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mededeLinG Zomerfeest
Op zaterdag 13 juli zal weer een gezellig Groenoord
Zomerfeest georganiseerd worden.
Wat er allemaal te beleven is?
Wie er komen optreden?
Daar zijn we nog druk mee bezig!
MAAR, houd deze zaterdag vrij in je agenda!

OPROEP:
Dringend mensen gezocht om deze dag tot
stand te brengen.
Heb je leuke ideeën en/of kan je helpen
met op/afbouwen? Stuur dan even een
privébericht via de Facebookpagina.
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.
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Pvda beZoeKt Groenoord
Joke de Haan-Klaassen - Nieuwsgierig gemaakt na het lezen van
het ‘Groenoord Magazine’ zijn we op wijkbezoek gegaan. Om tien
uur verzamelen we bij Bea van het Beethovenplein. Eline Busser van
het communicatieteam ‘van het gas af’ heeft ons bijgepraat over de
voorbereidende werkzaamheden tot nu toe. Het is een grote uitdaging
om te realiseren dat bewoners in de toekomst van andere energiebronnen
gebruik kunnen maken. Eline is bereid de verdere ontwikkelingen op een
ledenvergadering van de Partij van de Arbeid te komen toelichten.
Iedereen in Groenoord mag trots zijn op de redactie van het Groenoord
Magazine. Zij zorgt dat vier maal per jaar zo’n mooi blad verschijnt en
andere vrijwilligers zorgen er weer voor dat het in uw brievenbus komt. Op
deze manier wordt veel informatie over de wijk en over activiteiten waar
jong en oud aan mee kunnen doen bekendgemaakt. Bewoners helpen
mee door ideeën in te leveren. Wij zijn benieuwd hoe de volgende editie
eruitziet!
Na een wandeling door Groenoord-Zuid, langs de voedselbanktuin en
boerderij Landvreugd, waar de scouting een tentje in de boomgaard
had opgezet, naar de Weerklank op het Van Zantenplein. Hier volgde
een lunch met bezoekers van De Weerklank, verzorgd door Hans en zijn
assistente Melissa. Na de koude tocht was een maaltijd zeker welkom.
We kregen nog meer informatie over Groenoord (en Schiedam) en daarna
konden de vrijwilligers ook vragen aan ons stellen. Het was een boeiend
bezoek en goed om met elkaar contact te hebben!

mededeLinGen wot
inLooPsPreeKuren
Maandag
Woensdag
Donderdag

10.00
17.00
14.00
10.00

-12.00
-18.00
-16.00
-12.00

uur
uur (t/m 3 juni)
uur
uur

Op vrijdag is er van 9.30 - 12.00 uur Wijkochtend. U kunt dan terecht voor
hulp van de Formulierenbrigade. Er zijn vrijwilligers die u helpen bij het
lezen van brieven, administratieve zaken of het zoeken naar een woning op
internet. Natuurlijk is er ook tijd voor een babbeltje en een kop koffie of
thee. Eén keer per 14 dagen kunt u terecht voor preventieve schuldhulpverlening tijdens het inloopspreekuur van Humanitas.

Het schouwen van de buitenruimte,
samen met bewoners

Het onderhoud van de buitenruimte in Schiedam wordt uitgevoerd door Irado. De afdeling beheer
Schiedam ziet erop toe dat deze werkzaamheden volgens de contractafspraken wordt uitgevoerd. Dit
gebeurt door een maandelijkse schouw.
De wijktoezichthouder en een
teamleider van Irado controleren
gezamenlijk honderd willekeurige
locaties in Schiedam op
vijfentwintig aspecten. Hieruit
volgt een rapportage waaruit
verbeterpunten komen. Dit proces
werkt al een aantal jaren op deze
manier.

Nieuwe werkwijze
Zowel Irado als de gemeente zijn
op zoek naar meer betrokkenheid
en participatie van de bewoners.
Irado kwam met een beproefd
plan om de bewoners van een wijk
of buurt meer te betrekken bij de
beoordeling van het onderhoud
van buitenruimte. Irado en de
afdeling beheer buitenruimte
hebben de wijk Groenoord,
vanaf de Sweelincksingel tot aan de Josef Oreliosingel,
aangewezen als proefgebied. We hebben ook
besloten om de items veiligheid en leefbaarheid erbij
te betrekken. In het wijkoverleg is dit idee door Irado
gepresenteerd.

De schouwploeg
Een aantal bewoners heeft zich vervolgens aangemeld
en inmiddels zijn er twee bewoners opgenomen in de
schouwploeg. Ook de wijkagent, licht blauwe brigade
en de wijktoezichthouder gaan mee met de schouw.
We zijn bezig om ook woningcorporatie Woonplus
structureel te betrekken.

en de wijkboa (bevoegd opsporingsdienst ambtenaar)
kijken in het bijzonder naar veiligheid en bijvoorbeeld
zwerffietsen, verkeersveiligheid etc. Omdat bewoners
met andere ogen kijken dan professionals, is het leuk om
te zien dat er altijd weer punten boven tafel komen die
we anders niet hadden gezien.

Zichtbaar effect
Op dit moment is in Groenoord goed te zien dat
straatwerk, groenvakken, verlichting, portieken en
straatmeubilair flink worden aangepakt of opgeknapt.
Waar nodig wordt in het schouwgebied ook rommel
verwijderd.

