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WILT U 
VRIJWILLIGERS-

WERK DOEN?

Wie wil zo af en toe 
kleine afgebakende 
klusjes doen voor 

medebewoners 
uit uw wijk? 
Neemt u dan 

contact op met:
Orhan Zengin (WOT)

06 -10 55 31 90

Alles is er al over gezegd, zinnige en onzinnige dingen. Een 
grote nachtmerrie voor iedereen, die ondanks de ellende, af 
en toe de positieve kant van de mens laat zien.

Zo zie ik in Groenoord de mensen in beweging komen, al is het 
op de balkons van de fl ats. Hoe leuk is dat, er worden initiatieven 
genomen om ouderen en alleenstaanden te helpen. Geweldig van 
de mensen die dit organiseren.

Hopelijk komen we tot het besef dat we al heel lang verkeerd 
bezig zijn. Het is niet meer terug te draaien, we zullen moeten 
veranderen. Er is een tijd van voor corona en een tijd daarna. Het 
leven is anders geworden. 
Het tijdperk van altijd maar 
meer en meer, de natuur die 
verpest wordt, de verspilling, 
de milieuverontreiniging, 
het moet gewoon anders. 
Misschien gaan we meer 
waarderen wat we hebben 
en daar ook tevreden mee 
zijn, met die gewone dingen. 
Het lijkt een domineespraatje, 
maar hopelijk gaat er bij ons 
ergens een knopje om.

Voor mijzelf als Schiedammer zijn er goede en minder goede dagen. 
Soms vliegt het je aan en wil je geen nieuwsberichten meer horen. 
Soms word ik wakker en denk ik dat ik in een slechte fi lm ben 
beland, maar helaas. We beseffen dat we elkaar nodig hebben 
ondanks al onze slechte, maar ook goede eigenschappen. Onze 
zorgverleners! Wat verdienen zij toch een gouden medaille. Vaak 
ondergewaardeerd, maar ze zijn onmisbaar!
Als het straks allemaal voorbij is, gaan we er wat van maken. 
We beginnen voorlopig eerst maar in onze directe omgeving, 
Groenoord. Tot heel snel allemaal, hou vol, blijf gezond!

Helene

CORONA!

REACTIE VAN EEN 
BEWONER BACHPLEIN
Het is fijn dat er nu een jongere generatie is die de handen uit de 
mouwen steekt. De Facebookpagina wordt steeds beter gevonden, 
ook door veel ouderen. Het Bachplein zit aan de rand van de wijk 
en dankzij de samenwerking met Groenoord Magazine en ‘Van Gas 
Los’, horen we er weer beter bij.

Vooral balkon in beweging is een mooi voorbeeld hoe je iets 
dat elders in de wijk wordt ontwikkeld ook elders in de wijk 
kan gebruiken. En doordat er regelmatig contact met WOT, 
DOCK en Seniorenwelzijn is, doet het Bachplein goed mee.

Marjo Markx
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GROENOORD VERBINDT ONDANKS CORONA
In de eerste week van maart toen wij het Groenoord Magazine bij u bezorgden, konden 
we nog niet vermoeden welke moeilijke periode zich zou aankondigen. Coronaberichten 
uit China leken zo ver van ons bed. Maar ook Nederland, lees Groenoord, werd gecon-
fronteerd met maatregelen die onze bewegingsvrijheid drastisch beperken! Gelukkig 
hebben diverse bewoners en instanties initiatieven ontwikkeld om onze bewoners een 
beetje op te vrolijken. Wij blijven u informeren over alles in de wijk. Hierbij een overzicht.

Balkon in Beweging
Corné op ‘t Hof: ‘Een geweldig initiatief dat 
uiteindelijk tot stand is gekomen door WOT, 
het Zimmertje, Dock en de wijkregisseur. 

Samenwerking van 
verschillende organisaties 
is in mijn ogen 
ook de sleutel van dit 
succes! Lekker Bezig 
Schiedam heeft in de wijk 
Groenoord fitnesscentrum 
Sportinstituut benaderd
met de vraag of zij 
ons bij dit project 
wilden ondersteunen. 
Bij Sportinstituut was 
iedereen positief over 

het idee en gaven ze aan graag te helpen bij het 
aanbieden van deze activiteit.
 
Een andere belangrijke rol die Lekker Bezig 
Schiedam in dit project vervulde, is de promotie 
van de activiteit op onze socialmediakanalen, 
Facebook en Instagram. We wisten zoveel mensen 
te bereiken dat het bericht ook op de nieuwssites 
verscheen. Hierbij ging de eer vooral naar Lekker 
Bezig Schiedam, terwijl het project met vele andere 
organisaties is georganiseerd. Uiteindelijk denk 
ik dat alles gladgestreken is en dat ook andere 
partijen zich in de 
media positief op de 
kaart hebben kunnen 
zetten. Kortom, een 
mooi project waarbij we 
met zijn allen van een 
‘moeilijke negatieve’ 
periode toch iets 
positiefs hebben weten 
te maken. 
Hopelijk kunnen we er na de coronaperiode een 
mooi vervolg aan geven, zodat zoveel mogelijk 
Schiedammers op een gezonde en verantwoorde 
manier blijven bewegen!’

Activiteitenruimte Van Beethovenplein
Bea van Ette: ‘Op 12 maart besloten we om vanaf 
die komende week alleen maar in de ochtend open 
te zijn in verband met het coronavirus. Maar een 
dag later kregen we van de gemeente bericht dat 
we vanaf zaterdag volledig moesten sluiten. De 
eerste paar dagen waren we, net zoals iedereen, 
lamgeslagen. We hebben toen voor iedere 
bewoner een kaart gemaakt en die met een uitleg 

over de verschillende hulpmogelijkheden bij hen 
in de brievenbus gedaan. In de uitleg stond tevens 
een oproep voor een Beethoven-app en/of maillijst. 
Met de app zijn we toen gelijk gestart. Elke 
dag wensen we de bewoners via de app een 
goedemorgen en wisselen we nieuwtjes uit. Via de 
maillijst sturen we wekelijks een overzicht van alle 
nieuwtjes.

Onze veganistische 
eetclub kon natuurlijk 
ook niet doorgaan, 
maar de groenten en 
het fruit konden wij 
nog steeds ophalen. 
Sinds zaterdag 
28 maart zijn we 
daarom groente-en-
fruitpakketten aan het maken. In het begin een 
bescheiden start, maar nu maken we wekelijks 

zo’n 25 à 30 pakketten. 
Dit in samenwerking 
met Groente zonder 
Grenzen in Rotterdam. De 
pakketten kunnen door 
buitenstaanders worden 
opgehaald en worden 
voor de bewoners in de 
flat rondgedeeld. Vanaf 
woensdag 1 april maken 

we weer maaltijden voor de liefhebbers en brengen 
die dan rond!

