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Dit is de redactie van Groenoord Magazine. Van links naar rechts: 
Henk Ponte, Orhan Zengin, Rob Kent, Serena van den Hoek en Stephanie 
van den Hoek, Adri Edenburg en Irmgard Owen.

Sinds de herfst van 2015 hebben het WOT en Kennisland hard 
gewerkt om meer te leren over eenzaamheid en prettig 
samenleven in Groenoord. Er zijn heel veel verhalen verzameld 
die 28 april op de slotbijeenkomst zijn tentoongesteld.
 
Wij zijn van plan om van deze 
verhalen een mooie theater-
voorstelling te maken.
Daar hebben wij jou bij nodig. 
Vind je het leuk om op een 
podium te staan? Dan ben je 
van harte welkom!
 
We gaan een korte voorstelling 
maken over het thema een-
zaamheid. Daarbij betrekken 
wij natuurlijk de buurtbewoners 
uit Groenoord. Hun verhalen 
zijn de basis voor de voorstelling. En zij spelen zelf ook mee. 
De voorstelling wordt ontroerend, herkenbaar, grappig en fris.

Kennismakingsworkshop: 
donderdag 8 september, van 15.00 tot 17.00 uur.
Repetitiedata: 15-22-29 september, 6-13-20-27 oktober, 3 november. 
(8 lessen). We repeteren op een nader te bepalen locatie in Schiedam 
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
 
De voorstelling is op donderdag 10 november van 16.30 uur tot 18.00 
uur in de theaterzaal van het Wennekerpand (onder voorbehoud).
Daarna spelen we de voorstelling op verschillende locaties in Schiedam, 
inclusief een nagesprek. Heb je interesse, neem dan contact op met 
Orhan Zengin, 06 10 55 31 90 - zengin@wotschiedam.nl

We kunnen niet alles in 
Groenoord Magazine plaatsen, 
maar wel op de website. 
Stuur uw Groenoord activiteit mét 
een foto naar 
info@schiedam-groenoord.nl

Workshop toneelspelen na GroenLab

wiE wiL Er HET THEaTEr in?
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Wijkprocesmanager Hüseyin Kalyoncu:

EEn magazinE van En voor groEnoordErs!
Wijkprocesmanager Hüseyin Kalyoncu is er erg blij mee. Hij werkt al negen jaar voor de gemeente 
Schiedam, waarvan zeven jaar voor de wijk Groenoord. In het eerste nummer van Groenoord 
Magazine vertelt hij over zijn werk en motivatie.

Mijn taak is om de wijk in verbinding te brengen met 
de gemeente en andersom. Ik zoek uit wat er in de 
wijk speelt en waar bewoners en ondernemers 
behoefte aan hebben. Deze informatie gebruik ik om 
de gemeente te adviseren over wat nodig is in de wijk. 
Ik houd mij dagelijks bezig met vragen zoals: Hoe 
betrek je de wijk bij het maken van beleid en plannen? 
Hoe zorg je ervoor dat de wijk hier inspraak in krijgt? 
Zijn er manieren te bedenken waarop de wijk niet 
alleen meedenkt of meebeslist maar de beslissingen zelf 
neemt? 

Contact met bewoners van de wijk
Ik heb nauw contact met bewoners, vrijwilligers, 
ondernemers en alle instellingen die actief zijn in de 
wijk. Het is een van mijn belangrijkste taken om het 
werk van deze instellingen op elkaar te laten 
aansluiten. Hiervoor maken we bijvoorbeeld 
wijkplannen samen met bewoners. Ik ga met mensen in 
gesprek op het moment dat zij mij, om welke reden 
dan ook, willen spreken of omdat de gemeente 
plannen en projecten heeft die zij met de wijk wil 
bespreken.
Een van de vaste gespreksmomenten is het wijkoverleg 
dat vijf keer per jaar plaatsvindt. Uiteindelijk is er maar 
één doel: het wonen, leven, werken en recreëren in 
Groenoord voor iedereen zo prettig mogelijk maken en 
houden.

Initiatieven van 
bewoners
Ik zorg er ook voor dat 
er voor bewoners en 
ondernemers mogelijk-
heden zijn om 
activiteiten en 
initiatieven op te zetten 
in de wijk. Daar waar 
mogelijkheden 
ontbreken, ga ik op 
zoek naar manieren om 
die alsnog te creëren. 
Dit kunnen bijvoorbeeld 
subsidies zijn of ruimtes 
die bewoners kunnen 
beheren voor een 
maatschappelijk 
initiatief.

Groenoord 
Magazine
Dit is geen blad van de 
gemeente. Het is een blad van en voor de bewoners. 
De gemeente maakt samen met het 
WijkOndersteuningsTeam (WOT) mogelijk dat 
bewoners dit magazine zelf uit kunnen brengen. Het is 
dus vooral een magazine van de wijk voor de wijk. In 
het magazine zullen medebewoners u informeren over 
de activiteiten die in uw wijk georganiseerd worden en 
wanneer deze plaatsvinden.

Zin om mee te doen?
Misschien zou u zich bij een of meer activiteiten willen 
aansluiten? Misschien wilt u iets weten of heeft u een 
idee, maar weet u niet zo goed hoe u dit kunt 
realiseren? Twijfel niet en laat van u horen!
Daarnaast kunt u in het magazine lezen welke 
professionals in uw wijk actief zijn, wat zij doen en hoe 
u ze kunt bereiken.

