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beverlY brown geeFT 
nederlandse les
Beverly geeft Nederlandse taalles 
in wijkgebouw de Weerklank 
in Schiedam Groenoord. Ze is in 
Engeland geboren, 
heeft een Nederlandse moeder en 
een Engelse vader. Later verhuisde 
de familie naar Nederland. 
Hier volgde Beverly eerst de 
modevakschool en werkte ze later 
in de verpleging.

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 

Nadat Beverly helaas de diagnose multiple sclerose (MS) kreeg, moest 
zij een andere richting aan haar bestaan geven. In het begin had ze veel 
moeite met de nieuwe situatie, maar uiteindelijk besloot ze niet bij de 
pakken neer te zitten en te zoeken naar andere mogelijkheden.
 
Beverly kwam in aanraking met DOCK. Zo is ze buurtwerk gaan doen 
en bood ze hulp aan mensen die dit nodig hadden. Ondertussen volgde 
ze cursussen om taallessen te kunnen gaan geven. Nu geeft Beverly 

zelf les, voornamelijk aan mensen van 
buitenlandse komaf, zoals Turken, 
Marokkanen, Somaliërs en Syriërs. 
Vaak spreken zij nauwelijks een 
woord Nederlands en leert Beverly 
hen eerst de grondbeginselen van de 
Nederlandse taal. Ook met de hoop op 
het vinden van een baan. Belangrijk is 
dat zij zich in ons land thuis voelen en 
met anderen kunnen communiceren. 

En het spreken van de Nederlandse taal geeft natuurlijk ook hoop op 
het vinden van een baan.
 
Beverly geeft de lessen elke maandag- en vrijdagmorgen van 09.00 
uur tot 11.00 uur in wijkgebouw De Weerklank. Zij werkt samen met 
nog twee collega’s en de lessen worden gegeven in een gezellige en 
huiselijke sfeer. Er is zeker plaats voor meer leerlingen. Beverly zou 
graag wat meer aandacht willen voor het werk dat zij doet. Dus, kent u 
mensen die beter Nederlands willen spreken, stuurt u ze dan naar haar.
 
Contact opnemen met Beverly kan via 06 23 64 73 30 of kijk op de 
activiteitenkalender van het Groenoord Magazine (pag. 14-15).
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vindT u dansen 
ook zo leuk?
Fred en Wilma Vierhout dansen al vijftig jaar 
samen. In hun Amerikaanse tijd (1990 - 2000) zijn 
ze begonnen met lesgeven. Twaalf jaar geleden 
kregen ze in Maassluis de kans om les te geven 
aan senioren. Dat beviel hen en de deelnemers 
zo goed dat ze steeds meer aanvragen kregen. 
Zij genieten van de enthousiaste reacties van de 
deelnemers. En dit sterkt hen in de overtuiging 
dat dansen voor ouderen niet alleen belangrijk 
en gezond is, maar ook leuk en ontspannend. 

Waarom dansen
Iedereen kan dansen; elk lichaam heeft zijn eigen, 
unieke bewegingsmogelijkheden en expressiviteit. Dit 
geldt zeker ook voor senioren, of zij nu wel of niet over 
danservaring beschikken. Mensen op leeftijd kunnen, 
door hun levenservaring, immers heel andere dingen in 
dans uitdrukken dan jonge mensen.
Dans raakt mensen, ontroert mensen, zorgt voor 
plezier en ontspanning en kan gevoelens van vrijheid 
genereren. Dans brengt mensen in beweging, prikkelt 

de creativiteit, zorgt voor (nieuwe) sociale contacten 
en helpt mensen om zich te uiten, ook waar dat met 
woorden soms niet of niet meer mogelijk is.

In beweging
De dans activeert zóveel: het lichaam wordt soepel, 
de ouderen genieten van de livemuziek, dansen is een 
goede geheugentraining, er is interactie in de groep en 
de mensen worden blij. 

Tijd om te dansen
Eén of twee keer per week kunt u komen dansen in 
de Van Beethoven Activiteitenruimte en een gezellige 
avond hebben. Op verzoek zijn we begonnen met line 
dancing. De mensen die op de dansavonden komen 
hebben veel plezier in wat zij doen en er hangt een 

gezellige sfeer onder elkaar. Er zijn drie groepen; iedere 
groep krijgt 2 x 20 minuten les en aansluitend kan men 
een half uurtje vrij dansen. U kunt hier alle dansen, van 
Latin tot Ballroom, leren. Heeft u al enige danservaring 
of in het geheel niet? Dat is geen enkel probleem.  

Mocht u enthousiast zijn geworden en uzelf een kans 
willen geven om plezier te hebben, kom dan op een 
van deze avonden een kijkje nemen (zonder enige 
verplichting). Dan kunt u zelf ervaren hoe gezellig het 
bij ons is!