Op zondag 5 april 
hadden we een 
zanger voor de flat, 
die iedereen weer 
even deed glimlachen 
en meezingen. En 
sinds 9 april is met 
een geluidsinstallatie 
de gymnastiek weer 
opgepakt. Daarna 
kwam op woensdag 15 
april de orgelman op 
het plein!

Ten slotte hangen we wekelijks een flyer op elke 
verdieping van de flat om mensen die we niet 
digitaal kunnen bereiken, toch te informeren 
over allerlei activiteiten. En verder is het natuurlijk 
wachten op de nieuwe ontwikkelingen, wanneer 
kunnen we in welke vorm weer open?’
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Beleving corona Fietsmaatjes Schiedam
Rob Kent: ‘Prachtig weer en niet kunnen fietsen op 
onze duofietsen. Wat is dit onwerkelijk. Begrijpelijk, 
maar mijn gevoel zegt mij heel wat anders. Het 
voelt alsof je voor een winkel staat en iets moois 

ziet, maar waar je 
alleen maar naar 
mag kijken. Laat 
ik er niet omheen 
draaien. Het is 
BALEN! Zeker met 
die zonnige dagen. 
We houden contact 
met onze gasten 
en vrijwilligers. En 
horen van hen dat 

ze het missen. Niet alleen het fietsen, maar zeker 
ook het contact met elkaar, het plezier van samen op 
pad gaan op de duofiets, wat onze gasten niet meer 
zelfstandig kunnen. Ik vind het waardevol om te zien 
dat velen zich bereid tonen anderen te ondersteunen. 
Dat er meer verbondenheid is. Ook tussen bewoners 
en instanties. Samen optrekken om deze periode te 
doorstaan. Ik hoorde een woord dat mij aansprak: 
huidhonger. Behoefte aan fysiek contact. Een hand, 
een arm, een schouderklopje, een knuffel. Ik kijk 
ernaar uit, maar verwacht dat ik nog heel veel geduld 
zal moeten hebben. Tot dan in beweging blijven 
zodat ik, zodra het weer mag, de pedalen van onze 
duofietsen weer als vanouds kan laten ronddraaien. 
Ik ben uit mijn ritme gehaald, zoals velen. In mijn 
zoektocht naar balans is de steun van mijn omgeving 
belangrijk. Samen kijken we welke mogelijkheden 
deze periode biedt. Ik wens iedereen sterkte en wees 
lief voor elkaar.’

Met het orgel langs de flats
Orgelman Ton Roos en zijn orgel Carpe Diem 
maakten woensdagmiddag 15 april een rondje 
door Groenoord. Draaiorgelmuziek klinkt altijd 
gezellig en werd door de bewoners van het 
Zimmermannplein zeer op prijs gesteld. Ook 
voor de orgelman zijn het zware tijden. Er zijn 
bijna geen mensen meer op straat en daar 
moet hij het juist van hebben.

Huurdersbelangen Groenoord
Anneke Kalkoven: ‘Zoals bij ons allemaal ligt mijn 
werk als vrijwilliger en bestuurslid van Huurders-
belangen Groenoord vrijwel stil. Ik werk vanuit huis 
en heb regelmatig contact met Woonplus. Maar 
projecten en groot onderhoud zijn uitgesteld totdat 
de coronaregels versoepelen en ook Woonplus weer 
aan het werk kan.
In de tussentijd moeten wij ons maar een beetje 
in en om het huis vermaken. Wat best te doen 
is voor mij. Sinds er balkongym is, kijk ik uit naar 
de donderdagmiddag waarop wij aan het Albert 

van Raalteplein met z’n allen onder begeleiding 
van sportinstructeurs van Sportinstituut Schiedam 
bewegen op muziek. Ik zie van jong tot senior heerlijk 
in het zonnetje meedoen om in ieder geval niet vast 
te roesten achter de balkongeraniums. Er zijn veel 
mooie initiatieven in onze wijk, die mensen helpen in 
deze moeilijke tijd. Ik ben trots op al die mensen!’

Ik wens iedereen heel veel sterkte, wijsheid en 
gezondheid. Groetjes van Anneke Kalkoven, HBV 
Groenoord en De van Raalte Kids.

WOT in coronatijden
Ook het WOT heeft wat aanpassingen moeten doen 
tijdens de corona-uitbraak. Zo volgen wij nauw de 
richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM, waarna we 
hebben moeten besluiten om het kantoor te sluiten 
voor bezoekers. Dit neemt niet weg dat wij er zijn om 
bewoners van de wijk Groenoord te ondersteunen 
bij hulpvragen op verschillende 
gebieden. Hoewel wij fysiek op 
afstand staan, zijn wij nog steeds 
via de zorgcentrale en de website 
bereikbaar. Iedereen die zich wil 
aanmelden voor ondersteuning 
bij een hulpvraag is welkom om 
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contact op te nemen. Samen zullen we bekijken hoe 
u toch nog ondersteund kunt worden.

Daarnaast hebben wij, in samenwerking met de 
gemeente, bewoners en DOCK een corona-actieplan 
opgesteld wat u wellicht al eens voorbij heeft zien 
komen. Er is een boodschappen-/medicijnservice voor 
als u niet meer de deur uit kunt, u kunt de luisterlijn 
bellen als u behoefte heeft aan een luisterend oor 
én we hebben een mooi beweegprogramma op 
kunnen zetten: Balkon in Beweging. Ook de lokale 
sportschool Sportinstituut Schiedam heeft hier 
een grote bijdrage aan geleverd. De enthousiaste 
trainers van Sportinstituut Schiedam verzorgen 
iedere dinsdag én donderdag op diverse plekken een 
beweegprogramma, dat te volgen is vanaf het balkon. 
Misschien heeft u zelfs al meegedaan!

Schiedam Helpt!
Schiedammers en organisaties bundelen krachten.
Schiedammers die tijdens de coronacrisis hulp nodig 
hebben, kunnen terecht bij Schiedam Helpt. Of het nu 
gaat om een boodschap halen, koken voor de buren 
of het bieden van een luisterend oor aan mensen die 
daar behoefte aan hebben, u kunt daarvoor bij ons 
terecht. Op de website schiedamhelpt.nl zijn allerlei 
acties, kleine en grotere initiatieven te vinden. 

Zoek je hulp of wil je helpen? 
Het belteam van Schiedam Helpt is bereikbaar op 
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op 

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Schiedam Helpt is een samenwerking van Servicepunt 
Vrijwilligers Schiedam, gemeente Schiedam, DOCK en 
Seniorenwelzijn. Zij brengen vraag en aanbod samen 
en helpen mensen digitaal of telefonisch op weg.

