraken 
maken waarbij we als gezin ook samen dingen kunnen 
doen’. Mijn man werkt continudiensten, dus het is niet 
zo makkelijk om de vrije tijd die we hebben goed in te 
delen.’ 

In het begin wilde Patricia niets missen. Ze had het 
gevoel dat ze overal bij moest zijn, op alles ja moest 
zeggen en overal moest verschijnen. Uiteindelijk heeft 
ze geleerd om haar agenda anders in te richten en dat 
je als wethouder ook andere ambtenaren en collega’s 
op pad kan sturen. Haar goede achterban, ouders, 
schoonouders en broer kunnen inspringen waar nodig 
en daardoor vindt ze rust. Patricia zorgt ervoor dat er 
in haar agenda altijd een plekje vrij is om op adem te 
komen. Lekker even niets! Voor haar twee kinderen is 
het belangrijk dat ook zij tijd en aandacht krijgen.
‘Ik vind het belangrijk dat mijn gezin en ik in balans 
zijn. Als dat niet het geval is, voelt niemand 
zich daarbij gebaat. Mede daardoor heb 
ik besloten, toen ik voor de tweede 

periode werd gekozen, dat eerst met mijn gezin te 
bespreken. Die steun hebben ze mij van harte gegeven’. 

Waar is je interesse voor de politiek 
vandaan gekomen? 
‘Ik was niet eens zozeer in de politiek geïnteresseerd. Ik 
wilde meer betekenis geven aan het leven, niet alleen 
voor mijzelf maar ook voor anderen. Toen ik van school 
kwam, was ik een beetje jaloers op mensen die precies 
wisten wat ze wilden. Ik was nog zoekende en mijn 
studiekeuze was niet zo duidelijk. Ik wilde eerst nog 
ontdekken. Wel had ik verschillende baantjes, onder 
andere bij een slagerij en bij een bank. 
Ik heb Europese studies gedaan in Amsterdam. Vooral 
vakken als Engels en rechten vond ik leuk.’

En toen kwam de vraag ‘wat nu?’ 
Ik vertrok naar Brussel om voor het 
Europese Hof te gaan werken, maar 
met tien kandidaten naast mij is het 
niet gelukt om daar verder te gaan. 
Een vriendin uit het CDA heeft mij 
toen aangesproken en zei dat ik 
geschikt ben voor de politiek. 
Zelf was ik daar niet zo van 
overtuigd.

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. Zij eten 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 fl ora 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 Straussplein 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.’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 en met kansen voor 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 buitenlandse 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 bliksemafl eider 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 nest 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?
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PATRIcIA VAN AAKEN: WETHOUDER JEUGD, zORG, 
WElzIJN EN GEzONDHEID, mAAR OOK mOEDER
Helene Banffer en Berthy Prins - Op tien januari hadden we onze, lang van tevoren geplande afspraak 
met wethouder Patricia van Aaken. We werden opgehaald in het stadskantoor en naar boven begeleid 
naar de plek waar wethouders en burgemeester hun kantoren hebben. Daar werden we vriendelijk ont-
vangen door Patricia en haar adviseur Sandie die ook bij het interview aanwezig was.

Magazine wil graag 
de vrouw achter de 
wethouder leren 
kennen.
Vooral over haar 
gezinsleven en haar 
politieke loopbaan 
horen we graag iets 

Patricia, hoe weet jij je baan met je gezin 

‘Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik aan begon. Ik 
had wel gesprekken gevoerd met collega’s. Die zeiden 
dat er voor deze job geen handleiding bestaat. Je moet 
het zelf ervaren door het te doen. In het begin van mijn 
wethouderschap was ik helemaal op als ik thuis kwam. 
‘Dit is niet goed’, zei mijn man, ‘we gaan eerst afspraken 
maken waarbij we als gezin ook samen dingen kunnen 
doen’. Mijn man werkt continudiensten, dus het is niet 
zo makkelijk om de vrije tijd die we hebben goed in te 

In het begin wilde Patricia niets missen. Ze had het 
gevoel dat ze overal bij moest zijn, op alles ja moest 
zeggen en overal moest verschijnen. Uiteindelijk heeft 
ze geleerd om haar agenda anders in te richten en dat 
je als wethouder ook andere ambtenaren en collega’s 
op pad kan sturen. Haar goede achterban, ouders, 
schoonouders en broer kunnen inspringen waar nodig 
en daardoor vindt ze rust. Patricia zorgt ervoor dat er 
in haar agenda altijd een plekje vrij is om op adem te 
komen. Lekker even niets! Voor haar twee kinderen is 
het belangrijk dat ook zij tijd en aandacht krijgen.
‘Ik vind het belangrijk dat mijn gezin en ik in balans 
zijn. Als dat niet het geval is, voelt niemand 

vakken als Engels en rechten vond ik leuk.’

