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JEROEN HUIJSEN: VAN BACHELOR TOT
FIETSENMAKER
Jeroen is geboren in Rotterdam
en woont sinds zijn tiende
jaar in Schiedam. Hij zat op
het Lyceum Schravenlant en
studeerde aan de Hogeschool
Rotterdam, waar hij zijn
bachelor Techniek haalde.
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WEEK VAN HET GELUK
Van 1 t/m 8
oktober vindt
in Schiedam de
Week van het
Geluk plaats.
Kijk voor alle
activiteiten en overige informatie
in de wijkfolder of op
www.schiedam-groenoord.nl.
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Wie met Jeroen Huijsen praat, merkt
niet dat deze energieke, goedlachse
man een lange medische
geschiedenis heeft. Toen hij op
jonge leeftijd ziek werd, duurde het
even voor de juiste diagnose werd
gesteld: acute vatenleukemie in een gevorderd stadium. Na drie jaar
chemo, een second opinion en een operatie ging het beter. Hij ging
weer naar school, de MTS, en vertelde niemand iets over zijn ziekte.
Jeroen wilde als een gewone leerling worden behandeld, wat inhield
dat hij ook strafwerk kreeg. Dat veranderde niet toen hij epilepsie kreeg
en daarover een presentatie hield voor de klas.
Nadat Jeroen ook nog een bachelor in de techniek afrondde, ging hij
als zzp’er bij een bedrijf werken. Hierdoor werden zijn sociale contacten
weer hersteld. Dit eindigde helaas toen hij voor de tweede keer ziek
werd. Toen zijn tweede zoontje een week oud was, kreeg Jeroen zijn
eerste stamceltransplantatie. Een zware periode. Jeroen: ‘Doordat
ik met een hoop problemen bleef zitten, had ik echt hulp nodig. De
huisarts verwees me naar het WOT, waar ik goede gesprekken had en
adviezen kreeg. Ik ben toen gaan sporten en ‘voedselbanktuinieren’.
Als vrijwilliger bij Fietsmaatjes kreeg ik weer meer contact met andere
mensen.’

Hoe gaat het nu met je?
‘Ik heb met twee kinderen een hectisch gezin en dat vergt veel energie.
Soms heb ik dat, soms niet.’

Wat doet de coronacrisis met je?
‘Ik heb twee keer een periode meegemaakt waarin ik helemaal geen
weerstand had en dat is levensgevaarlijk. Zelfs toen de kinderen
waterpokken hadden, mocht ik niet in het ziekenhuis blijven. Toen
kwam corona en nu mag ik het ziekenhuis niet meer in. Terwijl ik nu
meer weerstand heb.’
Jeroen is door dit alles niet bij de pakken neer gaan zitten. In januari is
hij een fietsenwerkplaats gestart in M4H. Hij investeerde
in gereedschap en inventaris, handelt via Marktplaats en
echtgenote Linda ontwierp de visitekaartjes. Door goede
service, korte wachttijden en vriendelijke prijzen wordt
het in de werkplaats steeds drukker.

Hoe zie je de toekomst?
‘In mijn werkruimte wil ik wandstellages maken om
fietstassen, helmen en accessoires te verkopen. Ik wil
een eigen APK ontwikkelen, waarbij veiligheid voorop
staat. Behalve het repareren van stadsfietsen, e-bikes
en sportfietsen, wil ik ook iets met vintagefietsen gaan
doen.’ Fietsen doneren kan ook; uiteraard krijgt u een
gepast bedankje.
www.jhuijsenﬁetsen.nl

HET WIJKNETWERK GROENOORD
Wijknetwerk Groenoord is een werkgroep
bestaande uit actieve bewoners, de
gemeente en sociale partners uit de
wijk. Samen kijken wij wat er in de wijk
nodig is, wat beter kan en wat we als
betrokkenen kunnen doen.