Tijd en plaats  
Fred en Wilma geven iedere maandag- en vrijdagavond 
les. Op de maandagavonden wordt er een uurtje les in 
line dancing gegeven. 
Maandag vanaf 19:00 tot 22:00 uur en op vrijdag 
vanaf 19:30 tot 22:00 uur.
Locatie: Van Beethovenplein 161.
Voor meer informatie kunt u bellen met Fred Vierhout, 
06 -10 90 97 97 of een e-mailtje sturen naar: 
fvierhout@caiway.net.
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Terugblik op de week van heT geluk

De Aftrap
Wederom startte deze week met 
een feestelijke aftrap, op dinsdag 
1 oktober. Dat het weer een beetje 
tegenzat, was helaas te merken 
aan het aantal bezoekers dat op 
de aftrap af kwam. Desalniettemin 
was het een gezellige opening, 
waar we konden genieten van 
een toespraak van de wethouder 
Fahid Minhas, van o.a. Sport 
en Bewegen, een optreden 
van dansgroep Hiphop 010 van 
DOCK en ook de Fietsmaatjes 

waren aanwezig met de duofiets 
waarmee proefritten konden 
worden gemaakt.

De speurtocht 
Een van de hoogtepunten in de 
Week van het Geluk is toch wel 
de speurtocht. De speurtocht is 
door jong en oud goed bezocht 
en werd als positief ervaren. Onder 
het genot van hapjes, drankjes 
en goodies die de deelnemers 
onderweg kregen, werd er ijverig 
gewerkt aan het beantwoorden 

van de vragen die in de speurtocht 
opgenomen waren. De spanning 
was bij sommige deelnemers van 
de gezichten af te lezen!

Oud Hollandse liederen
Ook het muziekfestijn met oud-
Hollandse liederen was een 
regelrecht succes! De deelnemers 
waanden zich weer even terug in 
de tijd van vroeger. De combinatie 
van zoethoutstokjes, oud-
Hollandse koekjes en muziek onder 
leiding van Harry Vredenburg 
bleek een succesformule voor een 
middag gezelligheid.

Voetreflexmassage
Met een voetreflexmassage kun 
je meer bereiken dan je denkt! 
Je kunt het lichaam ontspannen, 
activeren en zelfs blokkades 
opheffen. Door de ontspanning 
stel je het lichaam in staat om 
het zelfherstellend vermogen 

te bevorderen. Voor iedereen 
die klachten ervaart zoals 
stress, hoofdpijn, slapeloosheid 

en vermoeidheid kan een 
voetreflexmassage verlichting 
brengen. Wie weet was dit dan 
ook het gedachtegoed dat de 
interesse van veel bewoners 
wist te vangen, waardoor alle 
plekjes volgeboekt waren en veel 
deelnemers een reis naar een oase 
van rust wisten te maken!

Fietsmaatjes
Ook de Schiedamse Fietsmaatjes 
hebben succes ervaren. Zowel 
nieuwe vrijwilligers als nieuwe 
gasten hebben zich aangemeld, 
waaronder wethouder Fahid 
Minhas! 

Maaltijden
Eten, dat moet iedereen. Wellicht 
dat de maaltijden bij De Weerklank 

Ook dit jaar heeft Schiedam weer stilgestaan bij de landelijke Week van de Eenzaamheid. Zoals in 
eerdere jaren hebben we in Schiedam de Week van de Eenzaamheid omgedoopt tot de Week van het 
Geluk. Wij hebben ons dit jaar weer laten verrassen door de talenten en inzet van onze wijkbewoners.
Hieronder een kort verslag van de week.
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Van Beethoven
activiteitenruimte
Van Beethovenplein 161
010 - 470 51 58

‘t Fransje
activiteitenruimte
Lisztplein

‘t Zimmertje
Louis Zimmermannplein 55
010 - 880 34 84

daarom ook een daverend succes 
zijn geweest! Beide maaltijddagen 
werden goed bezocht en hebben 
tot mooie, leuke en gezellige 
gesprekken aan tafel geleid. Gezellig 
samen zijn stond tijdens het eten bij 
De Weerklank centraal.

Workshop ‘Meedoen op 
jouw manier’
Tijdens de workshop waren tien 
dames aanwezig. De cursisten 
waren open met elkaar en gingen 

samen in gesprek over wat hen 
energie geeft, wat energie kost 
en wat ze hieraan zouden kunnen 
doen. Aan het einde van de 
workshop had iedereen een doel om 
mee verder te gaan. De conclusie 
van de cursisten was: “Niet vergeten 
dat het leven mooi is en dat je 
zelf bepaalt hoe je omgaat met 
tegenslag, ouderdom en lichamelijke 
beperkingen”.