En toen kwam de vraag ‘wat nu?’ 
Ik vertrok naar Brussel om voor het 
Europese Hof te gaan werken, maar 
met tien kandidaten naast mij is het 
niet gelukt om daar verder te gaan. 
Een vriendin uit het CDA heeft mij 
toen aangesproken en zei dat ik 
geschikt ben voor de politiek. 
Zelf was ik daar niet zo van 
overtuigd.

jaren streven we naar natuurlijk bloeiende planten. 

je liever niet te veel in. In de komende jaren moeten 

‘Ik hou van Schiedam 

en van de Schiedamse 

mentaliteit.’
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Ze zochten iemand 
voor het CDA 
in de Tweede 
Kamer; daar heb 
ik ‘ja’ op gezegd. 
Ik heb daar veel 
geleerd, maar 
ook tegenvallers 
ervaren. De politiek 
in Den Haag is 
boeiend, maar best 
hard. Al met al 
heb ik twaalf jaar 
in Den Haag en 
zelfs nog een jaar 
in Europa gewerkt. 
Op een gegeven 
moment ging ik me 
meer bemoeien met de lokale politiek. CDA Schiedam 
vroeg mij om met hen mee te denken en me meer in 
mijn eigen stad te gaan verdiepen. Daarna vroegen ze 
of ik op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
wilde staan. Zo kwam ik in 2010 in de gemeenteraad, 
waar ik vier jaar als raadslid heb gewerkt.

Vervolgens werd ik fractievoorzitter en in de volgende 
periode kwam ik in het college. Zo ging het balletje 
verder rollen.’

Als je geen wethouder was geworden, 
wat had je dan gedaan? 
‘Ik denk dat ik wel was blijven hangen in die wereld en 
misschien bij een ministerie terecht was gekomen. Ik zou 
dan voor Buitenlandse Zaken hebben gekozen.’

Uiteindelijk heeft ze haar plek in Schiedam helemaal 
gevonden en is ze voor een tweede periode 

herkozen. Als geboren Schiedamse committeert ze 
zich zonder moeite aan de bewoners en weet ze 

wat er speelt in de stad.

Heb je nog tijd om je eigen dingen te 
doen die je leuk vindt?
‘Ik heb altijd veel aan sport gedaan. Zo heb ik 
tien jaar op turnen gezeten, maar daar ben 
ik mee gestopt. Ik wil wel graag fi t blijven en 
ben met een groepje aan fi tness en spinnen 
begonnen. Er is minder ruimte voor vrije tijd, 
maar dat moet je accepteren. De stad vraagt nu 

eenmaal mijn aandacht.’

Het leukste van haar werk vindt 
Patricia het contact met de inwoners 
van de stad. ‘Ik moet ook veel 
vergaderen en soms duurt dat 
best lang. Uiteraard noodzakelijk, 

maar ik mag niet vergeten dat het wel over 
mensen gaat, daar doe ik het voor. Het verschil 
tussen Den Haag en Schiedam is dat je sneller 
resultaat ziet van je plannen, in je eigen omgeving. Je 
kunt het eerder delen met de mensen om je heen.’

Is Schiedam veranderd?
‘Ik vind Schiedam wel wat veranderd. Zelf ben ik in 
de Gorzen opgegroeid, in een tijd dat de mensen op 
elkaar letten. Dat is nu wel minder. Vroeger leefden en 
speelden we op straat, alles was minder snel. Ik woon 
nu in het westen, in een straat waar we ook in de zomer 
veel buiten kunnen zijn. Het saamhorigheidsgevoel 
heb ik dan weer terug. Ik noem het een dorpsgevoel, 
want Schiedam is in feite een dorp in vergelijking met 
Rotterdam. Ik kan hier ook veel meer doen dan mijn 
collega’s in Rotterdam. Wij zijn herkenbaar en zichtbaar. 
Ik kan mij bewegen onder de mensen.’

Wat zou je doen als Den Haag je vraagt 
om terug te keren?
‘Die ambitie heb ik niet. De politiek in Den Haag is een 
soort spel en daar ben ik niet van. Je moet hard zijn en 
kunnen manipuleren. Daar ben ik de mens niet naar. 
Bovendien ben je wel verplicht om de partijlijn te volgen, 
ook als je het er soms niet mee eens bent. Ten slotte ben 
je vooral bezig met dikke dossiers. Ik denk niet dat ik dat 
kan, mijn hart ligt in Schiedam.’

We zouden nog veel meer willen vragen, maar Patricia’s 
tijd is beperkt. We bedanken haar voor het fi jne gesprek 
en de tijd die ze voor ons heeft vrijgemaakt. We wensen 
haar succes met haar verdere werkzaamheden en zien 
elkaar zeker terug in Groenoord.

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. Zij eten 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 fl ora 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 Straussplein 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.’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 en met kansen voor 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 buitenlandse 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 bliksemafl eider 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 nest 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?PB 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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periode kwam ik in het college. Zo ging het balletje 
verder rollen.’

Als je geen wethouder was geworden, 
wat had je dan gedaan? 
‘Ik denk dat ik wel was blijven hangen in die wereld en 
misschien bij een ministerie terecht was gekomen. Ik zou 
dan voor Buitenlandse Zaken hebben gekozen.’