DOCK de verbinder in de wijk
Alle wijkcentra in Schiedam zijn helaas tijdelijk 
gesloten. Deze maatregel geldt voorlopig tot 20 mei 
2020. In deze tijd is het belangrijk dat we goed naar 
elkaar blijven omkijken. 

We zijn er voor je
Onze sociaal werkers en jongerenwerkers werken 
gewoon door en doen hun uiterste best om in 
contact te blijven met bewoners. Door gesprekken 
op straat, telefonisch, per e-mail en online. Bewoners 
die normaal gesproken deelnemen aan onze 
groepsactiviteiten, bijeenkomsten en inloopspreekuren 
bellen wij op om onze bereikbaarheid kenbaar te 
maken, een praatje te maken en daar waar nodig 
ondersteuning te bieden. En we ontwikkelen met 
onze partners nieuwe initiatieven om mensen die dat 
nodig hebben, te bereiken en te ondersteunen.  

Samen kunnen we dit aan
De coronacrisis raakt iedereen. Maar er zijn ook 
lichtpuntjes. Deze crisis laat zien hoe bereidwillig de 
bewoners van Groenoord zijn. Ze proberen elkaar 
zo goed mogelijk te helpen. Er komen elke dag 
weer hartverwarmende ideeën en initiatieven bij. 
Samen met het WOT, ’t Zimmertje, De Weerklank, 
Activiteitenruimte Beethovenflat en enkele betrokken 
bewoners zijn wij gestart met het project Buur voor 
Buur. Balkon in Beweging is hier een onderdeel van.

Jongerenwerkers DOCK
Door de corona-uitbraak zijn diverse groeps-
activiteiten, zoals de voetbalinstuif en het kickboksen, 
stopgezet en is een zinvolle vrijetijdsbesteding 
komen te vervallen. Om toch in contact te blijven 
met de jongeren in de wijk gaan Brahim en Rico, 
de jongerenwerkers van DOCK, nu vaker de wijk in. 
Ze gaan in gesprek met de jeugd op straat. Waar 
het voorheen ging over school, werk etc., gaat het 
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nu over corona en de maatregelen die vanuit de 
overheid in het leven zijn geroepen. Zo attenderen 
zij de jongeren op de 1,5 meter-regel en dat zij niet 
mogen samenscholen. Ook vertellen Brahim en Rico 
de jongeren dat zij bekeurd kunnen worden als ze 
zich niet aan de regels houden. Daarnaast zijn de 
jongerenwerkers bezig om samen met collega’s, uit 
andere wijken, iets online op te zetten en zijn ze 
betrokken bij verschillende initiatieven zoals Balkon in 
Beweging, Schiedam Helpt en het thuisknutselpakket 
voor kinderen.

Actieve buurtbewoner Jeffrey Riedewald 
van St. Aimable
‘Ik woon in de Puccinistraat, een kindvriendelijke 
omgeving. Afgelopen zomer heb ik samen met 
andere bewoners en een medewerkster van DOCK 

het Zomerfestijn georganiseerd. 
Wel heel jammer dat het 
feest dit jaar vanwege corona 
niet zo groot mag zijn. Op 
dit moment bekijken we, 
samen met een andere 
buurtbewoner en DOCK, wat 
de mogelijkheden zijn om iets 
voor kinderen te organiseren, 
binnen de richtlijnen van de 
overheid en het RIVM. Wat ik 
op dit moment zou willen is 
een structureel aanbod voor 
de jeugd, op vaste tijden op 

pleinen, met een vaste begeleider. Een begeleider die 
ze attendeert op hygiëne en op de 1,5 meter-regel.

We horen van corona overal om ons heen. Op 
het nieuws, uit de radio, van buren en zelfs van 
de kinderen. Velen van ons zijn zich er niet direct 
van bewust wat voor impact dit heeft op ons allen 
en vooral op de jeugd. Van heel dichtbij maak ik 
mee hoe dierbaren een geliefde verliezen, ouderen 
vereenzamen en geïsoleerd raken en kinderen 
geïrriteerd raken met ouders die hen niet kunnen 
vermaken. Voor deze kinderen wil ik klaarstaan. 
Kinderen in mijn buurt spreek ik vaak aan over het 
gevaar van dit virus en de gevolgen ervan. Als wij 
ons allemaal aan de regels houden, hoop ik dat we 
spoedig weer spelende en lachende kinderen op onze 
pleinen kunnen zien. Samen staan we sterk!’

Sportinstituut Schiedam 
‘Mijn naam is Dimitri van der Hoeven, sportinstructeur 
bij Sportinstituut Schiedam. Toen tijdens de eerste 
persconferentie de ‘intelligente lockdown’ werd 
aangekondigd, schoten er twee dingen door mij 
heen. Eerst de schok: hoelang gaat dit duren en hoe 
moeten wij deze tijd doorkomen met de sportschool?
Ten tweede het besef dat dit een noodzakelijke en 
uiterst verstandige beslissing is.

“Elk nadeel heb z’n voordeel” was een ietwat 
lachwekkende uitspraak van Johan Cruijff, 
maar in feite is dit vaak wel toepasbaar. Wij als 
sportschooleigenaren en instructeurs moesten ineens 
innovatief met de situatie omspringen door het 
maken van trainingsvideo’s, online sportbegeleiding 
en Balkon in Beweging. En dat laatste is een hele 
bijzondere en unieke ervaring. De eerste keer om 
ruim veertig mensen op de balkons te zien sporten, 
maar vooral het plezier en enthousiasme op de 
gezichten van alle deelnemers. Dat gaf mij persoonlijk 
een emotioneel, maar ook een trots en gelukkig 
gevoel. Jong en oud deden mee, maar het was vooral 
bijzonder om de ouderen zo fanatiek bezig te zien. 
Het is ook fantastisch dat we op deze manier mensen 
bereiken voor wie een bezoek aan de sportschool 
normaal, om welke reden dan ook, niet mogelijk is.

Ons team staat in ieder geval de komende tijd klaar 
om iedereen te begeleiden die wij kunnen bereiken. 
En lukt het niet om ons te volgen, blijf dan zo goed 
als mogelijk in beweging de komende tijd!’

De Weerklank in tijden van corona
‘Het is een merkwaardige 
ervaring. Voor het eerst 
in vijfentwintig jaar is De 
Weerklank gesloten. Alle 
activiteiten zijn tot nader order 
afgelast. Al onze vrijwilligers 
zitten thuis, en ik (dus) ook. 
Contacten met anderen 
zijn anders geworden. De 
vrijwilligers houden onderling 
contact via de telefoon. Ik 
verstuur zo nu en dan een 
e-mail en ik maak een belrondje. Ook met onze 
vaste bezoekers nemen we contact op, als we 
beschikken over contactgegevens. Dat is soms het 
geval. Veel vaste bezoekers van de maaltijden en van 
het bewegen voor ouderen hebben hun gegevens 
in een boekje geschreven, zodat we hen, of een 
contactpersoon, kunnen bereiken als we ze missen.