De Weerklank
Overdenkingsruimte
Cornelia van Zantenplein 51
010 - 471 80 09

WOT Groenoord
Van Beethovenplein 162
010 - 754 15 15

Groenoordhuis-Zuid
Kledingbank Jurk&Co
Diepenbrockstraat 31a
06 - 51 76 17 57

Groenoordhuis-Zuid
Bart Verhallenplein 50a

Harg-Spaland
Willem Andriessenlaan 2

Op deze locaties in Groenoord 
worden wekelijks diverse 

activiteiten georganiseerd.
Kijk voor een compleet 

overzicht op pagina 14 en 15.
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ouderenmishandeling - 
hoe kan veilig Thuis helpen?
De laatste jaren neemt het aantal meldingen van ouderenmishandeling toe. Twee 
medewerkers van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vertellen wat zij kunnen doen voor 
slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en mishandeling.

Contact met Veilig Thuis
Er komen heel wat telefoontjes binnen bij Veilig 
Thuis, de organisatie die zich inzet voor een veilige 
thuissituatie voor iedereen van nul en honderd. 
Mensen die zich zorgen maken over de buren 
of een familielid dat mogelijk mishandeld wordt. 
Maar ook professionals, bijvoorbeeld van een 
thuiszorgorganisatie, nemen contact op om advies 
te vragen of een melding te doen. De medewerkers 
van Veilig Thuis luisteren goed naar het verhaal en 
stellen vragen om een 
volledig beeld te krijgen. 
Daarna beoordelen ze welke 
vervolgstappen nodig zijn.

Ouderenmishandeling
Tom van der Hout en 
Gabriela Popa werken als 
procesregisseur bij Veilig 
Thuis Rotterdam Rijnmond. 
Hun aandachtsgebied is 
ouderenmishandeling. 
Ze merken dat het aantal 
meldingen stijgt. Tom: ‘Ik 
denk dat het komt omdat 
ouderen steeds langer 
thuis wonen. Er zijn meer 
eenzame, kwetsbare 
ouderen die in toenemende 
mate afhankelijk zijn van 
anderen. De kans op 
bijvoorbeeld financieel 
misbruik neemt daardoor 
toe, maar we zien ook 
steeds meer situaties waarin 
de mantelzorg ontspoort.’

Rekening plunderen
Alle vormen van mishandeling, zoals verwaarlozing, 
fysiek geweld en psychische mishandeling 
(bijvoorbeeld treiteren) komen ook bij ouderen voor. 
Mensen op leeftijd, zeker als ze ook nog dementerend 
zijn, zijn vaak afhankelijk van hun kinderen of de 
enkele vriend die ze hebben. Gabriela: ‘Die krijgen 
dan een bankpasje mee om boodschappen te doen 
en plunderen soms langzaam maar zeker de rekening 
leeg. Wij kunnen in zo’n geval bijvoorbeeld helpen 
door samen duidelijke afspraken te maken en een 
bewindvoerder aan te stellen.’

Slachtoffer en pleger
Tom vervolgt: ‘De mishandeling van ouderen is niet 
altijd moedwillig. Soms sluipt het erin, bijvoorbeeld 
wanneer mantelzorgers de situatie niet meer 
aankunnen of zelf problemen hebben. Het is geen 
uitzondering dat partners de hele dag afgesnauwd 
worden, niks goed kunnen doen en uiteindelijk 
klappen krijgen. Of een duw die met een beetje pech 
een gebroken heup oplevert.’ ‘Daarom vinden we 
het ook zo belangrijk om altijd met het slachtoffer 

én de pleger te praten’, 
zegt Gabriela. ‘Wij zijn 
onafhankelijk en zoeken een 
oplossing voor iedereen die 
hulp nodig heeft.’

Stop geweld
Veilig Thuis heeft veel 
deskundigen in dienst. 
Samen beoordelen ze wat 
een goede oplossing is om 
de situatie weer veilig te 
maken. Tom: ‘We hebben 
goed contact met diverse 
wijkteams, coaches, en 
zorgverleners die kunnen 
helpen.’ Veilig Thuis blijft 
ontspoorde situaties 
intensief monitoren, 
tot ongeveer een jaar 
lang. In contact met de 
direct betrokkenen en de 
betrokken professionals 
stelt Veilig Thuis vast of het 
geweld is gestopt en of de 
veiligheid in stand blijft.

Bent u zelf slachtoffer van ouderenmishandeling 
of heeft u zorgen over iemand in uw omgeving 
die mogelijk wordt mishandeld? Een niet-pluis 
gevoel? Bel met Veilig Thuis! U wordt altijd 
discreet te woord gestaan door 
deskundige medewerkers. 
U kunt bij ons terecht voor 
informatie en advies, om zorgen 
te bespreken en eventueel 
een melding te doen. Het 
telefoonnummer is 0800 - 2000 
(gratis, 24/7).
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kersTbomen in de wijk
Ook dit jaar zal DOCK er in opdracht van de gemeente voor zorgen dat in de volgende straten in 
de wijk een kerstboom wordt geplaatst: Louis Zimmermannplein, Bospad 37, Jan Damenstraat, 
Borodinlaan, Peter van Anrooylaan, Sweelincksingel (ter hoogte van boerderij Landvreugd van 
Scouting Tono), Schubertplein en Albert van Raalteplein 20.

