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GROenOORd zOMeRFeeST
Zaterdag 7 juli, noteer die datum vast in je agenda! Onder het
motto VEEL SOEPS krijgen alle Groenoorders tijdens het Groenoord Zomerfeest tussen 17.00 en 19.00 uur gratis Surinaamse kippensoep, pompoensoep, Turkse soep of wat voor soep dan ook.
Gezellig met elkaar aan lange tafels
zitten. Luisteren naar een uitdagende
band, meedoen aan karaoke, naar
acts kijken of zelf dansen. Dit jaar
vieren we het zomerfeest een beetje
anders. We ontmoeten elkaar op
een nieuwe manier, die u zeker zal
verrassen!

Coverfoto:Adri Edenburg
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Geen MAGAzine
OnTvAnGen?
Het bezorgen
van het Groenoord Magazine
gebeurt door
vrijwilligers.
Het kan voorkomen dat u
het magazine
niet hebt
ontvangen.
Neem dan
contact met ons op. Wij brengen
het magazine alsnog bij u langs.
Bel 06 - 51 38 08 03 of mail uw
adres naar
info@schiedam-groenoord.nl.
LET OP: WIJ BEZORGEN NIET
IN BRIEVENBUSSEN MET EEN
NEE NEE STICKER!
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We beginnen het Groenoord Zomerfeest door tussen 13.00 en 16.00
uur op verschillende plekken diverse activiteiten te organiseren, zowel
voor kinderen, jongeren als volwassenen. Er is voor elk wat wils en we
vergeten natuurlijk ook de senioren niet.
Wat dacht je van een vlooienmarkt voor jong en oud, stijldansen in de
Van Beethovenflat, activiteiten in samenwerking met de Weerklank en
Harg-Spaland en natuurlijk ontbreekt ook het bekende kinderpodium
niet. Er zijn springkussens, suikerspinnen en nog veel meer.
Ook het Zimmertje is dit jaar natuurlijk weer van de partij.
Deze activiteiten maken hongerig, daarom wordt er vanaf 17.00 uur
soep geschonken. Onder het genot van een wereldse kom soep laat je
alles op je af komen. Het wordt die dag mooi weer, dat is zeker.

Heb je nog een idee? Bel of mail Bob van der Lugt
via 06 - 24 53 45 98 of bob@stichtingmooiwerk.nl.

WiL JiJ zeLF een FiLM MAKen?
In de maanden mei en
juni van dit jaar gaan
jongeren uit Groenoord,
in de leeftijdscategorie
van 9 tot 13 jaar, aan
de slag met het maken
van een film. Hierbij
maken de jongens
en meisjes gebruik
van ervaringen die ze
hebben opgedaan in de
praktijk, namelijk het
zorgen voor anderen op
jonge leeftijd. Door te acteren in een film kunnen zij deze ervaringen
met elkaar delen en aan anderen laten zien. Tijdens de bijeenkomsten
gaan wij ook aan de slag met scenario schrijven, filmen en acteren.
De locatie is basisschool Loep in Schiedam Groenoord.
Data: woensdag 23 en 30 mei; 6, 13, 20 en 27 juni; 4 en 11 juli.
Tijd: van 13:30 - 15:00 uur.

Meer info en aanmelden:
Arie den Ouden: adouden@dock.nl tel: 06 - 46 44 63 87
Orhan Zengin: Zengin@wotschiedam.nl tel: 06 - 10 55 31 90

Lezen MeT PLezieR in de LeeSKRinG

Berthy Prins - We werden door Coby Roos ontvangen in de gezellige huiskamer van de leeskring.
Op tafel lag een stapel boeken van bekende schrijvers. Ze gaven een goed beeld van het soort boeken
dat hier wordt gelezen: alleen literatuur, dus geen streekromans of detectives.

Veertig jaar geleden begon de Boekencirkel als een
van de twintig activiteiten van de NCVB, later de
Passage genoemd, met 40.000 leden. Nu zijn er van
de afdeling Schiedam nog maar een paar dames
over. Zij noemen zich de Leeskring: Maatje Baaij, Ans
Buitelaar, Rita de Waal en onze gastvrouw Coby. Nel
van Walsum moest helaas ziek thuis blijven. Iedereen
is lid van de bibliotheek zodat de boeken niet zelf
aangeschaft hoeven te
worden.
De keuze van de te lezen
boeken gaat in overleg. Het
boek dat nu aan de orde is,
‘Wees Onzichtbaar’, werd
besproken in De Wereld
Draait Door, waar Ans
Buitelaar naar zat te kijken.
Nu zijn ze halverwege
en enthousiast om hun
leeservaringen te delen
met de groep. Iedere zes
weken wordt er een nieuw boek gekozen, maar de
bespreking van het huidige boek gaat wat langer
duren. Dit is het tweede boek van Murat Isik en van
de dames mag er snel een derde komen! De schrijver
wordt onmiddellijk even besproken aan de hand
van zijn eerdere werk, zijn verhaallijn en vooral zijn
geloofwaardigheid. Er wordt een vergelijking gemaakt
met het heden en de werkelijkheid. En passant kregen
we ook een toelichting op alle boeken op de tafel.
Niemand heeft al een idee wat het volgende boek zal
zijn, maar daar komen ze wel uit.

