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WEEk VAN HET GELuk VAN
21 SEPTEmBER TOT 1 OkTOBER
In de Week van het Geluk organiseren wij
voor u veel mooie activiteiten. Komt u ook?

Wij denken dat het woord GELUK iedereen in
de stad kan inspireren om een steentje bij te
dragen aan de strijd tegen EENZAAMHEID.
Daarom organiseren we in Schiedam de Week
van het Geluk tijdens de landelijke Week tegen
Eenzaamheid. Dit jaar is dat van woensdag 21 september
tot en met zaterdag 1 oktober 2017.

Coverfoto: Rudebeats
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In juni 2017 staat Schiedam
in het teken van theater
in de wijk. In het Wild
verbindt Schiedams cultureel
erfgoed en verhalen
van Schiedammers.
Meer info:
www.schiedam-groenoord.nl

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

Voorlopig programma:
● Donderdag 21 september 15.00 (?), start Week van het Geluk,

Activiteitencentrum Beethoven, van Beethovenplein 161
● Vrijdag 22 september, crea-middag voor jong en oud, van

Beeethovenplein 161
● Zaterdag 23 september, middag Shanty-koor met poffertjes
● Zondag 24 september, bewegen bij de Harg-Spaland
● Maandag 25 september 14.00, voorlezen bij de Weerklank, Cornelia van

Zantenplein 55a
● Dinsdag 26 september, mantelzorgdag
● Woensdag 27 september 14.00, spelletjes voor jong en oud, in de

Weerklank
● Donderdag 28 september, middagdebat in het Zimmertje, Louis

Zimmermannplein 55a
● Vrijdag 29 september 13.30, puzzeltocht door Groenoord voor rolstoel en
scootmobiel
● Zaterdag 30 september, ?
● Zondag 1 oktober, middag dansen in Activiteitencentrum Beethoven.
Dit is een voorlopig programma van Groenoord. Exacte tijden volgen nog.

kIJk REGELmATIG
OP dE WEBSITE VOOR ACTuELE INFORmATIE:
WWW.SCHIEdAm-GROENOORd.NL

TIEN JAAR zOmERFEEST

REdEN GENOEG Om FLINk uIT TE PAkkEN!

Zoals u ongetwijfeld weet, wordt ieder jaar het Zomerfeest Groenoord georganiseerd. Een hele dag
plezier, vertier, sport en cultuur voor jong en oud. Het bijzondere aan dit feest is vooral dat het
georganiseerd wordt door Groenoorders zelf.
Om het 10-jarig jubileum te vieren, wordt het Zomerfeest
op 1 juli 2017 grootser opgezet dan ooit. Dit zal vooral te
merken zijn op het hoofdpodium, waar gerenommeerde
en zelfs wereldberoemde bands voor u zullen optreden.
Lees maar verder.
Er is volop entertainment voor kinderen (springkussens,
diverse spellen, schminken) en ook aan de oudere jeugd
is gedacht door middel van een sportplaza. Diverse
kinderen en tieners uit de wijk treden op met dans en
een modeshow. Het Zimmerkoor zal voor de wat oudere
volwassenen haar zangtalenten ten gehore brengen.
Verder staan er informatiekramen als u ergens meer over
wilt weten. Koffie, thee en limonade zijn gratis voor
iedereen. Daarnaast staat er een foodplaza waar u, tegen
betaling, kunt genieten van lekkere gerechten.

Het hoofdpodium
Dé smaakmaker van dit jaar wordt toch echt wel het
hoofdpodium. Wat dacht u van de band Drums United?
Drums United is een percussieband die bestaat uit
muzikanten uit zo’n beetje alle werelddelen. Onder
leiding van Lucas van Merwijk bespelen de bandleden
samen slaginstrumenten uit verschillende landen.
Hierdoor versmelt alles tot één ritmisch geheel.

THE LIMELITES
Rudebeats
Tot slot, speciaal voor de jeugd, onze eigen Schiedamse
rapper Rudebeats. Eigenlijk doen we hem tekort door
hem rapper te noemen, want hij doet veel meer dan
dat. Maar dat gaan wij hier niet verklappen. Laat u
verrassen!

RUDEBEATS

The Limelites
En wat te denken van The Limelites? Wederom een
fantastische kwaliteitsband. Deze acht leden tellende
band speelt ska en early reggae.

Wij houden u op onze
website verder op de
hoogte van Zomerfeest
Groenoord 2017 en zullen
flyers verspreiden en posters
ophangen op drukbezochte
plekken.

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

Zet u zaterdag 1 juli 2017
alvast in uw agenda? In
het park aan de Jozef
Oreliosingel zullen wij
dan samen met veel
plezier, lol, muziek en
culinair genot de zomer
van 2017 inluiden.

Meer info:
schiedam-groenoord.nl
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Henk Ponte duikt wat dieper in het verleden van Groenoord

WIE WAS ARIJ VAN BOL’ES?

Iedereen uit Groenoord komt er vaak: de Laan van Bol’Es. Deze zomer gaat er veel
veranderen rondom deze doorgangsweg. De gemeente heeft al opdracht gegeven
tot het kappen van bomen en grondwerk voor het vervangen van leidingen.
Er gaat veel gebeuren! Maar wie weet hoe de laan aan zijn naam komt?