Ten slotte: voor mij is het belangrijkste doel van dit 
magazine om met meer Groenoorders in contact te 
komen. Ik hoop u te spreken en het liefst persoonlijk te 
ontmoeten. Contact: per e-mail h.kalyoncu@schiedam.nl 
of via doorkiesnummer 010-2191031.
Wilt u mijn hele artikel lezen dan verwijs ik u naar de 
website schiedam-groenoord.nl.
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Deze nieuwbouwplannen zijn in de afgelopen jaren 
echter steeds uitgesteld. Het resultaat: twee lege 
grasvelden en een klein voetbalveldje met kunstgras 
in de Willem Pijperstraat. Dit was wijkprocesmanager 
Hüseyin Kalyoncu een doorn in het oog. Hij wilde 
niet dat er nog een generatie kinderen in deze buurt 
opgroeit zonder dicht bij huis te kunnen spelen in 
de buitenlucht. Hüseyin heeft daarom een team 
samengesteld, bestaande uit het WOT Groenoord en 
SWS Welzijn (jongeren- en kinderwerk), om aan de 
slag te gaan met de plannen voor het inrichten van 
deze velden. Ontwerper Roel Crul (Vorm & Ruimte) en 
ingenieur Daniël Mol (Riede, Mol & Donkers) werden 
ingeschakeld voor de technische uitwerking van de 
ideeën. 

Het team organiseerde twee bijeenkomsten voor 
buurtbewoners op 3 en 30 juni 2015, om te luisteren 
naar hun ideeën. Ook kinderen konden spelenderwijs 
hun wensen voor de inrichting laten zien. Op een 
derde bijeenkomst op 9 september 2015 heeft de 
bewonersgroep akkoord gegeven voor het defi nitieve 
ontwerp en daarna konden de aannemers aan de slag. 

Hüseyin herinnert zich nog goed hoe de kinderen 
meteen kwamen spelen toen er alleen nog maar 
grond was gestort op de velden. Toen was voor hem 
al duidelijk dat deze speelvelden een groot succes 
zouden worden. Sinds een aantal maanden worden de 
speelvelden erg intensief gebruikt. Het plezier is van 
de gezichten van de kinderen en hun (groot)ouders af 
te lezen. Bijzonder is dat alles op maat is gemaakt en 
vooral gebruik is gemaakt van natuurlijke materialen. 
De speelvelden zijn trouwens nog niet af. Zo komen 
er nog een waterplek en een zogenaamd Calistenics 
sportparcours. In het najaar zullen de speelvelden 
helemaal klaar zijn. 

Namens iedereen: heel veel speelplezier! 

Elke buurt in Groenoord heeft wel een 
speelvoorziening. Helaas gold dit tot voor kort 
niet voor Groenoord-Zuid. Er zou immers sloop en 
nieuwbouw gerealiseerd worden?

mannEnCLUB groEnoord
Vanuit het WOT is dit jaar de Mannenclub Groenoord opgericht. De heren zijn uiteraard allen woon-
achtig in onze wijk en komen elke donderdag bij elkaar. Ze vertellen wat de club voor hen betekent.

‘Het bij elkaar zijn is het belangrijkste doel. Onderwerpen van gesprek zijn altijd snel gevonden. Van dingen die op 
het moment in de wereld spelen tot persoonlijke zaken. Soms ontstaat er een hele leuke discussie, je leert ook van 
elkaars inzichten. Bovendien, nu we elkaar wat langer kennen, staan we voor elkaar klaar met raad en daad.’

‘Het wel en wee in de wijk komt vaak aan de 
orde. Hopelijk vinden we in de toekomst ons 
onderdak in boerderij Landvreugd. Vanuit die 
locatie willen we dingen voor de 

wijkbewoners gaan organiseren. Een aantal 
leden is reeds bekend met vrijwilligerswerk in 
deze buurt. We vinden het prettig om een 
bijdrage te kunnen leveren aan Groenoord, 
hoe kleinschalig dan ook.’
Informatie is te vinden op de website van 
WOT Groenoord.

niEUwE spEELvELdEn in groEnoord-zUid

We willen graag helpen in 
onze wijk Groenoord
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De gemeente Schiedam gaat de Laan van Bol’Es herinrichten en daarbij de verkeersveiligheid 
verbeteren. In de afgelopen jaren is hierover een aantal keer gesproken met bewoners. 
Hoe is de stand van zaken nu?

Op woensdagavond 15 juni 2016 was er weer een bewonersavond waar de gemeente het voorlopig ontwerp 
presenteerde. Tientallen geïnteresseerde omwonenden kwamen op deze avond af. Om de laan verkeersveiliger 
te maken zijn een paar maatregelen nodig. Zo wordt het aantal 
oversteekplaatsen verminderd, maar hier komen drie goed ingerichte 
oversteekplaatsen voor terug. Daarnaast wordt het zicht voor 
automobilisten sterk verbeterd door betere verlichting en het kappen van 
bomen die dit zicht belemmeren. Binnen het projectgebied worden nieuwe 
bomen teruggeplaatst, volgens de afspraken van de herbeplantingsplicht. 
Aan de hand van de vragen en opmerkingen van omwonenden wordt het 
voorlopig ontwerp nu verder uitgewerkt. In september 2016 wordt het 
definitieve ontwerp gepresenteerd en in het voorjaar van 2017 zullen de 
werkzaamheden starten. Voor nadere informatie, vragen en antwoorden 
kunt u kijken op www.schiedam.nl/laanvanboles.