Deze kerstbomen zijn een bedankje aan de 
Straatteams uit Groenoord. Straatteams zijn groepen 
actieve bewoners die zich gedurende het jaar inzetten 
om de leefbaarheid en sociale cohesie in hun wijk te 
bevorderen. Wilt u zich ook aanmelden als actieve 
bewoner of kent u nog enkele buren uit uw straat 
die een bijdrage willen leveren aan het socialer en 

gezelliger maken van de buurt? Geef dan uw namen 
en gegevens door tijdens een van de wijkoverleggen. 
Het wijkoverleg vindt zes keer per jaar plaats.

Heeft u interesse in een boom bij u in de straat 
voor 2020? Ook dat kunt u doorgeven tijdens het 
wijkoverleg in uw buurt.

Vrijwilligerswerk iets voor u?
DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die kunnen helpen in de wijk. Meehelpen in 
de buurt kan op verschillende manieren. Dat 
kan bij van alles zijn: eenmalig ondersteunen 
bij activiteiten, helpen bij het ordenen van de 
administratie, huiswerkbegeleiding of het geven van 
computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van 
harte welkom. Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met jgrootfaam@dock.nl.

de weerklank 25 jaar
Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat De 
Weerklank officieel van start ging.

Het doel was om een huiskamer in de wijk te 
vormen. In eerste instantie betekende dat gewoon 
de deur open zetten, een pot thee en een pot 
koffie zetten en kijken wat er gebeurde. Er waren 
altijd wel mensen die even binnenkwamen voor 
wat gezelligheid.
Later kwamen daar maaltijden bij. Nog steeds een 
groot succes.
Het bovenstaande doen we nog steeds. Maar er is 
ook veel veranderd. Binnen de wijk Groenoord is 
een intensieve samenwerking ontstaan met allerlei 
andere organisaties, bijvoorbeeld bij de Week van 
het Geluk. Deze samenwerking heeft ook nog meer 
positiefs opgeleverd. De Weerklank is ook het huis 
geworden van allerlei medegebruikers, zoals het 
WOT, Inclusia, Pameijer, etc.

Kortom, De Weerklank is, en wil dat de komende 
jaren ook blijven, een plaats waar iedereen zich 
thuis voelt. 

Hans van der Linden, voorzitter van het bestuur.

De bestuursleden: v.l.n.r. 

Frans Griffioen, Hans Olsthoorn, Trudy Onverwagt en 

Hans van der Linden.
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Maak een waxinelichthouder van 
sinaasappel en kruidnagels
Een kruidnagel-sinaasappel geurt heerlijk! 
Verspreid de geur nog meer door een 
waxinelichtje in de sinaasappel te zetten. 
Deze decoratieve en heerlijk geurende 
waxinelichthouder maak je heel gemakkelijk zelf.

l waxinelichtje
l mes
l lepel

l sinaasappel
l zakje kruidnagels
l breinaald / satéprikker

Werkwijze: 
1.  Meet hoe groot het waxinelichtje is en snijd dit 

formaat uit de bovenkant van een sinaasappel. 
Om precies te weten hoe groot het gat moet 
worden, houdt u het waxinelichtje met één hand 
op de sinaasappel en tekent u er met uw andere 
hand met een potlood of pen een randje om.

2.  Schep met een lepel het vruchtvlees uit de 
sinaasappel, totdat het gat zo diep is dat het 
waxinelichtje precies tot de rand staat.

3.  Prik nu met een breinaald of satéprikker gaatjes in de 
sinaasappel, op de plaatsen waar u een kruidnagel 
wilt. Steek vervolgens de kruidnagels in de gaatjes.

4. Steek het waxinelichtje aan, en geniet!

8

Zoek de zeven verschillen

Fijne kerstdagen en gelukkig nieuw jaar

Maak een waxinelichthouder van 
sinaasappel en kruidnagels

Werkwijze:
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Kerst woor �zoeker

winnaar 13
Uit de goede 
inzendingen hebben 
we Martin Vogel 
geloot die deze keer 
de bos bloemen mag 
ontvangen. De oplossing 
was: Ik houd van 
Groenoord.

DECEMBER
DINER
DONKER
ENGELEN
EZEL
FAMILIE
GEBOORTE
GEZELLIGHEID

GOUD
HERDERS
KAARS
KERSTBOOM
KERSTMIS
KERSTSTOL
KONINGEN
KRIBBE

LICHTJES
PIEK
SLEE
SNEEUW
STAL
STER
WIEROOK

Streep de woorden weg en zoek de oplossing.