Uiteindelijk heeft ze haar plek in Schiedam helemaal 
gevonden en is ze voor een tweede periode 

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 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 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 

Hoe ziet je werkdag eruit? projectplannen. Ik geef interviews, excursies, 

werk samen met drie andere collega’s, maar voor het 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. worden gekapt, kun je beter vooraf overleggen dan achteraf. Is het noodzakelijk? Is er een andere oplossing? Voor de renovatie van het Straussplein 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.’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 en met kansen voor natuur en speelmogelijkheden in de leefomgeving van de mensen en de kansen voor vogels, insecten en 

wilde planten die daarmee gecreëerd worden. Struinend door het pas gemaaide groen zegt Hans: wilde planten die daarmee gecreëerd worden. Struinend door het pas gemaaide groen zegt Hans: Als stadsecoloog bouw je een brug tussen de ‘Geweldig dat er binnen korte tijd zoveel planten Als stadsecoloog bouw je een brug tussen de ‘Geweldig dat er binnen korte tijd zoveel planten bewoners en de natuur. Gaat het met de mensen zijn opgekomen! Al lijkt het voor een leek een bewoners en de natuur. Gaat het met de mensen zijn opgekomen! Al lijkt het voor een leek een goed, dan komt de natuur daar wel achteraan.’ rommelige grasvlakte, ik zie bergkorenbloemen, goed, dan komt de natuur daar wel achteraan.’ rommelige grasvlakte, ik zie bergkorenbloemen, Een eindje verderop staat een grote, sierlijke boom: bijen en vlinders. Vergeleken met een paar jaar Een eindje verderop staat een grote, sierlijke boom: bijen en vlinders. Vergeleken met een paar jaar een vleugelnoot oftewel Pterocarya, een buitenlandse geleden heeft dit gebied zich enorm ontwikkeld. een vleugelnoot oftewel Pterocarya, een buitenlandse geleden heeft dit gebied zich enorm ontwikkeld. soort. ‘Heel bewust aangeplant’, vertelt Hans. ‘Een Nergens anders ligt zo’n hoog, droog, zanderig soort. ‘Heel bewust aangeplant’, vertelt Hans. ‘Een Nergens anders ligt zo’n hoog, droog, zanderig prachtig monument en net zo oud als de bebouwing grondlichaam. Een uniek landschap in onze klei- en prachtig monument en net zo oud als de bebouwing grondlichaam. Een uniek landschap in onze klei- en eromheen, zo’n zestig jaar. De vleugelnootjes zijn veenpolders. In de aanlegfase zijn zogenaamde eromheen, zo’n zestig jaar. De vleugelnootjes zijn veenpolders. In de aanlegfase zijn zogenaamde pretmengsels gebruikt, die geven veel geur en kleur, helaas niet levensvatbaar. pretmengsels gebruikt, die geven veel geur en kleur, maar zijn ook weer snel weg. De boompjes hier zijn Net als de schildpadden bij de Drie Korenbloemen. maar zijn ook weer snel weg. De boompjes hier zijn Ze zijn in de jaren zeventig als huisdier gekomen. na de aanlegfase slecht verzorgd, terwijl het ook Ze zijn in de jaren zeventig als huisdier gekomen. na de aanlegfase slecht verzorgd, terwijl het ook heel droog is geweest. Dit jaar heeft de gemeente Het groeit en groeit, gaat bijten en wordt dan in heel droog is geweest. Dit jaar heeft de gemeente de sloot gegooid. De schildpadden groeien door Schiedam het beheer overgenomen en de komende de sloot gegooid. De schildpadden groeien door Schiedam het beheer overgenomen en de komende jaren streven we naar natuurlijk bloeiende planten. maar kunnen zich hier niet voortplanten, want de jaren streven we naar natuurlijk bloeiende planten. eieren worden in de grond gelegd en die is te koud. Door het juiste maaibeheer zorgen we dat grassen en eieren worden in de grond gelegd en die is te koud. Door het juiste maaibeheer zorgen we dat grassen en distels wegblijven en knoopkruid, cichorei en kamille Door klimaatverandering is het niet ondenkbaar dat distels wegblijven en knoopkruid, cichorei en kamille zo’n boom of diertje zich hier binnenkort wel gaat meer kans krijgen.’ zo’n boom of diertje zich hier binnenkort wel gaat meer kans krijgen.’ voortplanten. Evolutie in de stad gaat heel snel. Een Japanse duizendknoop kan door beton of asfalt heen Er loopt hier ook een vos! Hans laat ons de wissels Japanse duizendknoop kan door beton of asfalt heen Er loopt hier ook een vos! Hans laat ons de wissels groeien! We noemen dat een invasieve exoot. Hij is zien, vaste routes die een vos loopt. Vossen lopen groeien! We noemen dat een invasieve exoot. Hij is zien, vaste routes die een vos loopt. Vossen lopen zodanig agressief dat ‘ie andere soorten bedreigt. De zo’n 45 km per nacht. Zij eten wormen en kevers, zodanig agressief dat ‘ie andere soorten bedreigt. De zo’n 45 km per nacht. Zij eten wormen en kevers, reuzenberenklauw, giftig, naar Nederland gehaald maar een muisje wordt niet versmaad.  reuzenberenklauw, giftig, naar Nederland gehaald maar een muisje wordt niet versmaad.  voor in de tuin, maakt wel honderdduizend zaadjes. Wat kunnen en willen we ermee als gemeente? Hoe ziet je werkdag eruit? Wat kunnen en willen we ermee als gemeente? Hoe ziet je werkdag eruit? Weghalen, bijvoorbeeld uit iemands tuin of sportpark, ‘Veel vergaderen over het beleid rond groen en Weghalen, bijvoorbeeld uit iemands tuin of sportpark, ‘Veel vergaderen over het beleid rond groen en projectplannen. Ik geef interviews, excursies, kan niet altijd volgens de wet.’projectplannen. Ik geef interviews, excursies, ‘Laatst zat een specht op het metalen kapje van een bliksemafl eider 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 nest 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 voorlichting en verzorg de klachtafhandeling. Ik insecten. Maak je eigen tuintje groen. Het mag zelfs voorlichting en verzorg de klachtafhandeling. Ik een beetje ‘verrommelen’, dat vindt de natuur wel werk samen met drie andere collega’s, maar voor het een beetje ‘verrommelen’, dat vindt de natuur wel werk samen met drie andere collega’s, maar voor het prettig. Wanneer je je bewust wordt van de natuur toetsen van fl ora en fauna ben ik de enige.prettig. Wanneer je je bewust wordt van de natuur toetsen van fl ora en fauna ben ik de enige.om je heen, ga je dat omarmen. En wat je omarmt Bij bouw of sloop moeten gezonde bomen behouden om je heen, ga je dat omarmen. En wat je omarmt Bij bouw of sloop moeten gezonde bomen behouden hou je beter in stand!’ blijven en de speelruimtes er goed uitzien. Ik maak hou je beter in stand!’ blijven en de speelruimtes er goed uitzien. Ik maak Als Hans weer in zijn auto stapt, denken we al na stopzetten als er bijzondere vondsten worden gedaan. Als Hans weer in zijn auto stapt, denken we al na stopzetten als er bijzondere vondsten worden gedaan. over een mogelijkheid om nóg zo’n uitstapje met de Daar is ook wetgeving voor. Als er bomen moeten over een mogelijkheid om nóg zo’n uitstapje met de Daar is ook wetgeving voor. Als er bomen moeten Schiedamse stadsecoloog te maken. Wie weet?worden gekapt, kun je beter vooraf overleggen Schiedamse stadsecoloog te maken. Wie weet?worden gekapt, kun je beter vooraf overleggen PB‘Geweldig dat er binnen korte tijd zoveel planten Als stadsecoloog bouw je een brug tussen de ‘Geweldig dat er binnen korte tijd zoveel planten PB‘Geweldig dat er binnen korte tijd zoveel planten Als stadsecoloog bouw je een brug tussen de ‘Geweldig dat er binnen korte tijd zoveel planten zijn opgekomen! Al lijkt het voor een leek een bewoners en de natuur. Gaat het met de mensen zijn opgekomen! Al lijkt het voor een leek een PBzijn opgekomen! Al lijkt het voor een leek een bewoners en de natuur. Gaat het met de mensen zijn opgekomen! Al lijkt het voor een leek een 