Dank

Uitvoering
Irado bepaalt een datum voor de schouw; deze kan
overdag plaatsvinden, maar ook in de avonduren. De
bewoners uit de schouwploeg bepalen zelf de route
die we gaan lopen. We beschouwen dan de reeds
uitgevoerde werkzaamheden van Irado; de wijkagent

Het is altijd goed om met nieuwe ideeën te komen.
Irado en de gemeente pakken dit aan, maar wij kunnen
dit zeker niet zonder zeer betrokken bewoners. Daarom
wil de gemeente Schiedam Miranda Koster en Jan van
Oossanen een compliment geven over hun inzet. Zij zijn
zeer bepalend en opbouwend kritisch in deze schouw.
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IN GESPREK MET CULTUURSCOUT CATY PALMEN
Berthy Prins - Caty is sinds februari 2019 cultuurscout van de wijken Groenoord en Centrum.
Daarnaast leidt zij onder meer de projecten Koren onder de Molens en het Kunstenaarscafé. Tevens
is zij projectleider van Welkom/Thuis in Maassluis. Caty las de opmerking over muurschilderingen in
het vorige Groenoord Magazine en meldde de redactie dat zij zich daar graag voor in wil zetten.
Een afspraak was gauw gemaakt.
Het eerste wat opvalt bij de kennismaking met
Caty, is de tomeloze energie die ze uitstraalt: grote,
schitterende ogen, een gulle lach en een overload
aan ideeën. Haar talent is andere mensen te
enthousiasmeren voor allerlei projecten waar ze zelf blij
van wordt

Hoe ben je in Schiedam terechtgekomen?
‘Er was een vacature bij Mooi Werk. Ik werkte toen
als theatermaker en docent bij o.a. SKVR en het Ro
Theater. Schiedam is nieuw voor mij, maar de taken
van de functie, zoals snel contact maken en het
opzetten van projecten, spraken mij aan.’

Welke opleiding heb je gevolgd?
‘Ik heb een aantal opleidingen gedaan. Organisator van
evenementen en producties, de toneelacademie en de
opleiding sociaal maatschappelijke vorming, kunst en
cultuurwetenschappen. Mijn vader speelt toneel, dus
zodoende ben ik in dit wereldje terechtgekomen. En ik
vind leren leuk.’

Welke projecten heb je opgezet?
‘Een bureau voor culturele en educatieve projecten, De
Stormfabriek, waar ik zowel in opdracht als op eigen
initiatief werk, zoals: Echte helden en Iedereen Einstein,
een Festival voor wetenschap en techniek. Vooral erg
leerzaam voor de nieuwsgierige jeugd.’

Wat zou je kunnen doen voor Groenoord?
‘Ik ben nog in de opstartfase en weet nog niet wat
de bewoners willen. Daarom ben ik een paar keer de
wijk ingelopen en heb allerlei mensen aangesproken
om ze dat te vragen. Er was een meneer die me na
een half uur wandelen weer inhaalde en vertelde wat
hij voor de wijk had verzonnen. Een andere bewoner
wilde een transformatorhuisje
beschilderen. Dát bedoel ik nou:
de mensen enthousiast maken
en ze betrekken bij de uitvoering.
Een trend starten. Realisatie van
street art in Groenoord zou zomaar
kunnen!’

Waar wordt jij blij van?
‘Als ik mensen kan leren anders te
kijken en denken. Hun glinsterende
ogen te zien als ze beseffen dat
ze iets bijzonders hebben geleerd.
Een vonk over te laten springen.
Bel me maar op en vertel wat je
wilt: 010-2734780 of mail naar
caty@stichtingmooiwerk.nl.’
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MEEDOEN OP JOUW MANIER
Met elkaar voor elkaar! Samen Schiedam zet zich in om nog meer bewoners te laten meedoen.
De organisaties die activiteiten, cursussen en/of vrijwilligerswerk aanbieden in Schiedam slaan de
handen ineen. Met elkaar bieden we een breed aanbod voor alle bewoners om mee te kunnen doen.
Eenieder die zijn talenten wil ontdekken, zich verder
wil ontwikkelen of iets voor een ander wil betekenen,
kan meedoen. Zo ook in Groenoord. Soms echter, heb
je daarbij wat meer hulp nodig.

Enige voorbeelden:
• Wil je leren koken omdat je dat je thuis ook leuk
vindt om te doen?
• Zoek je betaald werk, maar wil je eerst wat meer
ervaring opdoen met een computer?
• Ben je onzeker en wil je daar iets aan doen?
• Wil je voetbaltrainer worden, maar weet je niet hoe
je dat aanpakt?
Wat wij belangrijk vinden is dat jij wilt meedoen.
Samen gaan we in gesprek over jouw vraag. We
bespreken wat jij wilt bereiken, wat je doel is om aan
te werken en wat je daarbij nodig hebt. Dit wordt
uitgewerkt in een persoonlijk plan, waarbij we stap
voor stap met elkaar afspreken hoe jij kan meedoen en
wat je eerste actie is.
Gedurende de uitvoering van dit plan blijf je
in gesprek met de coach en ga je aan de slag
om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en/of
jouw talenten te ontdekken.
Het traject ‘Meedoen op jouw manier’ samen met een
coach is kosteloos.
Wil je meer informatie of jezelf aanmelden, dan zijn de
volgende opties mogelijk:
• Iedere vrijdag Wijkochtend (DOCK en WOT) van   
9.30 tot 12.00 uur op het Van Beethovenplein 162.
Loop gerust binnen.
• Contactpersoon Imca Hurkens (Buurtwerk) via
mobiel, whatsapp 06 - 20 42 70 20 of e-mail
imca.hurkens@buurtwerk.nl.
• Facebookpagina Piezo Schiedam. Stuur gerust een
chatbericht.