Stuur uw oplossing met naam, adres en 
telefoonnummer vóór 31 januari naar:
info@schiedam-groenoord.nl.
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Oplossing

Puzzel: woordzoekerfabriek.nl

Ingrediënten:
1 limoen, 4 middelgroot 
wortels, 400 gram bloem-
kool, 2 stengels citroengras 
(sereh), 400 gram kipfi let, 

2 koffi elepels olie, 1 liter 
groente bouillon, 150 ml 
kokosmelk, 160 gram mie, 
100 gram doperwten,
peper en zout.

          Kerstdiner: kokossoep met kip (4 pers.)
Waarom moeten we ons extreem uitsloven in de 
keuken om een feestelijke maaltijd op tafel te 
zetten? Dit keer geen kalkoen, eendenborst of 
reebout maar een eenvoudig te maken kokossoep 
met kip.

9

Bereiding:
Rasp twee koffi elepels 
limoenschil en pers de 
citroen uit. Schrap de 
wortels en snij ze in dunne 
reepjes. Was de bloemkool 
en verdeel in kleine 
roosjes. Was ten slotte 
het citroengras en snij de 
kipfi let in kleine blokjes.
Verhit de olie in een pan op 
middelgroot vuur. Bak de 
wortels, bloemkoolroosjes 
en citroengras ca. drie 
minuten en blus af met 
de bouillon en kokosmelk. 
Voeg de kip toe en laat 10 
tot 12 minuten garen. Voeg 
de mie en de erwten ca. 
vijf minuten voor het einde 
van de kooktijd toe en laat 
garen. Haal het citroengras 
eruit, breng de soep op 
smaak met peper, zout, 
twee koffi elepels limoensap 
en limoenschil.

Eet er een 
w�ap bij...
Ingrediënten:
2 eetlepels bieslook, 200 
gram zuivelspread naturel, 
4 wraps, sla, komkommer, 
160 gram gerookte zalm.

Bereiding:
Roer de bieslook door de 
zuivelspread. Bestrijk de 
wrap ermee. Leg de sla in 
het midden van de wrap, 
daarbovenop gaan de 
komkommerschijfjes en de 
gerookte zalm. Rol de wrap 
stevig op. Eet smakelijk!

               K O K E N  M E T  E S T H E R  K E U K E N P R I N S E S

          Kerstdiner: kokossoep met kip
Waarom moeten we ons extreem uitsloven in de 

               K O K E N  M E T  E S T H E R  

Kerstdiner: kokossoep met kip

Eet er een 
w�ap bij...

Kerst woor �zoeker
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25 jaar huurders 
belangenvereniging groenoord
In gesprek met Jan van Oossanen en Anneke Kalkhoven.

De Huurders Belangen Vereniging Groenoord is 
op 1 juli 1994 opgericht door zes enthousiaste 
bewoners. Vanaf dat moment waren zij offi cieel een 
gesprekspartner van de gemeente en Woonplus, en 
zetten zij zich in voor de belangen van de huurders in 
de wijk Groenoord. Ook ondersteunt de vereniging 
bewoners in de geschillen die zij hebben met 
woningcorporatie Woonplus Schiedam.

Het begon allemaal met groot achterstallig 
onderhoud in Groenoord Midden. De woningen 
waren toen nog in bezit van het Gemeentelijk 
Woningbeheer en hadden fl ink wat gebreken, 
waar de huurders zo langzamerhand meer dan 
genoeg van hadden. Individueel werden de 
huurders niet gehoord, maar door hun krachten 
te bundelen en zich te laten horen op het 
stadskantoor is het groot onderhoud in gang gezet.

Daarna was op 1 juli 1994 HBV Groenoord een 
feit en hebben andere actieve huurdersgroepen 
zich aangesloten om ook gehoord te worden. HBV 
Groenoord vertegenwoordigt nu tweeëndertig 
wooncomplexen in de wijk Groenoord. Mede door de 
overlegwet zijn huurdersorganisaties tegenwoordig 
volwaardige gesprek- en overlegpartners geworden 
waar je niet omheen kunt.  

Wat doet de HBV Groenoord 
De huurdersvereniging helpt huurders bij het 
onder de aandacht brengen van woongerelateerde 
problemen en controleert de stook- en servicekosten. 
Ook geven zij individuele ondersteuning aan 
bewoners in de wijk die leuke/mooie ideeën hebben 
om de leefomgeving te verbeteren. Stadsbreed zit het 
bestuur van HBV Groenoord in diverse overleggen. 
Het bestuur heeft regelmatig contact met instanties 
die samenwerken om de belangen van huurders zo 

optimaal mogelijk te vertegenwoordigen. Voor � 5,00 
per jaar ondersteunen de huurders van Woonplus het 
waardevolle werk van HBV Groenoord. Bovendien 
ontvangen alle leden van Woonplus twee keer per 
jaar het HBV Groenoord Nieuwsboekje.