kunt het eerder delen met de mensen om je heen.’

W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N LStruinend door het pas gemaaide groen zegt Hans: W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N LStruinend door het pas gemaaide groen zegt Hans: Struinend door het pas gemaaide groen zegt Hans: wilde planten die daarmee gecreëerd worden. Struinend door het pas gemaaide groen zegt Hans: W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N LStruinend door het pas gemaaide groen zegt Hans: wilde planten die daarmee gecreëerd worden. Struinend door het pas gemaaide groen zegt Hans: insecten. Maak je eigen tuintje groen. Het mag zelfs W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N Linsecten. Maak je eigen tuintje groen. Het mag zelfs voorlichting en verzorg de klachtafhandeling. Ik insecten. Maak je eigen tuintje groen. Het mag zelfs voorlichting en verzorg de klachtafhandeling. Ik W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N Lvoorlichting en verzorg de klachtafhandeling. Ik insecten. Maak je eigen tuintje groen. Het mag zelfs voorlichting en verzorg de klachtafhandeling. Ik 

Het leukste van haar werk vindt 
Patricia het contact met de inwoners 
van de stad. ‘Ik moet ook veel 
vergaderen en soms duurt dat 
best lang. Uiteraard noodzakelijk, 

maar ik mag niet vergeten dat het wel over 
mensen gaat, daar doe ik het voor. Het verschil 

‘Ik hou van Schiedam 

en van de Schiedamse 

mentaliteit.’

Op 22 augustus 2016 werd het eerste Groenoord Magazine 
overhandigd aan Patricia van Aaken.
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WOORDzOEKER: WAT WEET U VAN scHIEDAm?
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Speciaal voor u 
hebben we 36 vragen 
verzonnen die over 
Schiedam gaan. 
Om u te helpen hebben 
we de antwoorden in 
het schema hiernaast 
verstopt. Kunt u van de 
overgebleven letters een 
woord maken?