Bibi en Marieke kwamen in de winter kleine meisjes tegen 
met gescheurde kleding, open schoenen en een zomerjas. 
Toen ontstond het idee om kleding te gaan verzamelen voor 
de mensen in de wijk die dat het hardste nodig hebben. 
Zo werd de kledingbank opgericht en inmiddels weten 
veel mensen deze voorziening te vinden. In de kleine 
ruimte staan tegen elke muur schappen waarin kleding 
ligt opgevouwen. Voordat het zover is wordt de kleding 
uitgezocht en gewassen door de vrijwilligers. Mensen die 
van de voedselbank toestemming hebben gekregen mogen 
hier kleding komen halen. De kledingbank is een prachtig 
voorbeeld van wat vrijwilligers kunnen betekenen voor hun 
medebewoners in Schiedam Groenoord.

HErinriCHTing Laan van BoL’Es

Samen met haar tien vrijwilligers runt Bibi de kledingbank in het Groenoordhuis-Zuid. Op dinsdag- 
en donderdagochtend nemen zij kleding in, maar ook schoenen en speelgoed. De dames zetten zich 
op allerlei manieren in. Onlangs leverde een actie bij Bas van der Heyden, met ondersteuning van 
WOT-Groenoord en WOT-Noord, nog 350 euro aan lang houdbare levensmiddelen op!

dE kLEdingBank van groEnoord

Noteert u 29 november vast in uw agenda?
Zoals u van ons gewend bent houden we minstens 
één maal per jaar een netwerkbijeenkomst met alle 
vrijwilligers en actieve bewoners. Dus met u!

We gaan samen bespreken welke activiteiten er zoal in 
de wijk georganiseerd worden. Dit alles doen we onder 
het genot van een hapje en drankje. De uitnodiging met 
agenda krijgt u nog van ons. Heeft u geen uitnodiging 
ontvangen, belt u ons daar dan om.
Orhan Zengin 06 10 55 31 90
Dinie de Waal 06 30 98 81 46

UiTnodiging 
nETwErkBijEEnkomsT
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Bij WOT Groenoord werken mensen die deskundig zijn 
op het gebied van onderwerpen zoals eenzaamheid, 
wonen, mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving en 
schulden. Het WOT werkt in de wijk nauw samen met 
vrijwilligers, scholen, kerken, (sport)verenigingen, 
huisartsen en aanbieders van zorg en welzijn, waaronder 
Senioren Welzijn en SWS Welzijn. Met u dus!

Hulp is dichterbij dan u denkt
Groenoorders die informatie, advies en/of onder-
steuning nodig hebben zijn van harte welkom bij het 
WOT. U kunt tijdens de openingsuren gewoon 
binnenlopen, of een afspraak maken (bijvoorbeeld bij u 
thuis) via de telefoon of e-mail. Indien nodig krijgt u 
een eigen contactpersoon.

Inventarisatie van het probleem
De WOT-medewerker helpt u eerst bij het scherp 
krijgen van uw vraag of probleem. Samen onderzoekt u 
vervolgens wie kan helpen bij de oplossing ervan. 
In eerste instantie gaat u op zoek naar hulp in uw 
eigen omgeving. Bij familie, vrienden, buren of 
vereniging. Is die hulp niet of in onvoldoende mate 
aanwezig, dan kunnen wij ervoor zorgen dat u toegang 
krijgt tot specialistische hulpverleners. Het WOT 
behandelt alle hulpvragen 
uiteraard vertrouwelijk. Aan onze 
dienstverlening zijn geen kosten 
verbonden.

Waarvoor kunt u bij uw 
WOT terecht?
De lijst hiernaast is niet volledig, 
maar geeft een goed beeld:

n  Wonen: Wanneer u dakloos bent of dreigt te 
worden, huurtoeslag wilt aanvragen, er aanpassingen 
aan uw woning nodig zijn.

n  Opvoeden: Wanneer uw kind spijbelt, verslaafd is, 
gepest wordt of bij andere gezinsproblemen.

n  Welzijn: Wanneer u zich eenzaam voelt, niet goed 
kunt lezen of rekenen, op zoek bent naar activiteiten in 
de wijk waar u aan kunt deelnemen of die u zelf zou 
willen organiseren.

n  Zorg: Wanneer u zorg nodig heeft voor uzelf, 
iemand uit uw gezin of bijvoorbeeld voor uw buren. 
Bij vragen over mantelzorg en bij lichamelijke en/of 
psychische problemen.

n  Werk: Wanneer u vrijwilligerswerk wilt doen of 
actiever wilt worden in uw wijk.

n  Inkomen: Wanneer u problemen heeft om rond te 
komen, hulp nodig heeft bij schulden of bij uw 
financiële administratie.

Ook als u het gewoon even niet meer ziet zitten en het 
gevoel hebt dat uw directe omgeving geen hulp kan 
bieden, kunt u bij WOT terecht.
Wat uw leeftijd ook is en welke vraag u ook hebt, u 
vindt bij ons een luisterend oor. We hebben zeker niet 
altijd een pasklaar antwoord. En soms vertellen we u 
waar u terecht kunt met uw vraag, als we zeker weten 
als iemand anders u beter kan helpen.

WOT Groenoord, Van Beethovenplein 162. Kijk op 
www.wotschiedam.nl voor de inloopspreekuren.
U kunt ook bellen (010 75415150) of e-mailen.

Hebt u vragen over zorg, welzijn, wonen, opvoeden of inkomen? Als inwoner van Groenoord kunt u altijd 
terecht bij het WOT (WijkOndersteuningsTeam). De deur staat vaak gewoon open!

