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HUISWERKBEGELEIDING
Stichting SC Support is in 2018 opgericht door vijf Somalische
jongeren die zich ernstig zorgen maakten over de situatie
van Somalische kinderen en jongeren in Nederland. Onder de
jongeren bleek de behoefte te bestaan om bij elkaar te komen
en elkaar te steunen waar nodig.
SC Support brengt Somalische jongeren bij elkaar door het organiseren
van verschillende activiteiten om de participatie te bevorderen. De
behoefte om bij elkaar te komen en ondersteuning van elkaar te
krijgen is groot. Diverse activiteiten, die gericht zijn op de Nederlandse
samenleving, helpen de jongeren daarbij.

Coverfoto: Adri Edenburg
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SC Support wordt door Stichting
DOCK ondersteund bij het
organiseren van activiteiten
in de wijk Groenoord. U
kunt daarbij denken aan
wijkfeesten, sportactiviteiten,
huiswerkbegeleiding etc.
Zo heeft DOCK zich vanaf
december 2019 verbonden
aan de huiswerkbegeleiding
die vanuit SC Support werd opgestart op basisschool Loep. Deze
samenwerking is tot stand gekomen om de toegankelijkheid voor
kinderen buiten de Somalische gemeenschap te vergroten.
De rol van DOCK tijdens de huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat er
ruimte is voor individuele begeleiding van kinderen. Zo kan er extra
aandacht worden gegeven aan zowel de cognitieve als de persoonlijke
ontwikkeling van de kinderen.
Het eerste uur van de huiswerkbegeleiding staat in het teken van
‘lezen’. Hierbij geven we bijvoorbeeld aandacht aan het individueel
lezen. Elk kind leest een boek naar eigen keuze. De kinderen leren
onder andere om zelfstandige keuzes te maken en te praten over
verschillende onderwerpen. Zo achterhalen we wat DOCK kan bieden
voor de verdere ontwikkeling van deze kinderen.
Het tweede uur van de huiswerkbegeleiding wordt ingevuld met
verschillende opdrachten op het gebied van rekenen, taal en creatieve
vaardigheden. Zo krijgen de kinderen de mogelijkheid om zich tijdens
de huiswerkbegeleiding op meerdere vlakken te ontwikkelen. Als
DOCK hopen wij hierdoor de verschillende talenten van de kinderen te
ontdekken en deze verder te ontwikkelen.

Heeft uw kind behoefte aan extra begeleiding? Meld uw kind dan aan voor de huiswerkbegeleiding die SC Support organiseert in samenwerking met DOCK op basisschool Loep.
Dag:
Tijd:
Groep:

woensdag
16.00 – 18.00 uur
3 t/m 5

Dag:
Tijd:
Groep:

vrijdag
16.30 – 18.30 uur
6 t/m 8

Eigen bijdrage van 5 euro per maand.
Voor meer informatie en/of aanmeldingen
kunt u contact opnemen met
Ahmed Ali, 06 - 43 91 10 58
of mail naar: info@scsupport.nl
Adres: Peter van Anrooylaan 1, Schiedam.
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KLEDINGBANK GROENOORD
Hallo, ik ben Marleen Veldhoven en ik
ben 49 jaar. In mijn vrije tijd kijk ik graag
naar voetbalwedstrijden en wandel ik
buiten met mijn hond. Ik ben sinds 2018
vrijwilliger bij de kledingbank.
Via mijn vriendin Karin ben ik bij de
kledingbank terechtgekomen; zij is ook
vrijwilliger bij DOCK. Bij de kledingbank
verwelkom ik mensen die kleding komen
ophalen of brengen. Als er kleding wordt
gebracht, dan zoeken wij deze uit en sorteren
alles op maat en soort. Vervolgens hangen wij
de kledingstukken op in de winkel of bergen
ze netjes op in de kast.
Het mooiste aan dit werk is dat de mensen
hier met een glimlach de deur uitgaan, met
‘nieuwe’ kleding die bij hen past. Ik haal veel
voldoening uit hun dankbaarheid en ik zet
me er graag voor in om mensen gelukkig
te maken. De kledingbank mag van mij wel
wat bekender worden, zodat nog meer
uitkeringsgerechtigden er gebruik van kunnen

FINANCIEEL
SPREEKUUR

maken. Ik geloof ook dat wij meer kleding
zullen ontvangen als er meer bekendheid is bij
de buurtbewoners.
Ik werk in een leuk team en ben blij dat de
kledingbank inmiddels al vijf jaar bestaat!

MINTERS BIEDT GRATIS HULP
BIJ BELASTINGAANGIFTE

tijdens
WIJKOCHTEND
op vrijdag
9.30 – 12.00 uur
U weet vast wel dat we op maandag,
woensdag en donderdag het WOTspreekuur houden voor allerlei
vraagstukken. Zijn er zorgen of
onduidelijkheden die met geld te
maken hebben, dan kunt u voor
vragen op financieel gebied en
schuldhulpverlening ook terecht op de
WIJKOCHTEND.
Op de wijkochtend is aanwezig Yvonne
Lopes (Humanitas). Zij geeft financieel
advies en helpt u de stap te zetten naar
schuldhulpverlening als dat nodig is.

Het invullen van het belastingformulier is voor
een aantal mensen een jaarlijks terugkerend
struikelblok. Om die reden biedt Minters, in
samenwerking met daartoe opgeleide vrijwilligers,
gratis hulp bij het invullen van de aangifte
Inkomstenbelasting over 2019 voor inwoners van
Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.
De invulhulp is aanwezig op de volgende data:
M
 aandag 30 maart: Bibliotheek De Korenbeurs,
Lange Haven 145, Schiedam
l Dinsdag 31 maart: Wijkcentrum de Brug,
Heijermansplein 35, Schiedam
l W
 oensdag 1 april: Seniorencentrum de 5 Molens,
Nieuwe Damlaan 818, Schiedam
l D
 onderdag 2 april: Wijkcentrum Oost,
Boerhavelaan 79, Schiedam
l

Kijk op de website
www.schiedam-groenoord.nl
voor meer informatie!
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DIERENPARK DRIESPAN

Dierenpark De Driespan werd op 4 september 2019 na een verbouwing, feestelijk
heropend. Het parkje lag oorspronkelijk aan de achterzijde van DrieMaasstede en bestaat
al 25 jaar.