We zien uit naar het moment dat we elkaar weer 
persoonlijk kunnen ontmoeten. Wat mijzelf betreft, 
vind ik het fijn dat ik iets voor mensen kan betekenen. 
Bijvoorbeeld door hun boodschappen of iets anders 
te regelen. Ik ben ook beschikbaar voor mensen die 
hun zorgen, of wat dan ook, met mij willen delen via 
de telefoon. Hier ter plaatse, maar ik zit ook in het 
belpanel van #nietalleen, een landelijk initiatief van de 
kerken en de EO. Ik hoop dat we elkaar binnenkort 
weer op een andere manier kunnen ontmoeten en 
dat we iets kunnen vasthouden van waar we nu 
steeds meer achter komen: hoe belangrijk we voor 
elkaar zijn.’

Met hartelijke groet, Hans van der Linden

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  J U N I  2 0 2 0



7W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

Joke oefent al zevenendertig 
jaar het vak van postbode/ 
postbesteller uit, met een 

onderbreking van twee jaar. Via een vriend 
kwam zij in 1982 als vakantiewerkster te werken in 
de kantine van de PTT (de voorloper van PostNL) in de 
Lange Nieuwstraat. Twee weken, voor de kerstdrukte. 
Het was een uitdaging die ze graag aanging. Alles 
wat nieuw is, trekt haar wel aan. Veertig uur per 
week hard werken, in de praktijk werden het er wel 
vijftig, maar Joke vond het zó leuk. In haar eentje 
had ze het beheer over de kantine en moest ze op 
ontdekkingstocht. ‘Als je in het diepe wordt gegooid, 
leer je daar veel meer van’, aldus Joke.

Passie en blubber
Als het stil was in de kantine, ging Joke kijken naar 
het werk van de bestellers. Ze vond het leuk en ging 
de bestellers helpen met het zetten van de post. Al 
snel werd het haar baan. Toen een voorman vroeg of 
zij het gebied de Akkers wilde opbouwen, hoefde ze 
niet lang na te denken. Er waren geen straatnamen, 
geen nummers. Wel veel blubber. Joke ging in overleg 
met de vijf aannemers om erachter te komen wanneer 
de woningen werden opgeleverd. Op de dag 
van oplevering stond ze voor de deur met de 
post en heette de nieuwe bewoners een warm 
welkom, die verrast en blij reageerden. Zo heeft 
Joke de hele wijk opgebouwd en later ook de 
Gaarden en de Velden. Ze weet er altijd weer 
iets positiefs van te maken.  

Pittige veranderingen
Joke heeft veel veranderingen meegemaakt 
en die waren best pittig. Het bedrijf heette 
eerst de PTT, daarna werd het TPG, vervolgens 
TNT en tot op heden is het PostNL. Steeds 
aanpassingen, ook qua kleding. Ze verhuisden 
naar de Lange Nieuwstraat want de locatie 
op het Bachplein werd verkocht en werd 
een depot. Daarna volgden verschillende 
depots. De post wordt daar gebracht en 
Joke heeft nu de verantwoording over het 
postgebeuren. Ze zorgt dat het hele proces 
goed verloopt. Joke bezorgt nu elke week in 
vijftien wijken in Groenoord de post, vanuit het 
Zimmermannplein. Ze bleef bij de post werken, 
ondanks een mooi aanbod om ergens anders 
aan de slag te gaan. Samen met haar man 
Aad, ook postbezorger, ging ze de bezorgers 
opleiden. In heel het land kende men Joke en 
Aad, omschreven als een echtpaar met een 
Post-hart.

Doorwerken
U raadt het al. Joke 
zal, zolang ze het 
kan, doorgaan met 
de post bezorgen. 
Haar werk is haar 
hobby. Postbode/
postbesteller is een 
heel mooi beroep. 
Buiten zijn, een 
praatje maken, 
genieten van de natuur. In deze coronatijd is het werk 
drukker omdat er veel meer kaarten worden verstuurd. 
Over het algemeen wordt er rekening gehouden 
met de nieuwe regels (1,5 meter) als zij de post in de 
brievenbussen doet. Joke is trouw aan PostNL en haar 
klanten en werkt daarom gewoon door. Bovendien 
ziet ze dagelijks het mooie resultaat van haar werk.

Tot besluit wil Joke iets laten weten aan onze lezers: 
‘Voor al mijn lieve klanten, bedankt voor jullie 
vertrouwen. Ik werk door, want PostNL en mijn 
klanten gaan voor.’

MAAK KENNIS MET JOKE TAMMINGA
Postbesteller in hart en nieren! Als je naar de foto’s kijkt, herken je 
haar vast wel. We ontmoeten Joke Tamminga, een warme, gezellige 
vrouw die het bezorgen van de post in haar hart heeft gesloten. 

Joke oefent al zevenendertig 
jaar het vak van postbode/ 
postbesteller uit, met een 

onderbreking van twee jaar. Via een vriend 

MAAK KENNIS MET JOKE TAMMINGA
Postbesteller in hart en nieren! Als je naar de foto’s kijkt, herken je 
haar vast wel. We ontmoeten Joke Tamminga, een warme, gezellige 
vrouw die het bezorgen van de post in haar hart heeft gesloten. 
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VAN PARKEERPLAATS TOT GEMEENTETUIN
In april 2018 werden de appartementengebouwen Elvis en Elton, beide grenzend aan de Eduard 
van Beinumlaan, opgeleverd. Kort voor de oplevering zagen we dat er parkeerplaatsen aangelegd 
werden op nog geen meter afstand van onze balkons. Dat was voor ons als bewoners een onaan-
gename verrassing, zo stond het niet getekend in de brochure.

Vanuit de bewoners is een klacht 
ingediend bij de gemeente en 
na meerdere malen contact 
zoeken, zijn in oktober 2018 de 
parkeerplaatsen weggehaald. 
Vervolgens is er gras ingezaaid 
en zijn wij als bewoners het 
gesprek aangegaan met de 
gemeente over een andere 
inrichting van de buitenruimtes 
rond de twee gebouwen. De 
gemeente bracht ons in contact 
met de procesmanager groen en 
er werd een ontwerp gemaakt 
op basis van onze wensen. Hierop heeft een 
paar keer overleg plaatsgevonden en zijn er nog 
aanpassingen gedaan in het ontwerp. 