HET wijkondErsTEUningsTEam is Er voor U

Het WOT-team Groenoord.
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Ontstaan
Samen met vier moeders uit hun buurt hebben de 
Anneke’s in 2013 de Van Raalte Kids opgericht omdat 
er in de woonomgeving weinig activiteiten waren voor 
kinderen tot 12 jaar. Er werd gestart met flyers en 
een Facebook-pagina en inmiddels is het uitgegroeid 
tot een bekend festijn waar 100 à 150 kinderen uit de 
wijk Groenoord gebruik van maken. Een vast team van 
vrijwilligers organiseert de activiteiten en zorgt ervoor 
dat er veel variatie is in de activiteiten.

Activiteiten
Alle activiteiten van de Van Raalte Kids zijn gratis te 
bezoeken en iedereen is welkom! Er is gratis drank 
en lekkers en vrolijke muziek mag niet ontbreken. De 
activiteiten vinden zes keer per jaar plaats, tijdens de 
schoolvakanties op een grasveld bij het Van Raalteplein. 
Van Raalte Kids is altijd op een zaterdag. Of het nu een 
stormbaan, spetterfeest of spelletjes zijn, het is altijd 
heel gezellig en de kinderen, maar zeker ook de ouders 
en belangstellenden hebben veel plezier. Bij minder 
weer wordt er een grote tent opgezet. De veiligheid 
van de kinderen is heel belangrijk, daarom is er is altijd 
een EHBO’er aanwezig. 

Ondersteuning
Anneke nam contact op met de gemeente om haar 
ideeën te bespreken. De gemeente wist dit initiatief 
zeer te waarderen en ondersteunt Van Raalte Kids 
nu met een jaarlijks budget. Stichting Activiteiten 
Groenoord (SAG) levert de benodigde spullen. Ook 
Jumping4all levert materialen. Jongeren en ouderen uit 
de buurt helpen waar nodig mee.

Waardering
De Van Raalte Kids krijgen veel complimenten van de 
kinderen die niet met vakantie gaan. Mocht je je willen 
aanmelden en/of meehelpen bij een activiteit, laat dit 
weten aan het secretariaat: 06-41091779 of kijk op 
de website: raaltekids-groenoord.nl. Daar kun je ook 
informatie vinden of foto’s bekijken.

De glimlach van een kind, je hart gloeit ervan!
Vrijwilligers Anneke van Henten en Anneke 
Kalkhoven vertellen over de Van Raalte Kids.

dE van raaLTE kids

Wij zijn op zoek naar verhalen over wat 
mensen in de wijk verbindt. Voelt u zich 
verbonden met Groenoord? Wanneer voelt 
u zich prettig in Groenoord, de omgeving 
waarin u woont, leeft en actief bent? 

Is dat in contact met uw buurtgenoten, 
op straat, in uw eigen huis, of elders? 

In wat voor contacten bent u gelukkig, 
voelt u zich echt verbonden en wat is 
daarvoor nodig? Misschien is dat als u 
samen een feest organiseert, door de wijk 
wandelt of fietst. Of bij een openhartig 
gesprek, als u iemand kunt helpen of 
als iemand u helpt, naar u luistert en 
meedenkt?

Hoe ziet uw toekomstdroom voor 
Groenoord eruit? Droomt u van een 
levendige en actieve wijk waar u uw buren 
kent, elkaar ontmoet en elkaar helpt? 
Een wijk waar voor iedereen een plekje is?

Denk er eens over na welke stap u 
kunt zetten en wat u samen met uw 
buurtbewoners kunt doen. Maak contact 
met elkaar, help elkaar en zoek naar 
gedeelde passies. Geniet samen van het 
leven in Groenoord!

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

Verbonden door het bevrijdingsfeest van 5 t/m 7 mei 2016.
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GROENOORD ZOMERFEEST 2016
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GROENOORD ZOMERFEEST 2016
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Welzijn voor alle Schiedammers 
Zoals elke maatschappelijke organisatie heeft de stichting 
te maken met ontwikkelingen en veranderingen. Dit 
komt onder meer door veranderende wetgeving die 
invloed heeft op onze taken. De voortdurende aandacht 
voor kwaliteits-verbetering is mede bedoeld om te 
kunnen waarborgen dat de diensten beantwoorden aan 
de eisen, wensen en verwachtingen van onze 
bewoners. Kwaliteit staat daarom centraal in het beleid. 
Onze  klanten zijn bewoners van alle leeftijden in de 
diverse wijken van Schiedam.

Samenwerken met bewoners
De sociaal werkers kennen de buurt als geen ander en 
kijken wat nodig er is om participatie, saamhorigheid 
en leefbaarheid te bevorderen. Daarbij gaan ze ervan 
uit dat bewoners veel zelf kunnen en doen. Daar waar 
nodig adviseren en ondersteunen de sociaal werkers.

Voorbeelden van activiteiten en projecten

Opboksproject voor 
jong en oud
Meestal ontstaat een 
project doordat er 
bepaalde problemen 
zijn geconstateerd. 
Bijvoorbeeld 
overgewicht, weinig 
zelfvertrouwen, 
weinig invulling van vrijetijdsbesteding, sociaal 
isolement of veelvuldig gamegedrag.

Het opboksproject werd een succes door de combinatie 
van het sportaanbod en het direct kunnen inspelen 
op hulpvragen van de deelnemers. Belangrijk was de 
rol van actieve vaders die de docent ondersteunden, 
met als toekomstvisie het zelfstandig kunnen draaien 
van de activiteit. De opkomst was groot en groeit nog 
steeds. Er wordt zelfs nagedacht over het opstarten van 
meerdere groepen!