Willen jullie nieuwe leden?
‘Een aantal nieuwe leden vond onze leesclub te
vooruitstrevend, maar wie er goed bij past is natuurlijk
welkom. We lezen boeken die in eigentijdse taal zijn
geschreven, dan lees je weer eens wat anders dan
wanneer je zelf iets zou uitzoeken. In de beginjaren
werden we als lezer aan de hand van een lijstje
met vaste vragen geholpen om begrijpend te lezen.
Bijvoorbeeld over de inhoud, de keuze van het boek
en of het moeilijk of juist makkelijk leesbaar is.
Daardoor ga je geconcentreerder lezen. Je leert van
elkaar’.
Maken jullie wel eens een uitstapje?
Vroeger wel, naar een museum of een ‘vreemde’
bibliotheek, maar we worden een dagje ouder en
reizen wordt lastiger. Wij vinden het museum en de
bibliotheek in Schiedam toch het mooist!’
Wat is jullie favoriete
boek?
En terwijl de verschillende
meningen losbarsten, maken
wij van de redactie ons uit
de voeten. Als u ook
graag in een leesclub van
gedachten wilt wisselen
over goede boeken, kunt u
zich aansluiten bij een
bestaande club of zelf het
initiatief nemen om er
een op te richten.
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MAnTeLzORGeR, WAnneeR Ben Je dAT?
Je wilt er zijn voor een ander. Het wordt ook verwacht. De overheid wil dat
we meer voor elkaar zorgen. Eerst kijken wie er in je eigen netwerk iets voor
je kan doen. En als dat moeilijk is, uitzoeken of er misschien iets geregeld
kan worden met een vrijwilliger. Of misschien heeft u wel een voorziening
nodig vanuit de gemeente omdat er hulp nodig is?
Louise: ‘Ik heb mijn moeder een aantal jaren geleden
als mantelzorger opgegeven bij de gemeente. Zij ging
twee keer per week naar mijn oma. Samen deden ze
de boodschappen en aten ze een lekkere maaltijd.
Ook naar het ziekenhuis ging mijn moeder mee. Door
de jaren heen namen deze ziekenhuisbezoeken steeds
meer toe.
Oma kon zich niet meer zelfstandig aankleden en
wassen. Mijn moeder ging elke ochtend even langs
om haar te ondersteunen. Al met al was zij gemiddeld
acht uur per week bij mijn oma. En dat jarenlang.
Mijn moeder voelde zich geen mantelzorger. Het
woord sprak haar ook niet aan. Ze deed gewoon wat
ze vond dat ze moest doen. Oma was er ook altijd
voor haar geweest.’

Herkent u dat ook?
Hoe vaak doen we niet dingen omdat we denken
dat het zo hoort? Of gewoon omdat we het
vanzelfsprekend vinden. Maar weet u ook de weg te
vinden als er meer hulp nodig is dan u kunt bieden?
Of dan u van uzelf mag verwachten?

WOT ondersteunt
Weet dat u er niet alleen voor staat. U hoeft niet
altijd alleen te zoeken in het oerwoud van regels in
de zorg en op het gebied van welzijn. In Schiedam

is er in elke wijk een
ondersteuningsteam (WOT).
U kunt hier met al uw
vragen terecht. Voor de
wijk Groenoord kunt u het WOT vinden op het
Van Beethovenplein 162, 010 - 754 15 15.

Minters Mantelzorg
Daarnaast kennen we in Schiedam Minters
Mantelzorg, waar ik als consulent Mantelzorg werk.
Mijn naam is Louise de Wijk- Vilijn. Voor alle vragen
waar u als mantelzorger tegenaan loopt, kunt u bij
mij terecht. Ik bekijk graag samen met u wat er nodig
is om weer verder te kunnen en indien nodig door te
verwijzen naar de juiste personen. Maar we brengen
ook met elkaar in kaart wat er juist wel goed gaat.
Als u meer dan 8 uur per week en langer dan
3 maanden aan iemand zorg biedt, bent u
mantelzorger. Schrijft u zich bij Minters Mantelzorg
in als mantelzorger dan kunnen wij u namens
de gemeente Schiedam informeren, maar ook
waarderen voor alles wat u doet voor uw naaste. U
wordt bovendien op de hoogte gehouden van ons
ondersteuningsaanbod.
Zo kunt u bijvoorbeeld in gesprek gaan met een
mantelzorgconsulent die samen met u bespreekt hoe
het met u gaat en hoe u de zorg voor uw naaste goed
vol kunt houden. Daarnaast bieden wij cursussen aan
mantelzorgers, zoals bijvoorbeeld ‘Diagnose dementie
en dan?’, ‘Iemand thuis verzorgen’ of ‘Assertiviteit
voor mantelzorgers’.
Als het moeilijk is om iemand te regelen voor degene
voor wie u zorgt, laat het mij weten. Dan zoeken
we samen naar een oplossing. Ook organiseren wij
elk jaar de Dag van de Mantelzorger waarbij we
mantelzorgers namens de gemeente een leuke dag
aanbieden. U kunt hierover meer lezen op
www.mintersmantelzorg.nl.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden en kosteloos meedoen.
Wilt u meer weten of heeft u een vraag? U kunt mij
bereiken op 010 - 435 10 22 of 06 - 41 66 01 85 en
via e-mail: louise.de.wijk@minters.nl.
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KnUTSeLMiddAG
Op woensdagmiddag wordt er een knutselmiddag
gehouden in Groenoordhuis Midden op het
Bart Verhallenplein 50A. Deze activiteit is er elke
week van 13.30 uur tot 15.30 uur, behalve op de
woensdagen in de vakanties. Bij deze activiteit
zijn drie vrijwilligers aanwezig die met de kinderen
aan de slag gaan: Gladys, Karin en Maryan. Deze
vrijwilligers worden ondersteund door DOCK. Tijdens
het knutselen proberen wij ervoor te zorgen dat
kinderen, vanaf 6 jaar, bezig zijn met het oefenen van
hun fijne motoriek. Elke week maken we een ander
knutselwerkje, zodat de kinderen met verschillende
materialen leren werken en het knutselen op
deze manier toch gevarieerd blijft. Zo hebben wij
geknutseld met papier, klei, watjes, vilt, wol, verf,
ijzerdraad en lijm. Ook is er ruimte voor eigen ideeën

van de kinderen. Op het moment dat we bezig zijn
met het knutselen is er natuurlijk ook tijd voor een
gezellig praatje met elkaar.

