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week van HeT geluk
Van dinsdag 1 t/m dinsdag 8 oktober worden er in de Week van 
het Geluk, naast de reguliere, ook extra activiteiten georganiseerd. 
Hieronder een beknopt overzicht van de activiteiten in Groenoord. 
(Onder voorbehoud, zie ook de folder Week van het Geluk in uw wijk).

Dinsdag 1 oktober van 16:00 tot 18:00 uur

De aftrap, park Groenoord en activiteitenruimte Van Beethoven.
Buiten demo freestyle voetbal, sport- en spelactiviteiten
Binnen een hapje en een drankje.
Fietsmaatjes Schiedam staat er ook!
Maak een korte proefrit op onze duofiets tijdens de aftrap.

Woensdag 2 oktober

Bloemschikken 10:00 - 12:00 uur in de Weerklank.
Speurtocht door Groenoord 14:00 - 17:00 uur
U ontvangt een versnapering bij de gastvrije locaties tijdens de 
tocht. Vertrek vanaf Harg Spaland, Willem Andriessenlaan 2.

Donderdag 3 oktober

Workshop ‘Meedoen op jouw manier’10:00 - 12:00 uur Zimmertje
Ontdek wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.

Sing Along middag 14:00-16:00 uur, Harg Spaland.

Soepmaaltijd 17:00 - 19:00 uur in De Weerklank (2,50 euro).
Aanmelden verplicht: 010 - 471 80 09.

Historische avond vanaf 19:30 uur in Activiteitencentrum Beethovenplein.

Vrijdag 4 oktober

Stoel Yoga 14:30-15:30 in de Weerklank 

Hondenwandeling 17:00 - 18:00 uur, vertrek vanaf het Bachplein.

Geluksdiner vanaf 17:00 uur in De Weerklank (2,50 euro).
Aanmelden verplicht: 010 - 471 80 09.

Zaterdag 5 oktober

Geluksbingo 14:00 tot 16:00 uur, Harg Spaland
Kosten één euro per kaart.

Modeshow & High Tea 14:00 - 17.00 uur. Activiteitencentrum 
Van Beethovenplein. (2,50 euro).

Zondag 6 oktober

Workshop kaarten maken 13:00 - 14:30 uur in De Weerklank.

Dansen voor geluk 14:00 - 16:00 uur in Harg Spaland. 

Maandag 7 oktober 

Muzikaal festijn 13:00 - 16:00 uur in het Zimmertje

Linedancing 18:30 - 20:30 uur in activiteitencentrum Van Beetho-
venplein.

Dinsdag 8 oktober

Workshop sleutelhanger maken 10:00 - 12:00 uur en 14:00 - 16:00 
uur in het Zimmertje.

Fietsen met Fietsmaatjes 15:00 - 18:00 uur bij Het Zimmertje.
Maak een korte proefrit op onze duofiets.

Feestelijke afsluiting met infomarkt 16:00 - 18:00 uur in 
park Groenoord en activiteitenruimte Van Beethoven.

WILT U 
VRIJWILLIGERS-

WERK DOEN?

Wie wil zo af en toe 
kleine afgebakende 

klusjes doen voor mede- 
bewoners uit uw wijk? 

Neemt u dan 
contact op met:

Orhan Zengin (WOT)
06 -10 55 31 90 
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STarT FieTSmaaTJeS ScHieDam grOOT SucceS
Wat een belangstelling op 
13 juli bij de officiële start 
van Fietsmaatjes Schiedam. 
Vele lachende gezichten 
van gasten, vrijwilligers en 
genodigden bij het proef- 
rijden op de duofietsen. 
Wethouder Patricia van 
Aaken, die de opening 
deed, beleidsadviseur 
Mirjam Schippers en de 
wijkregisseur Huseyin 
Kalyoncu straalden bij 
het zien van zoveel 
plezier in het fietsen op 
de duofietsen. Hun eigen 
beleving deed er niet voor 
onder.
Door visie en inzet hebben Leni, Berthy, Miriam, 
Cor, Louis, Adri, Bart, Hans, Jeroen en Rob dit 
voor elkaar gekregen. Top!

Belevingen
Positieve 
belevingen 
opgetekend uit 
de monden van 
de gasten. ‘Dit 
ritje is het leukste 
dat ik in jaren heb 
gedaan’, 
‘ik sportte zo 
graag, nu kan 
ik weer fietsen’ 
en ‘ik durfde 
eerst niet, maar 
heb me nu gelijk 
ingeschreven’. 

En een mevrouw die zei dat ze nog te goed was en 
er later misschien gebruik van zou willen maken, zag 
ik niet veel later met een van onze vrijwilligers rijden. 
Inmiddels heeft ze zich ingeschreven. Dit zijn enkele 
van de vele enthousiaste reacties.
Mooi dat ook vrijwilligers van buiten Groenoord zich 
inschreven om met gasten te fietsen. Een van hen 
merkte op dat hij een zittend beroep heeft en ervan 
geniet om op deze manier in beweging te zijn. 

Actie!
Onze vrijwilligers worden altijd uitgebreid getraind door 
instructeurs. Eerst ervaren zij wat het is om als gast 
mee te fietsen, daarna gaan zij zelf achter het stuur. 
Veiligheid en respect voor de gast zijn zeer belangrijke 
aandachtspunten.
Fietsmaatjes Schiedam heeft nu één duofiets. Gezien 
de enorme belangstelling zijn we bezig met de 
aanschaf van een tweede duofiets.

Fietsmaatje worden?
Houdt u van fietsen en wilt u deze passie delen? Dat 
komt goed uit, want bij Fietsmaatjes Schiedam zijn 
vrijwilligers van harte welkom.
Maar ook gasten kunnen zich opgeven!

Ga naarfietsmaatjesschiedam.nl om u, als gast of 
vrijwilliger, aan te melden.