Weinigen onder ons weten dat denk ik. Ingeklemd
tussen straten met namen van bekende en minder
bekende componisten en musici zou je denken dat
Bol’Es ook uit deze hoek komt.
Niets is minder waar, het blijkt te gaan om een
stadsarchitect uit lang vervlogen tijden. Arij van
Bol’Es leefde van 1694 tot 1776 en was de zoon van
een rondtrekkende molenmaker. Zijn grootvader
had zich gevestigd in het dorpje Bolnes, vandaar
de geslachtsnaam. In 1724 werd Arij stadsarchitect
van Schiedam. Hij bouwde onder meer het
Klokkenluidershuisje, het Proveniershuisje en het
stadspark de Plantage. De afstammelingen van deze Arij
hebben tot 1827 de stadsarchitecten geleverd.
We zijn benieuwd hoe de herinrichting van deze laan
eruit zal gaan zien! Hieronder alvast een blik op de
tekentafel. Een afbeelding van Arij van Bol’Es hebben
we niet kunnen vinden, maar wel een afbeelding van
de oude Laan van Bol’es. De laan liep naar boerderij
Landvreugd, op de foto gezien in westelijke richting
met op de achtergrond de Vlaardingseweg.
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Gemeente Archief Schiedam. Foto A.F. Wiegel

ENQuÊTE
VEILIGHEIdSBELEVING
GROENOORd
Voor een onderzoek in combinatie met een scriptie
voor het vierde jaar van de opleiding Integrale
Veiligheid heeft Timon de Vries, stagiair bij de
gemeente Schiedam, een vragenlijst opgesteld. Deze
vragenlijst heeft betrekking op de veiligheidsbeleving
in Groenoord. Het onderzoek van Timon zal ook
door de gemeente gebruikt worden bij de aanpak
van veiligheid. Door het invullen van deze 5 tot
10 minuten durende enquête helpt u Timon en de
gemeente Schiedam met het onderzoek. Type de
onderstaande link in uw browser en vul de enquête
tot uiterlijk 13 juni in:

HuLP VANuIT dE WIJk
EN VOOR dE WIJk
Henk Ponte - Ik spreek met Esther Prins.
Ze woont vier jaar in Groenoord. De eerste periode was niet echt gemakkelijk voor haar en ze
voelde zich erg eenzaam. Tijdens de Week tegen
de Eenzaamheid had Esther een gesprek met
een vrijwilligster. Hierdoor kwam ze in aanraking met vrijwilligerswerk in Groenoord.

https://www.survio.com/survey/d/
C9H3A1H3L9P3G1I6E
Alvast bedankt voor uw medewerking,
namens Timon de Vries en de gemeente Schiedam,
Hüseyin Kalyoncu, wijkprocesmanager.

Hulp vanuit de wijk

Ruud VAN SCHAIk
AkA RudEBEATS
TS
RUDEBEA
HET
1 JuLI OP
zOmERFEEST

Medisch gezien heeft Esther zonder meer flinke
beperkingen. Drie maanden geleden heeft ze een
operatie aan haar schouder ondergaan. Hierdoor
kon ze haar rechterhand enige tijd niet te gebruiken.
Haar buurvrouw bezorgde haar fruit en een ‘culinaire’
mantelzorger heeft dagelijks voor haar gekookt. Dat viel
niet mee voor de kok, want vanwege haar dieet moest
alles tot in grammen worden afgewogen! Ook veel lof
voor de inzet van haar ouders en vriendin Jessica die
haar bijstonden in deze periode.
Haar grote passie is altijd dansen geweest. Helaas
is dat nu niet meer mogelijk, maar Esther ontdekte
rolstoeldansen in de wijk! Wijkagent Alex Glijn en zijn
vrouw zijn meervoudig wereldkampioen in deze tak
van sport. Via het ROG is er budget vrijgegeven voor
de aanschaf van een speciale sportrolstoel. Deze zomer
zal een gloednieuw exemplaar afgeleverd worden.
Esther kijkt erg uit naar de danslessen die door Alex
gegeven gaan worden.

Hulp voor de wijk

Geboren en getogen in Schiedam. Ruud is een
duizendpoot en ademt en leeft muziek. Beatboxen,
zingen, rappen, produceren, teksten schrijven etc.
Ruud is een multitalent en kijkt ernaar uit om 1
juli zijn optreden en diverse workshops tijdens
het Groenoord Zomerfeest te verzorgen. Ruud is
een doorzetter en een harde werker. Hij is een
inspirerend persoon die graag zijn kennis en passie
met Groenoorders wil delen en heeft een verrassing
in petto met een paar gerenomeerde mystery acts!

Esther volgde een cursus om mensen terzijde te staan
met schuldhulpverlening. En inmiddels werkt ze ook
voor Humanitas. Esther is trots dat zij nu mensen kan
helpen! Ze spant zich in voor het jaarlijkse Groenoord
Zomerfeest, bezorgt Groenoord Magazine en is actief
voor de Brandwondenstichting en de hondenspeeltuin
in Vlaardingen. Esther is een vrijwilligster in hart en
nieren. Ze geeft aan dat vrijwilligers zich met elkaar
verbonden voelen. Een heel mooi gegeven. Ondanks
haar beperkingen steekt ze de handen flink uit de
mouwen. Groenoord mag dan ook met recht trots op
haar zijn!

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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Toekomstige kunstenaressen uit Groenoord?
Op 7 april zijn de modemeiden en de creatieve dames van de Beethovenflat naar het Stedelijk
Museum Schiedam geweest. Daar kregen zij een rondleiding waarbij ze van alles hebben geleerd
over optische en kinetische kunst. In twee workshops gaan de dames en meiden nu zelf kunst maken,
onder leiding van een deskundige van Stichting Mooi Werk. Het resultaat hiervan zal op zaterdag 3
juni te bewonderen zijn in het Stedelijk Museum.