De dieren zijn naar nieuwe hokken aan de voorkant
verhuisd en zijn nu ook voor de bewoners zichtbaar.
Er zijn kleine boerderijdieren zoals de twee geiten 8
en 9, die eigenlijk Toos en Doortje heten, konijnen,
kippen en cavia’s. Er is een nieuwe volière in de
binnentuin, vlakbij het terras van de brasserie, met
parkieten, omdat die zo lekker mee kwetteren als je
zit te praten.
Cliënten van Ipse de Bruggen verzorgen de
dieren, maken de hokken schoon en houden het
terrein netjes. Ieder heeft zijn eigen taak: hokken
schoonmaken, waterflessen vullen of de vuilniszak
openhouden voor het afval. En er wordt heel wat
met de dieren geknuffeld, óók door bewoners
op hun kamer. Er blijven nog wensen voor het
parkje, zoals een fruitboomgaard en een moestuin.
Speeltoestellen voor de kinderen van het bezoek.

En een kleine verbouwing van het hek van het
konijnenbuitenverblijf, dat te laag is en waar de
diertjes vrolijk overheen klimmen.
Laagdrempelig is iets te letterlijk genomen.

CEES VERKERK VERZAMELT POSTZEGELS
Cees Verkerk begon als zesjarig jongetje postzegels te verzamelen. Eenmaal wat ouder belandden
de albums op zolder. Totdat hij zijn verzameling weer tegenkwam. Ja, wat doe je er dan mee?
Weggeven of verkopen? Uiteindelijk begon het bij het zien van zijn mooie zegels weer te
kriebelen en gaf hij zich al vlug over aan het verzamelvirus.
‘Begin weer lekker met verzamelen. Blader de albums
door en laat er weer eens frisse lucht door gaan. Wil
je ze verkopen? Schaf eerst een catalogus aan of
leen die in de bibliotheek. Je hebt dan een indicatie
van de waarde van je verzameling. Heb je een grote
verzameling, laat dan een erkend bedrijf een taxatie
uitbrengen. Maar laat nooit je albums achter.’

Het is leuk om Cees te horen praten over het
verzamelen van postzegels. Ik heb ze zelf ook
verzameld en hang aan zijn lippen. In het verleden
heeft Cees in De Blauwe Brug en op boerderij De
Landvreugd ruilmiddagen georganiseerd. Nu is hij
lid van een postzegelvereniging in Vlaardingen,
waar zo’n tweehonderd leden maandelijks bij elkaar
komen. ‘Is postzegels verzamelen voor zestig-plussers
Cees?’, vraag ik hem. ‘Nee, beslist niet, zegt hij stellig.
‘Er zijn veel mensen die nog verzamelingen op zolder
hebben liggen. Wat raad je hen aan Cees?’
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Wil je zelf verder gaan met verzamelen, denk dan na
over wat je wilt verzamelen. Postzegels uit Nederland
of bepaalde andere landen bijvoorbeeld. Een speciaal
thema is ook leuk, zoals belangrijke personen,
dieren, gebouwen etc. Je komt in contact met andere
verzamelaars bij verzamelverenigingen, bijvoorbeeld
via www.pzv-vlaardingen.nl.
Wil je in contact komen met Cees Verkerk, stuur
dan een mailtje: info@schiedam-groenoord.nl.

KUNST IN DE WIJK

Street Art vervolg

Het groepje bewoners dat zich inzet voor het
realiseren van muurschilderingen in Groenoord bestaat
uit: Cees en Marion Verkerk (bewoners Bachplein), Leo
van den Bogaerdt (woont aan de Mozartlaan), Adri
Edenburg en Berthy Prins (van Groenoord Magazine)
en cultuurscout Caty Palmen van Stichting Mooi Werk.
Vanuit de gemeente Schiedam krijgt de groep steun
van Tjitske Houkes, beleidsadviseur cultuur, en een
adviescommissie bestaande uit Albert Kliest, Aletta de
Jong en Martijn Schoots.

Een aantal gesprekken/overleggen hebben de
volgende wensen naar voren gebracht:
Zowel het transformatorhuisje tussen de
appartementen Elton en Elvis als de garagedeuren
aan de Mozartlaan zijn toe aan een facelift.
Bij voorkeur met een schildering in de vorm
van pianotoetsen en/of muzieknoten.
In een eerdere herinrichting van het Bachplein
zijn enkele bomen gekapt en zijn de grote
zijmuren van de vijf flats nu voor iedereen goed
zichtbaar. Voor sommige bewoners te goed. Er
zijn veel leuke suggesties gedaan betreffende
afbeeldingen, maar eerst zal moeten worden
overlegd met verhuurder en eigenaren.

Met eigen ogen de situatie overzien
Op 14 januari heeft genoemde groep, aangevuld
met wijkmanager
Hüseyin Kalyoncu en
wijktoezichthouder Leon
Verzijden, een wandeling
gemaakt langs de locaties
Bachplein, Vivaldilaan/
Eduard van Beinumlaan
(langs het trafohuisje)
en het Sibeliusplein
(begane grond, 12e en 7e
verdieping). Hierbij kreeg
Leo groen licht voor
het transformatorhuisje
en werd het

Bachplein aangewezen als de meest geschikte
plek voor muurschilderingen. Er zal een concept
worden ontwikkeld voor een leuke wandelroute
door de wijk langs alle afbeeldingen.
Voorafgaand aan de mogelijke ontwikkeling van
de opdracht dient de locatie door de gemeente
onderzocht te worden op technische haalbaarheid.
Tevens is toestemming nodig van eigenaar Woonplus.
Wij houden u op de hoogte, maar
het ziet er veelbelovend uit!