Stuur uw oplossing 
vóór 1 mei naar 
info@schiedam-
groenoord.nl.
Voor één inzender met 
de goede oplossing 
hebben we een mooie 
bos bloemen.

Sportpark van 
o.a. Hermes 

DVS, SVV en 
HBSS (4)

Vastgoed-
onderneming in 

Schiedam (8)

Wat produceert 
molen 

De Nolet? (7)

Bijnaam van 
Schiedam (5,8)

Werd in 1808 
burgermeester 
van Schiedam 

(5)

Kasteel van 
Aleida van 

Avenes (4, 2, 7)

Dit dier geeft 
overlast en 
wordt in 

Schiedam actief 
bestreden (3)

Dit beeld uit 
1965 stond 
in de Sint 

Liduinastraat (7)

Woonwijk in 
Schiedam-

Zuid (6)

Grootste 
industrie van 

Schiedam rond 
1881 (7)

Op welk 
voertuig rijdt Jos 
van Emden? (5)

Katholiek heilige 
patrones van 
chronische 
zieken (7)

Bij zijn aftreden 
de langstzittende 

burgemeester 
van Nederland 

(8)

Molen die 
in 1996 is 

afgebrand (9)

Drank die 
rechtstreeks 
afstamt van 
jenever (3)

Welke kleur 
heeft de 

Schiedamse 
brandweer? (4)

Nieuw mobiel 
openbaar 
vervoer in 

Schiedam (5)

Pseudoniem 
van Francois 

HaverSmit (13)

Schiedamse 
zorgverzekeraar 

(3)

Bedrijf aan de
s-Gravenlandse-

weg 551 (9)

Chopinplein,
Griegplein en 

Sibeliusplein (5)

Basisschool in
Schiedam 

Groenoord (4)

Verenigings-
gebouw in 
Schiedam-

West (5)

Dit bouwwerk 
uit 1710 is 

gelegen aan de 
Poldervaart (12)

Werd in 1935 
burgemeester 
van Schiedam 

(6)

Architect van 
de voormalige 
HAV Bank (5)

Wat doet 
cultuur in het 

Julianapark? (7)

Natuurcentrum  
in Schiedams-

Noord (7)

Organisatie 
die o.a. jeugd 

ondersteunt en 
activeert (4)

Huidige 
burgemeester 
van Schiedam 

(6)

Dit merk 
jenever was 

ooit eigendom 
van M. 

Dirkzwager (6)

Schiedamse 
wint gouden 

medaille op de 
O.S. 2016 (6)

Gemeente 
reiniging van 
Schiedam (5)

Copenhagen, 
Bruxelles en 

Amsterdam in 
het museum (5)

Beeld van Hans 
van der Plas 
uit 1985 (12)

Voormalige
bestemming 

van het Stedelijk 
Museum 

Schiedam (8)

WINNAAR PUzzEl
mAGAzINE 10
Uit de goede inzendingen 
hebben we Margaret 
Holmgren geloot die 
de bos bloemen heeft 
gewonnen. De oplossing was: 
ONDERSTEUNING

Mijn oplossing:
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Berthy Prins - Bas is een geboren Schiedammer en 
woonachtig in Groenoord. 
In de jaren negentig 
was hij journalist in 
Friesland, hij heeft een 
kleine uitgeverij en 
schreef inmiddels drie 
boeken. Wat is zijn 
verhaal? 

Hij schreef 
‘Moddergat’, een 
kinderboek dat eind 
2018 is uitgekomen. 

Heb je altijd in Schiedam gewoond?
‘Nee, ik heb vijftien jaar in Friesland gewoond waar ik 
onder meer werkte voor de Leeuwarder Courant. De 
omgeving van de Zuiderzee fascineerde me enorm en 
ik besloot er een boek over schrijven. 

Het kwam uit in 2006, net voor de viering van het 
75-jarig bestaan van de Afsluitdijk. Samen met mijn 
vader heb ik het boek uitgegeven. De winkeliers 
langs de Zuiderzee, onder wie sigarenboeren en 
visverkopers hebben daaraan meegeholpen. Het heeft 
veel publiciteit gekregen en we zijn zelfs in Hilversum 
uitgenodigd bij Radio 1. 

Mijn vader werd ziek en ik werd zijn mantelzorger. In 
die moeilijke periode begon ik aan mijn tweede boek, 
Zwanger van de hazen. Het is een portret van jager 
en fjildman (Fries voor natuurmens) Anne Gersjes. 
Hij was eens gras aan het snijden en stuitte op een 
heleboel kleine haasjes. Hun moeder was weg en om 
ze te beschermen stopte Anne ze tussen zijn overall. 
Het was alsof hij zwanger was van de hazen, vandaar 
de titel ‘Zwanger van de hazen’. Het boek werd 
plaatselijk bekend en ontving goede recensies.’