FILMPROJECT voor
TIENERS uit NOORD
In samenwerking met DOCK, WOT, Buurtprojecten en
stichting Mooi Werk is er in april een filmproject van
start gegaan. Het project
is bestemd voor tieners
van 10 tot 15 jaar die in
Schiedam Groenoord en
Schiedam Noord wonen.
De workshop bestaat uit
tien bijeenkomsten.
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GROENOORDERS VERBINDEN op de FIETS
De ontmoeting
Enige tijd geleden raakte ik aan de praat met een
buurvrouw. In dat gesprek kwam naar voren dat
zij fietsen altijd heerlijk had gevonden. Ze ging er
regelmatig op uit en maakte vaak toertochtjes door
het Westland. Nu staat haar fiets in de berging. Ze
mag niet meer op de fiets van haar dokter. Ze heeft
artrose in haar handen, wat maakt dat zij niet goed
meer kan remmen. Zelf ziet ze ook in dat op de fiets
stappen gevaarlijk is. Hulpeloos en beteuterd keek ze
me aan en ik leefde met haar mee. Daarom vroeg ik
haar of ze het leuk zou vinden om een keer samen
met een tandem of duofiets op pad te gaan bij mooi
weer. Ik zag haar ogen gaan glinsteren. Dat wilde ze
wel. Dus beloofde ik dat ik zou informeren naar de
mogelijkheden om het voor elkaar te krijgen.

Het vervolg
Toen ik haar weer tegenkwam, vertelde ik haar over
de mogelijkheden om zo’n fiets te huren voor een dag
of een dagdeel. Er zijn fietsen met trapondersteuning
die het voor mensen met een handicap makkelijker
maken om te fietsen. De glimlach die mijn richting op
kwam gaf mij nog meer motivatie om het voor elkaar
te krijgen. De buurvrouw was enthousiast, maar ik
merkte wel enige reserve bij haar of het ook echt ging
gebeuren. Ik liet haar weten dat ik zeker mijn best zou
gaan doen.

Samenspraak
Ik vertelde bovenstaande aan mijn vriend. Hij vroeg
zich af of er meerdere bewoners in onze wijk zijn

ENSEN
WILT U MET M
AT DOOR
FIETSEN DIE D
P NIET
HUN HANDICA
N? LAAT
MEER KUNNE
EN!
HET ONS WET

die vanwege een handicap niet meer kunnen fietsen.
‘Dat lijkt mij wel’, antwoordde ik, ‘maar hoe kom je
hierachter?’ Hij gaf mij het advies om contact op te
nemen met Groenoord Magazine. Hij vond het een
mooi blad met veel informatie over onze wijk. ‘Wellicht
kunnen zij dit verhaal plaatsen’, zei hij, ‘want ze vragen
altijd om reacties en ideeën van bewoners.’ Zo gezegd,
zo gedaan. Ik werd vriendelijk te woord gestaan en
kon het artikel opsturen. De redactie zou het dan
bespreken.
Nu ben ik niet iemand die gelijk in de pen klimt, ik ben
hier onzeker over en gaf dat aan. Dat was voor hen
geen punt. Mocht ik er moeite mee hebben om mijn
verhaal op papier te krijgen dan wilden zij mij daar
graag mee helpen.

De vraag
Zijn er bewoners in onze mooie wijk Groenoord die
graag willen fietsen in de omgeving, maar dat vanwege
een handicap niet meer kunnen?
Ik hoop dat er reacties binnenkomen. Veel ideeën
spoken al door mijn hoofd. Wat als de wijk zelf
duofietsen met trapondersteuning aanschaft, is dat
mogelijk? Kunnen we een pool maken van jongeren en
ouderen die samen gaan fietsen?.
Het zou mij trots maken als mijn vraag in Groenoord
Magazine geplaatst wordt.
Wat een overwinning op mezelf.
Met vriendelijke groet, Hans
Reacties naar info@schiedam-groenoord.nl

N,
WILT U FIETSE
DAT
MAAR KUNT U
DICAP
DOOR UW HAN
MEER?
ALLEEN NIET
WETEN!
LAAT HET ONS
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Visiteclubs, ontmoeting en gezelligheid
in Harg-Spaland
Eind maart werd met groot succes de theatervoorstelling ‘Portretten – eenzaam ben je niet
alleen’ gespeeld in Harg-Spaland. Een voorstelling waarin een aantal Groenoorders bewustwording
vraagt voor eenzaamheid in onze maatschappij. Dat dit een groot thema is, bleek uit de vele
overweldigende reacties na afloop van de voorstelling.
Ook binnen zorginstelling de
Frankelandgroep is eenzaamheid een
belangrijk thema. Ouder worden kan
met zich meebrengen dat fijne en
belangrijke contacten en/of activiteiten
wegvallen. Om eenzame ouderen
met elkaar in contact te brengen,
organiseert de Frankelandgroep
sinds enkele jaren visiteclubs. Hier
kunnen zelfstandig wonende senioren
uit Schiedam en Vlaardingen elkaar
op een laagdrempelige manier
ontmoeten. Zo ook bij Harg-Spaland!

Visiteclubs Harg-Spaland
In overleg met het wijkondersteuningsteam (WOT),
gingen we in 2015 van start met de eerste visiteclub
van Harg-Spaland. Door de grote interesse is het aantal
deelnemers ondertussen uitgegroeid tot ongeveer 21,

verdeeld over drie verschillende clubs. De visiteclubs
zijn bedoeld voor mensen die in de buurt van HargSpaland wonen (of hier met eigen vervoer naartoe
kunnen komen) en die behoefte hebben aan enige
vorm van sociaal contact.
Deelnemers aan de visiteclubs komen wekelijks bijeen
op maandag, dinsdag of vrijdag van 10.00 tot 15.00
uur in ontmoetingsruimte De Suite. Deze ruimte is
onderdeel van het gelijknamige wooncomplex en ligt
tegenover Harg-Spaland. In groepen van maximaal
acht personen brengen zij hier onder begeleiding van
twee enthousiaste vrijwilligers de dag door. Tussen
de middag wordt gezamenlijk gegeten in de Brasserie
van Harg-Spaland. Ook uitstapjes naar bijvoorbeeld
Hoek van Holland of Scheveningen vallen binnen de
mogelijkheden. Al naar gelang de wensen van de groep
is er veel mogelijk.

88

Lijkt het u leuk om een dagje te komen kijken bij een
van onze clubs? Loop dan gerust eens bij ons binnen en
vraag bij de receptie om meer informatie.