Tuindorp

Waar nu kinderopvang Mundo is gevestigd,
aan het begin van de Schiedamseweg,
was vroeger een Hervormd Kerkelijk
Centrum, De Rank genaamd. Het is geen
groot of imposant gebouw, maar het ligt
harmonisch tussen de Iepenlaan aan de ene
kant en Bad Groenoord aan de andere.
Buiten aan de muur hangt de naam als een
kunstwerk in sierlijke letters van staal: De Rank.
Bij de officiële opening op 12 mei 1961 was
het gebouw bedoeld als gemeentecentrum van
de Hervormde Gemeente te Kethel. Een grote
zaal bood plaats aan ongeveer driehonderd
personen en kon worden omgezet naar
kerkzaal of toneelzaal. Via de openslaande
deuren van de kleine zaal kwam je op het
terras. In september 2008 werd het centrum
gesloten en werd het grondig verbouwd tot
kinderopvang. Menig opa of oma die hun
kleinkind komt brengen, kent het gebouw
en weet leuke verhalen te vertellen over alle
feesten en partijen
die ze daar hebben
meegemaakt.
Heeft u ook een
mooi verhaal
over uw feestje
in De Rank? Deel
het met ons!
info@schiedamgroenoord.nl

Het uitzicht van bewoners nu.
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EERSTE TINY FOREST IN GROENOORD
Dinsdag 4 februari presenteerden Dylon Haanappel van IVN (Instituut voor
Natuureducatie) en Anne Marie van der Veen van de gemeente Schiedam de plannen
voor de eerste van de drie tiny forests in Schiedam. Twintig nieuwsgierige bewoners van
de vier betrokken flats in Groenoord lieten zich informeren.
Op de plaats waar nu de jeu de boules banen liggen
in het Groenoordpark zal het mini bosje komen. De
bestrating zal daar worden weggehaald en de grond
krijgt een speciale behandeling zodat de wortels van
de nieuwe bomen zich zonder veel moeite kunnen
ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de natuur zelf
aan het werk gaat om het bos vorm te geven.

Wie doet wat?
IVN heeft kennis van zaken, de gemeente faciliteert
en de twee Schiedamse scholen Loep en El Furkan
zullen het tiny forest onderhouden.

Wat is een tiny forest
Een tiny forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter
grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een
prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren
in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en
buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en
gezonde plek.

Wanneer van start?
Al op 18 maart, dat is de nationale boomplantdag,
zullen de leerlingen hun eigen boompje met
naamlabel mogen planten in Groenoord.
Het tweede tiny forest is gepland in het najaar van
2020. Het derde in het voorjaar van 2021. Waar die
komen in Schiedam is nog niet bekend.
Lees meer over tiny forest op www.ivn.nl/tinyforest

SCOUTING TONO-GROEP VERZILVERT AFVALPRIJS
In 2019 hield gemeente Schiedam de wedstrijd “Afval the Challenge”.
Kunstenaar Yvon Koopmans kwam zaterdag naar de scouts voor de gewonnen workshop.

Eerste werd de Scouting Tono-groep net niet, maar
het scheelde weinig in de “Afval the Challenge”
wedstrijd van de gemeente. Kanshebbers moesten
zich actief inzetten voor betere afvalscheiding en
minder afval en andere bewoners in Schiedam
inspireren met hun duurzame levensstijl. De scouts
werden tweede en wonnen een kunstworkshop met
de lokaal bekende kunstenares Yvon Koopmans.
Zaterdag kwam zij naar het scoutinggebouw aan de
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Sweelincklaan om de workshop te houden.
‘Zuinig zijn op de natuur en hier goed mee omgaan is
al een eeuw lang een centraal thema bij de scouting’,
vertelt Richard Spruit, bestuurslid bij de Scouting
Tono-groep. Voor scouts is afval scheiden en zo min
mogelijk afval achterlaten heel normaal. ‘Extra leuk
dus dat we in de afvalrace tweede werden. Het
scheelde maar een haar met de winnares, Anne Bode,
die de Gouden kliko won.’
De jongste leden van de Scouting Tono-groep, alle
meisjes en jongens van 5 tot 14 jaar, wachtten de
kunstenares vol verwachting op.
Na een introductie en uitleg gingen
de jonge scouts zelf lekker creatief
aan de slag, wat vaak nog best
uitdagend bleek.
Yvon zelf was zeer tevreden over
het enthousiasme van de scouts. Ze
vertelde best vaker langs te willen
komen om creatieve workshops te
geven aan de bevers, welpen en
scouts van de Scouting Tono-groep.

SOUAD ACHOUR HELPT MENSEN VERDER
Stichting Inclusia wordt gevormd door Souad Achour uit Schiedam Groenoord en
Leonieke Schouwenburg uit Rotterdam. Beiden zijn reeds vele jaren actief in het
maatschappelijk middenveld. Ze hebben diverse methodieken ontwikkeld om mensen
sterker te maken zodat ze gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.
de samenleving. Waar mensen dit nog niet kunnen,
willen we hen versterken met kennis, vaardigheden en
kracht om stappen vooruit te zetten. Ook zetten we in
op educatie en verbinding om discriminatie en racisme
tegen te gaan, zodat er ruimte komt voor iedereen om
gelijkwaardig deel te nemen. We doen dat door het
ontwikkelen van projecten, trainingen, dialogen en
activiteiten.

Thema’s waar we actief in zijn:

• emancipatie van mannen en vrouwen,
zelfredzaamheid van ouderen
• partnerkeuze, huwelijksdwang, huiselijk
geweld
• empowerment van jongeren en vrouwen
• armoede tegengaan
• opvoeding, social media, weerbaarheid
• seksualiteit, seksuele en gender diversiteit
• anti discriminatie, vooroordelen, polarisatie
In Schiedam zijn we in 2020 actief met het
organiseren van trainingen rondom preventie van
armoede, het versterken van nieuwkomers en
een gezonde relatie. Daarbij kijken we samen met
Schiedammers ook naar thema’s als huiselijk geweld
en zelfbeschikking.