Rob Kent, voorzitter

Maak een proefrit op onze duofiets tijdens de Week van het Geluk!
Dinsdag 1 oktober zijn we van 15.30 tot 17.30 uur op het Van Beethovenplein 161.
Dinsdag 8 oktober zijn we van 15.00 tot 17.00 uur bij het Zimmertje. 
(Louis Zimmermannplein 55a.)
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ervaringen ‘20 wegen naar geluk’
In de vorige editie vertelden wij u over de groep ’20 wegen naar geluk’. Deze 
groep ziet elkaar nog steeds. Om de week komen ze samen om te praten over 
geluk. Zij steunen elkaar in lastige situaties, maar delen daarnaast ook plezier 
tijdens de verschillende evenementen die in de wijk plaatsvinden. Zo waren ze 
aanwezig tijdens de netwerkbijeenkomst op boerderij Landvreugd en bij het 
Groenoord zomerfeest. 

Hoe heb je ’20 wegen naar geluk’ ervaren?
l Jan: ‘Ten eerste gezellig. Ik heb een hoop geleerd.’
l Marlon: ‘Ik heb het als leuk ervaren en heb nieuwe 
mensen leren kennen. Ik kijk nu anders naar mensen. 
Ik heb geleerd dat je iedereen een kans moet geven, 
dat is iets heel moois.’
l Margriet: ‘Geluk. De twintig wegen naar geluk 
waren nieuw voor mij. Het geeft je reden tot 
nadenken, overwegen en met anderen van gedachten 
te wisselen. Inzichten van anderen proberen te 
begrijpen en toe te passen in mijn eigen leven. Zeer 
positief.’

Wat is je het meest bijgebleven?
l Jan: ‘Er gaat meer achter de mensen schuil dan 
alleen het uiterlijk.‘
l Marlon: ‘Er is een groep overgebleven die elkaar 
steunt. Dat is heel leuk en gezellig.’  
l Margriet: ‘Er zijn zoveel wisselende meningen bij het 
benaderen van geluk. Ideeën van anderen zijn ook nuttig 
in je eigen leven toe te passen of uit te proberen.’ 

Wat zou je anderen willen meegeven naar 
aanleiding van jouw ervaring?
l Jan: ‘Doe eraan mee!’
l Marlon: ‘Het is een goede ervaring en je leert er ook 
nog eens heel veel van. Ik kijk er positief op terug!’ 
l Margriet: ‘Voor mij was het een belangrijke 
ervaring om meer contacten te leggen en meer 
te communiceren. Luisteren naar elkaar en met 
elkaar naar oplossingen zoeken, waardoor je weer 
verder kan en samen gelukkiger kan worden. Meer 
saamhorigheid, meer contacten en meer bereid zijn om 
elkaar bij te staan. Zo kunnen we alle wegen van geluk 
nuttig gebruiken en het ultieme GELUK proberen te 
bereiken.’ 

Gedicht Margriet Rol
Tijdens één van de bijeenkomsten van ’20 wegen naar 
geluk’ nam Margriet een gedicht mee. Het sloot aan bij 
het thema ‘verbinding en vriendschap’. Margriet wil dit 
gedicht graag delen met de lezers van het Groenoord 
Magazine:

Happy ever after
Wat het ook mag betekenen. Happy Together
Wat het ook voor mag voorstellen
In de toekomst kijken dat gaat ook niet lukken
Take one day at the time
Dat zal een wonder zijn als dat GELUK ooit gaat 
gebeuren.
Take an hour or a minute at the time
Morgen gaat het beter
We try again, again and again. Keep trying. Keep 
going
Keep the friendships as they are
Enjoy them and keep them going

Mijn vriendschap heb je al
Ik wil alles opnieuw doen
Nieuwe keuzes maken 
Alles resetten
Next time better. Alles. Alles. Alles.

Reactie van Groenoord-bewoner Fred
‘De wekelijkse bijeenkomsten heb ik als prettig en 
nuttig ervaren. Aanvankelijk had ik geen concreet idee 
van wat er op zo’n avond zou gaan plaatsvinden. Na 
de kennismaking en mede door de inbreng van de 
gespreksleider en begeleiders werd het ijs gebroken. 
Tijdens elke bijeenkomst werd een thema behandeld 
uit het boekje “20 wegen naar geluk”, waarbij ik zelf 
geluk heb vertaald naar tevredenheid. Voor iedereen 
is dat weer anders en dat is nu juist zo interessant om 
in alle vertrouwelijkheid van elkaar te vernemen. Zo 
heeft ieder zijn eigen zienswijze en ervaring daarin; je 
wordt je bewust dat we allemaal wel eens struikelen 
of ergens mee worstelen in het leven. Ook geef je 
elkaar adviezen over situaties waarin niet alles gaat 
zoals je wenst of verwacht. Je bent niet verplicht om 
‘alles’ te vertellen, dat mag je helemaal zelf bepalen 
en dat wordt door alle deelnemers gerespecteerd. En 
wat ook belangrijk is: er wordt zeker gelachen bij onze 
bijeenkomsten, want humor is onmisbaar in het leven.’
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HOOFDDOeken vOuwen TiJDenS kleurriJke 
wOrkSHOP
Helene Banfer- Wat een 
kleurrijke woensdagochtend 
was het. Niet alleen vanwege 
al die vrolijke hoofddoeken, 
maar ook dankzij de zon 
en alle dames die met een 
zonnig humeur naar het 
Van Beethovenplein waren 
gekomen. Plus die ene 
dappere man die enthousiast 
met de vrouwen meedeed.

Diana Ritfeld heeft ons absoluut 
verrast met haar workshop hoofddoeken vouwen. Ze 
had alles netjes uitgestald, zodat wij alvast een kijkje 
konden nemen bij het aanbod aan doeken, oorbellen 
en documentatie over haar passie.
 
Diana begon haar workshop met een indrukwekkend 
gedicht. Het ging over Keti Koti. Op 1 juli wordt niet 
alleen in Suriname, maar ook in andere landen gevierd 
dat de slavernij op die datum werd afgeschaft. Ze 
benoemde daarbij dat alle vrouwen, waar ook ter 
wereld, zich trots en vrij mogen voelen en zich mogen 
laten zien.
 
Daarna heeft Diana heeft ons uitgelegd dat vrouwen 
in sommige landen als het ware communiceren met 
hun hoofddoek. Iedere vouwwijze heeft een speciale 
betekenis. Natuurlijk heeft Diana voorgedaan hoe wij 
de doeken kunnen vouwen. Het was leuk en grappig 
om te zien dat het in het begin wat moeizaam ging. 
Later ging het soepeler en gaf iedereen zijn eigen draai 
aan de vouwtechniek. We hebben leuke groepsfoto’s 
gemaakt, elkaar bewonderd en veel en 

vaak in de spiegel gekeken. Het was een geslaagde 
ochtend die voor herhaling vatbaar is!
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In de maand mei van 
dit jaar is de Groenoord 
Belangen Groep (GBG) 
opgericht. 