Leesclub ‘Makkelijk lezen’
voor volwassenen

Je spreekt Nederlands.
● Je wilt beter leren lezen.
● Je wilt beter begrijpen wat je leest.
●

Deelname is gratis.
Dinsdag van 10.45 tot 12.15 uur
Groenoordhuis-Midden,
Bart Verhallenplein 50A Schiedam

In leesclub ‘Makkelijk lezen’ worden boeken voor volwassenen in eenvoudig Nederlands gelezen. De leesclub
wordt begeleid door een getrainde vrijwilliger. Meedoen aan een van de leesclubs is gratis. Het is bedoeld voor
volwassenen die Nederlands willen leren spreken, begrijpend willen leren lezen en beter willen leren lezen.
Lijkt dit u interessant, kom gerust eens een keer langs of mail Mariska Silvius (msilvius@dock.nl) voor meer info!

Gedurende deze cursus leert u de basisvaardigheden voor het werken met een computer.
Onder leiding van een getrainde vrijwilliger oefent u met de muis en het toetsenbord. U gaat aan de slag met
het schrijven en opslaan van een tekst op de computer. De cursus bestaat uit 3 tot 4 lessen en de eerste reeks
start op 9 mei. We komen wekelijks bij elkaar van 10.00 tot 12.00 uur.
Lijkt dit u interessant, kom gerust een keer langs of mail Mariska Silvius (msilvius@dock.nl) voor meer informatie.
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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STROOMOPWAARTS Groenvoorziening
de groene groep van groenoord!
Berthy Prins en Irmgard Owen - Wie zijn toch die mannen en vrouwen in gele jassen die de bosjes
en bomen van onze wijk netjes en gezond houden? Berthy en Irmgard van de redactie gingen
op onderzoek uit. In het gezellige ActiviteitenCentrum Van Beethovenplein ontmoetten wij de
mensen van Het Groen, zojuist binnengekomen voor hun middagpauze. Ze komen bij ons aan
tafel zitten en stellen zich voor: Lennert, Mandy, Joke, Kees, Coen, de nieuweling Isabelle, Shannon en Mehdi (Martin was nog buiten en Sabrina was er niet). Appie is de werkverdeler; Herman,
hun voorman was die middag niet aanwezig, hem spraken we op een ander moment. Freek van
de Goor, werkleider bij Stroomopwaarts, is de leidinggevende van deze groep.

Hoe zijn jullie bij Stroomopwaarts
terechtgekomen?
Shannon: ‘Ik was 18 en kwam vanuit het Voortgezet
Onderwijs bij Stroomopwaarts Binnen. Daarna ging
ik naar Stroomopwaarts Buiten. Ik heb eerst stage
gelopen, kreeg toen een jaarcontract en ik ben nu in
vaste dienst.’

Wat zijn jullie taken?
Kees: ‘We leren hier schoffelen, papier prikken,
snoeien, hagen snoeien en onkruid plukken. De
materialen om dit te doen staan in de container hier
op de parkeerplaats.’
Joke: ‘De wijk loopt vanaf de Oreliosingel naar
Landvreugd tot de Dierenkliniek. We zijn met een man
of achttien. Het is lichamelijk zwaar werk. En in weer
en wind.’

Wat vind je het leukste aan deze baan?
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Isabelle: ‘Alles is leuk!’
Shannon checkt haar telefoon. Zij loopt het liefst
de hele dag met muziek op. ‘Dat werkt lekker.’ Ook
Lennert heeft het erg naar zijn zin.

Hebben jullie iedere dag een vaste route?
Coen: ‘Niet echt, maar omdat in het ene gebied meer
werk voor de papierprikkers is en ergens anders weer
meer geschoffeld moet worden, doen we wel vaak
hetzelfde ritje.’

Wat zijn jullie werktijden?
Er wordt gewerkt van maandag tot en met
donderdag, van acht uur tot half vijf. Er zijn drie
pauzes voor koffie, lunch en thee. ‘Vrijdags werken
we tot 12.00 uur’, zegt Coen.
‘We zijn erg blij met ons onderkomen hier in de
recreatiezaal. Het is er warm en droog, maar vooral
gezellig en gastvrij en we genieten van de sociale
contacten met de bewoners.’

Wat zou je willen veranderen?
‘Niets eigenlijk. Maar een kleine uitbreiding van het
werkterrein zou welkom zijn. De wijk Spaland erbij
bijvoorbeeld, zodat er wat meer variatie in het werk
komt. Het is ook fijn om af en toe te wisselen van
partner, je krijgt dan andere gesprekken.’

Herman was 42 jaar toen hij `t Groen` in ging. Vroeger
was hij kassenbouwer, maar na vijf jaar scholing werd
hij voorman. Nu begeleidt hij de groep Basisgroen,
onderdeel van een opleiding waar schoolverlaters
met een arbeidsbeperking de basisbeginselen
van groenvoorziening leren. Als ze dat met goed
gevolg hebben doorlopen, kunnen ze doorstromen
naar IRADO, waar ze meer scholing krijgen en een
diploma. Dat traject, met de naam ‘Groen Doen’, is
een jaar geleden gestart. Het is zo succesvol dat er
al zes van de acht kandidaten zijn doorgestroomd
naar een baan als hovenier of groenvoorziener.
De directeur van het regionaal participatiebedrijf
Stroomopwaarts MVS, mevrouw Desiree Curfs, heeft
de ‘groene dames en heren’ begin dit jaar persoonlijk
een bezoek bracht. Ze gaf het team complimenten
en de verzekering dat het contract voor het
groenonderhoud in Groenoord weer voor een jaar
verlengd is.
Herman is erg enthousiast en zeer tevreden over
de werklust van de groep die hij begeleidt. ‘Werkte
iedereen maar zo hard!’
Dat is waarschijnlijk ook wat wijkbewoners denken