Van ons als bewoners wordt verwacht dat wij het 
kleine onderhoud voor onze rekening nemen, 
daar is zelfs een contract voor afgesloten met 
de bewoners. Wat houdt dat kleine onderhoud 
in? Zwerfvuil opruimen, onkruid weghalen en 
misschien ook nog water geven, zeker nu net na de 

aanplant. Want ja, begin april zijn de buitenruimtes 
beplant met 1200 langbloeiende planten en zijn er 
insectenhotels geplaatst voor de biodiversiteit. 

Ook hebben we als bewoners zelf bloemen gezaaid 
waar bijen en vlinders op afkomen. De gemeente 
verzorgt het grote snoeiwerk. We hebben al veel 
positieve reacties uit de buurt ontvangen en zijn 
als bewoners heel blij met het resultaat. Nu nog 
wachten hoe het eruit ziet als alles in bloei staat! 

Contact
We hebben de vrijwilligers gevraagd om 
telefonisch contact te houden met onze gasten, als 
dat mogelijk is. We laten hen weten dat we aan 
ze denken en vragen of er ondersteuning nodig is. 
Mocht dat zo zijn, dan proberen we hulp voor hen 
te regelen.

Tweede duofiets
Op drieëntwintig maart 2020 is stichting 
Fietsmaatjes Schiedam opgericht en ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. Wij hebben daartoe 
besloten omdat we de intentie hebben om in 
alle wijken van Schiedam twee duofietsen te 
stallen. De duofietsen zullen onder beheer van de 
stichting blijven. Momenteel zijn we bezig met 
het aanvragen van een ANBI-status, zodat onze 
donateurs gebruik kunnen maken van bepaalde 
belastingvoordelen. Zeer blij zijn we dat we voor 
de wijk Groenoord in maart de beschikking hebben 
gekregen over een tweede duofiets. Met dank 
aan het wijkbudget Groenoord en de subsidie 

Sociale aanpak. Deze tweede duofiets is zodanig 
aangepast dat ook onze fietsmaatjes en gasten 
van geringe lengte goed bij de trappers kunnen.

Hou vol
We hopen dat het goed met jullie gaat. Dat dit 
een moeilijke tijd is voor iedereen beseffen we heel 
goed. Hou vol! 

Aanmelden kan nog steeds
Ook in deze periode kunt u zich aanmelden als 
fietsmaatje of als gast. Laat ons uw mogelijkheden 
weten. We denken met u mee. Er kan altijd 
contact met ons opgenomen worden via een 
mailtje naar info@fietsmaatjesschiedam.nl 
of bel naar 06 - 50 95 03 25.

FIETSMAATJES IN CORONATIJD
Onze fietsactiviteiten, die zo belangrijk zijn voor onze gasten, zijn stilgevallen door de coro-
namaatregelen. Zodra het weer kan, gaan we van start. Niet alleen met het fietsen, maar ook 
met de aanmeldingen en afspraken die wij op dit moment in de wacht hebben gezet.
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Briwat met gehakt 
Wat heb je nodig:
● 1 grote ui in kleine stukjes gesneden
● 1 teen knoflook in kleine stukjes gesneden
●  1 bosje koriander fijn gesneden (of peterselie, of half 

om half, naar eigen smaak)
● 1/2 tl peper (wit of zwart naar eigen smaak)
● 1/2 tl zout (meer indien nodig, voeg toe op smaak)
● 1/2 tl paprikapoeder
● 1/4 tl komijnpoeder
● 1 el boter of 2 el olijfolie
● filodeeg ongeveer 10 cm breed (repen)
● 1 geklutst ei (meer indien nodig)
● olie (om te frituren)

Bereiding:
Verwarm de boter of olijfolie in een pan, voeg dan de 
uien toe en bak deze tot ze glazig zijn. Voeg daarna 
de knofl ook, koriander of peterselie en alle kruiden 
toe en roer tot alles goed gemengd is. Laat dit, al 
roerend, bakken gedurende ongeveer vijf minuten. Voeg 
vervolgens het gehakt toe en rul het tot het helemaal los 
en gemengd is met de kruidenmix. Als dit klaar is, laat je 
het mengsel even afkoelen.

Dit kwartaal een heerlijk recept uit Marokko

9

Neem een reep fi lodeeg, leg twee eetlepels gehakt op 
de hoek van de reep fi lodeeg en vouw ze in driehoeken. 
Op het einde het fi lodeeg een beetje insmeren met het 
geklutste ei en zo dichtplakken. Doe dit nu met al het 
gehakt en fi lodeeg. Wanneer je klaar bent met vouwen 
is het tijd om te bakken.

Verhit de frituurolie in een pot (of friteuse). Frituur de 
briwat in de olie en bak tot ze goudbruin zijn.

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

Briwat met gehakt 

Dit kwartaal een heerlijk recept uit Marokko

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

PUZZEL: WIE IS DIT?
Er is iets misgegaan bij het plaatsen van deze 
foto. We weten ook niet meer van wie deze 
foto is. Kunt u ons helpen? Stuur uw oplossing 
met naam en telefoonnummer voor 30 
augustus naar info@schiedam-groenoord.nl.

WINNAAR 
PUZZEL 15
Onze trouwe 
puzzelaarster 
Margaret 
Holmgren (ook 
winnaar in 2019) 
was de enige 
met de goede 
oplossing: 23813.
Johny Logan won 
het festival twee 
keer, dan wordt 
het: 25793.
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We praten u graag bij over 
Nieuwe Energie voor Groenoord

Modelwoning Jacques 
Urlusplein: 
“Je kunt zien dat het meevalt”

Wat betekent het om 
de woningen in een flat 
aardgasvrij te maken? Welke 
werkzaamheden moeten er 
worden gedaan en hoe gaat het 
eruit zien? Om daar een goed 
beeld van te krijgen, maakte 
Woonplus een modelwoning 
in de flat aan het Jacques 
Urlusplein. Alle huurders van 
de flat zijn uitgenodigd de 
modelwoning te bezoeken. Het 
is de bedoeling dat deze flat de 
eerste ‘warmtenet-ready’ flat 
van Groenoord wordt. 

“Het is belangrijk dat de 
bewoners zelf kunnen zien hoe 
alles eruit komt te zien”, zegt 
Hayo Flink, projectleider Wonen 
van Woonplus. “Veel mensen 
hebben vooraf het idee dat er 
enorme installaties en buizen 
moeten worden geplaatst. In de 

modelwoning kun je zien dat dat 
meevalt. We hoeven alleen maar 
wat gaatjes te boren en nieuw 
leidingwerk aan te brengen. 
Dat zijn gewone waterleidingen 
en verwarmingsbuizen. Bij de 
kapstok komt een regelkast; 
de ‘warmte-afleverset’. In de 
meterkast brengen we een extra 
groep aan voor het elektrisch 
koken. Alle woningen krijgen van 
Woonplus een inductiekookplaat. 
De gasmeter is dan overbodig, 
dus die halen we direct weg. De 
bewoner hoeft daar dan geen 
vastrecht meer voor te betalen. 
Hiermee zijn de woningen klaar 
voor een aardgasvrije toekomst.” 