Wijkbewoners van harte welkom bij
Harg-Spaland!
Naast de visiteclubs organiseren wij tal van andere
activiteiten waaraan u als wijkbewoner kunt
deelnemen. Bingomiddagen, bioscoopmiddagen of
samen met andere senioren (uit de wijk) genieten van
leuke muziekoptredens.
Ook aan de innerlijke mens wordt gedacht. In de
Brasserie van Harg-Spaland bent u van harte welkom
voor een kopje koffie of thee of voor het nuttigen
van uw (warme) maaltijd (ontbijt, lunch of diner). De
Brasserie is dagelijks geopend van 8.30 tot 19.00 uur.
Eet u liever thuis, maar lukt het u niet meer om zelf uw
maaltijd te bereiden? Dan kunnen wij de maaltijd tegen
een vergoeding bij u thuis bezorgen. Gekoeld, zodat
u deze zelf kunt opwarmen, of warm, zodat u meteen
kunt aanschuiven.

Voor meer informatie over ons activiteitenprogramma of
over de Brasserie kunt u terecht bij de receptie.
Graag tot ziens in Harg-Spaland!

WIE STEUNT SELMA IN DE KINDERRAAD?

Alle inwoners van jouw wijk, Schiedam Groenoord, staan te springen om ideeën van jongeren te
horen en uit te voeren. Bij jullie ligt de kracht voor de toekomst. Laat je stem horen!

Salma is een enthousiaste tiener van 11 jaar die al enige
tijd ervaring heeft met het meedenken en uitvoeren van
nieuwe ideeën voor de wijk. Zij doet dit door actieve
deelname aan de kinderraad. De kinderraad bestaat uit
vijf actieve, gemotiveerde meiden (Alea, Salma, Zineb,
Amira en Hajar) in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Onder
begeleiding van kinder-/jongerenwerker Dinie de Waal
van DOCK zetten zij ideeën om in acties. Salma geeft
aan: ‘We komen eens per drie weken bij elkaar en
bespreken wat we gaan doen en hoe we dit gaan doen.
Er zijn door onze ideeën al verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals een buitenbios, activiteiten tijdens
het zomerfeest, een knutselclub en het waterparkfeest.
Ook helpen wij graag mee om flyers voor activiteiten
die worden georganiseerd te verspreiden.’

Salma is heel actief en blijft zich graag inzetten voor
haar wijk Groenoord. Nu lijkt het haar en de overige
meiden heel leuk als ook jongens en wat oudere
jongeren (meisjes/jongens) hun ideeën aan de kinderraad doorgeven. Zelf dacht Salma al aan een voetbaltoernooi. Maar om dit te organiseren heeft de kinderraad de hulp van jongens hard nodig. Ook missen zij
soms wat kennis op het gebied van het organiseren van
evenementen. Misschien heb jij al een aantal keer een
evenement bijgewoond en kun je daar wat meer over
vertellen?
Kortom, Salma kan het niet alleen en heeft jullie hulp
hard nodig!

OPROEP: JONGEREN DENK MEE!

WAT HOUDT JULLIE BEZIG?

Welke ideeën heb jij voor je wijk? Wij willen graag in contact komen met jongeren die met ons mee willen
denken over nieuwe activiteiten voor de wijk! Het neemt zoveel tijd in beslag als jezelf wilt. Wil je alleen een
idee aangeven, graag! Bedenk jij het maar, dan gaan wij kijken hoe we het kunnen realiseren. Het begint
immers bij een idee, een idee vanuit de groep jongeren. Tot nu toe zijn er een hoop creatieve activiteiten
uitgevoerd voor en door volwassenen. Nu is het de beurt aan jullie! Ben jij een jongere die zijn skills kan en wil
inzetten om met ons mee te denken, mail of bel dan de jongerenwerkers
van DOCK in Schiedam Noord:
Brahim Ayadi:
Mariska Silvius:

bayadi@dock.nl
06 - 34 94 12 52
msilvius@dock.nl 06 - 24 94 76 63

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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dierenarts Andre Gebben

BEWOGEN mET dIEREN EN HuN BAASJES
Henk Ponte - Deze editie staat Andre Gebben ‘in the picture’, dierenarts en eigenaar van Dierenkliniek
Schiedam-Noord (Sterkliniek). In dit prachtige onderkomen werken vier dierenartsen en zes assistentes. Elke
dierenarts heeft wel een specialiteit. Van reptielen tot cavia’s, en van tandheelkunde tot echograﬁe. De
Sterkliniek in Schiedam-Noord is een allround kliniek, zelfs Diergaarde Blijdorp komt wel eens om advies!

Wat houden Groenoorders zoal als huisdier?

Bijdragen aan het welzijn van dieren

Uiteraard zijn de katten, honden en vogels goed vertegenwoordigd. Aangezien er in Groenoord veel flats zijn,
kiezen bewoners vaak voor de kleinere hondensoorten.
Maar er worden ook niet-alledaagse dieren gehouden.
Zo komen er wijkgenoten naar de kliniek om hun reptielen te laten onderzoeken, zoals pijlgifstaartkikkers.
Want in Dierenkliniek Schiedam-Noord is ook kennis
over deze bijzondere dieren aanwezig!

Helaas komen ook minder leuke zaken voor in de dierenkliniek. Er zijn bijvoorbeeld dieren die verwaarloosd
worden door de eigenaren. Dat zijn de schrijnende gevallen. Verwaarlozing van huisdieren komt vooral voor
bij mensen met een psychische aandoening of wijkgenoten die erg vereenzaamd zijn. Gelukkig is er goed
contact met de Dierenpolitie, de Dierenbescherming en
het asiel de Harga-hoeve. Wekelijks bezoekt een van de
dierenartsen dit asiel om naar het wel en wee van de
aanwezige dieren te kijken.