als ze langslopen en zien hoe alles weer schoon is
geworden. Wat vooral opvalt is dat deze gedreven
mensen ook dingen doen die ze eigenlijk niet
eens hoeven te doen: het opruimen van restafval.
Bijvoorbeeld als er een hele bak nasi uit het raam
wordt gegooid of een milkshakebeker uit de auto
wordt gekieperd. Zelfs de huurfietsen, die `per
ongeluk` in het water terecht zijn gekomen, worden
opgeruimd. Ook melden zij de grote hoeveelheden
hondenpoep in de wijk aan IRADO, die hiervoor een
speciaal poepkarretje heeft rondrijden. Helaas is de
aanvoer vele malen groter dan de afvoer.
De groepsleden lopen bovendien risico`s doordat
zij op vervuilde plekken ongedierte tegenkomen.
Ratten zo groot als katten! Die grote gaten graven,
waar iemand per ongeluk in kan stappen, met alle
gevolgen van dien. Stoeptegels, die los liggen of er
ineens helemaal niet meer zijn!
De bewoners van Groenoord waarderen De Groene
Groep en zijn dankbaar dat zij de wijk mooier en
schoner hebben gemaakt. En een schouderklopje
kunnen we uiteindelijk allemaal weleens gebruiken,
toch?
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viJF dAMeS OndeRGAAn een MAKe-OveR
Helene Banffer - Het idee om een
make-over te organiseren kwam
voort uit twee verschillende
gedachten: ‘Hoe jongeren over
ouderen denken en hoe de ouderen
over jongeren denken.’
Vaak wordt gedacht dat je er niet
meer toe doet als je wat ouder bent.
Je hoeft er niet per se meer goed
uit te zien. Je hoeft geen make-up
meer te dragen en niet meer met de
laatste mode mee te doen.
Dit geldt trouwens niet voor de dames van
deze make-over, want die zien er altijd
tiptop verzorgd uit!
De ouderen vinden dat de jeugd vaak
weinig interesse toont voor wat zich
afspeelt in het leven van oudere mensen.
De jongeren daarentegen zijn soms wat
terughoudend naar ouderen toe. Wij wilden laten
zien dat het ook anders kan. Jong en oud gaan
eigenlijk heel goed samen!

onder veel plezier van iedereen. We zijn blij dat Nel
van Deventer, Lies Lemans, mevrouw Borst-Planken,
Sjanie Bergsma en mevrouw Gouw aan deze makeover wilden meedoen. Zij waren al mooi, maar aan de
foto’s kun je zien dat het altijd nog beter kan.

Jong en oud verbinden zich
Zo hebben we laten zien dat oud en jong heel goed
samen door één deur kunnen, in dit geval de deur
van modewinkel La-Krij aan de Borodinlaan 64 in
Schiedam.

En... we hebben het bewijs kunnen leveren dat er bij
ons in Groenoord nog heel wat dames zijn die volop
betrokken zijn. De jongeren vonden het ontzettend
leuk om onze dames advies te geven.

De dames van de winkel en onze vijf ‘make-over
vrouwen’ waren zo enthousiast dat ze het aan het
eind van dit jaar graag nog een keer willen doen.
Onze hartelijke dank aan allen die hebben
meegewerkt om deze middag te doen slagen.
Na afloop was er nog een klein presentje voor
iedereen om te laten zien dat we blij zijn met oud en
jong.

Zo hebben wij een mooie middag gehad met vijf
dames die er wel zin in hadden om zich door twee
lieve meiden om te laten toveren in een nieuwe look.
Zonder de hulp van de meisjes van DOCK en
modewinkel La-Krij was dit niet gelukt. Annie en
Hermien hebben hun modewinkel met alle plezier
opengesteld. Wij werden voorzien van koffie en lieten
ons de heerlijke zelfgebakken cake goed smaken. In
de loop van de middag kwamen er zelfs hapjes van
het nabijgelegen cafetaria ‘De Mig’ langs.
Annie Lam, Hermien Krijnen en Jessica gaven onze
dames goed advies op het gebied van kleding en
accessoires. De meiden Youssra en Bana verzorgden
de make-up en de haren van de dames, dit alles

88

nnen ook eens
Wilt u met een groepje vriendi
m dan contact op
een make-over ondergaan? Nee
30 50.
met Annie en Hermien 010 - 761
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WOORdzOeKeR vAKAnTieCRYPTO
Om alvast in vakantiestemming te komen hebben we voor u een woordzoekerpuzzel gemaakt met woorden die min of meer met vakantie hebben te maken.
Wij hebben het wat moeilijker gemaakt door ieder woord cryptisch te omschrijven.
De antwoorden staan door elkaar in het venster. Welke zin kunt u maken van de
letters die overblijven? Veel succes!