Drie dagen

“Bewoners zijn vaak bang dat ze 
wekenlang in de troep komen te 
zitten. Ook dat valt mee. Ik zeg 
niet dat je er niets van merkt; het 
blijft een verbouwing, waarbij 
we toch inbreken in iemands 
leefomgeving. Maar het technisch 

aanpassen van een woning voor 
het warmtenet is vrij eenvoudig. 
De meeste woningen kunnen we 
in drie werkdagen aanpassen. 
Doordat we dit werk combineren 
met groot onderhoud, duurt het 

aan het Urlusplein een paar dagen 
langer. Wanneer we in de andere 
flats in de buurt aan de slag gaan, 
nodigen we de bewoners ook 
eerst uit in deze modelwoning. 
Heb je dit voorbeeld gezien, dan 
heb je een beter idee waar je aan 
toe bent.”

Aanvraag deelname Proeftuinen 
Aardgasvrije Wijken (PAW) 
ingediend

De gemeente en 
woningcorporatie Woonplus 
willen Groenoord op zo’n 
manier duurzaam maken, dat 
het betaalbaar en haalbaar 
is voor iedereen. Voor 
woningeigenaren én huurders. 
Dit doen we onder andere met 
subsidies en bijdragen van het 
Rijk. De gemeentelijke PAW-
aanvraag is hier een van. 

Woonplus zorgt ervoor dat haar 
huurders straks woonlasten-
neutraal op het warmtenet 
aangesloten kunnen worden. We 
willen ook woningeigenaren en 

Foto: Fun-Key
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In het vorige Groenoord Magazine vertelden we dat er in de periode na de zomervakantie tot aan 
het eind van het jaar veel dingen duidelijker zullen worden. En dat we nu druk bezig zijn met allerlei 
voorbereidingen. Bijvoorbeeld met een modelwoning en de aanvraag voor een financiële bijdrage van 
het Rijk.  
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VvE’s hiervoor een betaalbare 
oplossing kunnen bieden. Daarom 
hebben we het Rijk op 30 april om 
een bijdrage van 4,9 miljoen euro 
gevraagd. Dit najaar horen we 
of de gemeente Schiedam deze 
bijdrage ook daadwerkelijk krijgt. 
Dan leggen we ook de plannen 
voor Groenoord voor aan de 
gemeenteraad (zie figuur rechts 
boven). Het is dus nog even 
spannend! 

Er lopen op dit moment diverse 
subsidieaanvragen voor Nieuwe 
Energie voor Groenoord. Daarover 
meer in een volgend magazine en 
in onze nieuwsbrief. 

Alvast aan de slag met energie 
besparen? 

Het Servicepunt Woning-
verbetering biedt alle Schiedamse 
huiseigenaren tot 31 maart 2021 
een korting van € 90,- aan op 
energiebesparende producten. 
Het kan bijvoorbeeld gaan 
om radiatorfolie, tochtstrips 
of ledlampen. Ook kunt u een 
adviesgesprek aanvragen met 
een bouwkundig expert over de 
isolatiemogelijkheden van uw 
woning. 

Ga voor meer informatie naar 
de website van het Servicepunt 
Woningverbetering en kies 
voor Schiedam. Kies vervolgens 
‘Kortingsactie 2020’. Deze 
actie is mogelijk gemaakt met 
subsidie van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). 

Meer weten?
Kijk voor actuele informatie en contactgegevens op 
www.nieuweenergieschiedam.nl. Hier kunt u zich ook 
aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief.



12

DE GROENOORD BELANGEN GROEP 
IN EEN NIEUWE TIJD  

12

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  J U N I  2 0 2 0

Alweer zo’n mooie uitgave van het Groenoord Magazine. Dit keer in geheel andere omstandig-
heden. Namelijk in een periode in ons aller leven zoals we nog nooit hebben meegemaakt. Hoe 
gaan we hiermee om? Waar verbinden we ons aan? En waar kijken we naar? Vragen die juist nu 
belangrijk zijn voor ons allemaal om daar een goede en persoonlijke invulling aan te geven.

Groenoord doet momenteel haar naam eer aan, 
namelijk dat het een groen oord (woon/leefplek) is. 
Die naam ‘Groenoord’ is oorspronkelijk afkomstig 
van de naam van een boerderij, die even buiten de 
dorpskern Kethel lag. Het ‘groene oord’ is daarmee 
dan ook verklaard. Maar kijken we naar de betekenis 
van groen, dan kunnen we dat nieuw ingeblazen 
groene leven buiten ook zien en beleven. Het groen 
ontwikkelt zich dus ook in deze omstandigheden 
gewoon door. 

Los van het Gas
Een andere invulling die aan ‘groen’ gegeven kan 
worden, is: niet vervuilend,  bio, eco, nieuw en goed 
voor de gezondheid. Zo kijkt de Groenoord Belangen 
Groep naar de ontwikkelingen die er te melden 
zijn ten aanzien van ‘Los van het Gas’. Woonplus is 
zover dat het de aanleg/aansluiting op een ander 
warmtenet kan gaan (laten) realiseren. Zij zullen 
hier zelf melding van maken. In het najaar volgt 
de behandeling in de gemeenteraad en de GBG 
zal dit proces nauwgezet volgen. Betaalbaarheid, 
betrouwbaarheid (altijd warmteafgifte op de 
noodzakelijke temperatuur), veiligheid en garanties 
naar de toekomst en bij schade tijdens de aanleg zijn 
belangrijk. Maar wel… eerst een aantal noodzakelijke 
verbeteringen aan de woningen ter verhoging van de 
isolatie, dat is en blijft waar we voor staan. Dan wordt 
er ‘nieuw gekeken’ naar een schonere lucht, door een 
warmtenet dat daaraan bijdraagt en met een nieuw 
comfort in de woningen (eindelijk na zoveel jaren). 
Pas dan is er evenwicht, een win-winsituatie voor ons 
allemaal.  

Groenoord met ‘groene’ontwikkelingen
Wij vinden dat alles wat er gebeurt in Groenoord zou 
moeten bijdragen aan meer welzijn, leefbaarheid en 

veiligheid voor de bewoners van alle woningen in 
onze wijk. Daar willen wij ons steentje aan bijdragen 
en daarom zoeken wij steeds de samenwerking 
met groeperingen in de wijk die daaraan willen 
meewerken. Verheugd zijn we dan ook dat vanuit het 
wijkoverleg werd aangekondigd dat er een sociale 
kaart van Groenoord wordt gemaakt. Wij hebben al 
aangegeven hier graag aan mee te werken. Ook de 
actie Balkon in Beweging (zie elders in dit blad), op 
initiatief van een lid van het wijkondersteuningsteam, 
is blij makend. En wat te denken van de hulp aan 
elkaar, het goede afstand houden in de nieuwe 
anderhalvemetersamenleving, het veelvuldig handen 
wassen, het niezen in de holte van de arm, het 
niet onnodig naar buiten gaan etc. Natuurlijk moet 
er zo af en toe ook wat worden bijgestuurd door 
Handhaving, maar we vertrouwen erop dat dit steeds 
minder hoeft te gebeuren. Hoe meer we hieraan met 
elkaar werken, hoe minder het coronavirus de kans 
krijgt zich te verspreiden. 