Souad: ‘We ontwikkelen onze eigen methodieken
vanuit en in samenwerking met de mensen waar het
om gaat. Samen hebben we meer dan twintig jaar
ervaring in het ontwikkelen van projecten, coördineren
van projecten, geven van trainingen, organiseren en
In Groenoord zijn we in 2019 gestart met een
leiden van dialogen en het adviseren van gemeenten
inloop voor eenzame ouderen met een migratieen organisaties rondom diversiteitsvraagstukken. We
achtergrond. In De Weerklank komen we één keer
werken samen met een netwerk aan zelforganisaties
in de week bij elkaar met oudere vrouwen met een
en werkgroepen in de steden: Rotterdam, Den
migratie-achtergrond. We brengen deze ouderen
Haag, Utrecht, Vlaardingen, Schiedam, Zoetermeer,
samen zodat ze een plek
Amsterdam, Maassluis, Delft en Leiden.
hebben om anderen
Naast de beide medewerkers heeft
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ervaring op diverse vlakken, die het
en wat er allemaal te
team versterken.
doen is in de buurt. Eén keer per maand
krijgen ze conversatieles om hun taal te verbeteren en
De basis van onze stichting is ons geloof in de
binnenkort gaan ze starten om letterlijk in beweging
inclusieve samenleving. We geloven dat een ieder op
te komen en de wijk te ontdekken.’
gelijkwaardige wijze deel moet kunnen nemen aan
Binnen deze groep is nog plek voor een aantal
vrouwen. Wilt u zich aansluiten voor ontmoeting, het
delen van ervaringen en in beweging komen? Dan
kunt u zich aanmelden bij Souad Achour,
s.achour@inclusia.nl.
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TWEEDE DUOFIETS KOMT ERAAN!

Fietsmaatjes Schiedam zorgt voor een frisse neus. Het jaar 2019 is afgesloten met een
totaal van 155 ritten op onze duoﬁets. En dat in vijf maanden tijd! Met passie en inzet
hebben onze vrijwilligers samen met onze gasten heerlijke ﬁetstochten gemaakt.
Vanaf 6 januari 2020 zijn we weer volop aan het ﬁetsen. En zijn we bezig met de aanschaf
van een tweede duoﬁets gezien de toename van zowel vrijwilligers als gasten.
Fietsmaatjes Schiedam. Je bepaalt zelf wanneer en op
welke tijd je kan fietsen op onze duofiets. We geven
je duidelijke instructies over de fiets, zodat je goed
voorbereid op pad gaat.

Een ICT’er die ﬁetsmaatje is geeft aan:

Nieuwjaarsreceptie medewerkers Fietsmaatjes

Fietsmaatjes brengen mensen in beweging
Er zijn mensen die niet zo vaak in beweging
komen, dat kan om allerlei redenen zijn. Ze komen
bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom thuis te zitten
en denken dat ze eigenlijk niets meer kunnen. Dat ze
niet meer kunnen wandelen of fietsen. Fietsmaatje
Schiedam brengt hier verandering in. Het fietsmaatje
neemt hen mee op de duofiets en laat hen weer
ervaren hoe fantastisch het is om buiten te zijn. Om
weer iets van de omgeving te zien, om lekker in
beweging te zijn. Dat is fantastisch om te zien en ook
te ervaren.

‘In de techniek, het ene schakelaartje na het andere.
Nu heb ik menselijk contact. Ik ben lekker bezig,
krijg voldoening en geniet ervan dat onze gasten
genieten.’ Een uurtje of anderhalf uur vrijmaken is
voldoende om samen een goed gevoel te krijgen. Je
sociaal verbonden te voelen. Fietsmaatjes Schiedam
laat mensen genieten van Midden-Delfland, de
Broekpolder, de Maasboulevard, een gezellig rondje
in Schiedam of de regio. Al fietsend genieten we
met elkaar van de natuur, de frisse buitenlucht, het
doen van een bakkie of gewoon een blokje om. Met
Fietsmaatjes Schiedam kan het allemaal!

Twijfel niet meer en word Fietsmaatje
Twijfel niet meer en pak deze kans. Laat van je horen
en neem contact op met ons. Dat kan via onze
website www.fietsmaatjesschiedam.nl of mail naar
info@fietsmaatjesschiedam.nl. U kunt ook telefonisch
contact opnemen op 06 – 50 95 03 25.

Fietsmaatjes brengen contact tot stand
Het leukste is als je in de buitenlucht gaat rijden
met de duofiets. Je gaat op pad. Naast de nodige
beweging is ook een praatje onderweg erg
belangrijk. Omdat je dicht bij elkaar zit, kunnen er
goed gesprekken met elkaar gevoerd worden. Er
ontstaat heel gemakkelijk een warm en persoonlijk
contact. Het initiatief houdt
namelijk stevig
rs ﬁetste
e
vast aan wederzijds
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te ritje!
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gelijkwaardigheid.
vanda
Dit zorgt altijd voor
veel plezier.

Fietsmaatjes willen iets voor anderen
betekenen
Een fietsmaatje is iemand die van beweging en sociale
contacten houdt. Een zingevende activiteit waarbij
je veel voor de ander kan betekenen. Een uurtje in
de week of in de twee weken, zelfs een uurtje in
de maand is genoeg om onze bewoners een mooie
beleving te laten ervaren. Je zal geen spijt hebben
van je beslissing om je als vrijwilliger in te schrijven bij
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KOKEN MET ESTHER KEUKENPRINSES

Recept voor een heerlijke zaterdagavond
Groentesoep
met een Big-Mac-Rol

Wat heb je nodig
voor de
Big-Mac-Rol:

250 gram Skyr
100 gram geraspte kaas
l 3 eieren l pizzakruiden
l 5 augurken l zoet-zuur
l ui l knoflook l 4 eetlepels slasaus l ketchup l mosterd
l witte wijnazijn l 150 gram rundvlees l ¼ stuk
komkommer l 1 tomaat l 4 blaadjes ijsbergsla l peper en
zout
l
l

Bereiding:
Wat heb je nodig voor de groentesoep:
400 gram rundergehakt
2 liter water
l 2 blokjes runderbouillon
l 400 gram wokgroenten
l
l

Bereiding:

Breng het water aan de kook en doe het gehakt met
de twee bouillonblokjes in het water. Maak het gehakt
los met twee vorken en laat de bouillon zo een tijd
trekken. Ongeveer een half uur voor het einde doe je de
wokgroenten erbij.