De verschillende werkgroepen hebben als doel
om het thema waar wij voor staan meer te
betrekken in de wijk. Zo creëren we een nog
breder sociaal draagvlak voor de wijk. Dit doen
we om eenzaamheid te bestrijden, binding te
creëren en bewoners actief te betrekken bij
hun leefomgeving.
De werkgroepen gaan zich richten op:
Jongeren/jeugd
l Zorg
l Middenstand
l 50+/70+
l Wandelmaatjes/fietsmaatjes
l

In de afgelopen periode zijn wij bezig
geweest met het aanhalen van banden
en het versterken en verder uitbouwen
van deze banden. In deze periode zijn
twee bijeenkomsten geweest waarbij de
professionele instellingen en de vrijwillige
organisaties, naast de actieve bewoners,
goed vertegenwoordig waren. Tijdens de
bijeenkomsten hebben wij de krachten
gebundeld en werkgroepen gevormd, om zo
stelselmatig iets voor Groenoord te kunnen
betekenen. De opkomst was fantastisch, wat
laat zien hoe betrokken Groenoord als wijk is.

Een goede samenwerking begint met samen
organiseren en samen doen. Daarom willen
wij samen met de bewoner activiteiten
organiseren, dichter bij de bewoners en op
goed bereikbare plekken in de wijk. Heeft
u als bewoner ideeën of wilt u iets voor
de wijk betekenen, dan kunt u contact
opnemen met een van de hieronder vermelde
contactpersonen.
Omdat veel gezinnen dit jaar vanwege
corona thuis zullen blijven, komt er een
zomerprogramma. Verschillende bewoners en
organisaties hebben alle zeilen bijgezet om
tijdens de zomervakantie activiteiten aan te
kunnen bieden. Het overzicht hiervan is online
te vinden: www.schiedam-groenoord.nl.
Voor vragen en verdere informatie kunt u
contact opnemen via jgrootfaam@dock.nl of
Noordermeer@wotschiedam.nl.

SJOUKJE EN MARK
NAMEN AFSCHEID VAN
WOT GROENOORD
Sjoukje Boers is in maart met pensioen gegaan.
Zij gaat haar netwerk en ervaring met ouderen
gebruiken als vrijwilliger bij
Fietsmaatjes Schiedam.
Mark heeft een nieuwe
uitdaging gevonden in
Oud-Beijerland.
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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SJOUKJE BOERS RUILT WOT IN
VOOR FIETSMAATJES

Hoe wordt je fietsmaatje in Groenoord?
Voor u een vraag, voor mij een weet…. Ik ben Sjoukje Boers en tot maart
2020 was ik medewerker van het WOT Groenoord (Wijk Ondersteuning Team
Groenoord). Vorig jaar kwam Rob Kent in het WOT enthousiast vertellen over
het opzetten van Fietsmaatjes Schiedam.
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Wat een uitkomst voor iedereen
die niet meer zelfstandig
kan fietsen! Met elektrische
trapondersteuning samen fietsen
op een duofiets, het leek me
fantastisch. Ik had nog nooit
op de duofiets gezeten, maar
vertelde meteen aan Rob dat ik
wel ‘ambassadeur’ in het WOT
Groenoord wilde worden. Hier
kon ik wijkbewoners enthousiast
maken voor Fietsmaatjes
Schiedam om als gast of als
fietsmaatje (vrijwilliger) deel te
nemen.

onze fietsgasten ben ik nog
enthousiaster geworden.

Op 2 juli 2019 was ik bij de
officiële aftrap van Fietsmaatjes
Schiedam. Op die dag fietste
ik voor het eerst een rondje op
de duofiets, samen met een
fietsmaatje en ik was toen de
gast. Wat genoot ik van het
fietsen door het groen in en om
de wijk Groenoord. Terwijl je aan
het fietsen bent, kun je als gast
om je heen kijken en tegelijkertijd
praten. Het maatje stuurt en
overlegt met je waar je heen
wilt gaan. Als je niet kan of wil
trappen dan hoeft dat niet.

‘Dit is vrijwilligerswerk
dat me blij maakt!’