T B C T S O P N E S S E L F V R E

S T A T

I

O N K N E R E D N

O O M D A M

I

I

I

S A G E N T A

K L IJ N V L U C H T

D G E T G O L V E N B E V E

I

L

I

G

P A S T L S E Z K N V T E N T O U E

I

I

F

P M E L H P O V E R R E K IJ K E R N L Z G V L A G

S T R

I

N O A F A

I

N E S T K E E D E S N

E M N T A R E D B

I

K

I

N

I

I

E E E N E E L S H E N

R U E B R M E K D H E L D E R N N O

G S N E D
B K
E

I

I

E

I

U

I

R M E R P O N

E O N E E N B N

I

I

R V N V P E

N N L E A

I

L G

D E L W H B O E N Z S O O U A U K H H G U O
I

R E R E

N E N E N O R K E T O Z D C U T C A S H L
I

S W E G E E B L N T L H E H S L

G T T N W O T N A B IJ K M A F T K C L

W A N D E L T W U L P S E E B R U

I

I

I

L K H F

F

I

C C

N U M W B E L

E B D E G R O E N O O R D N W L E A N R A E O P U
L

I

G Y R O S K E

I

Z G R E B X G X D B

1. Deze buitenlandse dwergen maken deining in het water (10). 2. Artikel waarmee je een zitplaats kan vasthouden (11).
3. Afstand door de lucht (8). 4. Twee naamgenoten wijzen je de weg (6). 5. Deze vogel is niets meer schuldig (7). 6. Sportief
kledingstuk (9). 7. Hotelmedewerker met opvliegers (12) 8. Vakantiebaan (7). 9. Douanebrieven (9) 10. Vreemd geld van de
tandarts (6). 11. Brieven aan de waterkant (11). 12. Afstandsbril (10). 13. Dit eiland heeft bijna niets om het lijf (6) bikini
14. Spoorhalte (7). 15. Wederhelft van een suikertante (3). 16. Obscuur toestel (6). 17. Beeldroman in Las Vegas (4). 18. Deze
figuren spreken een vreemde taal (5). 19. Vakantieman bij de politie (9). 20. Mobiele woning (4). 21. Terugreis voor mensen
met een wit voetje (11). 22. Dat hemellichaam prikt (10). 23. Deze vervoermiddelen sporen wel (7). 24. Het heeft geen zin deze
dieren achter de wagen te spannen (7). 25. Die rivier staat onder je bed (2). 26. Zodra het onder de zon komt, verdwijnt het (6).
27. Hun handen zijn gauw gevuld (8). 28. Zij gaan er met kracht op uit (7). 29. Retour zonder terugweg. (7) 30. Verdwenen grote
heuvel (7). 31. Een leerling in ruste (8). 32. Deze werken zijn nu definitief (6). 33. Roem voor nummer één (5). 34. Kookgelegenheid voor de tuin (9). 35. Regelrechte ontsnapping (9). 36. Deze vlerk maakt een belangrijk deel uit van het vliegtuig (7).
37. Maak het safe (8). 38. Deze oude stalen vogel vliegt niet meer (5). 39. Dundoek (4). 40. Daar zijn meer zwaluwen voor nodig
(5). 41. Hopen op het strand (6). 42. Met de wind erin gaat het je goed (6). 43. Zo klaar als een klontje (6). 44. Lichtgewicht vaartuig (8). 45. Charter (9) Ook deze schepen moeten betalen voor een ligplaats (6). 46. Wijk in Schiedam met kleur! (9)
47. Wijkondersteuningsteam (3). 48. Dit woord neemt een loopje (7). 49. Met deze verzameling van werken kun je fotograferen
(5). 50. Deze boot vaart met een doek (9). 51. Hij stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen (4). 52. Deze vereniging speelt met
water (8). 53. Wegenwacht (8). 54. Doos voor lange latten (6). 55. Niet helemaal op pad (7). 56. We zijn er bijna (4). 57. Deze
vogel lokt mij uit (5). 58. Hoogtepunt (6). 59. Deze aspirine gaat flink tekeer (6). 60. De kleur van dit paard (5). 61. De zee ging
achteruit (4). 62. Moeder slaapt (4). 63. Onwel op de top (8). 64. Grieks fastfood (5). 65. Hulde voor de winnaar (5).
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Stuur uw oplossing vóór 30 juni naar info@schiedam-groenoord.nl.
Onder de goede oplossingen verloten we een cadeaubon van 50 euro!
© Puzzelontwerp: Adri Edenburg, www.QuizLetters.nl

P
MAAK KAnS O
On
een CAdeAUB
vAn 50 eURO!

ZOMAAR EEN DAGJE LOEP
Amira komt samen met haar moeder, zusje en
broertje op school. Bij de deur staat juf Joke (de intern
begeleider) samen met juf Annemieke (de directeur).
De kinderen begroeten de juffen en de juf vraagt
hoe het gister was bij het dansen. Lachend lopen de
kinderen met hun moeder naar binnen. Eerst brengen
ze Jaxx naar de klas. De juf van Jaxx staat bij de deur
en geeft Jaxx een hand. Jaxx loopt gelijk door naar de
puzzeltafel, gisteren had hij zijn puzzel niet af kunnen
maken dus dat wil hij gelijk doen. Zijn moeder staat
er trots bij. Amira gaat zelf naar de groep, zij zit al
in groep 7. Ze geeft de juf een hand en kletst even
met haar vriendinnen. Moeder brengt haar jongste
dochter naar speelzaal ‘De Toverfluit’ bij juf Wendy.
Ze huppelt er vrolijk naar toe, lekker spelen met de
andere kinderen.

De juf vertelt dat de tekeningen van de nieuwe
school klaar zijn en laat zien hoe het nieuwe gebouw
eruit gaat zien. Zo dat is mooi! Veel ruimte zeg, en
waar komen wij te zitten juf? De school komt aan
de Eduard van Beinumlaan. Wanneer de bouw van
start gaat is nog niet helemaal duidelijk, maar dat
de nieuwe school er gaat komen is wel zeker! Het
groepje van Amira heeft zich verdiept in het werk van
Gaudi en bouwen voor hun presentatie een nieuwe
school in de stijl van Gaudi.

Om half negen starten de kinderen in hun stamgroep
met het themawerken. De moeder van Amira gaat
naar de ouderkamer. Juf Yvon geeft uitleg over het
nieuwe thema: Wij gaan bouwen. Wat gaan we op
school doen? Wat kan je thuis doen? Hoe kunnen
school en thuis elkaar versterken? De ouders krijgen
leuke en leerzame tips. Juf Yvon vertelt ook dat we
naar een bouwplaats gaan. De kinderen kunnen daar
allerlei machines en werkzaamheden zien. Leuk, want
de vader van Jorden is daar opzichter. Hij gaat de
kinderen vertellen hoe de machines werken en wat er
komt kijken bij al dit werk. Jaxx wil later timmerman
worden, dus dat is interessant!
Er wordt ook een avond georganiseerd voor alle
mensen uit de wijk die geïnteresseerd zijn. De
datum is nog niet bekend, maar op de website van
Groenoord Magazine kunt u dat lezen zodra er meer
bekend is. Kom zeker kijken, het is de moeite waard!