Gelukkig is het dijklichaam op de nieuwe snelweg
weer toegankelijk om honden lekker los te laten lopen.
Uiteraard hebben de Krabbeplas en de Broekpolder
ook tal van mogelijkheden om de hond eens lekker te
laten rennen.
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Voor mensen met een minimuminkomen is er helaas
geen regeling in tegemoetkoming van de kosten van
de dierenarts, vanuit de overheid. Maar de kliniek
biedt wel een plan om de kosten te kunnen spreiden.
De dierenartsen van deze kliniek zetten zich, naast de
medische zorg, zo veel mogelijk in voor het welzijn van
de huisdieren. Dankzij de goede verstandhouding met
eerdergenoemde instanties is er altijd wel een oplossing
te vinden voor noodsituaties. Zo zorgt Dierenkliniek
Schiedam-Noord ervoor dat dierenliefhebbers in Schiedam fijn van hun dieren kunnen blijven genieten.

Huisdieren verbinden
Huisdieren hebben zelfs een verbindende rol in de
wijk. Denk aan de hondenbezitters, zij maken vaak een
praatje met elkaar tijdens het uitlaten. Ook op deze manier worden sociale contacten in de wijk onderhouden!
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KOKEN MET.... HAYBAA: SPANG
Henk Ponte - Deze keer koken we een recept uit Egypte, genaamd spang. Haybaa is afkomstig uit Caïro.
Ze is al een tijd in ons land en woont sinds een jaar of twee in onze wijk. De klussers van het WOT hebben
haar geholpen met haar huis. En niet te vergeten ook de vrijwilligers uit Groenoord hebben een steentje
bijgedragen! Dankzij deze heren werd het mogelijk om een groot bankstel naar binnen te manoeuvreren!

Wat hebben we nodig om te
koken:
-5
 00 g tot 1 kg rundvlees in niet
te kleine stukken
- het zelfde gewicht aan verse
spinazie
- 3 tot 4 teentjes knoflook
- een blik gepelde tomaten of
blokjes (400g)

Bereiding
Kook of stoof het vlees zachtjes
in een laagje water, ongeveer een
uurtje, en bewaar het kookvocht.
Neem een grote koekenpan. Bak
de geperste knoflook een minuut,
doe het blikje tomaten erbij en
laat het zo’n vijf minuten op laag
vuur pruttelen. Peper en zout
mogen er ook bij. Voeg dan de verse spinazie toe en
stoof het ongeveer 10 minuten op middelhoog vuur.
Als de spinazie geslonken is, gaat het vlees erbij en
ongeveer een koffiebeker van het kookvocht. Laat
dit weer 10 minuten op laag vuur staan en dan is
de spang klaar! In Egypte wordt het vaak met rijst

JONGERENPRAATGROEP

gegeten, maar met platbrood of aardappels kan ook.
Overbodig te zeggen dat van het overgebleven
kookvocht een heerlijke soep te maken is. Varieer
ook eens met het vlees, u kunt bijvoorbeeld
lamsvlees of kip gebruiken.
Eet smakelijk oftewel…. belhana we el shefa!

INLOOPSPREEKUUR
VOOR JONGEREN
Vanaf 10 mei wordt er namens het sociaal werk van
DOCK een inloopspreekuur aangeboden voor jongeren.
Iedere woensdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur zijn jullie
van harte welkom op De Internationale Vos.

Acht jongeren uit de wijk Groenoord hebben deelgenomen aan een jongerenclub (praatgroep) op het Bart
Verhallenplein 50a. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het sociaal werk in samen werking met het
WOT.
De bedoeling van deze bijeenkomst is dat wij wekelijks
bij elkaar willen komen om jongeren een platform te
geven om hun ideeën, wensen en/of behoeften met
elkaar uit te wisselen.
Daarnaast willen wij hen steunen bij hun talentenontwikkeling en hun zelfredzaamheid vergroten.

SPORTDAGEN

Er worden twee sportdagen verzorgd op 10 en 12 mei
van 12.00 tot 15.00 uur voor alle leerlingen van De
Internationale Vos. Het is een samenwerking tussen
De Internationale VOS en DOCK.

Belangstelling? Neem contact op! 06 - 34 94 12 52
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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DOE MEE MET DE ScootmobielROUTES
Seniorenwelzijn organiseert met de cultuurscouts van Mooi Werk zes kunstroutes die je kunt rijden met
je scootmobiel. Met de Historische Vereniging Schiedam zijn vijf historische scootmobielroutes uitgezet.
Samen met andere scootmobielrijders kun je zo een verrassende tocht maken door Schiedamse wijken (met
een klein uitstapje naar Vlaardingen). Deelnemers hoeven alleen maar te zorgen voor een opgeladen accu
en een goed humeur.

Van april t/m september 2017 zijn er elf mooie routes
samengesteld voor rijders in een scootmobiel.

Vereniging Schiedam en worden mede mogelijk
gemaakt door de Gemeente Schiedam.

Elke derde donderdag van de maand vindt er een
kunstroute plaats door een ander stukje Schiedam.
De kunstwerken in de openbare ruimte (of zichtbaar
vanaf de openbare ruimte) worden tijdens de tocht
bezocht. Deskundige gidsen vertellen alles wat u altijd
al hebt willen weten over de kunstenaar, de locatie
van het kunstwerk, de betekenis en nog veel meer. De
historische routes vinden op de eerste donderdag van
de maand plaatst. Onder deskundige begeleiding van
gidsen van de Historische Vereniging Schiedam bezoekt
u historische plaatsen in de wijk waar een bijzonder
verhaal bij hoort.