Anneke: 
‘Ik ben blij en dankbaar dat ik mij nog 
steeds kan inzetten voor de huurders 
en wijkbewoners. Soms moet je je 
nek uitsteken als je iets wil bereiken! 
En heb je een lange adem nodig om 
te krijgen wat er nodig is. Goede 
vertegenwoordiging van de sociale 
huurder is van groot belang. Net als 
het verbeteren van de leefbaarheid 
in de wijk.’                                                      
                                                                                                                            

Jan:   
‘Vele jaren zet ik mij al in om de stem 
van de huurders en ook eigenaren 
in de VVE’s te laten horen. Wij 
willen dat de informatie die door 
Woonplus en de gemeente wordt 
verstrekt voor alle bewoners te 
begrijpen is, zodat iedereen kan 
meepraten over de ingrijpende 
veranderingen in hun huis en 
wijk. Daarom neem ik ook deel 
aan het stadsbrede overleg.’

Komende en lopende projecten:
l De werkgroep Van Gas Los
l Renovaties van de entree in 4 complexen
l Bewonersinitiatieven ondersteunen
l Het achterstallig onderhoud in de gaten houden
l Controle servicekosten en stookkosten. 
l  Huurders helpen met persoonlijke 

huurdersproblemen 

Wie doet mee?
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. 
Ons secretariaat is gevestigd aan de Jozef Oreliosingel 
85a, 3122 CN Schiedam.
Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 15.00 uur te 
bereiken op 06-41091779.
Email: hbv.groenoord@hetnet.nl. 

Jan en Anneke, twee bewoners met passie 
en inzet voor onze wijk.

stadskantoor is het groot onderhoud in gang gezet.

Anneke:
‘Ik ben blij en dankbaar dat ik mij nog 
steeds kan inzetten voor de huurders 
en wijkbewoners. Soms moet je je 
nek uitsteken als je iets wil bereiken! 
En heb je een lange adem nodig om 
te krijgen wat er nodig is. Goede 
vertegenwoordiging van de sociale 
huurder is van groot belang. Net als 
het verbeteren van de leefbaarheid 
in de wijk.’                                                      
                                                                                                                            

Jan:
‘Vele jaren zet ik mij al in om de stem 
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                 op bezoek bij:
sisCo simbula
                 sChrijver van poËzie

Sisco schrijft vaak over liefde, hoop en pijn. 

Zijn belaste verleden zorgt voor voldoende 

input voor zijn poëzie. In gedichten verwoordt 

hij herinneringen, gevoelens, gedachten 

en ervaringen. Dat leidt tot een mooie 

verwoording van wat hem bezighoudt.  

Erkenning haalt Sisco uit de reacties die hij krijgt 

van lezers. Heel bijzonder is dat zijn poëzie 

is uitgebracht in een boek ter nagedachtenis 

aan 9/11. In dit boek staan twee werken van 

hem. Deze gedichten schreef hij eerder dan 

de dramatische aanslag, maar ze bleken zo 

treffend dat veel mensen er troost uit konden 

halen. Ook heeft Sisco weleens op verzoek een 

werk geschreven, voor een stel dat hun kindje 

verloor. Een heel bijzondere opdracht met een 

mooie uitkomst, want ook uit dit werk wordt 

nog steeds veel troost gehaald.

De schrijver vindt het belangrijk om zijn gave te 

delen, zodat meer mensen zich wellicht kunnen 

verenigen met zijn poëzie. Wil je meer weten 

over het werk van Sisco? Zijn boeken worden 

uitgegeven door uitgeverij Amazon.com.

 sisCo simbula 

KIJK VOOR ACTUELE ACTIVITEITEN IN GROENOORD OOK EENS OP ONZE WEBSITE:
WWW.SCHIEDAM-GROENOORD.NL

Twee WOT-medewerkers ontmoeten 
Groenoorder Sisco Simbula. Sisco schrijft 
poëzie, waar we graag wat meer van 
willen weten. Hij blijft in eerste instantie 
bescheiden, maar heeft al zes boeken op zijn 
naam staan.
Sisco woont sinds 2004 in Schiedam en is in 
2008 in Groenoord komen wonen. Het wonen 
in Groenoord ervaart hij als fi jn, het is er 
rustig en groen. Sisco heeft leuk contact met 
buurtgenoten en medebewoners in zijn fl at.

input voor zijn poëzie. In gedichten verwoordt 

Erkenning haalt Sisco uit de reacties die hij krijgt 

Kansen vergooid, of nooit gekregen,
Altijd herdacht, of nooit vergeven?
Momenten komen, of nooit gegrepen,
Diamanten gezien, maar nooit geslepen,
Tijd vergaat, als gedachten blijven,
Praat in het nu, van je af schrijven,
Luister naar jezelf, of naar iemand,
Maak contact, of ga naar niemand,
Kansen vergooid, of nooit gekregen,
Niemand gezien, of nooit geschreven…
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Op 24 oktober heeft Fietsmaatjes Schiedam de 
honderdste rit op de duofi ets gemaakt. En dat in 
tien weken tijd! Bij het Zimmertje, inloop voor 
ouderen, is dit feestelijk gevierd. Hulde aan onze 
vrijwilligers die met veel plezier en betrokkenheid 
de gasten een unieke ervaring laten beleven.