Deze ervaring was voor mij
de aanleiding om me begin
dit jaar aan te melden als
fietsmaatje. Toen wist ik wat
mijn pensioendatum was en
wanneer ik dus vrije tijd zou
hebben voor Fietsmaatjes
Schiedam. We zijn met
toestemming van burgemeester
Lamers, en met toepassing
van de coronamaatregelen en
-voorzieningen, onlangs weer
begonnen met fietsen. Als
vrijwilliger krijg je eerst een
paar instructieritten. Daarna
mag je met je gasten gaan
fietsen. Door de ervaringen met

Dankzij de gesprekken met
onze gasten maken we ook
verbindingen met andere
activiteiten in de wijk. Sommige
gasten vertelden bijvoorbeeld
dat zij sterker waren geworden
in hun benen en hierdoor langer
met hun rollator konden lopen.
Het samen genieten van de
fietstochtjes en de dankbaarheid
van de fietsgasten, zorgen ervoor
dat ik zeg:

Sjoukje is tevens onze nieuwe
secretaris geworden. Daar
zijn we heel blij mee, want
haar netwerk en ervaring met
ouderen komen goed van pas
voor Fietsmaatjes.

Bent u nieuwsgierig
geworden?
Kijk dan op de website:
www.fietsmaatjesschiedam.nl.
Contact opnemen met
Fietsmaatjes Schiedam kan via
info@fietsmaatjesschiedam.nl
of bel met Rob Kent:
06 - 50 95 03 25 of Sjoukje Boers
06 - 31 07 99 69.

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! Dit kwartaal kreeg zij een

GASTVRIJ ONTHAAL BIJ DE
GROENE RAAT

Aan de Harreweg 19 in Schiedam-Noord
ligt een 400-jarig boerderijtje, gewoon langs
het ﬁetspad. We zijn bij Educatief Centrum De Groene Raat. Door
het hek aan de voorzijde hangen bramen, Japanse bes en appels.
Veel Schiedammers lopen of ﬁetsen erlangs, maar weten niet dat
bezoekers welkom zijn.
Hier liggen de voorbeeldtuinen
van Irado. Een kruidentuin waarin
je o.a. rozemarijn, tijm en munt
kunt vinden. Er is een moestuin,
natuurtuin, vlindertuin en rotstuin.

van vrijwilligers. Vrijwilligers
houden de tuinen bij op een
natuurvriendelijke manier: er
wordt niet met gif gespoten
of gestrooid, zodat er veel
verschillende planten kunnen
groeien en een grote diversiteit
aan dieren hier voedsel kan
vinden.
Het interieur van de boerderij
is grotendeels in originele staat
gehouden. Zo is er een heel oud
keukentje met stenen aanrecht en
een waterpomp. Beneden bevindt
De Groene Raat is opgericht
om de bewoners van Schiedam
kennis te laten maken met de
mogelijkheid van tuinieren zonder
gif en de voordelen hiervan. En
natuurlijk om inspiratie en ideeën
op te doen voor de eigen tuin.

Te midden van appel-, peren- en
walnotenbomen (en, wie gelooft
het?, de enige Schiedamse
bananenplant!) staat een
insectenhotel waarop een vogel
ligt te zonnebaden. Wat een rust
heerst er. Om daar optimaal van
te genieten staan hier en daar
gezellige zitjes.

zich een heuse ijskelder! In een
andere kamer staat, verborgen
achter een deur, een bedstee,
waaraan je kunt zien hoe klein de
mensen vroeger waren.

We worden rondgeleid door al
het moois en leren dat de natuur
vaak zelf tuiniert, maar nu toch
wel wat hulp kan gebruiken

Op woensdag en zondag na
12.00 uur is er gelegenheid om
wat te drinken. Buiten, of binnen
op een mindere fraaie dag. Bea,
die hiervoor zorgt, maakt koffie
en thee op de ouderwetse manier,
zoals thee uit de kruidentuin.

Als je van tuinieren houdt, laat
je dan eens rondleiden en aarzel
niet om je aan te melden als
vrijwilliger.
De leuke kanten
hiervan zijn:

gezelligheid
en plezier
in de natuur!
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BRIDGECLUBS SPELEN NOODGEDWONGEN
VANUIT DE HUISKAMER

Het coronavirus bracht dit voorjaar rond de duizend bridgers in Schiedam in een sociaal
isolement. De richtlijnen van de overheid en de noodwet voor de regio Rijnmond maken
het voor de bridgeclubs tot op heden onmogelijk om hun sport fysiek -te beoefenen.