Wilde je altijd al schrijver worden?
‘Nee eigenlijk niet, ik begon pas op mijn 
tweeëntwintigste. Ik heb ook nooit voor de 
schoolkrant geschreven, maar had wel het gevoel 
dat ik talent had.’ Bas is bescheiden over zijn 
schrijverstalenten, maar schreef al drie mooie werken: 
‘Het schrale eind’, ‘Zwanger van de hazen’ en 
‘Moddergat’, een kinderboek dat eind 2018 uitkwam. 

Wie zijn je favoriete schrijvers?
‘De Rus Kolorenko, goede Franse schrijvers, zoals Guy 
de Maupassant. En Edgar Allan Poe. Iemand als Carl 
Gustav Jung heeft veel invloed op mij gehad. Vooral 

zijn hersenspinsels 
over introverte en 
extroverte personen. 
In het dagelijkse 
leven gebruik ik die 
kennis regelmatig.’

Wat voor werk doe je nu? 
‘Nog een beetje journalistiek; ik heb een eigen 
uitgeverijtje. De technische vooruitgang heeft veel 
verschillen teweeggebracht in de journalistiek. Er 
zou een soort keurmerk moeten zijn als bescherming 
tegen nepnieuws van blogs, vlogs of twitteraars.’
Bas heeft een uitgesproken mening over de 
journalistiek en vindt dat mensen zich wat meer aan 
de journalistieke regels zouden moeten houden.  

Heeft het schrijven je veranderd?
‘Niet echt. Wel het lezen. Maar momenteel lees 
ik niets, want ik moet mijn hoofd leegmaken en 
nadenken over mijn nieuwe boek.’
Dát is nog eens een verrassing!

Kan je iets betekenen voor de wijk?
Na het leuke gesprek over schrijvers, schrijftechnieken 
en de journalistiek vroegen wij of hij het leuk 
zou vinden om in Groenoord een workshop voor 
beginnende schrijvers te geven. 
Hierop zei Bas gelukkig geen ‘nee’. 

                  OP bEzOEK bIJ:
JOURNAlIsT EN scHRIJVER 
                  bAs slEEUWENHOEK

Friesland, hij heeft een 

mIsscHIEN HEEFT U bEHOEFTE 
AAN GOEDE scHRIJFTIPs?

Zou u het leuk vinden om een workshop van 
Bas Sleeuwenhoek bij te wonen? Laat het ons 

weten via info@schiedam-groenoord.nl.
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Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, de 
aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een 
intermediair. 
Bij DOCK kunt u terecht bij de intermediairs: 
Rico Hulleman, rhulleman@dock.nl en 
Mariska Silvius, msilvius@dock.nl, 0624947663.

Daarnaast kunt u iedere vrijdagochtend tijdens de 
‘Wijkochtend’ in samenwerking met het WOT 
Groenoord, Formulierenbrigade, Vereniging 
Humanitas en Seniorenwelzijn langskomen tussen 
9.30 - 12.00 uur om een aanvraag in te dienen.

Wat neemt u mee?
l  Een bewijs waarmee u kunt aantonen dat u een 

minimaal inkomen heeft en niet meer verdient dan 
120% van de bijstandsnorm.

l  Het ingevulde formulier met de NAW-gegevens 
van u en uw kind, plus de naam van de sportclub, 

stichting of vereniging waarvoor de aanvraag wordt 
ingediend. Dit formulier kunt u vinden op de website 
jeugdfondssportencultuur.nl.

l  Een ingevulde ouderkaart. Dit formulier kunt u 
vinden op de website jeugdfondssportencultuur.nl.  

(Indien u niet kunt printen, geen probleem, zolang u de 
gevraagde gegevens meeneemt naar de intermediair!)

GEEN GElD Om mEE TE DOEN mET sPORTEN?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te 
spelen of iets anders creatiefs te doen.

VROUWENzWEmmEN VOOR mINImA

DOcK HElPT mENsEN Om zIcHzElF 
EN ElKAAR TE HElPEN

Samen met gemeente Schiedam heeft DOCK het vrouwenzwemmen voor minima 
opgezet. Dit houdt in dat vrouwen (18+) tegen een gereduceerd tarief wekelijks 
zwemles kunnen volgen. 

Om in aanmerking te komen dient het inkomen niet hoger te zijn dan 120% van de 
bijstandsnorm. De zwemlessen vinden plaats in Zwembad 
Groenoord op de maandagen van 13.00 - 15.00 uur.
Voor meer info kunt u terecht bij Rico Hulleman 
rhulleman@dock.nl.

Sociaal werkers Brahim, Dinie, Rico en Mariska van DOCK staan midden in de samenleving en kennen de 
wijk Groenoord goed. Ze werken graag samen met bewoners, vrijwilligers, professionals en natuurlijk 
met onze opdrachtgevers. Want waar je samen werkt en doet, ontstaan goede ideeën en energie.

