
WOT GROENOORD
Van Beethovenplein 162
Lotte Noordermeer 
06 - 25 74 50 32

Basisschool Loep
Peter van Anrooylaan 1
010 - 470 70 79

‘t Zimmertje
Louis Zimmermannplein 55
010 - 880 34 84

Van Beethoven
activiteitenruimte
Van Beethovenplein 161
010 - 470 51 58

De Weerklank
Overdenkingsruimte
Cornelia van Zantenplein 51
010 - 471 80 09
weerklank@outlook.com

30 SEPTEMBER -  8  OKTOBER 2019

G R O E N O O R D

Harg-Spaland
Willem Andriessenlaan 2
010 - 247 55 55

Groenoordhuis-
Midden
Bart Verhallenplein 50a

In de Week van het Geluk 2019 werken in Groenoord de volgende organisaties mee: 
WOT-Groenoord, Activiteitencentrum Beethoven, DOCK, Frankelandgroep Harg-Spaland, ‘t Fransje, 
Minters Mantelzorg, Lekker Bezig, De Weerklank, ‘t Zimmertje en vele vrijwilligers in Groenoord.

Groenoordhuis-Zuid
Diepenbrockstraat 31a
Kledingbank

‘t Fransje
activiteitenruimte
Lisztplein 241
06 45 09 34 57

                                                           Er zijn zoveel wegen naar Geluk en hopelijk is deze week er één van. Even aandacht voor elkaar, boodschapje 
     doen voor de ander, een arm om je schouder, samen iets doen. Zo pakken we in Schiedam eenzaamheid aan. 

    De Week van het Geluk is van 30 september tot 8 oktober 2019
Soms zit het even tegen en ook al heb je mensen om je heen, kun je je toch best eenzaam voelen. Tijdens de Week van Geluk hebben we daar 
samen extra aandacht voor. Er worden al heel veel activiteiten georganiseerd in Schiedam, maar tijdens de Week van het Geluk (WvhG) doen we net 
even wat extra’s en letten we nog wat beter op elkaar.

We doen dit met de insteek om dat de rest van het jaar ook te doen. De signalen die we deze week oppakken, de gesprekken die we voeren, zien 
wij als inspiratie. Om te blijven doen wat we al doen, om goed te luisteren naar signalen en waar gedeelde behoeftes en talenten ontdekt worden, 
nieuwe activiteiten te ontwikkelen. 

Wees welkom bij een van de activiteiten en ga met ons in gesprek. We helpen u graag om iets te vinden wat bij u past, want naast wat u hier 
allemaal ziet aan activiteiten is er nog veel meer te doen in Schiedam!

De organisatoren van de Week van Geluk in Schiedam. (algemeen informatienummer: 06 - 25 74 50 32).
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Aftrap WvhG 16:00 - 18:00 uur
Wilt u meer weten over de Week van het Geluk 
en alle activiteiten in uw wijk? Tijdens deze mid-
dag verzorgd 010Hiphop 
een workshop streetdance 
en breakdance, zijn er 
sport- en spelactiviteiten 
door Lekker Bezig en is 
er een creatieve activiteit 
vanuit DOCK. Uiteraard 
allemaal onder het genot 
van een hapje en drankje.
Locatie: Park Groenoord 
en Activiteitenruimte Beethovenfl at.
Info: Judith Grootfaam 
jgrootfaam@dock.nl of Hilde Pape 
hilde@lekkerbezigschiedam.nl. 06 - 40 47 51 38.

Geluksbingo 14:00 - 16:00 uur
Wie wordt er nu niet blij van 
het winnen van een leuke 
prijs of het doen van een 
gezamenlijk spel.
Dit kan door middel van 
onze geluksbingo.
Locatie: Harg Spaland, 
kosten één euro per kaart.

Modeshow & High Tea 14:00 - 17:00 uur
Geniet van een modeshow onder het genot van 
gezelligheid tijdens de high tea. Op een leuke, 
gezellige manier komt u in contact met mede 

wijkbewoners van Groen-
oord.
Locatie: Activiteitencen-
trum V. Beethovenplein.
Aanmelden/info: Bea 
van Ette: 
beethovenplein@gmail.
com, kosten 2,50 euro.

Bloemschikken 
10.00 - 12.00 uur
Ontmoet elkaar onder 
het genot van een hapje 
en drankje en neem het 
zelfgemaakte boeket als 
aandenken mee naar huis. 
Locatie: ‘t Fransje. Aanmelden/info: 
06 - 20 32 05 80. Plaatsen beperkt.

Voetmassage 10.00 - 16.00 uur
Laat uw gelukshormoon geheel kosteloos stimu-
leren. Wij bieden u geheel gratis een voetmas-
sage sessie aan van 20 minuten!
Locatie: WOT Groenoord, V. Beethovenplein 162.
Opgeven/info: ddebrabander@ziggo.nl 
06 - 25 74 50 32. 

Speurtocht 14.00 - 17.00 uur
Tijdens deze middag gaat u op ontdekkingstocht 
en komt u door de verschillende stops en vragen 
meer te weten over uw wijk. Bij elke stop is er 
een gadget of versnapering te verkrijgen. 
Locatie: Vertrek vanaf Harg Spaland
info: Judith Grootfaam, jgrootfaam@dock.nl 
of Hilde Pape hilde@lekkerbezigschiedam.nl 
06 - 49 93 03 50.