Samenstelling GBG
De belangengroep bestaat 
uit voorzitters en 
leden van bewoners-
verenigingen, huurders-
belangenverenigingen en 
Verenigingen van Eigenaren. De aanleiding om met 
elkaar samen te werken ligt in het gegeven dat er 
de komende jaren heel veel op de wijk Groenoord 
af zal komen. Om die reden is het goed om met 
elkaar op te trekken en tot standpunten te komen 
die de belangen van alle mensen in Groenoord 
dekken. Op deze manier willen we spreekbuis en 
vertegenwoordiger zijn voor de bewoners van onze 
wijk Groenoord naar de gemeente en Woonplus. 
Als groep kunnen we uw belangen beter onder de 
aandacht brengen.

Wat houdt ons bezig?
Wat komt er dan zoal op onze wijk af? Wel, dat is 
om te beginnen het feit dat we in Nederland allemaal 
van het aardgas af moeten omdat de gaskraan in 
Groningen dichtgedraaid gaat worden. Bovendien 
krijgen we te maken met het uitvoeren van de 
Klimaatwet als gevolg van de ondertekening van het 
Klimaatakkoord in Parijs. Dat betekent dat de CO2-
uitstoot in 2050 met 95% moet zijn teruggedrongen 
en in 2030 al met 49%. In Schiedam werd dit 
in 2017 al voorzien door Woonplus, gemeente 
Schiedam, Eneco en Stedin. Om die reden trokken zij 
gezamenlijk op om een plan (Schiedam Aardgas Vrij) 
uit te werken. Aansluiting op het warmtenet vanuit 
Rozenburg staat daarin centraal. Dat gaat dan via 
aansluiting op een pijpleiding, die restwarmte kan 
vervoeren van de AVR (afvalverbranding regio) naar 

Schiedam. Deze plannen hebben al verschillende 
rapportages gekend. Het is dan ook een plan in 
ontwikkeling, omdat er voortdurend meer gegevens 
bekend worden over wat de uitvoering precies zou 
kunnen gaan inhouden.

Logica
Op zich is het een logisch plan om de pijpleiding 
die er al ligt en de beschikbare restwarmte voor 
Schiedam te gaan gebruiken. Wat echter wel 
duidelijk moet worden, is of dit ook echt uitvoerbaar 
en voor iedereen betaalbaar zal zijn. Temeer daar 
de plannenmakers willen beginnen met de wijk 
Groenoord en ze deze wijk in 2030 geheel aardgasvrij 
willen hebben.

Samen alles afwegen
Als GBG willen we direct betrokken zijn bij de 
uitwerking van dit plan. Denk aan onderwerpen 
als kosten, verschillende nog af te geven garanties, 
betaalbaarheid voor iedereen en de manier waarop 
dit eventueel zou moeten gaan plaatsvinden. Hiertoe 
hebben wij als GBG onze standpunten bekend 
gemaakt bij de planontwikkelaars, de gemeenteraad 
en de betreffende wethouder. Het is verheugend 
dat er naar ons is geluisterd, hetgeen ertoe heeft 
geleid dat we in verschillende overlegorganen 
vertegenwoordigd zijn en nog vertegenwoordigd 
zullen gaan worden. Plannen hiertoe worden 
uitgewerkt. De GBG heeft de richting die is 
aangegeven vanuit de klimaattafel van Nederland 
overgenomen, namelijk dat appartementen in onze 
wijk eerst goed geïsoleerd moeten worden als je je 
werk goed wilt doen. Het zijn niet de minsten die ons 
dit voorhouden, namelijk de heer Diederik Samsom 
en de heer Lodewijk Asscher, fractievoorzitter PvdA 
in de Tweede Kamer. We zetten ons ervoor in om 
dit binnen de planontwikkeling een plek te geven 
en de woonlasten neutraal te krijgen. Om die reden 
zijn we ook op bezoek geweest bij de voltallige 
Raadscommissie. We hebben daar onder meer 
gesproken over dit standpunt, de betaalbaarheid 
en de verschillende uit te geven garanties. Na de 
zomervakantie gaan we verder en ook weer inspreken 
bij de Raadscommissie! Wordt vervolgd. 

U kunt ons ook volgen op social media:
Twitter: GroenoordBel_GrFb
Facebook: Groenoordbelangengroep

Aad C. Koremans, woordvoerder GBG.
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Zingen iS leuk vOOr ieDereen
Helene Banffer - Woensdagavond hebben wij de repetitie bijgewoond van Koor Groenoord. In de 
activiteitenruimte op het Van Beethovenplein wordt één keer in de twee weken geoefend onder 
begeleiding van dirigente Tessa Maalcke.

Tessa Maalcke dirigeert het koor en is van oorsprong 
zangeres. Dat is goed te horen, ze heeft een mooi 
geluid. Tessa volgde een klassieke zangopleiding 
gevolgd op het conservatorium. Via stichting Mooi 
Werk is zij bij Koor Groenoord terechtgekomen. 
Daarvoor gaf zij les aan kinderen. Dit is niet het enige 
koor dat ze begeleidt, in totaal heeft zij vijf koren 
onder haar hoede.
 
Koor Groenoord bestaat drie jaar, waarvan Tessa de 
laatste anderhalf jaar lesgeeft. Het koor was eigenlijk 
een project van de stichting Mooi Werk. Ieder half 
jaar moest er weer voor worden ingeschreven bij de 
stichting. Nu staat het koor op eigen benen en is het 
een vaste groep geworden.
Het koor is niet groot, maar ondanks dat beleven de 
mensen er veel plezier aan.

Koor Groenoord treedt regelmatig op. Onlangs nog 
bij de bibliotheek in Schiedam-Centrum en bij de 
evenementen van ‘Ik toon.’ Er wordt om de twee 
weken gerepeteerd op woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur. Het zou leuk zijn als meer mensen zich 
aanmelden. Voor de kosten hoef je het zeker niet te 
laten, die zijn tien euro per half jaar.