Om 9.00 uur gaan de kinderen naar hun niveaugroep
en krijgen zij rekenen, vervolgens spelling en taal.
Het laatste half uur van de ochtend gaan de kinderen
terug naar hun stamgroep. De school heeft een
continurooster dus de kinderen eten op school en
blijven tot half 3. Hier zijn geen extra kosten aan
verbonden. Wel moeten de kinderen gezond eten
meenemen en het liefst drinken uit een bidon. Dat
is goed voor het milieu, veel beter dan al die losse
pakjes.
Amira heeft gym van meester Julian, ze krijgen
cricketles. En daarna werken ze verder aan hun
thema: bouwen. Eerst krijgen de kinderen veel
informatie over dit onderwerp, later gaan ze werken
aan hun presentatie.

Om half drie heeft Amira nog huiswerkklas, Jaxx
wordt opgehaald door zijn moeder en Amira mag na
de huiswerkklas alleen naar huis.
Aan het eind van de dag komen er foto’s op Klasbord
binnen van Jaxx die meedoet aan de toneelles. Voor
Amira is er een bericht over haar huiswerk, zo weet
haar moeder ook precies wat zij moet maken.
Wilt u een afspraak maken voor een rondleiding op
onze school, dan kan dat altijd. Op 24 oktober is er
een kijkavond van 17.00-19.30 uur. U bent van harte
welkom aan de Peter van Anrooylaan 1.
Annemieke Jeene, directeur
010 – 470 70 79
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WiJKOCHTend GROenOORd vAn START!
Op 9 maart is de wijkochtend Groenoord geslaagd van start gegaan.
Er waren diverse (netwerk)partners aanwezig, waaronder Woonplus, Formulierenbrigade,
Humanitas, WOT Groenoord en Oost, Stroomopwaarts, Seniorenwelzijn en DOCK. Naast de
vaste vrijwilligers die de wijkochtend verzorgen, waren er ook een aantal betrokken bewoners.
De wijkochtend Groenoord is iedere vrijdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur te bezoeken, bij
het WOT Groenoord aan het Van Beethovenplein 161. Hieronder een korte terugblik van twee
vrijwilligers die de wijkochtend op vrijdagochtend verzorgen:

Arti

Mijn naam is Arti en
ik verzorg sinds de
opening iedere week de wijkochtend
in Groenoord.
Tijdens de wijkochtend is er een prima
sfeer en ik heb diverse bewoners met
verschillende (hulp)vragen mogen en
kunnen helpen. Hierbij kan ik mijn
kennis ten aanzien van financiën en
mijn passie om mensen te helpen
goed gebruiken. Het geeft mij veel
voldoening en de bewoners voelen
zich geholpen.
Ik zou zeggen: kom gerust eens langs
voor een kopje koffie of iets printen,
want ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en indien
nodig te mogen helpen!

Jan

Mijn naam is Jan en ook ik ben iedere
vrijdagochtend van 09.30 tot 12.00
uur aanwezig tijdens de wijkochtend Groenoord.
Ik kijk er de hele week naar uit om bewoners te
kunnen helpen en te ontmoeten en tevens mijn kennis
van computers en financiën over te brengen. Door

de wijkochtend heb ik verschillende mensen leren
kennen en ben ik een stuk beter op de hoogte van
wat er allemaal mogelijk is wat betreft ontmoeting en
aanbod binnen Schiedam Groenoord.
Er is een prettige sfeer onderling, tussen de partners
die de vrijwilligers ondersteunen en met de bewoners
die langskomen. Iedere week ga ik weer met een
goed humeur naar de wijkochtend en hopelijk
zie ik u ook eens onder het genot van
een heerlijke kop koffie of thee!

WeeK vAn HeT GeLUK in GROenOORd
Op 21 september gaat de Week van het Geluk weer van start in Groenoord.
Er zullen net als vorig jaar talloze activiteiten worden georganiseerd voor en
door wijkbewoners, samen met de in de wijk werkzame organisaties. Verdere
informatie over de activiteiten die gedurende die week worden
georganiseerd volgt nog!

12

C O L U M n

Annemiek Wensing

2018 - Het jaar van de jonge
mantelzorger
Als je een hele drukke hond hebt, ben je
dan ook een mantelzorger?’ Of: ‘Is een
blindengeleidehond eigenlijk ook een
mantelzorger? Tijdens de gastlessen die
r Farla
Foto: Pete
ik geef op scholen worden de leukste
vragen gesteld. Enorm inspirerend om te
doen! Die vragen zetten mij ook weer aan het denken, want ja:
wat is mantelzorg nu precies?
Veel mensen denken daarbij aan het zorgen voor een ziek familielid,
maar mantelzorg is veel breder. Je kunt ook voor iemand zorgen
vanwege een verslaving, een psychische ziekte of een beperking
(lichamelijk of verstandelijk).
Een kind zal zichzelf niet snel een mantelzorger noemen, het gaat
thuis gewoon zoals het gaat. Toch kan het veel impact hebben als een
kind zich langere tijd zorgen maakt om iemand waar hij van houdt.
Dat merk ik ook tijdens de lessen; het maakt veel los om over dit
onderwerp te praten. In iedere klas zitten wel een paar kinderen voor
wie de thuissituatie behoorlijk belastend is, en soms weten kinderen dat
helemaal niet van elkaar. Na de les weten kinderen meer van elkaar en
begrijpen ze dat het bij iedereen thuis anders is.
Laatst vroeg een kind: ‘Ik moet iedere week in m’n eentje m’n kamer
opruimen, dan ben ik toch ook een mantelzorger?’ Al pratend komen
we er dan met elkaar achter waarom dat niet helemaal opgaat.
Ik zal me nog even voorstellen: mijn naam is Annemiek Wensing.
In dit ‘Jaar van de jonge mantelzorger’ breng ik het onderwerp op
zoveel mogelijk plekken in de regio onder de aandacht. Niet alleen op
scholen, maar ook bij professionals. Er worden momenteel ook twee
filmpjes, vlogs en een korte toneelvoorstelling gemaakt
door kinderen/jongeren over
’n
‘voor iemand zorgen’. Ik
re week in m
‘Ik moet iede
n,
hoop dat we deze aan
e
mer opruim
a
k
’n
m
e
zoveel mogelijk mensen
tj
n
ee
ch ook een
kunnen laten zien, zodat
dan ben ik to er?’
het onderwerp meer
mantelzorg
bekendheid krijgt.