Verwarm de oven op 200 graden. Meng de Skyr, geraspte
kaas, eieren, pizzakruiden, zout en peper. Giet het
mengsel op een met bakpapier beklede bakplaat en zet
het gedurende 20 minuten in de oven.
Maak de saus met drie augurken, ½ ui en knoflook,
ketchup, mosterd, azijn en de slasaus en breng hem op
smaak met peper en zout.
Bak het gehakt en voeg de rest van de ui toe.
Haal de bakplaat uit de oven en bestrijk het baksel met de
saus. Beleg het daarna met gehakt, tomaat, komkommer,
augurk en sla. Rol de Big-Mac-Rol nu op met behulp van
het bakpapier en snijd hem in stukken.

Eet smakelijk!

Nederland won in 2019 het Eurovisie Songfestival.
Maar kent u deze winnaars nog? In welk jaar wonnen zij het
Eurovisie Songfestival voor hun land?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tel alle 12 jaartallen die u heeft gevonden bij elkaar op. Welk getal komt daaruit?
Stuur uw oplossing met uw adres en telefoonnummer, vóór 30 april naar info@schiedam-groenoord.nl.
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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Betaalbaar, haalbaar en met zo min
mogelijk overlast. Daar werken we nu aan!
Met twee vaste pagina’s in dit
blad zijn we het nieuwe jaar
goed begonnen. We willen
namelijk meer van ons laten
horen. En u bijpraten over …
een aardgasvrij Groenoord.
Hoe zit het ook alweer?
Verschillende partijen in
Schiedam, waaronder de
gemeente en Woonplus,
sloten in 2017 een ‘green deal’.
In gewoon Nederlands: een
‘groene afspraak’. Wat hebben
we dan afgesproken? Dat we
onderzoeken hoe we de energie
in de wijken Groenoord en (later
ook) Nieuwland duurzaam kunnen
maken. Het doel is:
l Bewoners van Groenoord en

Nieuwland kunnen vanaf 2030
op een goede manier zonder
aardgas koken, douchen en
verwarmen.
l Dit doen we tegen de laagst
mogelijke kosten.
l De CO2-uitstoot is hierbij zo
laag mogelijk.

Deze doelstellingen komen uit
het Klimaatakkoord van Parijs. De
Nederlandse overheid beloofde
in dat akkoord de CO2-uitstoot
flink te verlagen. Stoppen met
het gebruik van aardgas hoort
daarbij. Ook de aardbevingen
in Groningen zorgen ervoor dat
we versneld van het aardgas af
willen. Aardgasvrij is daarom
iets waar heel Nederland mee
bezig is. Sommige gemeenten
beginnen daar als eerste mee.
Zoals Schiedam. Omdat we een
duurzame stad willen zijn, waar
ook uw kinderen en kleinkinderen
fijn kunnen leven.
Waarom Groenoord?
Voor Groenoord is het warmtenet
de meest betaalbare oplossing
om woningen voor te bereiden
op een aardgasvrije toekomst.
Dat blijkt uit onderzoek. Voor een
aansluiting op het warmtenet
zijn weinig aanpassingen in de
woningen nodig. Dat betekent dat
de overlast voor bewoners zo klein
mogelijk is. We hebben om drie

redenen gekozen voor de wijken
Groenoord en Nieuwland:
1. er staan veel woningen in deze
wijken;
2. in Groenoord wordt veel
hoogbouw met collectieve
ketels verwarmd;
3. veel woningen zijn van één
eigenaar: woningcorporatie
Woonplus.
Waar zijn we nu mee bezig?
Nu onderzoeken we hoe we
Groenoord het beste aardgasvrij
kunnen maken. Op zo’n manier
dat het betaalbaar en haalbaar
is voor iedereen. En met zo
min mogelijk overlast voor de
bewoners. Hiervoor praten we nu
met bijvoorbeeld Eneco en met
partijen die straks de woningen
gaan aansluiten. We onderzoeken
welke financiële mogelijkheden er
zijn om ook woningeigenaren aan
te laten sluiten. Natuurlijk kijken
we ook naar subsidies. Alles met
het doel om u straks een goed
aanbod te kunnen doen. Het is
een hele financiële puzzel, waar
we nu hard aan werken.
Wie werken daar nu aan?
Alles wat we doen, is nog nooit
eerder gedaan. Daarom vraagt
de voorbereiding veel tijd en
aandacht. Achter de schermen
werken heel veel mensen hier
hard aan. Mensen die werken bij
of voor de gemeente, Woonplus,
de provincie Zuid-Holland, Stedin
en Eneco.

In de participatietafel zijn huurders, eigenaren, Energiek Schiedam, het VVE Platform, Woonplus en de
gemeente Schiedam vertegenwoordigd.
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Natuurlijk werken en denken ook
bewoners mee!
Iedere één tot twee maanden
zitten de gemeente en Woonplus
om tafel met tien bewoners. Dat
zijn huurders van Woonplus,
huurders van particuliere
huurwoningen, eigenaren van
woningen, VvE’s en Energiek
Schiedam. Deze groep bewoners
noemen we de ‘participatietafel’.
We praten over onderwerpen

als financiering, onderzoeken en
communicatie. Wie praten dan
mee aan de participatietafel?
l Vier huurders

 erry Bergman
F
l Zekija Besic (HOW)
l Jan van Oossanen (HOW/HBV)
l Rob Kent
l

l Vier eigenaren

 arcel van Henten (Groenoord
M
Belangen Groep)
l Ton Bosma (Groenoord
Belangen Groep)
l Arthur van Hienen
l Michel de Heer
l

l 1 lid van Energiek Schiedam
l

Krispijn Beek

l 1 lid van VVE-platform
l

Walther van Houten

l Woonplus
l Gemeente Schiedam

Later dit jaar gaan we meer
bijeenkomsten organiseren. Daar
kunnen ook andere bewoners
meepraten.
Wat betekent dit voor u?
Het liefst vertellen wij u nu al
alles wat u het liefst wilt weten.
Helaas kunnen wij pas later dit jaar
antwoord geven op praktische

vragen, zoals:
l Wat gaat mij dit kosten?
l Betaalt de gemeente ook mee

en hoeveel dan?
l Is er een plek waar ik alles eens

rustig kan bekijken en waar ik
advies kan krijgen?