Infomarkt Internationale Vos
Gedurende de infomarkt hebben meerdere vrijwilligers 
ons ondersteund in het verzorgen van informatie over 
het WOT, welzijnswerk en het activiteitenaanbod. 
Het doel is dat leerlingen meer betrokken raken bij 
activiteiten die in hun wijk worden georganiseerd. 
De infomarkt was een samenwerkingsverband tussen 
het WOT, SWS welzijn, de vrijwilligers en leerlingen 
van de school De Internationale Vos.

SWS Welzijn staat voor Stichting Welzijn Schiedam en werkt constant aan 
verbetering van haar diensten in de gemeente Schiedam. De missie van SWS 
Welzijn is vitale bewoners in vitale wijken. Toegespitst op de wijk Groenoord, 
spelen de sociaal werkers van SWS Welzijn die werkzaam zijn in de wijk 
Groenoord hierop in. 

sws wELzijn sCHiEdam
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kinderen om iets te doen. Hij vindt het jammer dat er 
weinig activiteiten zijn voor jongeren in de buurt. De 
gemeente mag hier wat hem betreft meer energie in 
steken. Ook het zwerfvuil blijft een probleem. João is 
van mening dat de mensen meer zorg moeten hebben 
voor hun omgeving.
Af en toe heeft hij het moeilijk met het werkeloos zijn. 
Soms kan hij er niet van slapen. Een baan als conciërge 
of huismeester zou hij graag willen doen. Ook zou hij 
graag een plek vinden om samen te komen met andere 
mensen uit Kaapverdië. 
Mocht iemand contact met João willen opnemen om te 
praten of samen iets op te pakken, dan kan dat via de 
redactie: info@schiedam-groenoord.nl

João Brito, 55 jaar, is opgegroeid in Kaapverdië en kwam in 1989 naar Nederland. Sinds 2002 woont 
hij in Schiedam-Groenoord, waar hij het erg naar zijn zin heeft. Zijn ogen glinsteren als hij het over 
zijn drie dochters heeft, Meleida, Zumayra en Kishira.

in gEsprEk mET joÃo BriTo

Alex Glijn en Yoran van Leeuwen willen zich 
graag aan u voorstellen. Zij zijn wijkagenten in 
Schiedam Groenoord en derhalve 
verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken 
waarbij de politie inzet pleegt. 

groEnoord wijkagEnTEn aLEX En Yoran

João is een actieve buurtbewoner. Hij doet in de buurt 
kleine reparaties aan fi etsen; ligt er een verroeste fi ets 
in de bosjes dan wordt João geroepen. Hij probeert 
er altijd iets van te maken. Wil je een fietsband leren 
plakken dan kun je bij hem terecht. Regelmatig helpt 
hij zijn buurtgenoten met klusjes. In Kaapverdië was 
João chef bij een grote voedingsketen, in Nederland 
begon hij bij een schoonmaakketen en pakte hij een 
studie meet- en regeltechniek op. Helaas is hij nu 
werkeloos en gezien zijn leeftijd is het moeilijk om een 
baan te vinden.
João vind het prettig wonen in Groenoord. Hij is 
erg blij met het speelpark voor kleine kinderen, dat 
geeft veel dynamiek en het park is uitnodigend voor 

Links: Alex Glijn, rechts Yoran van LeeuwenLinks: Alex Glijn, rechts Yoran van Leeuwen

‘Alex Glijn is uw vaste wijkagent en Yoran van 
Leeuwen zal hem een aantal maanden bijstaan. Beiden 
houden wij ons bezig met diverse werkzaamheden. 
Om dat effectief te kunnen doen, hebben wij contact 
met diverse netwerkpartners in uw wijk. Een aantal 
voorbeelden zijn: de gemeente, scholen, Irado, 
Woonplus, Jeugdzorg, Justitie, wijkondersteuningsteam 
(WOT) en nog vele anderen. 

Naast deze samenwerkingsverbanden zijn wij ook 
verantwoordelijk voor het opzetten van acties 
die een bijdrage leveren aan uw veiligheid c.q. 
veiligheidsgevoel. Ook het bekende reguliere 
politiewerk zoals verkeer, toezicht, bemiddeling, 
strafzaken en sociale problematiek wordt door ons 
opgepakt. Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er de 
laatste weken een aantal acties in de wijk hebben 
plaatsgevonden. Bij een van de acties op de Laan 
van Bol’Es, hebben honderdvijftig wijkbewoners een 
enquête ingevuld over hun veiligheidsgevoel en welke 
zaken er volgens hen door de politie en hun netwerken 
opgepakt zouden moeten worden. Als wijkagenten 
vinden wij het belangrijk dat hier gehoor aan wordt 
gegeven. Daarom zullen er in de nabije toekomst nog 
meer acties in de wijk worden ontplooid als vervolg op 
de enquête. 

Verder zullen wij de komende twee maanden in uw 
wijk aanwezig zijn met een tent waar we koffi e en 
thee schenken. Her en der zetten wij deze tent op en 
nodigen we mensen uit om de dialoog met ons aan te 
gaan. We doen dit om dichter bij de mensen te komen 
en de drempel naar de politie te verlagen. Zo krijgen 
wij uw verhalen uit eerste hand. U kunt via onze 
Facebookpagina ‘Politie Schiedam Groenoord’ volgen 
waar wij de tent opzetten. We zullen dit aangeven 
onder het motto ‘Lokaal weten wij het allemaal’. U bent 
van harte welkom om uw belangen met ons te delen.’