Workshop kaarten maken 
13:00 tot 14:30 uur
Locatie: De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 
51. Aanmelden/info:  010 - 471 80 09.
weerklank@outlook.com

Dansen voor geluk 
14:00 - 16:00 uur
Op deze middag gaan de 
voetjes van de vloer. Op de 
muziek van deejay Sjaak 
kan niemand stil zitten. 
Locatie: Harg-Spaland, 
vrije inloop.

Muzikaal festijn 13:00 - 16:00 uur
Wat brengt gezelligheid? Muziek! Kom gezellig 
naar het muzikaal festijn en ontmoet uw mede 
wijkbewoners van Groenoord. 
Locatie: ‘t Zimmertje.  

Line dancing 
18:30 - 20:30 uur
Heeft u altijd al eens wil-
len proberen wat het is 
om te linedancen? Dan is 
vanavond uw kans! Kom 
gezellig meedoen en voel 
je welkom. 
Locatie: activiteitencetrum Van Beethovenplein.

Workshop sleutelhanger maken 
10:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00 uur
Tijdens deze workshop gaat u samen met uw 
mede wijkbewoners aan de slag met het maken 
van een gelukssleutelhanger. Heeft u zin in een 
gezellige, creatieve ochtend of middag? Kom 
dan naar ’t Zimmertje en laat uw creatieve 
talenten de vrije loop. Locatie: ‘t Zimmertje. 

Fietsmaatjes 
15:00 - 18:00 uur
Stapt u graag op de 
fi ets, maar lukt dit nu 
niet (meer)? Kom dan 
vanmiddag meefi etsen 
met het fi etsmaatjes 
project. Met de duofi ets 
met trapondersteuning 
heeft iedereen de mogelijkheid om te kunnen 
fi etsen. Samen met de duofi ets vrijwilliger fi etst 
u een stukje om het fi etsen met een duofi ets te 
kunnen ervaren. Locatie: ‘t Zimmertje.

Feestelijke afsluiting met 
infomarkt 16.00 - 18.00 uur
Zo feestelijk als dat de week van het geluk 
gestart is, sluiten wij deze ook weer af. Alle 
betrokken organisaties zullen hun mogelijkheden 
voor verdere activiteiten presenteren. Locatie: 
Park Groenoord en Activiteitenruimte 

Beethovenfl at, 
Van Beethovenplein 161.

P R O G R A M M A  G R O E N O O R D

Stoelyoga 14:30 - 15:30 uur
In de Week van het Geluk organiseert WOT 

Groenoord in samenwer-
king met Minters Mantel-
zorg een sessie stoelyoga. 
De stoelyoga is open voor 
alle leeftijdscategorieën. 
U dient zich vooraf aan te 
melden. De plaatsen zijn 
beperkt. Deelname is gratis.  
Locatie: De Weerklank, 

inloop 14:00 uur. Aanmelden/info: 
Tenzile.Dagdas@minters.nl 
of bel 06 - 41 65 91 00.

Hondenwandeling 
17.00 - 18.00 uur
Een gezamenlijke wandeling 
met honden door de wijk 
om zo de andere honden-
bezitters te leren kennen. 
Locatie: Vertrek vanaf Bachplein
Aanmelden/Info: Miriam van Boxtel: 
M.vanBoxtel-Zwang@frankelandgroep.nl 

Geluksdiner vanaf 17.00 uur
Het zou leuk zijn als wijkbewoners elkaar 
ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Hoe 
kan dat nou beter dan bij een gezellige maaltijd? 
Iedereen kan zich opgeven, iedereen is welkom. 
Locatie: De Weerklank. Aanmelden verplicht: 
010 - 471 80 09. weerklank@outlook.com 
Kosten: 2,50 euro.

Dinsdag 1 oktober

Woensdag 2 oktober Vrijdag 4 oktober 

Zaterdag 5 oktober 

Dinsdag 8 oktober 

Zondag 6 oktober 

Maandag 7 oktober

Workshop ‘meedoen op jouw 
manier’ 10.00 - 12.00 uur
De workshop is voor iedereen die wil meedoen 
om te ontdekken waar je goed in bent en we 
bespreken de eerste stap om jouw doel te 
bereiken. Gezellig met elkaar aan de slag!
Locatie: ’t Zimmertje, vrije inloop 9:45 uur.

Donderdag 3 oktober

Sing Along 14.00 - 16.00 uur
We zingen met muziek, liedjes over geluk of 
waar we gelukkig van worden. Dit onder bege-
leiding van een muzikant. 
Locatie: Harg-Spaland, vrije inloop.

Soepmaaltijd 17.00 - 19.00 uur
Het zou leuk zijn als wijkbewoners elkaar 
ontmoeten en elkaar beter leren kennen. 
Iedereen kan zich opgeven, iedereen is welkom.
Locatie: De Weerklank
Aanmelden verplicht: 010 - 471 80 09. 
Kosten: 2,50 euro.

Historische avond v.a.19:30 uur
Locatie: Activiteitencentrum Van Beethovenplein.

Donderdag 3 oktober