Data resterende kunstroutes:

Programma voor de routes:
10.00 uur - inloop met koffie, 10.30 uur - start route,
12.00 uur - lunch, 13.00 uur - vervolg route, 14.30 uur afsluiting route met koffie.
De kosten voor deelname aan de route bedraagt € 6,(inclusief koffie/thee, lunch en rondleiding).
Aanmelden kan bij Seniorenwelzijn via 010-248 68 88 of
info@seniorenwelzijn.nl. U betaalt bij aanvang van het
programma. Bij slecht weer wordt de route een week
verzet. De scootmobielroutes zijn een samenwerkingtussen Seniorenwelzijn, Mooi Werk en Historische
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Donderdag 15 juni Schiedam-Noord en Beatrixpark,
vertrekpunt de Buurtvlinder, Stockholm 8
Donderdag 20 juli Schiedam-Nieuwland, vertrekpunt
wijkcentrum Dreesplein, Willem Dreesplein 2
Donderdag 17 augustus Schiedam-Oost en centrum,
vertrekpunt de Mobiele Buurtpost van Stichting de
Buren van Oost, Ohmstraat
Donderdag 21 september Schiedam-Zuid, vertrekpunt
Hof in Zuid, Nieuwe Maasstraat 68D

Data resterende historische routes:
Donderdag 6 juli Kethel/Bijdorp/Poldervaart, vertrekpunt Wijkcentrum Bijdorp, Schietbaanstraat 32
Donderdag 3 augustus Schiedam-Centrum, vertrekpunt de Grote Kerk, Lange Kerkstraat 37
Donderdag 21 september Schiedam-West, vertrekpunt
Frankeland, Sint Liduinastraat 10

Meer informatie en inschrijving bij Seniorenwelzijn,
info@seniorenwelzijn.nl, tel.: 010-248 68 88 of bij
Natalie Wassink, tel.06 – 57 31 43 80,
nwassink@seniorenwelzijn.nl

C O L u m N
Anne Huisman
Twee jaar WOT
in de wijk
Het is eind mei alweer
twee jaar geleden dat
het Wijk Ondersteuningsteam (WOT) Groenoord
landde aan het Van Beethovenplein. Na een eerste
opstart in het pand van SWS Welzijn aan het Bart
Verhallenplein, hielden we een feestelijke opening bij
het nieuwe kantoor.
De eerste periode was voor ons een periode van (op-)
bouwen; komend vanuit verschillende organisaties
moesten we met elkaar een nieuwe werkwijze vinden,
elkaars taal verstaan en de weg naar buiten, naar u,
vinden. Dat ging en gaat met vallen en opstaan. We
zijn trots op ons team, trots op het werk dat we mogen
doen en wat we daarin bereiken.
Om een paar zaken te noemen: de Sinterklaasactie, de
samenwerking met de kledingbank, het organiseren
van een training voor en samen met de Loep, het
spreekuur van de Formulierenbrigade, het project
rondom eenzaamheid en de proef met het voorkomen
van huisuitzettingen van gezinnen in samenwerking
met Woonplus, Stroomopwaarts en WOT Noordrand.
Natuurlijk weten we dat het altijd beter kan en zult u
misschien van bovenstaande activiteiten niet zoveel
merken. U zult zich gehoord voelen, maar soms ook in
de steek gelaten, ook wij hebben helaas niet op alles
een antwoord en voor alles een oplossing.
In de afgelopen jaren heeft u als Groenoorders de weg
naar ons goed weten te vinden. U stelt uw kleine en
grote vragen aan ons en u heeft vertrouwen in ons
gesteld door ons die belangrijke vragen toe te
vertrouwen.
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‘We zij
mogen doen..
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Voor mij persoonlijk
waren de afgelopen jaren vol momenten om van te
leren, van te genieten en me soms ook te verbazen.
Verbazen over uw veerkracht, uw betrokkenheid bij
het wel en wee van de wijk en het enthousiasme om er
met elkaar iets van te maken.
Eind mei zal ik afscheid nemen van WOT Groenoord.
Van huis uit ben ik opgeleid tot gedragswetenschapper
en ik ga, ook in Schiedam, die rol weer vervullen.
Daarom geen vaarwel, maar tot ziens in Groenoord!
Anne Huisman
Coördinator WOT Groenoord

Blijf uit de buurt van negatieve mensen. Zij
hebben een probleem voor iedere oplossing.

Een wedstrijdje hardlopen met de kinderen. Mijn
dochter kwam als laatste aan en zei:
“Ik heb het wel het langst volgehouden!”
Wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil,
zoekt een reden.
Loslaten wordt mijn nieuwe houvast.
De voordelen zijn geweldig. Zo kan ik meningen
vormen zonder na te hoeven denken.
Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.
WIST U DAT.....de redactie uw bijdrage aan deze
rubriek op prijs stelt? Mail uw ideeën naar
info@schiedam-groenoord.nl.

GROENOORd mAGAzINE
OVER dE GRENS...
De redactie werd gebeld door de heer Westerveld
uit Kethel met de vraag of hij een exemplaar van
Groenoord Magazine kon ontvangen? De heer
Westerveld woont in De Zwaluwflat dat net over de
grens met Groenoord
ligt, waar dus niet
wordt bezorgd.
De redactie stelde
zijn verzoek op prijs
en overhandigde
hem persoonlijk een
exemplaar.
Zo lang de voorraad
strekt kunnen ook
niet Groenoorders
gratis een exemplaar
afhalen bij het Wijk
Ondersteunings Team
Groenoord (WOT),
van Beethovenplein
162.