Een andere tijd
Ja, we leven momenteel in een andere tijd. Moeilijk 
voor velen onder ons. Allemaal voelen we hier op 
de een of andere manier de gevolgen van. Zeker in 
de omvang zoals nu, is dat nog niet eerder ervaren. 
Laten we dus goed zijn voor en met elkaar. Zo kunnen 
we trots zijn op elkaar en op ons mooie groene 
Groenoord. Laten we dit straks vooral meenemen 
naar de tijd na deze crisis!

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

Aad C. Koremans, woordvoerder GBG 
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Hüseyin Kalyoncu
Wijkregisseur Centrum 
en Groenoord - team 
wijkontwikkeling

Rare tijden
Beste Groenoorders,

Tegen de tijd dat u dit magazine in uw brievenbus heeft 
ontvangen, zijn we misschien al verlost van Corona of zijn 
de maatregelen versoepeld. Ik weet het niet en kan niks 
voorspellen. Ik schrijf dit stuk nu, op 28 april 2020, vanuit mijn 
huis in Rotterdam-Zuid.

Het zijn rare tijden. Nooit eerder in mijn leven was ik verplicht 
om vooral thuis te blijven. Veel dingen in mijn dagelijkse leven 
die ik als vanzelfsprekend zag, kunnen opeens niet meer. U 
maakt hetzelfde mee als ik. 

Maar deze crisis heeft ook een andere kant. Ik heb nog beter 
kennisgemaakt met andere manieren om contact te hebben. Ik 
heb gemerkt hoe de mens zich altijd weer kan aanpassen aan 
nieuwe situaties. En ik weet dat het als een cliché klinkt, maar 
ik heb weer ervaren dat er belangrijkere dingen in het leven zijn 
dan we in de hectiek van alledag weleens vergeten. 

Vanuit huis heb ik dagelijks contact met de wijk, met 
Groenoord. Ik zie dan de creativiteit van mensen om er het 
beste van te maken. Ik wil daarom mijn dank uitspreken aan 
al die vrijwilligers in onze wijk die allerlei initiatieven hebben 
opgezet om deze periode voor iedereen draaglijk te maken. 
Ik wil de wijkprofessionals bedanken voor de ondersteuning 
daarin. Ook u wil ik bedanken, want ik weet zeker dat 
ook u binnen uw eigen 
omgeving van 
alles doet om 
samen deze 
periode door te 
komen. 

Als laatste wil ik u vragen om u aan de voorschriften te 
houden, hoe moeilijk dit soms ook is. Onze gezondheid is het 
allerbelangrijkste en daar mogen we gewoon geen risico’s mee 
nemen. We gaan samen uit deze crisis komen, dat is zeker. 

Weet dat u mij gewoon kunt bereiken, alsof ik op kantoor zit of 
in de wijk ben. Daar hebben we telefoon, e-mail en whatsapp 
voor: h.kalyoncu@schiedam.nl / 06-53709332.

Ik hoop u snel weer gezond en wel terug te zien.

ook u binnen uw eigen 

Deze crisis heeft ook 

een andere kant

WIJKOVERLEG
In verband met de 
coronamaatregelen gaat het 
overleg in mei niet door.

EHBO 
Covid-19/
coronavirus 
en het 
verlenen van eerste 
hulp bij ongelukken
Wat nu als je een cursus BHV of een 
opleiding EHBO hebt gevolgd en je ziet 
nu een ongeluk gebeuren of je wordt 
opgeroepen voor een reanimatie. Wat doe 
je dan?

Als eerste punt hebben de meesten van 
u geleerd dat de eigen veiligheid in ieder 
geval voorop staat. Probeer altijd contact 
te maken met het slachtoffer, vraag wat er 
is gebeurd. Heeft hij of zij antwoord, dan 
weet je al twee dingen… deze persoon 
is bij kennis en haalt adem! Daarna kan 
je op redelijke afstand vragen of hij nog 
weet wat er gebeurd is. Zo ja, dan kan je 
verder vragen. Moet er naar 112 gebeld 
worden of niet? Heb je geen bescherming 
bij je (handschoenen of iets dergelijks) en 
zie je geen verwondingen, maar klaagt 
het slachtoffer wel dat hij pijn heeft, vraag 
dan waar de pijn zich bevindt en geef dit 
door aan de centralist. Maar wat nu als 
het slachtoffer niet reageert? Ook dan 
bel je direct 112. De centralist zal je dan 
verder begeleiden en aangeven wat WEL 
en wat NIET te doen in deze coronatijd.

Ben je opgeroepen voor een reanimatie, 
dan is het zaak om in ieder geval de AED 
aan te sluiten en deze zijn werk te laten 
doen. Zorg wel dat je handschoenen 
draagt bij het plakken van de plakkers.
Natuurlijk is 112 al onderweg en wacht 
je dus op de deskundige. Zij dragen wél 
beschermende kleding en kunnen verdere 
hulp verlenen.

Belangrijk is dus: je eigen veiligheid en 
gezondheid staan voorop. Vertrouw je het 
niet, dan heeft eenieder altijd nog de plicht 
om hulp in te schakelen, bel dus 112!

Wil je meer informatie over ‘wat te doen’ 
in deze vervelende tijd, kijk dan eens op 
de site van Het Oranje Kruis.

www.hetoranjekruis.nl
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DE VERZAMELING BARBIES VAN MARION
Marion Verkerk: ‘Het is allemaal begonnen met elf Barbies die beneden in de container 
van onze flat lagen. Mijn man Cees heeft ze eruit gehaald en ik vond ze leuk! Ik heb ze 
opgeknapt en kleertjes die ontbraken gekocht.’ 

‘En toen ging er een wereld voor mij open! Ik zag 
dat er veel Barbies te koop werden aangeboden, en 
niet eens duur. Ook leuke kleertjes op Marktplaats 
en EBAY. Soms wel 9 barbies voor 0,01 cent per 
stuk! Ik moest ze wel zelf aankleden, maar dat vind 
ik juist leuk.