Quotes van deelnemers:
‘Ik wil zo graag een frisse start maken en werk vinden.
Ik weet dat ik het kan, maar heb hier wel begeleiding
bij nodig. Heerlijk dat ik dit traject samen met een
AandeSlag-coach kan doen.’
‘Wat fijn dat ik mijn Nederlands kan oefenen met
een Taalcoach-vrijwilliger. Dit gaat snel en is op mijn
niveau gericht. Zodra ik beter Nederlands kan spreken,
wil ik activiteiten voor ouderen gaan organiseren.’
‘Ik wil graag beter leren tekenen, zodat ik straks les
kan geven aan anderen. Tekenen is mijn talent en ik
wil daar graag mee verder. Fijn dat een coach met mij
meedenkt.’
Buurtwerk is een stichting die een bijdrage levert aan
het welzijn van bewoners.
Samen Schiedam wil de zelfredzaamheid
en samenredzaamheid van Schiedammers
vergroten. Bewoners, gemeente en professionals
werken daarvoor samen en bieden passende hulp bij
bijvoorbeeld eenzaamheid, persoonlijke ontwikkeling,
meedoen, schulden. Deze hulp zorgt voor een sterke
sociale basis.
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kunst in je wijk - street art
Berthy Prins - In een paar jaar tijd groeide illegale graffiti uit tot kunst op straat. Street art is hip, gratis, kleurrijk, vernieuwend en een perfecte aanleiding om de stad eens van een heel andere kant te zien.
Wanneer je street art zegt, denken
de meeste mensen aan Bansky, de
Britse kunstenaar wiens iconische,
politiek getinte muurschilderingen
nu wereldberoemd zijn. Zonder
te weten dat zijn werk nu
honderdduizenden euro’s zou
opleveren, verwijderde de gemeente
van zijn geboortestad Bristol
jaren terug nog zorgvuldig zijn
“vandalistische” schilderkunst.
We zien steeds vaker dat gemeentes
grote saaie openbare ruimtes,
zoals muren of geluidswallen,
laten verfraaien met afbeeldingen
gemaakt door bewoners en
plaatselijke artiesten. In Rotterdam
zijn muurschilderingen booming. De
bekendste is natuurlijk het Touwtje
Springend Meisje van Co Westerik
op de zijgevel van het hoofdbureau
van politie, dat in 1988 gesloopt
werd.
Onlangs werd door Stichting
Antipesto in Vlaardingen aan
de Galgkade een muurpuzzel
gerealiseerd, waardoor het uitzicht
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voor bewoners aanmerkelijk
kleurrijker werd. In sommige steden
kun je een heuse Streetartroute
volgen.
Let wel, we praten hier niet over
graffiti. Je hebt street artists die
in opdracht van de overheid, een
bedrijf of een hippe kunstgalerij de
stad een urban tintje geven. En je
hebt de “graffeurs” die zich met
hun eigen codes en spuitbussen
bij nacht en ontij uitleven op
treinstellen, muren en bruggen.
De redactie van Groenoord
Magazine is warmgelopen voor het
idee om in Groenoord kunst in de
publieke ruimte te realiseren. De
flats in Groenoord, met hun vaak
grote, lege vlakken, zijn bijvoorbeeld
een ideale plek voor mooie
muurschilderingen. Bach, Beethoven
en Borodin op je muur!
Waarom in de rij staan voor een
museum als kunst gewoon in je
wijk te bewonderen is?
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zaterdag 13 juli 14.00 uur
op het Zomerfeest:

feestelijke start

fietsmaatjes
Schiedam

We hebben deze woordzoeker een beetje moeilijker
gemaakt. Hieronder zie je de namen van drieentwintig
VIP’s en van sommige ook een foto. Welk woord schiet
je in gedachten als je bedenkt waarmee deze VIP’s
verbonden zijn? Het aantal letters van dat woord zie
je achter de naam staan. Welk woord maak je van de
overgebleven letters?
Stuur je oplossing voor 31 juli naar:
info@schiedam-groenoord.nl.
Misschien bent u het wel die deze keer een mooie bos
bloemen ontvangt.

Piet Hein (11). Rembrandt van Rijn (10). Malando (5).
Rutger Hauwer (6). Vader Abraham (7). Dick Bruna (6).
Marten Toonder (7). Robbie van Leeuwen (5). Anton
Pieck (8). André Rieu (4). Annie MG Schmidt (4).
Mata Hari (5). Donald (4). Kapitein (4). Joop Doderer
(10). Jonas (6). Hans (5). Bram Ladage (5). Cor
Witschge (4). Minister Wim Kok (7). Luuk de Jong (6).
Birgitte Nyborg (6). Inspector (5).

Maak een gratis
proefrit op
onze duofiets!

www.fietsmaatjesschiedam.nl

info@fietsmaatjesschiedam.nl

winnaar GM 11
Uit de goede inzendingen
hebben we John van Eersel
geloot die de bos bloemen
heeft gewonnen.
De oplossing was:
ACTIVITEITEN
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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schiedammers maken geluk
Je staat er vast niet altijd bij stil, maar wat wordt er veel voor elkaar gedaan in de wijk. Het samen
eten in de Van Beethoven activiteitenruimte, dat gezellige dansavondje, de buurvrouw die naar een
doktersbezoek wordt gebracht, mensen die beter Nederlands leren spreken en de jonge alleenstaande
ouder die zich minder eenzaam voelt omdat hij of zij zo nu en dan wat ondersteuning krijgt.