Tessa zoek repertoire uit naar de wens van het koor. 
Zij luistert naar de leden en vraagt wat ze graag 
willen zingen. Soms Nederlandstalig, dan weer in 
een andere taal. Mannen zijn zeker welkom. Op het 
ogenblik is er maar één man vertegenwoordigd en 
dat is best jammer. Tessa vindt het belangrijk dat 

iedereen weet dat Koor Groenoord bestaat. ‘Het is 
een leuke enthousiaste groep, we hebben een goeie 
oefenruimte en geen parkeerkosten, dus meld je 
aan!’, zegt ze. Aanmelden kan bij Bea van Ette, 010 - 
470 51 58 of via Tessa Maalcke,
tessamaalcke@gmail.com.
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grOenOOrD aarDgaSvriJ,
HOe STaaT HeT er mee?
Naar aanleiding van het klimaatakkoord van Parijs heeft het kabinet besloten dat heel Nederland 
in 2050 geen aardgas meer zal gebruiken. Dit is opgenomen in het ontwerp Klimaatakkoord voor 
Nederland. Eerder ondertekenden eenendertig gemeenten, waaronder Schiedam, samen met minister 
Kamp van Economische Zaken de Green Deal Aardgasvrije wijken. Een belangrijk stap om de CO2-
uitstoot flink te verminderen en in te spelen op de toekomst. De ambitie is om Groenoord als eerste 
wijk van Schiedam in 2030 van het gas af te halen.

U begrijpt dat dit een heel groot project is. Hiervoor 
is een speciaal projectteam opgezet: ‘Nieuwe Energie 
voor Schiedam’. Dit team werkt overkoepelend voor 
de hele stad en pakt de projecten wijk voor wijk aan. 
Het eerste grote project is dus ‘Nieuwe Energie voor 
Groenoord’.  

Groenoord is als eerste wijk gekozen omdat er 
veel hoogbouw is met gezamenlijke centrale 
verwarmingsketels. Het omzetten van deze 
verwarmingssystemen naar een warmtenet kan 
relatief eenvoudig en met beperkte overlast. Daarom 
is het een logische stap om als eerste in deze wijk te 
beginnen. Uit een studie van bureau Over Morgen 
bleek dat het aanleggen van een warmtenet in 
Groenoord en Nieuwland de meest geschikte 
oplossing is om aardgas te vervangen. 

Momenteel zijn wij als projectteam bezig om alles te 
inventariseren en te onderzoeken. We willen namelijk 
goed weten wat deze energietransitie voor u gaat 
betekenen. Bijvoorbeeld wat de kosten zijn, maar 
ook de overlast die de overstap naar een andere 
warmtebron met zich meebrengt. We weten dat u 

als Groenoorder behoorlijk wat van dit project gaat 
merken. 

We kijken daarom ook of er kansen zijn die we 
kunnen benutten. Kunnen we tegelijk met dit 
project de werkgelegenheid verbeteren? Of kunnen 
we samen ook direct zorgen voor een gezondere 
woonomgeving? 
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In het begin van dit project hebben wij bewoners 
gevraagd of zij hierbij betrokken willen worden. 
Daaruit is de Wijk Energiek Groep (WEG) ontstaan. De 
WEG bestaat uit een groep geïnteresseerde bewoners 
die hebben meegekeken naar de plannen. Inmiddels 
is er ook een kernteam vanuit de WEG opgericht, dat 

nog dichter op de plannen komt te staan. U kunt zich 
overigens nog steeds aansluiten bij de WEG. Stuur uw 
aanmelding naar: nieuwe.energie@schiedam.nl.

2018 was voor ons echt een onderzoeksjaar. Dit 
jaar zijn we ook nog veel bezig met onderzoeken, 
maar zijn we ook gestart met het delen van onze 
eerste bevindingen. Dat deden we dit voorjaar 
in de gemeenteraad en in mei waren de eerste 
inloopbijeenkomsten voor bewoners, in de Van 
Beethovenflat en op het Stadserf.

We hebben Schiedammers informatie kunnen 
geven, maar we hebben ook heel veel informatie 
teruggekregen. Deze informatie maakt ons plan van 
aanpak vollediger, omdat we nu nog beter weten 
waar we op moeten letten.

Ook dit jaar gaat ons onderzoekswerk door, zodat we 
komend voorjaar ons uitvoeringsplan klaar hebben. 
Wij hopen dat de gemeenteraad hierover in 2020 
een besluit neemt, zodat wij de plannen dan verder 
kunnen uitwerken en een planning kunnen gaan 
maken.

Foto links: Aansluiting van het warmtenet onderin 
een complex.
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neTwerkBiJeenkOmST wOT/DOck

OOk uw kinD kan OP een SPOrTcluB

Stephanie Sonneveld - Laatst was ik als een 
van de vele vrijwilligers uitgenodigd op de 
netwerkbarbecue van het WOT en DOCK. 
De barbecue werd georganiseerd om alle 
vrijwilligers in onze wijk te bedanken voor hun 
inzet in het afgelopen jaar.

Toen ik aankwam was iedereen gesierd met een 
bloemenketting en sommigen dansten de limbo. 
De gezelligheid zat er al lekker in. 

Het is fijn om op zo’n netwerkbijeenkomst andere 
vrijwilligers te ontmoeten. Ik ben altijd benieuwd 
met welk talent en passie zij in Groenoord aan 
het werk zijn. Belangrijk zijn de professionals die 

leiding geven 
aan al het 
werk van de 
vrijwilligers in 
de wijk. Het 
was leuk om te 
ervaren dat die 
professionele 
krachten ons 
bedienden met 
een drankje en 
een hapje van de barbecue. 
En wat is de locatie ook uitermate geschikt voor 
dit feest! Boerderij Landvreugd zou het sociale 
en culturele middelpunt van Groenoord moeten 
worden. 