Meld u aan voor de

nieuwsbrief!

Er is natuurlijk veel meer
te vertellen. En u heeft
misschien veel vragen.
Daarom geven we
binnenkort een nieuwsbrief
uit. Daarin houden we
u op de hoogte van alle
ontwikkelingen rondom een
aardgasvrije wijk. Op www.
nieuweenergieschiedam.nl
kunt u zich aanmelden voor
deze digitale nieuwsbrief.
De eerste nieuwsbrief
verschijnt in maart. U vindt
de nieuwsbrief ook op onze
website. En we verspreiden
de nieuwsbrief op papier via
verschillende punten in de
wijk.

Volg ons op social media of kijk op
onze website
l Facebook.com/
NieuweEnergievoorSchiedam
l www.nieuweenergieschiedam.nl
Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neemt u dan gerust contact met
ons op. Dit kan op de volgende
manieren:
l Voor algemene vragen over

aardgasvrij wonen, kunt u bellen
met de gemeente Schiedam
op 14 010 (tussen 8.30 en
17.00).
l Voor vragen over uw
huurwoning van Woonplus kunt
u bellen met 010 204 5100.
l Ook kunt u uw vraag mailen
aan nieuwe.energie@schiedam.nl
l Bent u woningeigenaar? De
adviseurs van het Servicepunt
Woningverbetering zijn
bereikbaar via telefoonnummer
010-219 17 00. U kunt ook een
afspraak maken om langs te
komen.
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DE GROENOORD BELANGENGROEP
OPEREERT GROENOORD BREED
In het septembernummer 2019 van Groenoord Magazine mochten wij het eerste artikel
over onze groepering plaatsen. De voorgenomen operatie van Woonplus en de gemeente
Schiedam om Groenoord als eerste ‘aardgasvrij’ te maken was daarvoor de aanleiding.
Graag plaatsen wij nu weer een artikel met daarin de stand van zaken rondom ‘Groenoord
aardgasvrij’ en de verdere ontwikkelingen van en in onze groepering.

Convenant
De leden van de Groenoordbelangengroep (Vve’s,
bewonersverenigingen, huurdersbelangengroepen
en Sobo) hebben hun samenwerking vastgelegd in
een convenant. Hierin staat omschreven dat wij met
elkaar op pad gaan en elkaar zullen ondersteunen
in alles wat er op Groenoord afkomt of wat er zich
al afspeelt. We willen namelijk dat Groenoord een
leefbare wijk is, waarin maximaal gestreefd wordt
het welzijn en de veiligheid van de bewoners te
bevorderen. Dit betreft dus de operatie ‘Los van
het Gas’, de sloop straks in Groenoord-Zuid, de
ontwikkelingen rond het winkelcentrum Hof van
Spaland en de nieuwbouw op het Bachplein, de
toegangswegen in onze wijk en het parkeerprobleem.
Maar ook de ouderenzorg, de eenzamen, de
jeugdzorg en activiteiten in onze wijk waarbij
‘ontmoeten’ centraal staat, hebben onze aandacht.

Ontwikkelingen in onze wijk
Ten aanzien van de ontwikkeling van ‘Los van het
Gas‘ kunnen we mededelen dat leden van onze groep
actief zitting hebben in de ‘beoordelingscommissie’
bij Woonplus en aan de participatietafel van de
gemeente. Bij de beoordelingscommissie van
Woonplus doen aannemers en toeleveringsbedrijven
financiële voorstellen in het kader van de uit te
voeren omzetting van gas naar het warmtenet (zie
aflevering sept. 2019). Op deze wijze wordt duidelijk
wat de kosten straks echt zullen gaan worden. Aan
de participatietafel wordt met elkaar gesproken over
hoe deze hele transitie zo goed mogelijk kan worden

gerealiseerd, maar vooral ook hoe dit allemaal
gefinancierd zal gaan worden en welke consequenties
dit heeft voor de betrokken bewoners. Uitkomsten
zullen er naar verwachting rond de zomervakantie
zijn. Met name de bijdragen vanuit de overheid zullen
dan mogelijk bekend zijn.

Winkelcentrum/nieuwbouw Bachplein
Ook doen wij mee met de besprekingen rondom het
winkelcentrum/nieuwbouw Bachplein en het daarbij
te ontwikkelen gezondheidscentrum. Ook hierover
is in de komende maanden meer duidelijkheid te
verwachten. Het parkeren in Groenoord is en blijft
een probleem dat voortdurend de aandacht behoeft.
Binnenkort gaan we op pad om verbinding te maken
met de groepen in onze wijk die momenteel nog
wat minder betrokken zijn. Wij houden een ieder
hiervan op de hoogte. Zodra onze visie op de wijk
meer structuur heeft, zullen wij dit delen met alle
ons bekende bewonersgroepen en in het
Groenoord Magazine. We zullen dan ook
contact opnemen met de reeds in de wijk
aanwezige professionele organisaties om
verbinding te maken op een manier die
de wijk ten goede komt.

Meedoen met ons?
Dat kan zeker zowel als persoon/
bewoner, als organisatie/Vve etc.
Neem gerust contact met ons op via
Facebook: Groenoordbelangengroep,
Twitter: GroenoordBel_GrFb of bezoek
onze volgende vergadering: maandag 9
maart aanvang 20.00 uur Singel 85 te
Schiedam.
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C O L U M N

WIJKOVERLEG

Rob Kent
Een hartenkreet

In onze wijk Groenoord, waar de
ruimte al zo krap is, zijn vervallen en
verpauperde panden een grote ergernis.
Al jaren staat in Groenoord-Midden
de voormalige sauna leeg, pal naast
Sportinstituut Schiedam. De aanblik hiervan
geeft geen aangenaam en welkom gevoel. In de afgelopen tijd
liep ik er weer een paar keer langs. De tranen springen je nog net
niet in de ogen als je er dichtbij komt, wetende dat dit pand steeds
verder verpaupert. Ongedierte heeft er vrij spel. Het zorgt voor
een negatief beeld van de omgeving. Terwijl goed onderhoud van
gebouwen bijdraagt aan een positieve beleving van de omgeving.