Jong of oud, alleen of samen, laag- of hoogopgeleid, met een groot of klein netwerk, werkzoekend of met een 
betaalde baan… iedereen kan meedoen aan de activiteiten van DOCK. Die organiseren we liever niet zelf. Niet 
omdat we lui zijn, maar omdat er vele enthousiaste en capabele bewoners en vrijwilligers zijn die dat graag doen. 
DOCK is nog altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan op allerlei 
terreinen: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie, tot het geven van 
computercursussen, knutsellessen of weerbaarheidstrainingen. Iedereen die iets voor een ander wil doen, is van 
harte welkom!
Heb je interesse of wil je meer info? Kom eens gezellig langs aan het Bart Verhallenplein 50a en/of stuur een e-mail 
naar een van de sociaal werkers: bayadi@dock.nl, Ddewaal@dock.nl, rhulleman@dock.nl, msilvius@dock.nl.
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Op woensdag 9 januari sprak 
ik hierover met Rob Spermon, 
projectleider bij Stroomopwaarts, 
tijdens de afscheidslunch. Bea en 
Gerda van activiteitencentrum Van 
Beethovenplein hadden een lunch 
voor heel het team georganiseerd.

Twee jaar geleden ging het 
project Stroomopwaarts in onze 
wijk van start. Voor mensen in 
de sociale werkplaats die moeite 
hebben met binnen werken, 
werd in samenwerking met 
Irado het plan opgezet om hen 
in de groenvoorziening in te 
zetten. Ze begonnen met een 
laagdrempelige training om 
gaandeweg het vak te leren. Het 
doel was dat zij die het in zich 
hadden, konden doorstromen 
naar een vaste baan bij Irado.

De zomer van 2018 werd een 
hele kluif voor onze ploeg. Door 
overmatige regen en daarna 
weer droogte groeide het groen 
beter dan ooit. Veel werk voor de 
ploeg. Er zijn in dat jaar enkele 
mensen doorgestroomd naar 

Irado, maar helaas kunnen te 
weinig mensen in het project 
worden ingevoegd. Het project 
werd daarom te kostbaar en kon 
niet verder worden voortgezet.

Gelukkig kunnen bijna alle 
mensen uit de Stroomopwaarts-
ploeg elders aan het werk. 
Eén man wordt chauffeur, 
sommigen werken bij de 
post en anderen kunnen toch 
bij Irado aan het werk.

Na de lunch nam Desiree Curfs 
het woord en bedankte de 
mensen van Stroomopwaarts 
voor hun inzet in Groenoord.
Ook wijk-BOA Clyde Esajas 
liet weten dat hij de ploeg zal 

missen in de wijk want hun 
samenwerking was uitstekend.
Bea van Ette en Gerda de Wit 
werden door Stroomopwaarts 
bedankt voor hun gastvrijheid 
en de dagelijkse kopjes 
koffie in activiteitencentrum 
Van Beethovenplein.

Bea nam afscheid van het 
team, maar zei erbij dat ze altijd 
welkom blijven, voor een kop 
koffie of een luisterend oor.

DE WIJK NEEmT NODE AFscHEID VAN 
GROENPlOEG sTROOmOPWAARTs
Adri Edenburg - In juni maakten we nog een mooie reportage over de mensen die voor Stroomopwaarts onze 
wijk Groenoord netjes hielden. Wat is er gebeurd, waarom hebben we in januari afscheid moeten nemen?
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1.  Wil je je gezin bijeenroepen? 
Schakel het wifi kastje uit. 

2.  Opwarming van de aarde. Mijn 
goede voornemens smelten als 
eerste.

3.  Een relatie is met z’n tweeën 
problemen oplossen die je in je 
eentje niet hebt.

4.  Ik heb vandaag papadag. Als 
moeder heb je dat echt af en 
toe nodig om bij te tanken.

5.  Als je aandacht nodig hebt, ga 
het dan geven. 

6.  Gewenning is de grootste 
bedreiging voor een juiste 
waarneming.

7.  Soms moet je veranderen om 
jezelf te blijven.

8.  Loslaten is niet altijd nodig, 
laten is meestal al genoeg.

9.  Voor de buren ben ik degene bij 
wie het gras groener is.

10.  Stop niet met dromen omdat 
je een nachtmerrie hebt 
gehad.

11.  Niemand is compleet 
waardeloos, je kan altijd nog 
altijd als slecht voorbeeld 
dienen.

12.  Als je er even niet uitkomt, kan 
je er beter in blijven.

13.  Liefde is net als Sinterklaas. Je 
moet erin blijven geloven. 

14.  Als er een prijs was voor 
luiheid zou ik iemand anders 
sturen om hem op te halen.

Zo maar een GroenoorderZo maar een Groenoorder

c O l U m N

Onze gele hesjes waren top!

Mist u ze al of kan het u niets 
schelen? Ik mis de gele hesjes. Als 
u om u heen had gekeken, kon u 
hen niet missen. 

De mensen van Stroomopwaarts hebben onze wijk een beter 
en schoner aanzien gegeven door het vuil dat wij met z’n allen 
achterlaten netjes op te ruimen. Twee jaar lang door weer en 
wind hun inzet tonend. Het was een proef die je geslaagd 
mag noemen. En zie daar! De proef is uitermate geslaagd, dus 
stoppen we ermee. Ja, u leest het goed. Iets dat werkt draaien 
we de nek om. Elk bedrijf zou degene die zo’n besluit neemt 
gelijk ontslaan. Maar in Groenoord kan dit. 