We rijden het hele jaar door. Nu het kouder wordt 
hebben we moffen, waarin je handen warm 
blijven, aangeschaft. Een fl eecedeken hoort er ook 
bij. Overleg tussen vrijwilliger en gast vindt plaats 
wanneer de weersomstandigheden niet gunstig 
zijn. Soms zijn de gasten teleurgesteld als de rit niet 
doorgaat. Leuk om te vermelden is dat wethouder 
Fahid Minhas, van o.a. Sport en Bewegen, heeft 
zich aangemeld als vrijwilliger. De aanmeldingen 
blijven toenemen en dat met maar ÉÉN duofi ets. Ons 
team is daarom al bezig met de aanschaf van een 
tweede duofi ets. Dertien december zullen we op het 
kerstplein in Schiedam-Zuid aanwezig zijn. Daar willen 
we vrijwilligers benaderen om Fietsmaatjes Schiedam 
in hun wijk te gaan opzetten.

De kracht van Fietsmaatjes Schiedam
Het contact tussen vrijwilliger en gast is waardevol 
en er komen nieuwe ontmoetingen tot stand. Tussen 
mensen die elkaar niet kennen en met mensen die 
zelf niet zo snel spontaan initiatief nemen. Eenieder 
heeft zijn/haar eigen verhalen die tijdens de rit 
met elkaar gedeeld worden. En dat levert mooie 
belevingen op. Zo bracht een vrijwilliger de gast in 
contact met boerderij Weidelicht, dagbesteding voor 
ouderen met dementie, waar de gast nu twee dagen 
dagbesteding volgt. Een andere gast vertelde dat 
haar kleinkinderen in Engeland wonen en dat zij daar 
moeilijk mee kon praten. De vrijwilliger bracht haar in 
contact met Soos Blauwhuis, waar zij nu Engelse les 
volgt. Een Syrische vrijwilligster heeft zich aangemeld 

om haar Nederlands te verbeteren. Mantelzorgers 
die er even tussenuit kunnen met onze duofi ets. Vele 
mooie verhalen die wij aan het verzamelen zijn. De 
bereidheid van gasten en vrijwilligers om actief te 
worden bij Fietsmaatjes Schiedam draagt bij aan de 
sociale cohesie.

Verbondenheid en Veerkracht
Vanuit de werkgroep Verbondenheid en Veerkracht 
Zuid-Holland-Zuid zijn er fi lmopnames gemaakt van 
Fietsmaatjes Schiedam. Beelden van het fi etsen van 
gast en vrijwilliger op onze duofi ets en interviews 
over de impact van deze activiteit. Samenwerken 
en afstemmen met elkaar is noodzakelijk en ook 
dit initiatief, zoals meerdere initiatieven, zullen 
gefaciliteerd moeten worden om uit te groeien tot 
hechte sociale verbanden. Bestaande organisaties en 
instituties zullen hierin hun bijdrage moeten leveren, 
bouwen aan een netwerk van burgers en organisaties. 
Een breed gedragen visie op hoe we elkaar kunnen 
inspireren tot meer samenhang is belangrijk.                                       
                                                                                                                            
Fietsmaatje als passie   
Verras uzelf en wordt fi etsmaatje bij Fietsmaatjes 
Schiedam. U krijgt een uitgebreide training; daarna 
zult u beslist met veel enthousiasme en passie deze 
zingevende activiteit omarmen. Uw keuze om iets 
voor een ander over te hebben, ondersteuning te 
geven aan mensen die dit niet meer kunnen, wordt 
zeer gewaardeerd. 

Voor contact met ons kunt u bellen met 
06 50 95 03 25 of mail naar 
info@fi etsmaatjesschiedam.nl. 
Onze website: www.fi etsmaatjesschiedam.nl.
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Arthur van Hienen

Drieënveertig jaar heb ik in Spijkenisse 
gewoond. Ik ben daar opgeroeid, verliefd 
geworden en getrouwd en heb daar 
kinderen gekregen. Kortom, in die jaren 
had ik een aardig netwerk opgebouwd 

van vrienden, kennissen en andere contacten. Helaas liep 
mijn relatie ten einde. Later kwam ik mijn huidige vriendin tegen, 
een Schiedamse.