Vriendelijke groeten,
Alex Glijn en Yoran van Leeuwen



12

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  A U G U S T U S  2 0 1 6

Op dinsdag en donderdag is de tuin geopend van half 
tien tot twaalf uur. Enkele vrijwilligers zijn druk aan 
het oogsten, want om elf uur worden de producten 
in Groenoord verzameld en weggebracht naar de 
uitdeelpunten bij de Baan, het Dreesplein en de Ark.
 
Biologisch groenten kweken
Henk laat ons de kleine eenvoudige kas zien die de 
tuin rijk is. ‘Van dit kasje hebben we een hoop plezier. 
Hier kweken wij onze zaden op tot pootbare plantjes 
die het in de tuin op eigen kracht verder moeten doen. 
Hun grootste vijanden zijn de naaktslakken die zich 
‘s nachts te goed doen aan het gewas!’
De gewassen staan er goed bij. Vooral de rabarber doet 

het goed dit jaar. Even verderop zien we vier dames 
aardbeien plukken, ze vullen er heel wat doosjes mee. 
‘Die gaan vandaag nog naar de mensen. Verser kun je 
ze niet krijgen’, vertelt Henk trots.
De tuinbonen, sla, radijs en andijvie zijn al geoogst. 
Maar er groeit nog genoeg. We zien een bed vol uien, 
boerenkool, stokbonen, mais, aalbessen, prei, knoflook, 
bieten en peultjes. Bij een stukje ‘oerbos’ groeien 
prachtige bramen.

Wie wil komen helpen als vrijwilliger?
Als ik aan Henk vraag wat er nog ontbreekt aan de tuin 
dan heeft hij zijn antwoord al klaar. ‘We hebben meer 
vrijwilligers nodig die de tuin kunnen bijhouden en de 
producten kunnen oogsten. Het werk hier is niet alleen 
prettig om te doen maar je helpt er daadwerkelijk 
mensen mee! Het is maar drie uurtjes in de week, je 
bent in de buitenlucht, maakt deel uit van een gezellig 
team en het is nog goed voor je body ook! Straks gaan 
we gezellig koffiedrinken met elkaar en als het regent 
doen we dat in de boerderij.’

Kom eens kijken in de tuin. Ik weet zeker dat 
u enthousiast wordt!
De tuin is op dinsdag en donderdag open van 9:30 tot 
12:00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website: voedselbanktuinierenschiedam.nl of op de 
Facebookpagina ‘Voedselbank tuinieren Schiedam’. 
U kunt ook contact opnemen met coördinator 
Henk Ravensbergen 06-48647512.

Vrijwilligers halen de rijke aardbeienoogst binnen.

‘s-Morgens geplukt, ‘s-middags bij de mensen thuis!

Op een zonovergoten donderdagochtend ontmoet ik Henk Ravensbergen, coördinator van de Voed-
selbanktuin in Groenoord. Er zijn drie tuinen voor de Voedselbank: in Groenoord, op Vijfsluizen en 
op het Witbautplein in Nieuwland. Henk leidt ons door de tuin die hier al vier jaar naast boerderij 
Landvreugd ligt. Een oase-achtig paradijs in een drukbevolkte wijk van Schiedam Groenoord.

wiE HELpT mEE in dE voEdsELBankTUin?
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WIST U DAT..... de voedselbanktuin 
vrijwilligers nodig heeft om groente- en 
fruitproducten te kunnen oogsten?

 

WIST U DAT..... dat maar drie uurtjes per 
week kost, u lekker in de buitenlucht bent 
en nieuwe mensen leert kennen?

WIST U DAT..... u kleding en speelgoed kunt 
afl everen in het Groenoordhuis-Zuid, op 
dinsdag- en donderdagochtend, voor mensen 
in uw wijk die dat hard nodig hebben?

WIST U DAT.....piekeren de zorgen voor 
morgen niet wegneemt, maar wel de kracht 
van vandaag?

WIST U DAT..... uw inzet voor uw medemens 
gewaardeerd wordt en contact met elkaar 
oplevert? 

WIST U DAT.....de redactie uw bijdrage in 
deze rubriek op prijs stelt? Mail uw ideeën 
naar info@schiedam-groenoord.nl

Schiedammer Adri 
Edenburg is grafi sch 
vormgever van dit 
magazine en bijt het spits 
af met deze column. 

Schiedammer Adri 
Edenburg is grafi sch 
vormgever van dit 
magazine en bijt het spits 
af met deze column. 

C o L U m n

Mijn eerste kennismaking 
met vrijwilligerswerk heb 
ik opgedaan in Bleiswijk. 

Via de kerk kwamen mijn 
vrouw en ik in 1976 in een huiskamer-gesprekskring 

terrecht. Zo leerden we al spoedig mensen uit ons 
nieuwe dorp kennen. Eén daarvan vertelde enthousiast 
over de Bleiswijkse Christelijke Jongeren Vereniging. 
Het CJV had knutselclubjes voor jongens en meisjes 
van alle leeftijden. Mijn vrouw was direct enthousiast 
en werd leidster. Ik vond het leuk om voor het CJV een 
clubkrantje te maken. 
Natuurlijk kostte dat best wel veel van onze vrije tijd 
maar we kregen er veel voor terug. We leerden dat de 
kinderen met veel plezier naar de club kwamen. Ook 
ontstonden er vriendschappen tussen de jeugdleidsters 
en bestuursleden. Vriendschappen die na veertig jaar 
nog steeds bestaan!