Ik ga u niet vermoeien met hoe het zover heeft kunnen komen. 
Wel verwacht ik dat de instanties die hier invloed op hebben 
dit grote aandacht geven en zorg dragen voor een alternatief. 
Er is hoop, zeker. In contacten met instanties kom ik mensen 
tegen die met hun hart denken, denken in mogelijkheden. 
Bij een tegenslag kijken naar oplossingen. En deze mensen, 
ook consumenten, zijn er. Laat hen opstaan en vooral geen 
genoegen nemen met beloftes, maar vragen hoe we dit gaan 
aanpakken. Niet met uren vergaderen, nog eens overleggen, 
weer vergaderen, enzovoorts, enzovoorts. Zonde van ons 
belastinggeld.

Hopelijk dringt het door. Samenwerken is DOEN.
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WILT U 
VRIJWILLIGERS-

WERK DOEN?
Wie wil zo af en toe 
kleine afgebakende 

klusjes doen voor mede- 
bewoners 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 van 10.00 - 12.00 uur en
17.00 - 18.00 uur.
Woensdag van  14.00 - 16.00 uur.
Donderdag van 10.00 - 12.00 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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NEDERlANDsE lEs

DANsEN

bIlJARTEN

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
18.30 - 20.00  sPORTINsTUIF (okt.’18-ma.’19) Gymzaal bachplein brahim Ayadi 06 - 34 94 12 52
13.30 - 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  Van beethovenplein     06 - 49 93 03 50
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
11.30 - 13.00  lUNcH    Van beethovenplein  010 - 470 51 58
13.00 - 15.00 KlEDINGbANK JURK & cO  Groenoordhuis-zuid    06 - 51 76 17 57
13.30 - 15.30  KNUTsElmIDDAG  Groenoordhuis-midden voor kinderen vanaf 6 jaar 06 - 18 96 44 57
16.00 - 18.00  HUIsWERKbEGElEIDING  basisschool loep  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.
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WEKElIJKsE AcTIVITEITEN GROENOORD             mAART, APRIl EN mEI
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
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 bart Verhallenplein 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 basisschool loep 6 - 12 jaar        sc support 06 - 439 110 58
18.30 - 20.00 sPORTINsTUIF voor jongeren basisschool loep t/m eind maart 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 basisschool loep sc support 06 - 43 91 10 58

Niet-wekelijkse activiteiten in Groenoord
datum tijd activiteit   locatie bijzonderheden contact
19 maart           15.45-16.45               Afval The Game                 Jozef Oreliosingel t.h.v. het zimmertje  010-2731011 
20 maart                             verkiezingen (provincie en waterschap)              
23 mei                             verkiezingen (Europees parlement)  

W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L 19

lIKE ONs OP FAcEbOOK 

EN blIJF OP DE HOOGTE 

VAN DE AcTIVITEITEN 

IN GROENOORD!

GROENOORD mAGAzINE DIGITAAl
Wordt het magazine niet in uw wijk bezorgd? 

Dan kunt u het eenvoudig downloaden 
via onze website:

schiedam-groenoord.nl/groenoord-magazine
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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
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OVER DE GRENs
Onze mobiele reporter Helene Banffer 
is altijd op zoek naar mooie verhalen. 

Juist ook over onderwerpen 
buiten Groenoord die het vermelden 

waard zijn voor de inwoners van 
Groenoord!

‘Koken is altijd mijn passie geweest en dit breng ik 
graag over op de bewoners van Schiedam-Noord’.
Aldus eindchef Anne Doeksen, geboren en getogen Schiedammer.

Anne Doeksen is eindchef bij Cookeloere. Cookeloere organiseert 
kookavonturen waarbij buurtbewoners bij een keukenprins(es) in de 
buurt gaan koken. Dit in samenwerking met Stichting Mooi Werk. 
Iedere keer staat er een bijzonder gerecht of een andere keuken 
centraal. Anne zorgt ervoor dat de mensen bij elkaar komen en er 
een goede chemie ontstaat. Deze kookavonturen brengen bewoners 
van allerlei culturen, leeftijden en achtergronden samen en versterken 
de onderlinge banden in de wijk. De bewoners van Nieuwland waren 
heel enthousiast! 

Wegens succes in Nieuwland en in Noordrand wil 
Cookeloere ook graag naar Groenoord komen. 
Wie wil recepten delen, houdt van koken en wil meer weten van het 
heerlijke eten van verschillende culturen? Ben jij de nieuwe chef die 
zijn/haar keukengeheimen wil delen of ken je iemand die de heerlijkste 
gerechten op tafel tovert? Het koken kan bij jou thuis of op een 
andere locatie (bijvoorbeeld in de Van Beethovenfl at). Lijkt dit je leuk? 
Laat alvast van je horen en meld je aan bij anne@cookeloere.nl.

Meer informatie:
www.cookeloere.nl/ 
www.facebook.com/Cookeloere/
www.stichtingmooiwerk.nl/project/cookeloere/
www.instagram.com/cookeloere/

HEb JIJ KOOKTAlENT? NEEm DAN 
GRATIs DEEl AAN cOOKElOERE
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