Vijf keer per jaar vindt er een
wijkoverleg plaats in de
Van Beethovenﬂat, 161.

Dit laten voortkabbelen is niet de juiste weg naar mijn mening. Het
ontsiert de buurt, zal steeds meer zorgen geven en vanzelfsprekend
ook meer kosten met zich meebrengen naarmate het pand verder
aftakelt. Het naastgelegen Sportinstituut Schiedam zal er veel last
van hebben. Is er dan niemand die aan de bel trekt, dat
het zo niet langer kan? Ik
hoor en lees er niets over.

Dit wijkoverleg vindt
plaats op donderdagavond,
van 20.00 tot 22.00 uur.
De data voor komende
overleggen in 2020 zijn:

ners
Zonder bewo
te
geen gemeen

De voormalige sauna is
particulier bezit. En wat doet
de gemeente?
Aanpak van deze locatie is toch echt nodig. Leegstand brengt
verpaupering van dit pand en van de directe leefomgeving met zich
mee. Het geeft sociale onveiligheid in de buurt.
Hoe zit dat nu met de leegstandsverordening van Schiedam? Samen
met de beheerder een plan van aanpak maken. Kijken naar een
goede en gewenste oplossing. Onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn en niet een reden zoeken om niets te doen. En natuurlijk
het informeren van bewoners over de voortgang. Hoe was het ook
alweer, zonder bewoners geen gemeente?

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.

l 12 maart
l 14 mei
l 10 september
l 5 november
Het wijkoverleg is een
openbare vergadering.
Wilt u hieraan deelnemen,
neemt u dan contact op met
het secretariaat
Wijkontwikkeling:
secretariaat.wo@schiedam.nl.

WINNAAR PUZZEL 14
Uit de goede inzendingen
hebben we Ineke
Strampraad geloot die deze
keer de bos bloemen mag
ontvangen.
De oplossing was:
Ik houd van Groenoord.

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
1 februari;
1 mei;
BOOMPLANTDAG
1 augustus;
1 november.

CREAMIDDAG

Lisztplein
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
‘t Fransje
Van Beethovenplein

14
14

SJOELEN

Openingstĳden WOT
maandag van 10.00 - 12.00 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

09.00 - 11.00
09.00 - 15.00
11.30 - 13.00
13.00 - 17.00
13.30 - 15.30
18.30 - 20.00
19.30 - 22.00
19.00 - 21.00

TAALLES NEDERLANDS
KLEDINGBANK JURK & CO
LUNCH
KLAVERJASSEN
NAAILES
SPORTINSTUIF
LINEDANCELES
WORKSHOP

De Weerklank
contact: Beverly Brown
06 - 23 64 73 30
Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
06 - 51 76 17 57
Van Beethovenplein
010 - 470 51 58
Van Beethovenplein
010 - 470 51 58
Groenoordhuis-Midden, Bart Verhallenplein 50a, onder leiding van Els
Gymzaal Bachplein
Brahim Ayadi
06 - 34 94 12 52
Van Beethovenplein
010 - 470 51 58
Het Zimmertje
voor senioren
06 - 51 22 31 68

Dinsdag

activiteit

locatie

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

SPREEKUUR SC Support
SENIORENGYM
SENIORENGYM
LUNCH
KLEDINGBANK JURK & CO
CREA-MIDDAG
ONTMOETINGSMIDDAG
DAMESVOETBAL
BILJARTEN

Groenoordhuis-Midden, Bart Verhallenplein 50a
Van Beethovenplein
Harg-Spaland
Van Beethovenplein
Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
Van Beethovenplein
iedereen welkom
De Weerklank
Gymzaal Loep
v.a. 12 jaar
Het Zimmertje
aanmelden verplicht

06 - 43 91 10 58
010 - 470 51 58
06 - 49 93 03 50
010 - 470 51 58
06 - 51 76 17 57
010 - 470 51 58
010 - 471 80 09
06 - 34 94 12 52
06 - 25 31 47 11

Woensdag activiteit

locatie

contact

10.00 - 11.00
10.00 - 12.00
11.30 - 13.00
12.00 - 15.00
13.30 - 15.30
16.00 - 18.00
17.00
17.45 - 18.45

Vertrekpunt ‘t Fransje
voor vrouwen
06 - 30 98 81 46
De Weerklank
010 - 471 80 09
Van Beethovenplein
010 - 470 51 58
Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
06 - 51 76 17 57
Groenoordhuis-Midden, Bart Verhallenplein 50a, voor kinderen v.a. 6 jaar, 06 - 18 96 44 57
Basisschool Loep
SC Support
06 - 43 91 10 58
Van Beethovenplein
aanmelden verplicht, e 6,25
010 - 470 51 58
Sportinstituut Schiedam
voor jongeren
06 - 34 94 12 52

WANDELEN
ONTMOETINGSMORGEN
LUNCH
KLEDINGBANK JURK & CO
KNUTSELMIDDAG
HUISWERKBEGELEIDING
DINEREN
DANSWORKSHOP

bĳzonderheden

bĳzonderheden

bĳzonderheden
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contact

contact

APRIL, MEI EN JUNI 2020
Woensdag activiteit

locatie

bĳzonderheden

contact

19.00 - 21.00 KAARTEN MAKEN
19.30 - 21.30 KOOR

Het Zimmertje
Van Beethovenplein

workshop
om de week

06 - 51 22 31 68
010 - 470 51 58

Donderdag activiteit

locatie

bĳzonderheden

contact

09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.30 - 13.00
13.30 - 15.30
13.00 - 15.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
17.00

06 - 43 91 10 58
06 - 24 99 37 85
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 - 34 71 00 40
010 - 471 80 09