Bij het maken van de Activiteitenagenda Groenoord 
moest ik toch even aan die tijd terugdenken. Ook 
hier in Groenoord zijn vele vrijwilligers actief die 
hun talent en tijd inzetten voor kinderen, ouderen en 
alleenstaanden. We mogen niet verwachten dat een 
gemeentebestuur alles voor ons regelt en oplost. Ja, de 
grote bouwstenen worden ons aangeleverd. Maar er is 
ook cement nodig om het hele bouwwerk in stand te 
houden. Wilt u het cement zijn voor dit bouwwerk?

Misschien bent u geen verenigingsmens maar bent u 
een goede buur die oog heeft voor een alleenstaande 
of graag oppast op de kinderen van een ander?
Of helpt u mensen die afhankelijk zijn van de voedsel-
bank door een uurtje te helpen in de voedselbanktuin? 
Juist u bent zeer welkom in onze wijk.

Er zijn mensen in onze wijk die best eens naar een 
activiteit willen gaan maar dat niet alleen durven. U kunt 
hen een zetje geven door een keer met ze mee te gaan.

In dit magazine laten we zien wat er in Groenoord 
gebeurt en nodigen we u uit om deel te nemen aan 
activiteiten. In het bijzonder om nieuwe contacten te 
leggen en nieuwe vriendschappen te laten ontstaan.

Wilt u deze ruimte ook eens vullen met uw column? 
Stuur dan uw tekst op naar 
info@schiedam-groenoord.nl. De redactie kiest de 
volgende column uit de inzendingen die binnenkomen. 
Houdt u wel rekening met de beschikbare ruimte?

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

Bij het maken van de Activiteitenagenda Groenoord 

Vrijwilligers zijn het cement 
van onze samenleving, 

óók in Groenoord!

Wilt u een activiteit ondernemen 

voor uw medebewoners of wilt u zich 

persoonlijk ergens voor inzetten in 

uw wijk? Neemt u dan contact op met:

Orhan Zengin (06-10 55 31 90) of 

Brahim Ayadi (06-34 94 12 52)
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wEkELijksE aCTiviTEiTEn groEnoord        aUgUsTUs, sEpTEmBEr, okToBEr

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

openingstijden woT
maandag 10.00-13.00 uur
woensdag 10.00-13.00 uur
donderdag 10.00-13.00 uur
van Beethovenplein 161
3122 vL  schiedam

10.00-12.00  BUUrTkraCHT  van Beethovenflat spreekuur 010-426 30 09
11.00-12.00  wandELEn  vertrekpunt ‘t Fransje  voor vrouwen  
13.00-15.00  zwEmLEs/ aQUajoggEn zwembad groenoord  voor vrouwen, (e4,-) v.a. sept. 06-46314821
13.00-17.00  kLavErjassEn  van Beethovenflat  06-25314711
13.30-15.30  zELF kLEding rEparErEn  groenoordhuis-zuid  voor vrouwen  
17.00-19.00  sporTinsTUiF  groenoordhal of margriethal voor jongeren v.a. oktober 06-34941252
18.30-23.00  BridgE  van Beethovenflat  aanmelden verplicht 010-4713328
19.00-21.00  worksHop  Het zimmertje  voor senioren 06-51223168

maandag activiteit   locatie bijzonderheden contact

dinsdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

‘t Fransje  Lisztplein 
Beethovenflat   van Beethovenplein 161, iedere dag geopend
 (behalve zaterdag) van 09.00 tot 16.00 uur.
 de eerste drie weken van augustus gesloten.
groenoordhuis-zuid  diepenbrockstraat 31a
groenoordhuis-midden  Bart verhallenplein 50a
de weerklank  Cornelia van zantenplein 51
gymzaal Loep  peter van anrooylaan 3
Het zimmertje  Louis zimmermannplein 55a, www.hetzimmertje.nl
van raalte kids  albert van raaltenplein, anneke-kalkhoven@live.nl
Evenement watermouse  jozef oreliosingel

  Lisztplein openingstijden woTopeningstijden woTopeningstijden woT

09.00-12.00  sprEEkUUr sosCo  groenoordhuis-midden   06-43911058
13.00-15.00  jUrk & Co  groenoordhuis-zuid  verwijzing woT nodig 06-51761757
13.30-15.30  CrEa-middag  van Beethovenflat  iedereen welkom 010-4705158
13.30-15.30  nEdErL. ConvErsaTiELEs groenoordhuis-midden    
14.00-16.00  onTmoETing BEwonErs  de weerklank  010-4718009
15.30-17.00  HUiswErkBEgELEiding  groenoordhuis-midden  voor kinderen sosco 06-43911058
16.00-17.00  kidszUmBa  gymzaal Loep   voor kinderen v.a. september 06-30988146
17.00-18.00  zUmBa  gymzaal Loep   v.a. september 06-30988146
19.00-21.00  BiLjarTEn  Het zimmertje  aanmelden verplicht 06-25314711

10.00-12.00  BUUrTkraCHT  van Beethovenflat spreekuur 010 426 30 09
10.00-12.00  onTmoETing BEwonErs  de weerklank  010-4718009
13.30-15.30  knUTsELmiddag  groenoordhuis  voor kinderen vanaf 6 jaar 06-30988146
15.00-16.30 EngELsE LEs van Beethovenflat  010-4705158
16.00-18.00  HUiswErkBEgELEiding  groenoordhuis-midden  sosco 06-43911058

woensdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  A U G U S T U S  2 0 1 6
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wEkELijksE aCTiviTEiTEn groEnoord        aUgUsTUs, sEpTEmBEr, okToBEr