Het was een geslaagde avond. Ik heb nieuwe 
mensen leren kennen en met 
andere collega-vrijwilligers 
de band verstevigd. Daarbij 
ontzettend genoten van het 
lekkere eten 
en de fijne 
sfeer. 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur wil 
dat ieder kind mee kan doen met sport 
en cultuur. Deze stichting zorgt ervoor 
dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar 
uit financieel minder draagkrachtige 
gezinnen kunnen deelnemen aan sport 
en culturele activiteiten. 
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds 
betaalt de contributie of het lesgeld en zelfs de 
eventueel benodigde attributen. Zo kunnen ook 
kinderen uit gezinnen met een kleine beurs lid 
worden van een sportclub of een dans-, muziek-, 
kunst- of theaterschool.

Hoe werkt het?  
Als ouder / verzorger kunt u niet zelf een aanvraag 
indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit kan 
alleen gedaan worden door een intermediair. De 
intermediair kent de spelregels en weet of uw kind in 
aanmerking komt. Als de aanvraag is goedgekeurd, 
kan uw kind binnen drie weken gaan sporten of op 
les. Een aanvraag indienen kan bij een medewerker 
van DOCK of tijdens de Wijkochtend bij u in de wijk. 
Contactpersoon: Rico Hulleman, rhulleman@dock.nl.

eerSTe HulP BiJ aDminiSTraTie
Kunt u wel wat hulp gebruiken om uw administratie 
op orde te brengen, grip op uw uitgaven te krijgen 
en meer geld over te houden? Dan is de workshop 
“Eerste hulp bij administratie“ voor u de oplossing. 
Creëer samen met ons uw eigen financieel overzicht 
en weet waar u aan toe bent. 

In september bieden het 
WOT en DOCK een 
interactieve workshop 
aan voor iedereen die 
hulp kan gebruiken bij het 
ordenen van zijn administratie, 
het maken van een overzicht van inkomsten en 
uitgaven of die vragen heeft over toeslagen, sparen 
en besparen.

Deze workshop wordt u gratis aangeboden door 
het WOT en DOCK. Datum en tijd zijn nog nader te 
bepalen a.d.h.v. de aanmeldingen, mits er voldoende 
geïnteresseerden zijn. Deze workshop zal op 
meerdere locaties binnen Schiedam worden gegeven. 
Contactpersoon: 
Judith Grootfaam, jgrootfaam@dock.nl.

en weet waar u aan toe bent. 

In september bieden het 

hulp kan gebruiken bij het 
ordenen van zijn administratie, 
het maken van een overzicht van inkomsten en 
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ZOmerFeeST 2019 lOgO PuZZel gm 13

winnaar gm 12
Uit de goede inzendingen 
hebben we Miriam Driessen 
geloot die deze keer de bos 
bloemen mag ontvangen.
De oplossing was:
ZOMERFEEST

Onderstaande bedrijfslogo’s komt u dagelijks tegen. 
We hebben er achttien in detail afgebeeld. Weet u van 
welke bedrijven deze logo’s zijn? Noteer van elk logo een 
letter. Bijvoorbeeld: neem van logo één de eerste letter, 
van logo twee de achtste letter enz. Welke zin leest u 
dan van links naar rechts en van boven naar beneden?
Stuur uw oplossing vóór 15 november naar: 
info@schiedam-groenoord.nl.

© PUZZEL: ADRI EDENBURG
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Stephanie Sonneveld - Op zaterdag 13 juli was 
er weer een prachtig Groenoord Zomerfeest. Dit 
keer grotendeels op eigen kracht georganiseerd 
door actieve vrijwilligers. Gelukkig was het weer 
ons goed gezind en werd het een stralende en 
goedbezochte dag. Er was weer van alles te doen 
voor jong en oud.

Er waren leuke activiteiten in de tuin van het Zimmertje, 
zoals bloemschikken en window colors en waskaarten 
maken. Net als in vorige jaren was er een speelplaza, 
waar Jumping 4 all stond met springkussens, popcorn 
en een suikerspin. En een bungee run, waar de sportieve 
bezoekers zich konden uitleven!

Voor kinderen was er volop vermaak. Boodschappen-
keten Picnic verzorgde leuke kinderactiviteiten, bij DOCK 
kon je jezelf leuk op een foto laten zetten en de dames 
Serena, Romy en Demi hebben weer heel veel kinderen 
geschminkt. In het Van Beethoven activiteitencentrum 
konden Oud-Hollandse spelletjes gespeeld worden door 
jong en oud.

Fietsmaatjes Schiedam startte hun nieuwe 
fietsactiviteiten in onze wijk op feestelijke wijze. Meer 
hierover elders in het magazine. Jeffrey van Woonplus 
introduceerde het ‘van gas af koken’. Je kon meerdere 
lekkere hapjes gratis proeven, allemaal klaargemaakt op 
inductiekookplaten.

Er waren leuke dansworkshops door onder andere Hip 
Hop 010 (Shirley en Patrick) en Amië Lugassy. Via Hilde 
van ‘Lekker bezig Schiedam’ werd een cricket clinic 
gegeven door Excelsior 20. Bekende Schiedammer Bob 
Offenberg verzorgde twee spetterende optredens vol 
gezelligheid. En oude bekende Guus Bok en zijn live 
band traden ook weer op en lieten het publiek lekker 
mee swingen en zingen. Het geluid ten slotte werd 
verzorgd door App Events.

Het was wederom een bijzonder geslaagde dag vol 
gezelligheid. Zonder de vele vrijwilligers, o.a. van Kids 
Groenoord-Zuid, was deze dag niet mogelijk geweest. 
Bedankt allemaal!

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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Samen naar BuiTen iS DuBBel genieTen

aeD nu OOk vOOr HeT cHOPinPlein
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Dan zou een vrijwilliger van de OproepCentrale 
u misschien kunnen helpen. En wist u dat 
de OproepCentrale ook vrijwilligers heeft die 
samen met u koken en eten (Eetdate) en dat er  
vrijwilligers zijn die u kunnen begeleiden naar een 
afspraak (BVO)? 
Maar dit alles kunnen we natuurlijk niet zonder 
vrijwilligers! Heeft u eens in de week of twee 

weken op een dag dat het u uitkomt, tijd om een 
cliënt bijvoorbeeld te bezoeken? Uw bezoek is 
bijzonder en belangrijk voor de cliënt en u haalt 
hieruit veel waardering; een win-win situatie. 
Er zijn diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk 
bij de OproepCentrale. Er is altijd wel iets dat bij u 
past. Onze coördinatoren besteden bovendien veel 
aandacht aan het maken van een goede match 
tussen u en de cliënt. En dat doen zij al 31 jaar met 
veel succes en plezier! 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als 
cliënt of vrijwilliger? Neem dan contact op met één 
van onze coördinatoren. Zij staan u graag te woord.