Zomaar een aantal activiteiten
die betrokken buurtbewoners in
Groenoord vrijwillig uitvoeren.
‘Gewoon’ om een ander gelukkig
te maken. Om anderen in hun
wijk of stad te helpen met iets wat
voor hen zo vanzelfsprekend is of
omdat ze het leuk vinden om te
doen. Daar kun je toch alleen maar
bewondering voor hebben? Wij van
het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam
ervaren dit in ieder geval wel zo.
Mensen van verschillende pluimage
komen bij ons langs aan de
Hoogstraat 20 en schrijven zich in
voor vrijwilligerswerk. Ze zoeken
een zinvolle besteding, hebben tijd
over, willen iets doen wat ze leuk
vinden, willen zich inzetten voor de
stad, voor een ander of wat hun
reden ook is. Er is voor ieder wat
wils; van langdurig vrijwilligerswerk
tot eenmalige activiteiten. Met
mensen werken of met dieren. In de
tuin of iets cultureels. Technisch of
verzorgend, noem maar op. Samen
onderzoeken we waar hun hart
sneller van gaat kloppen en welke
organisatie het beste bij hen past.
We ontmoeten ook mensen die
juist zelf iets op willen zetten, een
initiatief of een activiteit. Denk
bijvoorbeeld aan een buurtfeest,
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een multicultureel sportcentrum,
een toneelstuk of festival. Bewoners
ontdekken dat er een behoefte is in
de wijk die nog niet wordt vervuld
en besluiten dan om de koe bij de
horens te vatten. Zij komen met
allerlei vragen bij ons, zoals: waar
moet ik rekening mee houden als ik
een project wil starten of hoe kom
ik aan vrijwilligers? Wij geven hen
hierover graag advies.
Iets voor een ander doen, levert je
een geluksgevoel op. Je maakt dus
niet alleen de ander blij, maar ook
jezelf. Het helpt je om je minder
eenzaam te voelen en dat gevoel kun
je ook weer aan een ander geven.
Je ontwikkelt jezelf omdat je nieuwe
dingen leert en het Servicepunt
Vrijwilligers biedt ook nog eens
allerlei gratis trainingen aan die je
helpen om nog beter te worden in je
vrijwilligerswerk.
Wij vinden ons werk heel bijzonder
omdat we met jullie mogen
samenwerken en meedenken om
nog meer verbinding te maken in
Groenoord. Met elkaar werken jullie
aan meer verdraagzaamheid, meer
betrokkenheid, meer verbinding,
meer zorgeloosheid. Jullie werken
aan meer geluk in Schiedam… dank
jullie wel daarvoor!

En mocht je nu ook mee willen
werken aan meer geluk in Schiedam?
Wij ontmoeten je graag bij ons op
het Servicepunt Vrijwilligers aan de
Hoogstraat 20.
Of meld je aan bij het WOT
Groenoord: 010 - 754 15 15
Tot ziens!

Silene:
‘Ik doe vrijwilligerswerk, want hier
ervaar ik een leuke
samenwerking en
samen bereik je goede
einddoelen.
Tijdens de leuke
activiteiten zijn we
bezig, maar je wordt er
echt vrolijk van en de
anderen ook!’

René:
‘Ik doe vrijwilligerswerk door Groenoord
Magazine huis aan
huis te versprijden
in onze wijk met de
mannengroep. Ik
vind het leuk om de
mensen in de wijk van
informatie te voorzien.’

hoe begaanbaar is groenoord met
rolstoel of scootmobiel?
De meeste Groenoorders kunnen gelukkig onbelemmerd wandelen in onze straten en lanen en op de
pleinen. Maar mensen die gebruikmaken van een rolstoel of scootmobiel komen nog wel eens wat
obstakels tegen. Dat besef je pas wanneer je er zelf mee te maken krijgt.
De redactie heeft Hilda van Holten gevraagd om een ritje door de wijk te maken. Zij doet verslag
van de ongemakken die zij tegenkwam.
‘Schiedam Groenoord lijkt ideaal voor mensen met een
beperkte mobiliteit. Er zijn veel flats, dus gelijkvloerse
woningen... totdat je buitenkomt. Ben je afhankelijk
van een hulpmiddel, dan kom je veel obstakels tegen.
Fietspaden waar je bijna uit je scootmobiel stuitert
wanneer je erover rijdt. Op- en afritjes van stoepen die
niet recht tegenover elkaar liggen, dat is niet handig
met de beperkte wendbaarheid van een scootmobiel.
Diepe geulen waar de wielen van je rollator in blijven
hangen wanneer je van de straat de stoep op gaat...
en dat bij een druk kruispunt. Straten die zo scheef
zijn dat je het gevoel hebt dat je binnen de kortste
keren om kan vallen. Stoepen waar de tegels schots en
scheef liggen.

een idee om samen met Hilda de wijk eens te
beschouwen vanuit haar positie?

Helemaal lachwekkend (niet) is een op- en afrit van een
voetpad waar een paal in het midden staat. Sommige
op- en afritjes zijn zo steil, dat de voetsteunen van je
rolstoel over de straat heen schrapen. Ik woon met veel
plezier in Groenoord, maar het zou fijn zijn als deze
problemen worden aangepakt. Dan kom ik, en veel
andere mindervaliden met mij, ook nog eens graag
(zelfstandig) buiten.’
Arthur van Hienen ging mee met Hilda en heeft wat
foto’s gemaakt van de knelpunten waar zij mee te
maken kreeg. Misschien is het voor het schouwteam

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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DOCK Schiedam-Noord heeft afscheid genomen van Mariska Silvius en Dinie de Waal. Beiden zijn door
een inkrimping herplaatst binnen DOCK. Hierbij maakt u kennis met Judith Grootfaam die als sociaal
werker voor 20 uur in Noord is aangesteld.