Ik heb ook de bijzondere ‘My Scene Barbies’ uit de 
jaren ‘80. Die hebben grotere hoofden, dus meer 
ruimte voor expressie: make-up en oogschaduw. 
Ik kreeg een steeds grotere verzameling en heb 
inmiddels meer dan honderd Barbies! De meeste 
naar mijn eigen smaak aangekleed. In het begin 
deed ik ze in de zomer zomerkleren aan, die ik in 
de winter omwisselde voor winterkleren. Maar met 
meer dan honderd Barbies is dat te veel werk.

Ik ben met mijn Barbie-verzameling begonnen om 
iets uit het verleden te compenseren. Mijn moeder 
heeft zonder te overleggen alle oude Barbies uit 

mijn tienerjaren weggegeven aan kinderen uit de 
buurt, net voordat ik ze had willen meenemen uit 
mijn ouderlijk huis. Dat vond ik wel erg jammer.

In totaal heb ik nu vier vitrinekasten vol, drie in 
de slaapkamer en een in de huiskamer. In de 
werkkamer staan ze op planken aan de wand. Daar 
staan de meeste ‘My Scenes Barbies’, wel meer dan 
dertig. Alleen in de keuken, het toilet en de douche 
staan geen Barbies. Ik geniet er nog steeds van, 
maar ik koop er nu geen Barbies meer bij. Verder 
verzamel ik ook alles met poezen, daar ben ik ook 
dol op. Maar dat is weer een ander verhaal!’

Maar liefst 50 lokale kunstenaars, zoals ook 
Theo Gootjes, hebben met het Stedelijk 
Museum Schiedam ‘Troostkunst’ gemaakt 
die op posters en billboards door de stad 
wordt verspreid. Zo wil het museum 
kunstenaars - die hun inkomen nu terug 
zien lopen - een steuntje in de rug geven en 
tegelijkertijd iets doen voor de bewoners. 
Directeur Deirdre Carasso: ’Laten we samen 
de kracht van verbeelding gebruiken om 
mensen in Schiedam troost te bieden in deze 
bedrukkende tijd.’ Wil je ook helpen om de 
posters te verspreiden of wil je graag een 
poster ophangen achter je raam? Kijk dan op 
de website stedelijkmuseumschiedam.nl.

GRATIS POSTERS TROOSTKUNST
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN GROENOORD 
In verband met de coronabeperkende maatregelen zijn alle wekelijkse activiteiten 
tot nader order gestopt. Mochten deze maatregelen in de loop van het kwartaal 
versoepeld of opgeheven worden, dan verwijzen wij u voor de wekelijkse activiteiten 
naar het vorige magazine of onze website: www.schiedam-groenoord.nl

LIKE ONS OP FACEBOOK 

EN BLIJF OP DE HOOGTE 

VAN DE ACTIVITEITEN 

IN GROENOORD!

DANK AAN ONZE GROENOORD MULTIMEDIA 
ONDERSTEUNERS STEPHANIE EN ARTHUR!

Bijna dagelijks plaatsen Stephanie Sonneveld en Arthur 
van Hienen mededelingen over de wijk op verschillende 
pagina’s van Facebook. Vooral nu in deze coronatijd 
heel belangrijk. Vandaar dat we ze in ons 
magazine eens in het 
zonnetje willen zetten.

Bedankt voor jullie inzet!

DOE MEE MET DE MOOI WERK CULTUURPRIJS
Cultuurscout Caty Palmen doet een oproep aan 
iedereen om mee te doen met de Mooi Werk 
Cultuurprijs.

Wil je bijvoorbeeld toneelspelen, een (online) muziekfestival 
houden of iets heel anders, stuur jouw idee voor 1 augustus 
2020 in en maak kans op een bedrag van € 1.500,-! Kijk 
voor meer informatie op: 
stichtingmooiwerk.nl/nieuws/de-mooi-werk-
cultuurprijs-2020/

Verder heeft Mooi Werk (online) cultureel aanbod 
verzameld, zodat iedereen in tijden van binnen blijven toch 
creatief bezig kan zijn. Ook op de Facebookpagina van 
Stichting Mooi Werk vind je aanbod en workshops. Kijk 
voor meer informatie op:
stichtingmooiwerk.nl/online-aanbod/

Ook Caty moet vanuit huis werken, maar ze vindt het leuk 
om nieuwe mensen te ontmoeten. Ze helpt je graag bij het 
realiseren van jouw idee op het gebied van kunst en cultuur. 
Bel haar op 06-15 42 18 12 of mail naar: 
caty@stichtingmooiwerk.nl. De deur staat voor je open!

Met vriendelijke groet, Caty Palmen
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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!

STICHTING J&S PROJECTEN
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Wij zijn Martin Stolk en Mieke Wigmans en samen vormen 
we Stichting J&S Projecten. Wij zetten ons in voor jongeren 
en senioren in de wijk de Gorzen. Dit is een bijzondere 
wijk met veel potentie en de stichting doet haar best 
om de buurtbewoners te helpen de volle potentie te 
bereiken. Wij organiseren daarom allerlei projecten om 
de zelfredzaamheid, verbondenheid en veiligheid van de 
bewoners te vergroten.

Bij een huisbezoek aan senioren inventariseren wij wat de behoeftes, 
interesses en eventuele hulpvraag van de senior is. Wij bieden 
een luisterend oor en kijken waar we bij kunnen ondersteunen of 
eventueel kunnen doorverwijzen naar een andere instantie. Wij 
koppelen vaak een senior aan een jongere die dan samen iets leuks 
gaan doen. Het contact houdt niet op bij het huisbezoek zelf, want 
wij onderhouden een relatie met de senior. Hetzij met een uitnodiging 
voor een van onze projecten of even een telefoontje om te kijken hoe 
het met de senior gaat. 

Stichting J&S Projecten probeert in onze maatschappij een stukje 
veiligheid, saamhorigheid en liefde te geven. Gezamenlijk met onze 
lieve vrijwilligers werken wij vanuit ons hart. Dit is ook terug te zien 
in de vele mooie initiatieven die tijdens deze moeilijke tijd opgebloeid 
zijn. Denk hierbij aan: de ‘behoeftetelefoon’ (mensen kunnen bellen 
voor een praatje en tevens aangeven waar ze tegenaan lopen 
waarmee wij misschien kunnen helpen), verse maaltijden en snacks die 
bij de kwetsbaren van onze wijk thuisgebracht worden, telefoonbingo 
spelen en boodschappen doen. Tevens laten wij onze jongeren naar 
senioren bellen voor een gezellig praatje. 

Door het uitvoeren van dit soort mooie projecten in deze onzekere tijd 
leveren wij een bijdrage om de eenzaamheid te verminderen. Samen 
staan we sterk in de Gorzen!  

Wilt u meer informatie? Kijk op onze website 
www.jsprojecten.nl of bel naar J&S 06 - 53 28 32 35.