Dat leidde uiteindelijk tot mijn verhuizing naar Schiedam. Na 
een jaartje in Oost te hebben gewoond, zijn we verhuisd naar 
Groenoord. Dat was wel wennen voor mij. Als ik in Schiedam over 
straat liep, kwam ik niemand uit mijn ‘vorige leven’ tegen. Ik vroeg 
mij af, hoe bouw ik een nieuw netwerk op in een voor mij nieuwe 
omgeving? 

Mijn oplossing was om zelf de wijk in gaan. En niet alleen om 
mensen te ontmoeten, maar ook om mensen te helpen. Uiteindelijk 
lukte het me op deze manier om langzaamaan weer een nieuw 
netwerk op te bouwen. Voornamelijk in Groenoord maar ook elders 
in Schiedam. Zelfs voor mij, die makkelijk contact legt, was het best 
een grote stap om te nemen, maar uiteindelijk heb ik er veel voor 
teruggekregen. Ik kom nu weer 
bekenden tegen op straat 
en in winkels en ik gebruik 
mijn talenten om mensen te 
helpen. 

Mag ik u uitdagen wat minder tijd te besteden aan TV of sociale 
media? Ga zelf de wijk in en doe mee aan een van de vele 
activiteiten die in Groenoord worden georganiseerd. Voeg u in 
en leer net als ik nieuwe mensen kennen. U bezit vast talenten 
waarmee u iemand anders kunt helpen. Het levert u vast en zeker 
veel moois op!

teruggekregen. Ik kom nu weer 

Hoe groot is uw netwerk?

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 samenwerking 
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 2020 zijn:

l 23 januari 
l 12 maart
l 14 mei
l 10 september
l 5 november

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

gezoChT: inTerviewers voor wijkpeil
Wilt u ook als interviewer voor Wijkpeil aan 
de slag, uw eigen tijd indelen en deskundige 
begeleiding? Binnenkort gaat wijkpeil 
starten in uw wijk Groenoord en daar 
kunnen we uw hulp bij gebruiken. U gaat op 
bezoek bij bewoners van een wijk / complex 
met een tablet om digitaal een interview af 
te nemen. Wijkpeil heeft als doel, te meten 
wat er speelt, waar behoefte aan is en wat 
er gemist wordt ineen wijk / complex. Heeft 
u interesse om vrijwilliger te worden, of 

wilt u meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen met Natalie Wassink 06 - 57314380 
of wijkpeilschiedam@seniorenwelzijn.nl.  



14

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  D E C E M B E R  2 0 1 9

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

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
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nederlandse les
wordT FieTsmaaTje

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, € 6,25 010 - 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

wekelijkse aCTiviTeiTen groenoord             januari, Februari en maarT 2020

dansen
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wekelijkse aCTiviTeiTen groenoord             januari, Februari en maarT 2020
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 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, aanmelden: 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
17.00  DINEREN  Van Beethovenplein        aanmelden verplicht, € 6,25              010 - 470 51 58
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
19.30 - 22.00 DANSLES Van Beethovenplein    010 - 470 51 58

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 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

8 dec. 13.00   Zangmiddag Kerst Sing-along St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99     
21 dec.                                Kerstviering voor ouderen                     De Ark, Hargplein 101                                                                         010 - 470 82 76 

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.
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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!

helene bezoekT keThel 
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Best wel een eindje 
buiten de grens van 
Groenoord! Maar 
de moeite waard 
om op bezoek te 
gaan in het mooie 
oude gedeelte 
van Kethel waar 
ik de oude kerk 
binnenstapte.

De heer Tielkemeier die mij ontving is predikant van de dorpskerk in 
Kethel, een mooie kleine kerk met een intieme sfeer.
Wat je noemt een echte dorpskerk. Predikant Tielkemeier is geboren 
in Goes, heeft in Amsterdam theologie gestudeerd en na vele 
omzwervingen door het land uiteindelijk sinds 2014 predikant in deze 
gemeente. Met Hans van der Linden van wijkgebouw De Weerklank 
werkt hij veel samen. De kerkdiensten worden om en om gehouden in 
de dorpskerk en in De Ark, dat is een tweede kerk die wat meer ruimte 
biedt voor andere activiteiten.

De taken van een dominee zijn niet alleen het voorbereiden van de 
preek, een huwelijk of een begrafenis, maar ook om op huisbezoek te 
gaan bij ouderen en zieken. Bovendien zijn er veel vergaderingen met 
het bestuur en de kerkenraad.
De kerk geeft eenmaal per jaar aan verschillende kunstenaars de 
gelegenheid om hun kunstwerken tentoon te stellen. 

De aankomende kerst 
is misschien een goede 
gelegenheid voor u om een 
nachtmis bij te wonen.

Zaterdagmiddag 21 december 
is er een kerstviering voor 
ouderen in de Ark. De Ark is 
op het Hargplein 101 en voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar 010 - 470 82 76.

Ik sluit mijn bezoek af en 
bedankt predikant Tielkemeier 
voor ons gesprek.