Judith Grootfaam (52) stelt zich voor
Via deze weg stel ik mij graag aan u voor. Sinds 1 mei
ben ik werkzaam voor DOCK sociaal werker in de wijk
Schiedam-Noord. Een mooie uitdaging om samen
met een team van DOCK-ers, WOT-ters, vrijwilligers
en andere actievelingen de sociale dienstverlening in
de wijken te optimaliseren. Iedere bewoner kan mij
benaderen voor het concretiseren of uitvoeren van
ideeën om de cohesie binnen de wijk te bevorderen.
Mijn naam is Judith Grootfaam, 52 jaar en ik ben vanaf
1995 werkzaam in het sociaal domein. In mijn vrije tijd
wandel ik graag met mijn hondjes Woefi en Tai. Koken
is naast mijn werk mijn grootste vrije tijds besteding en
passie, voornamelijk voor vrienden en familie.
Ik ben vanaf 1995 tot 2005 werkzaam geweest als
jongerenwerker in de Rotterdamse deelgemeente
Delfshaven. Daarna ben ik in Schiedam begonnen
waar ik vier jaar als jongerenwerker/teamleider heb
gewerkt in Hellevoetsluis, Schiedam-West en -Oost.
Ik vervulde ook vier jaar de rol van JIT jongerencoach
en momenteel ben ik sociaal werker gericht op
bewonersparticipatie en ondersteuning van vrijwilligers
in Schiedam-Noord en -West.
Ons werk is mooi, Ik hou van, het werken met en
voor bewoners, hen te faciliteren bij het realiseren
van hun ideeën om hun leefomgeving te verbeteren.
Belangrijk is dat we voldoende op de hoogte zijn van
de behoeftes en wensen van bewoners en daardoor
optimale ondersteuning bieden om zo tot iets

prachtigs te komen voor bewoners en wijk.
In mijn werk ben ik altijd bezig om mensen te
motiveren, te laten groeien en gezamenlijk op zoek
te gaan naar mogelijkheden voor mooie projecten en
activiteiten in de wijk.
Mocht je nog iets willen weten over mij, loop dan
gerust een keertje binnen. Ik ben aanwezig van
maandag t/m woensdag aan het Bart Verhallenplein
50a van 10:00 tot 18:00 uur en op vrijdagochtend
van 9:30 tot 12:00 uur tijdens de ‘Wijkochtend
Groenoord’. De Wijkochtend is bij het WOT aan het
Van Beethovenplein waar de koffie altijd klaar staat.
Verder kan je mij benaderen via
jgrootfaam@dock.nl
Ik hoop jullie snel te ontmoeten.

week van de gezonde jeugd 13 maart 2019
Eline Doorgeest - Op woensdag 13 maart organiseerden ‘Lekker Bezig Schiedam’ in samenwerking met
‘DOCK’ in Groenoord een activiteit voor kinderen in de kader van de ‘Week van de gezonde jeugd’.
Het doel van de activiteit was kinderen van de
basisscholen in Schiedam kennis te laten maken met
sport en spel, bewegen en hen te laten ervaren hoe
leuk en gezond bewegen eigenlijk is.
Dankzij de hulp van vrijwilligers en enthousiaste
kinderen was de middag ondanks het slechte weer
geslaagd!
Het was een variatie van nieuwe en Oud-Hollandse
spellen zoals het boter-kaas-en-eierenspel, maar ook van
bokspringtikkertje. Wij sloten het programma af met het
spel ‘Levend kwartet’. Ook ervaarden ze hoe fijn het is
om samen te werken; plezier te hebben en jezelf te zijn.
Naast het gezond bewegen was tevens het doel
het onder de aandacht brengen van een gezonde
eetgewoonte bij kinderen. Zoals het dagelijks eten van
fruit, groente en het drinken van water. De deelnemers
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van deze dag waren vooral kinderen van Groennoordhuis
Midden, basisschool de Loep en El Furkan.
Heeft u nog vragen of wilt u verdere informatie
over onze activiteiten? Neem contact op met
DOCK Groenoord: rhulleman@dock.nl
jgrootfaam@dock.nl of bayadi@dock.nl
Heeft u nog vragen i.v.m. bewegen en/of sporten?
Neemt u dan contact op met Lekker Bezig.
hilde@lekkerbezigschiedam.nl
https://lekkerbezigschiedam.nl/
Wie weet zien we jou!