Telefoon: 010-4278177
info@oproepcentrale.nl     www.oproepcentrale.nl

Wist u dat genieten van de buitenlucht niet voor iedereen vanzelfsprekend is? Misschien geldt dit ook 
voor u. Zou u eens een blokje om willen, een wandeling maken of gewoon gezellig onder het genot 
van een kopje koffie een fijn gesprek voeren?

Inge Holten en de heer Lamphen van de HBZ (Huurdersbelangen Z-flats) hebben zich 
hard gemaakt voor de plaatsing van een AED op het Chopinplein. Er hangen al AED’s 
op het Griegplein en op het Sibeliusplein, maar nog niet op het Chopinplein.

Inge Holten: ‘Maar daar gaat verandering in 
komen! Dank zij het voorwerk van de HBZ bleek 
het mogelijk om voor deze AED een subsidie 
aan te vragen. Een van de voorwaarden voor het 
aanvragen van wijkbudget is wel dat de aanvrager 
een actieve rol vervult bij de uitvoering van het 
initiatief, door het betrekken van omwonenden. 

Het toeval wil dat ik al een aantal jaren instructeur 
EHBO ben en daardoor reanimatielessen kan 
verzorgen. mijn bijdrage aan het initiatief: 
bewoners op een laagdrempelige manier de kans 
geven om te leren reanimeren en om te gaan met 
de AED. 

Het bleek een goed idee om dit voorstel aan de 
aanvraag te verbinden. De regiegroep die de 
aanvragen beoordeelt, heeft besloten om een 
subsidie voor de aanschaf van een AED toe te 
kennen. Inmiddels is deze besteld en wordt met de 

VvE van het Chopinplein naar een plaats gezocht 
om deze goed bereikbaar op te hangen. Wat 
betreft het geven van trainingen, dat staat nog 
in de kinderschoenen. Er zijn plannen, maar die 
zullen eerst in het wijkoverleg van 5 september 
gepresenteerd moeten worden. 

HBZ, Huseyin 
Kalyoncu 
en regiegroep, 
bedankt voor jullie 
hulp en bijdragen 
hierin.’
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wiJkOverleg

Vijf keer per jaar vindt er 
een wijkoverleg plaats in 
de Van Beethovenfl at, 
Van Beethovenplein 161. 

Iedere keer zit een andere 
bewoner dit overleg voor. Hij 
of zij bespreekt in samenwer-
king met de wijkregisseur de 
ontwikkelingen in de wijk 
met bewoners, ondernemers 
en wijkprofessionals.

Dit wijkoverleg vindt 
plaats op donderdagavond, 
van 20.00 tot 22.00 uur. 
De data voor komende 
overleggen in 2019 zijn:

l 5 september 2019 
l 7 november 2019

Het wijkoverleg is een 
openbare vergadering. 
Wilt u hier aan deelnemen, 
neemt u dan contact op met 
het secretariaat 
Wijkontwikkeling: 
secretariaat.wo@schiedam.nl.

c O l u m n

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

aeD nu OOk vOOr HeT cHOPinPlein

Wat is jouw passie?

Het was 1962, ik zat in de vierde klas van 
de lagere school toen we op werkweek 
gingen. Wat we niet mochten vergeten 
mee te nemen was een notitieboekje 

met potlood. In die week moesten we 
notities maken als we op excursie gingen. Bij terugkeer op 

school gebruikten we die voor het maken van een verslag. Met de 
tong uit mijn mond schreef ik mijn verslag in kolommen, maakte 
mooie kopregels en knipte plaatjes uit die betrekking hadden op de 
excursie. De beschreven blaadjes werden gebundeld en er ging een 
kaft omheen met tekst en tekening die de lading van mijn werkstuk 
dekten. Wat was ik er trots op!
Ik had de smaak te pakken en toen mijn vader in het ziekenhuis lag, 
maakte ik voor hem een ‘Ziekenhuiskrant’ op twee A4’tjes die ik 
dubbelvouwde. 

Drie jaar geleden vroegen Orhan Zenging (WOT) en wijkregiseur 
Hüseyin Kalyoncu mij hoe de communicatie in Groenoord verbeterd 
zou kunnen worden. Dat werd de start van Groenoord Magazine.

Het zal u niet verbazen dat het maken van magazines mijn passie is. 
Een definitie van passie: een activiteit, taak of bezigheid waar je 
jezelf toe aangetrokken voelt, waar je voor leeft. Een hoger doel en 
levensopdracht. Je ervaart plezier, je krijgt energie en de tijd verdwijnt 
naar de achtergrond. Iets wat je met hart en ziel doet. En dat doe je 
niet omdat het moet, maar omdat je dat leuk vindt.

Als je van je passie ook je werk kunt maken, dan is dat ideaal. Maar 
meestal is dat niet helemaal mogelijk. Natuurlijk kan je veel meer 
passies hebben. Postzegels verzamelen, een muziekinstrument 
bespelen etc. Dat zijn passies waaraan jezelf veel plezier beleeft. 
In Groenoord heb ik veel vrijwilligers leren kennen die hun passie 
inzetten voor de wijk. Bijvoorbeeld bij het opzetten van diverse 
activiteiten. 

Wat is jouw passie? En wat doe je ermee? 
Heb je jezelf die vraag weleens gesteld? Welke (kleine) dingen in 
het leven fascineren je? Welke verandering zou jij teweeg willen 
brengen? Welke mensen bewonder jij het meest in het leven en 
waarom? Welke eigenschappen 
wil jij van hen kopiëren? Als 
geld geen rol zou spelen, 
welk werk zou je dan doen? 
Welke ervaringen, goed en 
slecht, hebben jou gevormd? Waar krijg je later spijt van als je 
er nu niet mee begint? Waardoor vergeet je te poepen en te eten, 
waardoor kom je in een flow en vergeet je de tijd?