1. Houdt u altijd vast aan uw
eigen gelijk?
Bekijk het ook eens vanuit het
standpunt van een ander!
2. We kunnen allemaal iets leren
van het weer, dat houdt nooit
rekening met kritiek.
3. Je gaat erop vooruit als elke
vergissing een nieuwe is.
4. Als de juf zegt dat ik niet luister,
bedoelt ze dat ik niet gehoorzaam.
Dat heb ik haar nu twee keer
verteld, maar ze luistert niet.
5. Niet blij met waar je bent? Kom
in beweging, je bent geen boom.
6. Alleen door te knoeien, leer je
wat opruimen is.
7. Perfect is goed, maar goed is
beter.
8. Creativiteit begint met het
stellen van de vraag en het loslaten
van het antwoord.

Praktisch

*De gastlessen over mantelzorg zijn kosteloos voor scholen in
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit kan voor de bovenbouw van
de basisschool, middelbare scholen en het beroepsonderwijs. Ken je een
school die dit interessant vindt? Neem gerust contact op of tip de school,
dan plannen we een les.
*In september geef ik samen met DOEL-preventie een cursus, speciaal
voor kinderen die opgroeien in een gezin waar iemand extra zorg of
begeleiding nodig heeft, op welke manier dan ook. We gaan in de
cursus vooral veel leuke dingen doen, en ondertussen leer je goed voor
jezelf te zorgen en delen we ervaringen. Kinderen tussen 8 en 18 jaar
kunnen zich aanmelden; als we voldoende kinderen/jongeren hebben in
een leeftijdscategorie gaan we starten. Opgeven hiervoor kan nu al!

Contact

Annemiek Wensing
Mail naar jong@mintersmantelzorg.nl of bel 06 - 11 74 66 97.
Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag.

Heeft u een vreemde hobby
of een buitengewone
verzameling?
En wilt u daar meer over
vertellen en laten zien in
het Groenoord Magazine?
Mail ons:
info@schiedam-groenoord.nl
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WeKeLiJKSe ACTiviTeiTen GROenOORd

Midden-deLFLAnd
‘t Fransje
van Beethovenflat
Groenoordhuis-zuid
Groenoordhuis-Midden
de Weerklank
Gymzaal Loep
Het zimmertje
van Raalte Kids
evenement Watermouse
de naam Sosco

14

ROndLeidinG LOeP

zOMeRFeeST

Lisztplein
van Beethovenplein 161, iedere dag geopend
(behalve op zaterdag) van 09.00 tot 16.00 uur.
diepenbrockstraat 31a
Bart verhallenplein 50a
Cornelia van zantenplein 51
Peter van Anrooylaan 3
Louis zimmermannplein 55a, www.hetzimmertje.nl
Albert van Raaltenplein, anneke-kalkhoven@live.nl
Jozef Oreliosingel
is veranderd in SC Support

FiLMPROJeCT

Openingstijden WOT
maandag, woensdag en donderdag
van 10.00 - 12.00 uur.
netwerk schuldhulpverlening op
vrijdag van 9.15 - 11.30 uur in de even
weken.
van Beethovenplein 162
3122 vL Schiedam.
Contact buiten spreekuurtijden
010 - 754 15 15 (werkdagen van
8.00 - 20.00 uur) of mail naar
groenoord@wotschiedam.nl

maandag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

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

TAALLeS nedeRLAndS
KLedinGBAnK JURK & CO
KLAveRJASSen
nAAiLeS
LinedAnCeLeS
WORKSHOP
BALLROOMdAnSLeS

de Weerklank
Groenoordhuis-zuid
van Beethovenflat
Groenoordhuis-Midden
van Beethovenflat
Het zimmertje
van Beethovenflat

tot 8 juli
verwijzing WOT nodig

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

voor senioren

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

dinsdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

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

SPReeKUUR SC Support
WAndeLen OP niveAU 55+
LeeSCLUB
LUnCH
KLedinGBAnK JURK & CO
CReA-MiddAG
nedeRL. COnveRSATieLeS
OnTMOeTinG BeWOneRS
SPORT en SPeL
KidSvOeTBAL
vROUWen vOeTBAL
BiLJARTen

Groenoordhuis-Midden
Harg-Spaland
Groenoordhuis-Midden
van Beethovenflat
Groenoordhuis-zuid
van Beethovenflat
Groenoordhuis-Midden
de Weerklank
Gymzaal Loep
Gymzaal Loep
Gymzaal Loep
Het zimmertje

woensdag

activiteit

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

WAndeLen
OnTMOeTinG BeWOneRS
COMPUTeRCURSUS
WeeRBAARHeidSTRAininG
KLedinGBAnK JURK & CO
KnUTSeLMiddAG
FiLMPROJeCT
HUiSWeRKBeGeLeidinG
dineRen

onder leiding van els

verwijzing WOT nodig
iedereen welkom

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

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

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

locatie

bijzonderheden

contact

vertrekpunt ‘t Fransje
de Weerklank
Groenoordhuis-Midden
van Beethovenflat
Groenoordhuis-zuid
Groenoordhuis-Midden
Groenoordhuis-Midden
Groenoordhuis-Midden
van Beethovenflat

voor vrouwen

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

voor volwassenen

voor beginners
cursus
verwijzing WOT nodig
voor kinderen vanaf 6 jaar
voor jongeren (23 mei - 11 juli)
SC Support
aanmelden verplicht, e 5,90