OP BEZOEK BIJ:
Arthur van hienen
SOCIAL MEDIA BEHEERDER
Helene Banffer - Bijzondere, interessante,
leuke mensen met boeiende verhalen
uit Schiedam Groenoord. Daar zoekt de
redactie naar!
We willen deze mensen graag ontmoeten
in onze nieuwe rubriek. Mensen die iets
hebben bijgedragen of hebben toegevoegd
aan het Groenoordse leven.
Dat kan van alles betekenen:
vrijwilligerswerk, kunst, muziek, sport,
een leuke verzameling, een bijzondere
ontmoeting. Schroom niet, kom maar op en
deel je verhaal!
Vandaag zijn we op bezoek bij Arthur van Hienen
(51) die zijn verhaal aan ons verteld.
Arthur is onder andere lid van de redactie van het
Groenoord Magazine, van de activiteitengroep
Groenoord en Kids Groenoord-Zuid. Hij is vader van
twee kinderen en woont samen met zijn vriendin
Hilda en kat Tijgertje in een mooi gedeelte van
Groenoord. In september 2016 is hij in SchiedamOost komen wonen. Daarvoor woonde hij 43 jaar in
Spijkenisse en sinds 2017 woont hij in Groenoord.
Naast zijn werk bij Prorail heeft hij de zorg voor het
thuisfront, daar zijn vriendin op het moment kampt
met fysieke problemen. Arthur is ook erg actief met
social media. Naast het beheren van de websites
VoornePuttenTips.nl en SchiedamTips.nl, heeft
hij ook een internetpromotiebedrijf met de naam
Sparty-promotions.
Sinds hij in Schiedam is komen wonen, heeft Arthur
veel contacten gelegd met verschillende instanties.
Niet alleen via social media, maar ook door zich te
melden bij het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam.
Hij is iemand die gemakkelijk ergens op afstapt en
zijn voelhorens uitsteekt. Zoals hij zelf zegt: ‘Om
Schiedam beter te leren kennen.’
Hij is met zijn eenmanszaak als bestuurslid
betrokken geweest bij de oprichting van de Business
Club Schiedam. We zijn blij dat hij ook bij het
Groenoord Magazine terecht is gekomen, waar hij
samen met Stephanie berichten uit Groenoord op
Facebook plaatst.

Arthur is best bereid om mensen die wat problemen
hebben met social media wegwijs te maken.
Hij is medebeheerder van de Facebookgroep en
Facebookpagina ‘Schiedammers onder elkaar’ waar
(ex-)Schiedammers hun verhalen kwijt kunnen. Een
leuke site met vooral veel positieve reacties van de
Schiedammers.
Arthur heeft ADHD, waar hij overigens zelf heel
open over is. Zijn hoofd is soms vol, wat dan de
nodige spanning geeft. Daarbij denkt en praat hij
vaak heel snel. Daarom heeft hij naast zijn drukke
baan, en de verzorging thuis, iets gevonden waar hij
zich helemaal in kan vinden, en dat is uitgaan.
Naast genieten van live bands (metal, hardrock,
punk etc.) is hij regelmatig te vinden op
housefeesten. Niet de commerciële (EDM), maar
vooral op feesten waar men techno, hardcore,
frenchcore of deep- en techhouse draait. Hij kan
zich op zo’n avond helemaal uitleven en zijn altijd
bezige hoofd staat dan even uit. Hier is hij één
met de muziek, voor hem de beste manier om te
ontspannen.
Als zijn werkrooster het toelaat, woont hij de
redactievergaderingen van het Groenoord Magazine
zoveel mogelijk bij. Ook op het wijkoverleg in
Groenoord is hij vaak aanwezig en draagt hij zijn
steentje bij, niet alleen als bewoner maar ook vanuit
zijn politieke interesse.
Leuk Arthur, dat we even kennis met je konden
maken en je de tijd hiervoor hebt genomen.
Hartelijk dank daarvoor!

KIJK VOOR ACTUELE ACTIVITEITEN IN GROENOORD OOK EENS OP ONZE WEBSITE:

www.schiedam-groenoord.nl
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Hoe vinden we GeLuK?
Een enthousiaste groep Groenoorders is aan de slag gegaan met het onderwerp “geluk”. Vanaf 19 februari 2019 zijn zij met medebewoners in gesprek
gegaan. In deze gesprekken probeerden ze erachter te komen hoe je elke dag
aan je eigen weg naar geluk kunt bouwen.

Leo Bormans is
een levenskunstenaar. Hij spreekt op
alle mogelijke
manieren, met
mensen over de
hele wereld over
de zoektocht
naar geluk. Hij
zegt: ‘We kunnen
allemaal een beetje gelukkiger zijn. Niemand móet gelukkig zijn,
maar als je het wilt, zijn er wel dingen waar je op kunt
letten. En andere dingen die je beter niet kunt doen.
Ook als het leven moeilijk is.’
Het WOT in uw wijk heeft in de afgelopen maanden
leuke bijeenkomsten georganiseerd, waarbij we in
gesprek zijn gegaan over geluk. De deelnemers waren
enthousiast en hebben veel aan de bijeenkomsten
gehad. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren
onder andere: respect, lachen, openheid, vrienden,
keuzes, hulp en moed.
De avond startte traditioneel met een kopje koffie
of thee en wat lekkers. Wanneer we eenmaal aan
tafel zaten, kwamen de verschillende onderwerpen

al snel naar voren. Dit varieerde van hoe de week
was verlopen tot wat de opdrachten uit het
boek gedurende de week hadden opgeleverd.
Het werd al snel duidelijk dat er een onderlinge
klik was; de groep werd een eenheid en het
onderlinge vertrouwen leidde al snel tot verbinding.
De deelnemers hielpen elkaar in de zoektocht naar
geluk. Dit geluk bleken zij ook bij elkaar te vinden
en daarom besloten de deelnemers elkaar ook na de
bijeenkomsten als groep te blijven zien.

Wilt u ook wat meer geluk in uw leven
ervaren?
Het WOT denkt erover om een nieuwe groep ‘20
wegen naar geluk’ op te starten. Mocht u interesse
hebben, informeer dan bij het WOT.
Telefoon: 010 - 754 15 15 of mail naar
groenoord@wotschiedam.nl.