De Brasserie van verpleeghuis DrieMaasStede aan de
Voorberghlaan is een locatie waar vier bridgeclubs
(in totaal ongeveer vijfhonderd bridgers) hun wekelijkse clubavond houden. Voor veel leden is dat het
hoogtepunt van de week. De gemiddelde leeftijd
ligt op ongeveer 74 jaar en een flink aantal van deze
spelers is niet goed meer ter been. Sinds de coronacrisis is De Brasserie helaas niet meer beschikbaar
voor de bridgers. Met veel creativiteit en ondersteuning van de Nederlandse Bridge Bond is het mogelijk gemaakt om online te bridgen in clubverband,
waardoor in ieder geval een vorm van sociaal contact mogelijk is. Bridgeclub Vlaardingen organiseert
wekelijks een online bridgewedstrijd waar ongeveer
40 van de 94 leden aan meedoen. Maar de meeste
mensen verlangen er toch naar om elkaar weer
wekelijks op de club te ontmoeten. De computer is
voor deze leeftijdsgroep vaak een te hoge drempel.
Gevreesd wordt echter dat de speellocatie in het
verpleeghuis voorlopig nog niet toegankelijk is.
Afgelopen maandag 6 juli is er overleg geweest met
wethouder Fahid Minhas en de accountmanager
sportaccommodaties, Cees Roos. Er zijn een aantal
alternatieve locaties besproken, rekening houdend

met de verruiming van de coronaregels per 1 juli
2020. Overleg met de verantwoordelijken van de
alternatieve locaties zal op korte termijn worden
opgestart. Hopelijk komt er spoedig een oplossing.
Een denksportcentrum in Schiedam behoort helaas
(nog) niet tot de mogelijkheden.

WIE WONEN ER OP HET BOSPAD?
Vereniging Groepswonen van Ouderen Schiedam.

lS
 ociale contacten staan hoog in

ons vaandel.

lP
 ositieve gevoelens van

veiligheid.

lM
 eer mogelijkheden tot

burenhulp en onderlinge
emotionele en praktische steun.

Wat betekent groepswonen?
Gemeenschappelijk wonen
in een complex met 46
3-kamerappartementen en daarbij
gemeenschappelijke ruimtes voor
activiteiten. Er zijn 24 koop- en 22
sociale huurwoningen.
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Voor wie?

50-Plussers die zo lang mogelijk
zelfstandig willen wonen, met
de mogelijkheid om samen
met andere bewoners mee te
doen aan activiteiten. (Als het
coronavirus weer vertrokken is).

Wij hebben een lijst voor
geïnteresseerden en mogen
nieuwe huurders voordragen
bij Woonplus. Bij een
koopappartement geven wij
als eerste de tip door aan
belangstellenden.
Informatie: via www.LVGO.nl
(dit is de Landelijke Vereniging
Groepswonen van Ouderen).
Of: A. van der Heijden, secretaris
VGOS. Telefoon: 010 - 470 10 87.

JEFF RIEDEWALD OVER STICHTING AIMABLE
Op woensdag 1 juli, de dag dat de coronamaatregelen wat versoepeld werden, spraken
we met Jeff Riedewald, oprichter van Stichting Aimable. Het is een bijzondere stichting,
genoemd naar de oma van Jeff waar hij met veel liefde over spreekt. In zijn jeugd heeft
zij een grote rol gespeeld en de wil om de medemens te helpen heeft hij dan ook van
haar meegekregen.
mensen een brug te ver is en de drempel net wat te
hoog om bij een instantie om hulp aan te kloppen.
Ik ben iemand van de straat en daardoor heb ik met
name op de jeugd een bepaald overwicht. Omdat ik
dichter bij de mensen sta, voelen zij zich vertrouwd
met mij.’

Wat zou je nog wensen?