09.00-12.00  sprEEkUUr sosCo  groenoordhuis-midden   06-43911058
09.00-11.00  jUrk & Co  groenoordhuis-zuid  verwijzing woT nodig 06-24993785
10.00-12.00  BUUrTkraCHT  van Beethovenflat spreekuur 010 426 30 09
13.00  Bingo  van Beethovenflat  3e donderdag v/d maand 010-4705158
14.00 FiLmmiddag van Beethovenflat  1e donderdag v/d maand (gratis) 010-4705158
14.00-16.00  BUUrTkraCHT  van Beethovenflat spreekuur  
14.00-16.00  onTmoETing BEwonErs  de weerklank  010-4718009
14.00-16.00  sjoELEn  Het zimmertje  06-51223168
15.00-17.00 mannEngroEp groenoordhuis-midden  06-34710040
17.00  gEzamEnLijkE maaLTijd de weerklank  1e en 3e v/d maand 010-4718009
  warme maaltijd e 5,- soep e 4,50. aanmelden verplicht, 

17.45-18.45  zELFvErdEdiging  gymzaal Loep  voor vrouwen 06-30988146
19.00-21.00  opBoksEn  gymzaal Loep  voor jong en oud v.a.12 jaar 06-34941252
19.00-21.00  BiLjarTEn  Het zimmertje aanmelden verplicht 06-51223168

9.00-11.00  nEdErLandsE LEs  de weerklank  010-4718009
11.00-12.30  LUnCH (Life College) van Beethovenflat  om de week 010-4705158
16.00-18.00  CrEaTiEvE modEworksHop van Beethovenflat  voor tienermeiden en bewoners 06-30988146
16.00-17.00  kidsvoETBaL  gymzaal Loep  8-12 jaar 06-30988146
17.00-18.00  damEsvoETBaL  gymzaal Loep  vanaf 14 jaar 06-30988146
18.00-21.00 aCT. voor jongErEn groenoordhuis-midden sosco 06-43911058
18.00-20.00 sporTinsTUiF voor jongeren gymzaal de Loep sosco 06-43911058
19.00-22.30  dansLEs voor senioren  van Beethovenflat  aanmelden verplicht 010-4705158

donderdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

vrijdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

BEL voor aCTUELE inFormaTiE Uw ConTaCTpErsoon oF kijk op: www.sCHiEdam-groEnoord.nL

niET wEkELijksE aCTiviTEiTEn groEnoord 

16.30  dinErEn  van Beethovenflat  aanmelden verplicht, e 5,75 010-4705158
17.45-18.45  dansworksHop  sportinstituut schiedam  voor jongeren   010-4090909
19.00-21.00  kaarTEn makEn Het zimmertje workshop 06-51223168
  

woensdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

14.00-16.00  onTmoETing BEwonErs  de weerklank   010-4718009 

13.30-16.30  vrij dansEn  van Beethovenflat   010-4705158

zaterdag activiteit   locatie  contact

zondag activiteit   locatie  contact 

20 augustus van raaLTE kids ‘ren je rot sportdag”   12.00 - 17.00 uur van raalteplein 06-41091779
  8 september  wijkovErLEg voor vrijwilligers werkers 20.00 uur van Beethovenplein 010-75415150 
  8 september  TonEELworksHop kennismakings workshop 19.00 uur volgt z.s.m.  06-10553190
10 november THEaTErvoorsTELLing 16.30 uur wennekerpand 06-10553190 
29 november nETwErkBijEEnkomsT 18.00 uur van Beethovenplein 06-10553190 

data activiteit   bijzonderheden aanvangstijd locatie contact

15
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Wij willen graag in contact 
komen met u. 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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enthousiaste senioren die nog actief willen zijn. 
Welzijn begint immers met meedoen, erbij horen 
en u betekenisvol kunnen inzetten. 
Ook op latere leeftijd!

Wij zoeken 
senioren die korte, 
afgebakende 
klussen kunnen doen 
wanneer het hen 
uitkomt.

Wij zoeken senioren 
die hun activiteiten 
en initiatieven 
richten op 
medebewoners die 
ondersteuning nodig 
hebben.

wEEk van HET gELUk
Wij denken dat ‘geluk’ iedereen in de stad kan 

inspireren een steentje bij te dragen in de strijd tegen 

EENZAAMHEID
Daarom organiseren we in Schiedam tijdens de landelijke 

Week tegen Eenzaamheid, de Week van het Geluk. 

Van donderdag 22 september 
tot en met zaterdag 1 oktober 2016. 

In de Week van het Geluk maken we zichtbaar waar, 
hoe, wanneer, met wie en voor wie Schiedammers 

geluk maken. Alle ad hoc activiteiten, zoals de Langste 
Eettafel (of was het toch de Gezelligste?), dragen bij 

aan het bekend maken van al die andere reguliere 
initiatieven, ontmoetingen, gesprekken, wandelingen 
en wat we verder nog in de stad doen om het leven 

geur en kleur te geven.

Laat ons weten welke activiteit of welk initiatief 
(achter de voordeur, in de straat, de wijk of de stad, 

dat maakt niet uit) je op de kaart wilt zetten.

Voor meer info: Mirjam Schippers via 010 -219 1775 
(ma/di/do) of m.schippers@schiedam.nl

Orhan Zengin  06 10 55 31 90  
zengin@wotschiedam.nl
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