’20 Wegen naar Geluk”, een titel die mij
direct aan sprak.
Uit persoonlijke interesse begon mijn deelname
aan de bijeenkomsten van 20 wegen naar
geluk. Ik denk dan ook dat iedereen, op zijn
eigen manier, altijd op zoek is naar geluk.
Hetzij om het opnieuw te vinden, of om
het bestaande geluk te verdiepen. Zoals
Leo Bormans al goed verwoordde: geluk zit
in verbinding. Zo ontmoette ik de andere
deelnemers van de groep. Ieder op zoek naar
geluk, naar verbinding. Een ontmoeting met
mooie mensen, waar ik deel van uit mocht
maken. Een kennismaking die ik niet meer
zal vergeten. Samen praatte wij over de
verschillende onderwerpen betreft geluk en
samen blijven wij ook na deze bijeenkomsten
in verbinding.
Ik ben dankbaar dat ik dit
mee heb mogen maken
en zou dit dan ook
iedereen aanraden!
Lotte Noordermeer
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c o L u m n
Zo maar een Groenoorder
Groenoord versteend
Lopend door de wijk zie ik steeds meer
groen verdwijnen. Een mooi grasveld
wordt omgetoverd in veel steen.
Woningen en parkeerplekken in plaats van
onze toch al zo spaarzame ruimte te koesteren. Zou dit niet anders
kunnen? Als men toch wil bouwen, neem dan de natuur mee. En
zorg voor balans in onze wijk. Doe dat ook in uw tuin. Het geeft een
andere uitstraling.
Als ik kijk naar het winkelcentrum bij Laan van Bol’es. Een grote
stenen vlakte voor de winkels. Daar valt toch meer van te maken met
planten en bomen en mogelijk een fontein? Een soort parkje wat
uitnodigt om eens te gaan zitten in plaats van het tochtgat zo snel
mogelijk te ontvluchten?
Bewoners zouden echt meer betrokken moeten worden in de
ontwikkeling van hun wijk. Zij gebruiken deze leefruimte! Hoe
gaat dat straks als we van het gas af gaan en er aansluitingen,
voorzieningen zullen komen, krijgen de bewoners inspraak over hun
leefomgeving? Mogen zij de balans tussen groen en steen bewaken?
Ik hoop het van ganse harte, want Groenoord moet zijn naam blijven
waarmaken.

Zelfs als je struikelt ben je in
beweging.
Je kunt pas de juiste vraag
stellen, als je niet bang bent
voor het antwoord.
Als je iets perfect wil doen,
heb je je eerste fout al
gemaakt.
Om te kunnen zeggen
dat je af en toe onzeker
bent, heb je een heleboel
zelfvertrouwen nodig.
Kinderen leren tellen is goed.
Kinderen leren wat telt is
beter.
Als je gelooft dat het kan,
ben je al halverwege.
Nu ik eindelijk tijd heb,
moet ik me haasten om alles
gedaan te krijgen.
Als je scheldt op jezelf, geef
dan ook eens een grote bek
terug.
De tragiek van het leven is
niet dat het kort is, maar
dat we zolang wachten om
ermee te beginnen.
Wie een kuil graaft voor een
ander, bespaart hem een
hoop werk.

WILT U VRIJWILLIGERSWERK DOEN?
Wie wil zo af en toe
kleine afgebakende
klusjes doen voor medebewoners uit uw wijk?
Neemt u dan
contact op met:
Orhan Zengin (WOT)
06-10 55 31 90
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

medewerkers die
activiteiten organiseren
zijn er zelf
verantwoordelijk voor om
mutaties in de kalender
tijdig aan ons door te
geven. dus vóór
damesvoetbaL
1 februari;
1 mei;
1 augustus;
1 november.
‘t fransje
van beethovenplein
Groenoordhuis-Zuid
Groenoordhuis-midden
de weerklank
Gymzaal Loep
Het Zimmertje
van raalte Kids
evenement watermouse
de naam sosco

14
14

Linedance

seniorenGYm

Lisztplein
van beethovenplein 161, iedere dag geopend
(behalve op zaterdag) van 09.00 tot sluiting.
diepenbrockstraat 31a
bart verhallenplein 50a
cornelia van Zantenplein 51, weerklank@outlook.com
Peter van anrooylaan 3
Louis Zimmermannplein 55a, www.hetzimmertje.nl
albert van raaltenplein, anneke-kalkhoven@live.nl
Jozef oreliosingel
is veranderd in sc support

openingstijden wot
maandag van 10.00 - 12.00 uur en
17.00 - 18.00 uur.
woensdag van 14.00 - 16.00 uur.
donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
wijkochtend voor Groenoorders op
vrijdag van 9.30 - 12.00 uur. van 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

09.00 - 11.00
10.00 - 12.00
11.30 - 13.00
13.00 - 17.00
18.30 - 20.00
13.30 - 15.30
19.30 - 22.00
19.00 - 21.00

taaLLes nederLands
KLedinGbanK JurK & co
LuncH
KLaverJassen
sPortinstuif
naaiLes
LinedanceLes
worKsHoP

de weerklank
Groenoordhuis-Zuid
van beethovenplein
van beethovenplein
Gymzaal bachplein
Groenoordhuis-midden
van beethovenplein
Het Zimmertje

tot 8 juli, contact: beverly brown 06 - 23 64 73 30
verwijzing wot nodig
06 - 51 76 17 57
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
brahim ayadi
06 - 34 94 12 52
onder leiding van els
010 - 470 51 58
voor senioren
06 - 51 22 31 68

dinsdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00
10.45 - 12.15
11.30 - 13.00
13.00 - 15.00
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
14.00 - 16.00
18.00 - 19.00
19.00 - 21.00

sPreeKuur sc support
seniorenGYm
seniorenGYm
LeescLub
LuncH
KLedinGbanK JurK & co
crea-middaG
nederL. conversatieLes
ontmoetinGsmiddaG
vrouwen voetbaL
biLJarten