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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WEkELIJkSE ACTIVITEITEN GROENOORd
CREA-mIddAG

SCOOTmOBIELROuTES

SJOELEN
‘t Fransje
Van Beethovenflat
Groenoordhuis-zuid
Groenoordhuis-midden
de Weerklank
Gymzaal Loep
Het zimmertje
van Raalte kids
Evenement Watermouse

14

Lisztplein
Van Beethovenplein 161, iedere dag geopend
(behalve op zaterdag) van 09.00 tot 16.00 uur.
de eerste drie weken van augustus gesloten.
diepenbrockstraat 31a
Bart Verhallenplein 50a
Cornelia van zantenplein 51
Peter van Anrooylaan 3
Louis zimmermannplein 55a, www.hetzimmertje.nl
Albert van Raaltenplein, anneke-kalkhoven@live.nl
Jozef Oreliosingel

SPORTINSTuIF

Openingstijden WOT
maandag 09.30 - 12.30 uur
woensdag 10.00 - 13.00 uur
donderdag 10.00 - 13.00 uur
Van Beethovenplein 162
3122 VL Schiedam
Contact buiten spreekuurtijden
010 - 7541515 (werkdagen van
8.00 - 20.00 uur) of mail naar
groenoord@wotschiedam.nl

maandag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

09.00 - 11.00
10.00 - 12.00
13.00 - 17.00
13.30 - 15.30
15.30 - 17.00
20.00 - 22.00
18.30 - 23.00
19.00 - 21.00

TAALLES NEdERLANdS
kLEdINGBANk JuRk & CO
kLAVERJASSEN
zELF kLEdING REPAREREN
LAdIES OF GROENOORd
SPORTINSTuIF
BRIdGE
WORkSHOP

de Weerklank
tot 8 juli
010 - 471 80 09
Groenoordhuis-zuid
verwijzing WOT nodig
06 - 517 617 57
Van Beethovenflat
06 - 253 147 11
Groenoordhuis-zuid
voor vrouwen
Gymzaal Loep v.a. 20 maart voor meiden groep 7/8
06 - 189 644 57
Groenoordhal of margriethal voor jongeren (oktober tot maart) 06 - 349 412 52
Van Beethovenflat
aanmelden verplicht
010 - 471 33 28
Het zimmertje
voor senioren
06 - 512 231 68

dinsdag

activiteit

locatie

09.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
14.00 - 16.00
15.30 - 17.00
17.00 - 18.00
19.00 - 21.00

SPREEkuuR SOSCO
LuNCH (uitsmijters)
kLEdINGBANk JuRk & CO
CREA-mIddAG
NEdERL. CONVERSATIELES
ONTmOETING BEWONERS
HuISWERkBEGELEIdING
zumBA VOOR dAmES
BILJARTEN

Groenoordhuis-midden
Van Beethovenflat
Groenoordhuis-zuid
Van Beethovenflat
Groenoordhuis-midden
de Weerklank
Groenoordhuis-midden
Gymzaal Loep
Het zimmertje

woensdag

activiteit

10.00 - 11.00
10.00 - 12.00
13.00 - 14.30
14.30 - 16.00
13.00 - 15.00
13.30 - 15.30
16.00 - 18.00
16.30
17.45 - 18.45
19.00 - 21.00

WANdELEN
ONTmOETING BEWONERS
COmPuTERLES
ENGELSELES
kLEdINGBANk JuRk & CO
kNuTSELmIddAG
HuISWERkBEGELEIdING
dINEREN
dANSWORkSHOP
kAARTEN mAkEN

bijzonderheden

contact

verwijzing WOT nodig
iedereen welkom

06 - 439 110 58
010 - 470 51 58
06 - 517 617 57
010 - 470 51 58

voor kinderen Sosco
vanaf 12 jaar
aanmelden verplicht

010 - 471 80 09
06 - 439 110 58
06 - 249 476 63
06 - 253 147 11

locatie

bijzonderheden

contact

Vertrekpunt ‘t Fransje
de Weerklank
Van Beethovenflat
Van Beethovenflat
Groenoordhuis-zuid
Groenoordhuis
Groenoordhuis-midden
Van Beethovenflat
Sportinstituut Schiedam
Het zimmertje

voor vrouwen

06 - 309 881 46
010 - 471 80 09
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
06 - 517 61757
06 - 309 881 46
06 - 439 110 58
010 - 470 51 58
06 - 349 412 52
06 - 512 231 68

verwijzing WOT nodig
voor kinderen vanaf 6 jaar
Sosco
aanmelden verplicht, e 5,75
voor jongeren
workshop

JuNI, JuLI, AuGuSTuS
donderdag activiteit

locatie

09.00 - 12.00
09.00 - 11.00
12.00 - 13.00
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.00 - 15.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
17.30 - 18.30
16.30 - 17.30
15.00 - 17.00
17.00

Groenoordhuis-midden
Groenoordhuis-zuid
Van Beethovenflat
Van Beethovenflat
Van Beethovenflat
‘t Fransje
de Weerklank
Het zimmertje
Gymzaal Loep
Gymzaal Loep
Groenoordhuis-midden
de Weerklank

19.00 - 21.00
19.00 - 21.00
19.30 - 21.30

SPREEkuuR SOSCO
kLEdINGBANk JuRk & CO
LuNCH (elke week iets anders)
kOERSBAL v.a. maart 2017
BINGO
ONTmOETING BEWONERS
ONTmOETING BEWONERS
SJOELEN
dAmESVOETBAL
kIdSVOETBAL
mANNENGROEP
GEzAmENLIJkE mAALTIJd
warme maaltijd e 5,- soep e 4,50
OPBOkSEN
BILJARTEN
kOOR

vrijdag
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bijzonderheden
verwijzing WOT nodig
2e en 4e donderdag v/d maand
3e donderdag v/d maand
benedenruimte Lisztplein

vanaf 12 jaar en vanaf 16 maart
8-12 jaar

contact
06 - 439 110 58
06 - 249 937 85
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
06 - 249 937 85
010 - 471 80 09
06 - 512 231 68
06 - 309 881 46
06 - 309 881 46
06 - 347 100 40
010 - 471 80 09

Gymzaal Loep
Het zimmertje
Van Beethovenflat

1e en 3e v/d maand
Aanmelden verplicht
voor jong en oud v.a.12 jaar
aanmelden verplicht
2e en 4e donderdag v/d maand

06 - 349 412 52
06 - 512 231 68
010 - 470 51 58

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

09.00 - 12.00
09.00 - 11.00
11.00 - 12.00
16.00 - 18.00
18.00 - 21.00
10.00 - 21.00
19.00 - 22.30