‘Ik ben al jaren actief in dit werk, maar ben altijd op de
achtergrond gebleven. Maar nu, in deze moeilijke tijd,
hebben mensen meer hulp nodig. En als iets moeilijk
is, triggert dat mij. Ik ben dus op zoek naar een
locatie waar ik de mensen kan ontvangen en bijstaan
met het helpen van bijvoorbeeld belastingpapieren
invullen, kopje koffiedrinken, krantje lezen enzovoort.
Een multicultureel plan voor mensen van alle rangen,

Wat is Stichting Aimable?

De stichting zet zich in voor het welzijn van
iedereen en wil door middel van activiteiten een
omgeving creëren waarin mensen, jong en oud,
elkaar ontmoeten en zich verbinden. Zo doneren
ze (tweedehands) goederen aan minderbedeelden,
zowel nationaal als internationaal. Maar door ervaring
opgedaan in het verleden kan de stichting ook
gespecialiseerde hulp bieden op het gebied van rituele
uitvaartzorg. De veelzijdige Stichting
Aimable is
ing
aangemeld als
meer verbind
u
o
z
k
‘I
immaterieel
ssen
willen zien tu ’
cultureel
d
u
jong en o
erfgoed.

Wat is je
motivatie?

‘Ik zou meer
verbinding willen
zien tussen jong
en oud, zodat
ze van elkaar
kunnen leren.
Vooral jonge
kinderen en
senioren hebben
mijn aandacht.
Door mijn
werkzaamheden
leerde ik dat
het soms voor

standen en kleuren.’
‘Mensen moeten leren naar elkaar te luisteren, elkaar
aandacht geven. Ze willen ook praten over hun
problemen en kloppen soms liever bij mij aan dan
bij allerlei instanties. Mijn werk brengt mij door heel
Schiedam, want ik ben gedreven om mijn doel te
bereiken, maar Groenoord is wel echt mijn stekkie.
Het financiële plaatje is natuurlijk ook belangrijk, maar
het is niet alles; je hebt mensen nodig die je kunnen
helpen om je doel te bereiken. Als ik een locatie heb
gevonden, dan zou hulp vanuit de gemeente natuurlijk
welkom zijn.’
Jeff schrijft gedichten en heeft ook een boekje
uitgegeven: Hoop Doet Leven. Als afsluiting van het
interview leest hij ons hieruit voor. We bedanken Jeff
voor het gesprek en wensen hem alle succes, op straat
of op zijn gedroomde locatie.
Berthy en Helene
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NA DRIE MAANDEN IS FIETSMAATJES WEER ACTIEF
Met de nodige maatregelen is Fietsmaatjes Schiedam op 15 juni weer van start gegaan. Veiligheid
staat op nummer 1 in onze kernwaarden. Voor onze vrijwilligers en zeker voor onze gasten, die in
deze coronatijd minder of geen bezoek en afleiding hebben, is het fietsen op onze duofietsen een
welkome afwisseling. Veelvuldig vroegen onze gasten wanneer er weer gefietst kon worden.
De kracht van Fietsmaatjes zit ‘m in het menselijk
contact, bewegen, lachen, afleiding en buitenlucht.
Niet kijken naar wat iemand niet meer kan, maar
aandacht besteden aan wat iemand nog wél kan.
Daar staan we voor. Ons logo met het lachende
gezicht op een fietswiel drukt de kern uit waar het bij
Fietsmaatjes om gaat:

bewegen met een glimlach!
Onze gasten zitten te trappelen om de wind weer
door de haren te voelen. Fietst u graag in onze mooie
omgeving en wilt u iemand anders hier ook van laten
genieten? Meld u zich aan als vrijwilliger. Uit ervaring
blijkt dat onze fietsmaatjes er net zoveel plezier aan
beleven als onze gasten. Het is een kleine moeite voor
een groot plezier.

Toen er vanwege corona niet meer gefietst mocht
worden, hebben we onze vrijwilligers gevraagd om
contact te houden met onze gasten. Ook hebben
we met elkaar Wandelmaatjes opgezet, zodat er op
anderhalve meter afstand met de gast gewandeld kon
worden. Dit werd positief ontvangen. Het was wel
merkbaar én hoorbaar dat de spieren van onze gasten
weer moesten opstarten.