Groenoordhuis-midden
van beethovenplein
Harg-spaland
Groenoordhuis-midden
van beethovenplein
Groenoordhuis-Zuid
van beethovenplein
Groenoordhuis-midden
de weerklank
Gymzaal Loep
Het Zimmertje

voor volwassenen
verwijzing wot nodig
iedereen welkom

06 - 43 91 10 58
010 - 470 51 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
aanmelden verplicht

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

woensdag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

10.00 - 11.00
10.00 - 12.00
11.30 - 13.00
13.00 - 15.00
13.30 - 15.30
16.00 - 18.00
17.00

wandeLen
ontmoetinGsmorGen
LuncH
KLedinGbanK JurK & co
KnutseLmiddaG
HuiswerKbeGeLeidinG
dineren

vertrekpunt ‘t fransje
de weerklank
van beethovenplein
Groenoordhuis-Zuid
Groenoordhuis-midden
basisschool Loep
van beethovenplein

voor vrouwen

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

voor kinderen vanaf 6 jaar
sc support
aanmelden verplicht, e 6,00
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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 beethovenplein

voor jongeren
workshop
om de week

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

donderdag activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00
11.30 - 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 beethovenplein
van beethovenplein
van beethovenplein
van beethovenplein
‘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
seniorenGYm
LuncH
KoersbaL
binGo
naaiLes
ontmoetinGsmiddaG
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

06 - 43 91 10 58
06 - 24 99 37 85
010 - 470 51 58
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
13.00 - 15.00
16.00 - 18.00
18.00 - 21.00
16.00 - 18.00

sPreeKuur sc support
nederLandse Les
wiJKocHtend
ontmoetinG bewoners
creatieve modeworKsHoP
activiteit voor JonGeren
HuiswerKbeGeLeidinG

Groenoordhuis-midden
de weerklank
tot 8 juli, contact: beverly brown
wot Groenoord van beethovenplein 162
‘t fransje
benedenruimte Lisztplein
van beethovenplein
voor tienermeiden - bewoners
Groenoordhuis-midden
sc support
basisschool Loep

06 - 46 31 48 21
06 - 23 64 73 30
06 - 46 31 48 21
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

17.00 - 18.00
18.30 - 20.00

sPort en sPeL voor kinderen
sPortinstuif voor jongeren

Gymzaal Loep
Gymzaal Loep

6 - 12 jaar
sc support

06 - 439 110 58
06 - 439 110 58

zondag

activiteit

locatie

bijzonderheden

contact

13.00 - 15.00
13.30 - 16.30
14.00 - 16.00
18.00 - 21.00

KnutseLLes
dansen
ontmoetinGsmiddaG
activiteit voor jongeren

Groenoordhuis-midden
van beethovenplein
de weerklank
basisschool Loep

wereldvrouwen
stopt vanaf 19 mei wekelijks
zie activiteitenoverzicht
sc support

06 - 43 91 10 58
010 - 470 51 58
010 - 471 80 09
06 - 43 91 10 58

bijzonderheden

contact

sc support

niet-wekelijkse activiteiten in Groenoord
datum

16 mei
16 juni
13 juli
14 juli

tijd

20.00 - 21.30
13.00 - 16.30
13.00 - 16.30

activiteit

wijkoverleg
dansen op zondag
Zomerfeest
dansen op zondag

locatie

van beethovenplein
van beethovenplein
oreliosingel
van beethovenplein

wilt u inspraak hebben in wat er in Groenoord gebeurt?
bezoek dan het wijkoverleg!
donderdag 16 mei, 20.00 uur van beethovenplein.
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06 - 53 70 93 32
010 - 273 10 11
010 - 273 10 11

facebooK
LiKe ons oP
HooGte
de
oP
en bLiJf
teiten
van de activi
!
in Groenoord
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over de Grens
Onze mobiele reporter Helene Banffer
is altijd op zoek naar mooie verhalen.
Juist ook over onderwerpen
buiten Groenoord die het vermelden
waard zijn voor de inwoners van
Groenoord!

Wij willen graag met u in contact komen.
Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt
u informatie delen met de inwoners van
Groenoord, neem dan contact met ons op:
info@schiedam-groenoord.nl.
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Groenoord Magazine wordt mede
mogelijk gemaakt door:

dames uit Groenoord, vindt u
Het LeuK om een worKsHoP biJ
te wonen?
We demonstreren in
deze workshop hoe je
je mooi kunt maken
met hoofddoeken
die op een speciale
manier worden
gedragen.
De workshop is
bedoeld voor vrouwen
uit alle culturen.
Onze bekwame
gastvrouw laat zien
hoe je een hoofddoek
op een mooie,
kleurrijke manier
kunt vouwen. Dat
is ook interessant
voor vrouwen die
weinig of geen haar
hebben, bijvoorbeeld
na een chemokuur.
Zij voelen zich vaak
prettiger met een
mooi geknoopte doek.
Maar zelfs als je
geen hoofddoek wilt
dragen, dan het is
toch leuk en gezellig
om erbij te zijn.
Voor info:
Helene Banffer, telefoon 06 - 13 83 77 05,
of kijk op de website van Schiedam-Groenoord.nl
of de Facebookpagina van
facebooK
Groenoord Magazine.
LiKe ons oP
Graag tot ziens!
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