SPREEkuuR SOSCO
NEdERLANdSE LES
LuNCH WERELdVROuWEN
CREATIEVE mOdEWORkSHOP
ACTIVITEIT VOOR JONGEREN
HuISWERkBEGELEIdING
dANSLES voor senioren

Groenoordhuis-midden
de Weerklank
Van Beethovenflat
Van Beethovenflat
Groenoordhuis-midden
‘t Fransje
Van Beethovenflat

tot 8 juli
om de week Lentizz/wereld vr.
voor tienermeiden - bewoners
Sosco
benedenruimte Lisztplein
aanmelden verplicht

06 - 46 31 48 21
010 - 471 80 09
06 - 309 881 46
06 - 309 881 46
06 - 439 110 58
06 - 249 937 85
010 - 470 51 58

zaterdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

14.00 - 16.00
18.00 - 20.00

ONTmOETING BEWONERS
SPORTINSTuIF voor jongeren

de Weerklank
Gymzaal de Loep

Sosco

010 - 471 80 09
06 - 439 110 58

zondag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

13.30 - 16.30
15.00 - 17.00
18.00 - 21.00

VRIJ dANSEN
SPORTINSTuIF voor jongeren
ACTIVITEIT voor jongeren

Van Beethovenflat
Groenoordhuis-midden
Groenoordhuis-midden

Sosco (optie)
Sosco

010 - 470 51 58
06 - 439 110 58
06 - 439 110 58

Niet-wekelijkse activiteiten in Groenoord
datum

tijd

activiteit

locatie

bijzonderheden

14 juni
15 juni
21 juni
1 juli
12 juli
6 juli
13 juli
3 augustus
9 augustus
10 augustus
17 augustus
19 augustus

09.45
10.00
14,00
12.00-18.00
09.45
10.00
14.00
10.00
09.45
14.00
10.00
14.00

mORGENGEBEd
SCOOTmOBIELROuTE
kuSSENS mAkEN
zOmERFEEST
mORGENGEBEd
SCOOTmOBIELROuTE
SPELLENmIddAG
SCOOTmOBIELROuTE
mORGENGEBEd
SPELLENmIddAG
SCOOTmOBIELROuTE
zOmERTERRAS

de Weerklank
vertrekpunt de Buurtvlinder, Stockholm 8
de Weerklank
i.s.m. Stichting meredia
Oreliosingel
de Weerklank
vertrekpunt Schietbaanstraat 32
de Weerklank
vertrekpunt mobiele Buurtpost, Ohmstraat
de Weerklank
de Weerklank
vertrekpunt Grote kerk, Lange kerkstraat 37
de Weerklank

contact
010 - 471 80 09
010 - 248 68 88
010 - 471 80 09
06 - 24 53 45 98
010 - 471 80 09
010 - 248 68 88
010 - 471 80 09
010 - 248 68 88
010 - 471 80 09
010 - 471 80 09
010 - 248 68 88
010 - 471 80 09

zet 1 juli in uw agenda: Groenoord zomerfeest!
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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WIJkSPORT- EN CuLTuuRVERENIGING GROENOORd
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

Redactiecommissie

Adri Edenburg
Rob Kent
Henk Ponte
Orhan Zengin
Irmgard Owen
Stephanie van den Hoek
Serena van den Hoek
Mariska Silvius

Fotograﬁe

Henk Ponte, Adri Edenburg, A.F. Wiegel
Rudebeats

Tekstcorrectie

Eveline van Herwaarden

Vormgeving en productie

Reclamestudio Adri Edenburg
Griegplein 47, 3122 VN Schiedam
06 - 513 80 803.

Volgende editie

september 2017
Copij inleveren vóór 31 juli 2017
De redactie heeft het recht aangeleverde
stukken aan te passen en/of niet te
plaatsen. Alle rechten voorbehouden.

Groenoord Magazine wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Op 8 februari jl. heeft wethouder sport Nathalie Gouweleeuw
het startschot gegeven voor Wijksport- en Cultuurvereniging
Groenoord. Kinderen in deze Schiedamse wijk kunnen nu ook
binnen een vertrouwde omgeving en tegen een aantrekkelijk tarief
kennismaken met sport, kunst en cultuur.
De kracht van een wijksport- en cultuurvereniging is dat kinderen
in hun eigen wijk, op hun eigen school of er dicht bij in de buurt,
aan allerlei sportieve en culturele activiteiten mee kunnen doen. Zo
ontdekken ze waar hun interesses liggen en kunnen ze hun passie
uitleven en hun talenten ontwikkelen. Wijksport- en Cultuurvereniging
Groenoord biedt bij de start negen activiteiten aan, waaronder handbal,
basketbal, streetdance, gitaar spelen en beeldende kunst. De kinderen
krijgen begeleiding van gediplomeerde trainers van Schiedamse sporten cultuuraanbieders.

Sport én cultuur
In de wijken Oost, Zuid, West en Nieuwland zijn wijksportverenigingen
al een paar jaar een succes. Rond de 250 kinderen zijn inmiddels lid
van een wijksportvereniging en trainen of spelen wekelijks.

Kennismakingsperiode
Inmiddels loopt een eerste kennismakingsperiode af, waarin kinderen
zes weken lang kennis hebben gemaakt met de activiteiten die worden
aangeboden binnen de wijksport- en cultuurvereniging. Na deze zes
weken moeten de kinderen de keuze maken of zij lid worden van
Wijksport- en Cultuurvereniging Groenoord. Zij trainen dan wekelijks
in hun eigen buurt onder leiding van vaste trainers. Een werkgroep
met afvaardigingen van alle betrokken organisaties zal deze eerste fase
goed evalueren. Op basis daarvan zal vervolg worden gegeven aan de
invulling van Wijksport- en Cultuurvereniging Groenoord om zo het
project steeds weer naar een hoger plan te tillen.
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Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Rudy Bänffer,
Consulent Sportstimulering gemeente Schiedam.
Contactgegevens zijn: r.banffer@schiedam.nl
of 010-2192361.