17.30 - 18.30 DAMESVOETBAL
19.00 - 20.00 WEERBAARHEIDSTRAINING
19.00 - 21.00 BILJARTEN

Groenoordhuis-Midden, Bart Verhallenplein 50a
Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
Van Beethovenplein
Van Beethovenplein
Van Beethovenplein
3e donderdag v/d maand
‘t Fransje
benedenruimte Lisztplein
De Weerklank
Het Zimmertje
Groenoordhuis-Midden, Bart Verhallenplein 50a
De Weerklank
1e en 3e v/d maand, aanmelden:
warme maaltĳd e 5,- soep e 4,50 Aanmelden verplicht
Gymzaal Loep
vanaf 12 jaar
Gymzaal Loep
voor iedereen van 6 tot 99 jaar
Het Zimmertje
aanmelden verplicht

Vrĳdag

activiteit

locatie

contact

09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 11.00
09.30 - 12.00
13.00 - 15.00
15.30 - 17.30
17.00
16.00 - 18.00
18.00 - 21.00
19.30 - 22.00

KLEDINGBANK JURK & CO
SPREEKUUR SC Support
NEDERLANDSE LES
WĲKOCHTEND
ONTMOETING BEWONERS
MEIDENCLUB (inschrĳven!)
DINEREN
HUISWERKBEGELEIDING
ACTIVITEIT VOOR JONGEREN
DANSLES

Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
Groenoordhuis-Midden
De Weerklank
tot 8 juli, contact: Beverly Brown
WOT Groenoord Van Beethovenplein 162
‘t Fransje
benedenruimte Lisztplein
Bart Verhallenplein 50
alleen voor meiden van 11-15 jaar
Van Beethovenplein
aanmelden verplicht, e 6,25
Basisschool Loep
Groenoordhuis-Midden
SC Support
Van Beethovenplein

06 - 51 76 17 57
06 - 46 31 48 21
06 - 23 64 73 30
06 - 46 31 48 21
06 - 45 09 34 57
06 - 20 32 05 80
010 - 470 51 58
06 - 24 99 37 85
06 - 43 91 10 58
010 - 470 51 58

Zaterdag activiteit

locatie

bĳzonderheden

contact

17.00 - 18.00 SPORT EN SPEL voor kinderen
18.30 - 20.00 SPORTINSTUIF voor jongeren

Gymzaal Loep
Gymzaal Loep

6 - 12 jaar
SC Support

06 - 439 110 58
06 - 439 110 58

Zondag

activiteit

locatie

bĳzonderheden

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

KNUTSELLES
DANSEN
ONTMOETINGSMIDDAG
ACTIVITEIT voor jongeren

Groenoordhuis-Midden, Bart Verhallenplein 50a, Wereldvrouwen
Van Beethovenplein
wekelĳks
De Weerklank
zie activiteitenoverzicht
Groenoordhuis-Midden, Bart Verhallenplein 50a, SC Support

SPREEKUUR SC Support
KLEDINGBANK JURK & CO
SENIORENGYM
LUNCH
BINGO
NAAILES
ONTMOETINGSMIDDAG
SJOELEN
MANNENGROEP
GEZAMENLĲKE MAALTĲD

bĳzonderheden

SC Support

06 - 18 96 44 57
06 - 34 55 38 38
06 - 51 22 31 68

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

Niet-wekelĳkse activiteiten in Groenoord
datum

tĳd

activiteit

locatie

bĳzonderheden

contact

7 maart
Viering Internationale Vrouwendag, Activiteitencentrum Van Beethovenplein, voor informatie bellen 010 - 470 51 58
18 maart
Kinderen planten hun bomen in het Tiny Forest in het Groenoordpark op de Nationale Boomfeestdag.
Elke zaterdag vanaf 17.00 uur vegetarische maaltĳd, opgeven/informatie via telefoonnummer 010 - 470 51 58
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OVER DE GRENS
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.

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!
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Groenoord Magazine wordt mede
mogelijk gemaakt door:

DE LENTE KOMT ERAAN!
Ook op de Adrianushoeve, Woudweg 26, is de lente in
aantocht. Het is een oude authentieke boerderij, waar
de schapen en de schaapherders van Vockestaert hun
standplaats hebben.
Ben Determan is een van de
vier schaapherders die hier hun
vrijwilligerswerk doen. Hij vertelt
enthousiast over het werk van de
herders. Ben loopt met de kudde
door Midden-Delfland. Nu lopen
er vier schaapherders op vaste
dagen, waarbij zij een loopschema
hanteren. Ben loopt meestal op
maandag en ook in het weekend. Ze
communiceren met elkaar waar ze
gaan lopen, zodat de schapen steeds
op een andere plaats grazen.
De schaapherders doen dit werk
in opdracht van Staatsbosbeheer.
Vockestaert is een stichting en een onderdeel van de natuurvereniging.
Gemiddeld wordt er zo’n vijf tot acht uur gelopen met de kudde. De
schapen grazen zeven uur en worden dan achter de netten in de wei
gebracht, waar ze kunnen gaan herkauwen. Ook ‘s nachts staan de
schapen veilig achter de netten.
Ben zou het leuk vinden als meer mensen dit gebied leren kennen, er
is zoveel te doen en de toegang is gratis. Kom bijvoorbeeld op Tweede
Paasdag (13 april) kijken, dan is het weer lammetjesdag. Knuffelen met
de lammetjes, wie wil dat nou niet? Ook zijn er activiteiten bij de sloot
met een schepnet, schminken van de kleintjes en demonstraties van de
herders met de collies.
Van mei tot september is de boerderij elke zondag open. Er is ook een
museum om te bezoeken, waar je kunt zien hoe de mensen vroeger
op de boerderij leefden. De normale zondagsopening is gratis met
koffie en thee; op lammetjesdag is de entreeprijs 2,50 euro.
Groepen zijn ook van harte welkom. Ben denkt bijvoorbeeld aan
schoolklassen, waarbij de kinderen mee kunnen lopen de polder in en
leren hoe ze de schapen bijeen kunnen drijven.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website
www.schaapskuddemiddendelfland.nl. De formele naam van de kudde
is schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland.
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