JUni, JULi en AUGUSTUS
woensdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

17.45 - 18.45
19.00 - 21.00
19.30 - 21.30

dAnSWORKSHOP
KAARTen MAKen
KOOR

Sportinstituut Schiedam
Het zimmertje
van Beethovenflat

voor jongeren
workshop

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

donderdag activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

09.00 - 12.00
09.00 - 11.00
10.00 - 11.00
12.00 - 13.00
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.00 - 15.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
17.30 - 18.30
14.30 - 16.30
17.00

Groenoordhuis-Midden
Groenoordhuis-zuid
van Beethovenflat
van Beethovenflat
van Beethovenflat
van Beethovenflat
‘t Fransje
de Weerklank
Het zimmertje
Gymzaal Loep
Groenoordhuis-Midden
de Weerklank

19.00 - 20.00
19.00 - 21.00

SPReeKUUR SC Support
KLedinGBAnK JURK & CO
BeWeeGACTiviTeiT vOOR 55+
LUnCH (elke week iets anders)
KOeRSBAL
BinGO
nAAiLeS
OnTMOeTinG BeWOneRS
SJOeLen
dAMeSvOeTBAL
MAnnenGROeP
GezAMenLiJKe MAALTiJd
warme maaltijd e 5,- soep e 4,50
WeeRBAARHeidSTRAininG
BiLJARTen

vrijdag

verwijzing WOT nodig

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

vanaf 12 jaar en vanaf 16 maart

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

Gymzaal Loep
Het zimmertje

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

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

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

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

SPReeKUUR SC Support
nedeRLAndSe LeS
WiJKOCHTend
LUnCH WeReLdvROUWen
OnTMOeTinG BeWOneRS
CReATieve MOdeWORKSHOP
ACTiviTeiT vOOR JOnGeRen
HUiSWeRKBeGeLeidinG

Groenoordhuis-Midden
de Weerklank
tot 8 juli
WOT Groenoord van Beethovenflat 162
van Beethovenflat, om de week (niet tijdens Ramadan)
‘t Fransje
benedenruimte Lisztplein
van Beethovenflat
voor tienermeiden - bewoners
Groenoordhuis-Midden
SC Support
‘t Fransje
benedenruimte Lisztplein

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

zaterdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

14.00 - 16.00
17.00 - 18.00
18.00 - 20.00

OnTMOeTinG BeWOneRS
SPORT en SPeL voor kinderen
SPORTinSTUiF voor jongeren

de Weerklank
Gymzaal Loep
Gymzaal Loep

6 - 12 jaar
SC Support

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

zondag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

13.00 - 15.00
18.00 - 21.00

KnUTSeLLeS
ACTiviTeiT voor jongeren

Groenoordhuis-Midden
Groenoordhuis-Midden

Wereldvrouwen
SC Support

06 - 43 91 10 58
06 - 43 91 10 58

SC Support

niet-wekelijkse activiteiten in Groenoord
datum

tijd

activiteit

locatie

bijzonderheden

16 en 17 juni
7 juli
19 juli

11.00 Midden-delfland dagen in Schiedam, Babbersmolen, Schiedamsedijk 2A
10.00 zomerfeest
zimmermanplein e.o.
Rolstoelvierdaagse, locatie van Beethovenplein

contact
06 - 42 10 54 07
06 - 24 53 45 98
010 - 470 51 58
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AFTRAP Midden-deLFLAnd
dAGen 2018 in SCHiedAM
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

Ieder jaar in het derde weekend van juni organiseert de
Midden-Delﬂand Vereniging de Midden-Delﬂand Dagen.
De aftrap van de twintigste editie vindt op zaterdag 16
juni om w11 uur plaats op Schiedams grondgebied, bij de
Babbersmolen.

Adri Edenburg
Rob Kent
Helene Bänffer-Blommenstein
Berthy Prins
Orhan Zengin
Mariska Silvius

foto Paul Sporken

Fotograﬁe
Adri Edenburg, Irmgard Owen, Paul
Sporken, Peter Farla en anderen.

Media
Stephanie Sonneveld, Arthur van Hienen

Tekstcorrectie
Eveline van Herwaarden (Fine Point)

Distributie magazine
Rob Kent, Louis Addens met vele
vrijwilligers

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

Volgende editie
September 2018.
Copij aanmelden vóór 15 juli en inleveren
uiterlijk 31 juli 2018.
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:

Verspreid over het gehele Midden-Delflandgebied worden gezellige
streekmarkten georganiseerd, zijn er leuke activiteiten op boerderijen,
kun je meedoen aan fiets-, vaar- en wandeltochten en zijn er
natuurlijk sportieve en recreatieve activiteiten voor de jeugd.

Muziek
Het thema luidt dit jaar: Midden-Delfland, daar zit muziek in! Diverse
koren, orkesten en individuele musici zullen op zeven hoofdlocaties,
op zaterdag 16 juni én zondag 17 juni, muziek ten gehore brengen.
Van pop tot klassiek en van folk tot blaaskapel en big band. Het
complete overzicht van locaties, optredens en tijden staat vermeld op
de speciale website: www.middendelflanddagen.nl.
Bij de Babbersmolen (Schiedamsedijk 2A) is het uiteraard ook muziek
wat de klok slaat, bijvoorbeeld Het Schiedams Koor. Verder starten er
fietsroutes naar het groene Midden-Delflandgebied. De molen is, zoals
gebruikelijk op zaterdag, tot 16 uur geopend.
Voor nadere informatie over het openingsprogramma:
secretariaat@middendelflandvereniging.nl, tel. 06 - 42 10 54 07.

16

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