Denk eens na over deze vragen en ontdek wat jouw passie is. 
Ben je creatief, heb je groene vingers, vind je het leuk om te 
klussen, heb je vrije tijd over om met jouw passie iets voor een 
ander in Groenoord te verwezenlijken?

waarom? Welke eigenschappen 

Waar krijg je later spijt van als je 

‘Als geld geen rol zou spelen, 

welk werk zou je dan doen?’

VRIJWILLIGER WORDEN?
Kom naar de Vrijwilligersmarkt 
voor Vlaardingen en Schiedam.
l  Maak kennis met meer 

dan 70 organisaties
l  Doe een talententest en 

ontdek wat bij je past
l  Word vrijwilliger 

en profi teer van de 
Vrijwilligerspas.

Donderdag 26 september 2019
15:00 - 19:00 uur
Margriethal 
Nieuwe Damlaan 5 Schiedam.
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Contact buiten spreekuurtĳ den 010 - 754 15 15 
(werkdagen van 8.00 - 20.00  uur) of mail naar 
groenoord@wotschiedam.nl

Openingstijden WOT
maandag van 10.00 - 12.00 uur.
Woensdag van  14.00 - 16.00 uur.
Donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Wĳ kochtend voor Groenoorders op vrĳ dag 
van 9.30 - 12.00 uur. Van Beethovenplein 162, 
3122 VL  Schiedam.

‘t Fransje  Lisztplein 
Van Beethovenplein   Van Beethovenplein 161, iedere dag geopend
 (behalve op zaterdag) van 09.00 tot sluiting.
Groenoordhuis-Zuid  Diepenbrockstraat 31a
Groenoordhuis-Midden  Bart Verhallenplein 50a
De Weerklank  Cornelia van Zantenplein 51, weerklank@outlook.com
Gymzaal Loep  Peter van Anrooylaan 3
Het Zimmertje  Louis Zimmermannplein 55a, www.hetzimmertje.nl
Van Raalte Kids  Albert van Raaltenplein, anneke-kalkhoven@live.nl
Evenement Watermouse  Jozef Oreliosingel

Openingstijden WOT

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  S E P T E M B E R  2 0 1 9

grOenOOrD kOOr
geZameliJke maalTiJD

Maandag activiteit   locatie bijzonderheden contact

09.00 - 11.00  TAALLES NEDERLANDS  De Weerklank tot 8 juli, contact: Beverly Brown 06 - 23 64 73 30
10.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwĳ zing WOT nodig 06 - 51 76 17 57
11.30 - 13.00  LUNCH    Van Beethovenplein  010 - 470 51 58
13.00 - 17.00  KLAVERJASSEN  Van Beethovenplein  010 - 470 51 58
18.30 - 20.00  SPORTINSTUIF   Gymzaal Bachplein Brahim Ayadi 06 - 34 94 12 52
13.30 - 15.30  NAAILES  Groenoordhuis-Midden onder leiding van Els  
19.30 - 22.00  LINEDANCELES  Van Beethovenplein    010 - 470 51 58
19.00 - 21.00  WORKSHOP  Het Zimmertje  voor senioren 06 - 51 22 31 68

Dinsdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

09.00 - 12.00  SPREEKUUR SC Support  Groenoordhuis-Midden   06 - 43 91 10 58
10.00 - 11.00  SENIORENGYM  Van Beethovenplein     010 - 470 51 58
10.00 - 11.00  SENIORENGYM  Harg-Spaland   06 - 49 93 03 50
10.45 - 12.15  LEESCLUB  Groenoordhuis-Midden voor volwassenen 06 - 46 31 48 21
11.30 - 13.00  LUNCH    Van Beethovenplein  010 - 470 51 58
13.00 - 15.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwĳ zing WOT nodig 06 - 51 76 17 57
13.30 - 15.30  CREA-MIDDAG  Van Beethovenplein  iedereen welkom 010 - 470 51 58
13.30 - 15.30  NEDERLANDS CONVERSATIELES Groenoordhuis-Midden     
14.00 - 16.00  ONTMOETINGSMIDDAG  De Weerklank  010 - 471 80 09
18.00 - 19.00  VROUWEN VOETBAL Gymzaal Loep voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 06 - 34 94 12 52
19.00 - 21.00  BILJARTEN  Het Zimmertje  aanmelden verplicht 06 - 25 31 47 11

Woensdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

10.00 - 11.00  WANDELEN  Vertrekpunt ‘t Fransje  voor vrouwen 06 - 30 98 81 46
10.00 - 12.00  ONTMOETINGSMORGEN  De Weerklank  010 - 471 80 09
11.30 - 13.00  LUNCH    Van Beethovenplein  010 - 470 51 58
13.00 - 15.00 KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid    06 - 51 76 17 57
13.30 - 15.30  KNUTSELMIDDAG  Groenoordhuis-Midden voor kinderen vanaf 6 jaar 06 - 18 96 44 57
16.00 - 18.00  HUISWERKBEGELEIDING  Basisschool Loep  SC Support 06 - 43 91 10 58
17.00  DINEREN  Van Beethovenplein  aanmelden verplicht, e 6,00 010 - 470 51 58

Medewerkers die activiteiten 
organiseren zĳ n er zelf verant-
woordelĳ k voor om mutaties in 
de kalender tĳ dig aan ons door 
te geven. Dus vóór 
1 februari; 
1 mei; 
1 augustus; 
1 november.

14
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wekeliJkSe acTiviTeiTen grOenOOrD             SePTemBer, OkTOBer, DecemBer 2019
Woensdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

17.45 - 18.45  DANSWORKSHOP  Sportinstituut Schiedam  voor jongeren   06 - 34 94 12 52
19.00 - 21.00  KAARTEN MAKEN Het Zimmertje workshop 06 - 51 22 31 68
19.30 - 21.30  KOOR Van Beethovenplein om de week  010 - 470 51 58

Donderdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

09.00 - 12.00  SPREEKUUR SC Support  Groenoordhuis-Midden   06 - 43 91 10 58
10.00 - 11.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid  verwĳ zing WOT nodig 06 - 24 99 37 85
10.00 - 11.00  SENIORENGYM  Van Beethovenplein     010 - 470 51 58
11.30 - 13.00  LUNCH    Van Beethovenplein  010 - 470 51 58
13.30 - 15.30 KOERSBAL  Van Beethovenplein  2e en 4e donderdag v/d maand 010 - 470 51 58
13.30 - 15.30 BINGO  Van Beethovenplein  3e donderdag v/d maand 010 - 470 51 58
13.00 - 15.00 NAAILES ‘t Fransje benedenruimte Lisztplein  06 - 45 09 34 57
14.00 - 16.00  ONTMOETINGSMIDDAG  De Weerklank  010 - 471 80 09
14.00 - 16.00  SJOELEN  Het Zimmertje  06 - 51 22 31 68
17.30 - 18.30  DAMESVOETBAL  Gymzaal Loep  vanaf 12 jaar   06 - 18 96 44 57
14.30 - 16.30 MANNENGROEP Groenoordhuis-Midden  06 - 34 71 00 40
17.00  GEZAMENLĲ KE MAALTĲ D De Weerklank  1e en 3e v/d maand 010 - 471 80 09
  warme maaltĳ d e 5,- soep e 4,50    Aanmelden verplicht 
19.00 - 20.00  WEERBAARHEIDSTRAINING Gymzaal Loep   voor iedereen van 6 tot 99 jaar 06 - 34 55 38 38
19.00 - 21.00  BILJARTEN  Het Zimmertje aanmelden verplicht 06 - 51 22 31 68

Vrijdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

09.00 - 12.00  SPREEKUUR SC Support  Groenoordhuis-Midden  06 - 46 31 48 21
09.00 - 11.00  NEDERLANDSE LES  De Weerklank tot 8 juli, contact: Beverly Brown 06 - 23 64 73 30
09.30 - 12.00  WĲ KOCHTEND  WOT Groenoord Van Beethovenplein 162 06 - 46 31 48 21
13.00 - 15.00  ONTMOETING BEWONERS  ‘t Fransje benedenruimte Lisztplein  06 - 45 09 34 57
15.30 - 17.30  MEIDENCLUB (inschrĳ ven!) Bartverhallenplein 50 alleen voor meiden van 11-15 jaar 06 - 20 32 05 80
18.00 - 21.00 ACTIVITEIT VOOR JONGEREN Groenoordhuis-Midden SC Support 06 - 43 91 10 58
16.00 - 18.00 HUISWERKBEGELEIDING Basisschool Loep    06 - 24 99 37 85

Zaterdag activiteit   locatie bijzonderheden contact

17.00 - 18.00 SPORT EN SPEL voor kinderen Gymzaal Loep 6 - 12 jaar        SC Support 06 - 439 110 58
18.30 - 20.00 SPORTINSTUIF voor jongeren Gymzaal Loep SC Support 06 - 439 110 58

Zondag activiteit   locatie bijzonderheden contact

13.00 - 15.00 KNUTSELLES   Groenoordhuis-Midden Wereldvrouwen  06 - 43 91 10 58
13.30 - 16.30  DANSEN  Van Beethovenplein stopt vanaf 19 mei wekelĳ ks 010 - 470 51 58
14.00 - 16.00  ONTMOETINGSMIDDAG  De Weerklank  zie activiteitenoverzicht 010 - 471 80 09
18.00 - 21.00 ACTIVITEIT voor jongeren Basisschool Loep SC Support 06 - 43 91 10 58

Niet-wekelijkse activiteiten in Groenoord

datum tijd activiteit   locatie         bijzonderheden contact

7 september 11:00 - 16:00 uur Fietsfestival Stadserf Schiedam           Fietsmaatjes is er ook!   
26 september 15:00 - 19:30 uur, Vrĳ willigersmarkt voor Vlaardingen en Schiedam, Margriethal Schiedam.  www.vrĳ willigersschiedam.nl 
1 - 8 oktober Week van het Geluk, zie de activiteiten op pagina 2 of in de wĳ kfolder.    

W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L 15
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Wij willen graag met u in contact komen. 
Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt 
u informatie delen met de inwoners van 
Groenoord, neem dan contact met ons op: 
info@schiedam-groenoord.nl.

Redactiecommissie
Adri Edenburg
Rob Kent
Helene Bänffer-Blommenstein
Berthy Prins
Orhan Zengin
Judith Grootfaam
Anna van Deventer 

Fotografi e
Adri Edenburg, Orhan Zengin, Woonplus, 
Stephanie Sonneveld

Media
Stephanie Sonneveld, Arthur van Hienen

Tekstcorrectie
Eveline van Herwaarden (Fine Point)

Distributie magazine
Louis Addens en vele vrijwilligers

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

Volgende editie
December 2019 
Copij aanmelden vóór 15 oktober en 
inleveren uiterlijk 31 oktober.

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:
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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!

SOOS BlauwHuiS, ‘De HuiSkamer 
vOOr ScHieDamSe SeniOren.’

16

like OnS OP FaceBOOk 

en BliJF OP De HOOgTe 

van De acTiviTeiTen 

in grOenOOrD!

In het centrum van de stad aan het Spinhuispad 36, 
vindt u de seniorenvereniging SooS Blauwhuis. 
Geopend op werkdagen van 09:30 uur tot 16:00 uur. 
Een ledenvereniging voor 50+-ers. 

Na een bezoek aan het centrum even een bakkie doen, lunchen, 
praatje maken, krantje lezen of deelnemen aan een van de vele 
activiteiten in de SooS. 

Wekelijks zijn er zo’n vijfentwintig verschillende activiteiten. 
U vindt ze op  onze website s-blauwhuis.nl of op de Facebookpa-
gina van SooS Blauwhuis.  

Ook voor meer serieuze aangelegenheden kunt u terecht in de 
SooS. Zo worden er jaarlijks ruim 450 leden ondersteund bij het 
invullen van de belastingformulieren. U kunt ook terecht voor 
(individuele) lessen Engels en het werken op/met de com-
puter, laptop, tablet en digitale telefoon. Er zijn wekelijkse 
spreekuren voor leden die even verdwaald zijn in de formulie-
renstroom die je tegenwoordig (digitaal) in moet vullen of die 
advies nodig hebben op meer persoonlijk vlak. 
Binnen de SooS zijn bovendien vijf biljartverenigingen en Model-
spoorvereniging Schiespoor actief.

Lidmaatschap 2019: € 22,- 
(exclusief deelname aan een 
aantal activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld biljarten, 
themazondagen en reisjes).