Bezoek onze website www.fietsmaatjesschiedam.nl
of stuur een mail met uw gegevens naar
info@fietsmaatjesschiedam.nl.

WANDELMAATJES GEZOCHT IN GROENOORD
Veel oudere wijkbewoners ervaren deze coronatijd als zeer eenzaam en deprimerend. Men komt
weinig buiten en kan hierdoor niet van de omgeving en van sociale contacten genieten. Je kunt hen
een steuntje in de rug geven met jouw gezelschap en een wandeling. Samen wandelen is leuker
dan alleen.
Een aantal bewoners en organisaties zijn bezig om
Wandelmaatjes op te starten. Wij zijn op zoek naar
vrijwilligers die zich voor ouderen in hun omgeving
willen inzetten. Gezellig wandelen met iemand uit
jouw buurt, op anderhalve meter en wanneer jou dat
uitkomt.
Je inzet als wandelmaatje is van grote betekenis voor
bewoners die zich alleen voelen. Men wil graag weer in
beweging zijn, een praatje maken, een luisterend oor
ontmoeten. Een half uurtje van jouw tijd is voor onze
bewoners al van onschatbare waarde. Kom jij iemand
blij maken?
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Voor aanmelden en informatie kun je contact opnemen
met Heleen Koloos: 06 - 53 98 53 67,
Leni Vredebregt: 06 - 51 22 31 68 of
Souad Achour: 06 - 50 12 00 57.

KOKEN MET ESTHER KEUKENPRINSES

Tonijnkroketjes (cutlets in het
Tamil van Sri Lanka)

Deze kroketjes zijn heerlijk als bijgerecht, of als snack tussendoor
of bij de soep. Je kunt de tonijn ook weglaten voor gewone
aardappelkroketjes. Om een mooie kroketvorm te krijgen is het
belangrijk om ze bij het paneren al mooi in vorm te brengen. Tijdens het
bakken verandert de vorm namelijk niet meer. En zorg ervoor dat de olie
heet genoeg is wanneer je ze gaat frituren.

Ingrediënten

Bereiding:

l

1) Meng de gekookte aardappelpuree met tonijn, ui, gember, knoflook en chilipepers.
2) Voeg kerriepoeder, koriander, citroensap en zout toe. Meng dit goed.
3) Maak er balletjes van en zet ze 30 minuten in de koelkast.
4) Verhit de olie in de wok of in een diepe pan.
5) Klop de eieren, giet deze in een kom en doe de paneermeel in een andere kom.
6) Doop de tonijnballetjes in het ei en daarna in de paneermeel.
7) Doe de balletjes voorzichtig in de pan met olie en bak totdat ze goudbruin zijn.
8) Giet de balletjes af op keukenpapier en serveer ze met (eventueel) een sausje.

1 kopje aardappelpuree
l ongeveer 5 grote aardappelen
l 2 blikjes tonijn uitgelekt
l 1 fijngesneden ui
l 1 eetlepel fijngehakte gember
l 3 fijngehakte teentjes knoflook
l 3 fijngehakte groene pepers
l 2 theelepels kerriepoeder
l 2 eetlepels fijngehakte koriander
l 6 fijngehakte curryblaadjes
l 1 eetlepel citroensap
l 2 theelepels zout
l 2 eieren
l ¾ kopje paneermeel
l olie om te frituren

Eet smakelijk!

GROENOORD SUDOKU
Vul de cijfers van 1 t/m 9 in dit kader in. Er mogen
geen twee dezelfde cijfers in een vierkant of rij
ingevuld worden. Welke cijfers komen er, van
boven naar beneden, in de roze hokjes? Stuur
je oplossing met adres en telefoonnummer vóór
30 oktober naar: info@schiedam-groenoord.nl.
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Officiële aftrap renovatie
huurwoningen Woonplus
Vlak voor de zomervakantie, op 15 juli, heeft Woonplus de samenwerkingsovereenkomst met
WijKompleet voor de renovatie van al haar huurwoningen in Groenoord getekend. Dit onderhoud
stond al gepland, en kan slim worden gecombineerd met het overschakelen op elektrisch koken en de
voorbereiding op aardgasvrij verwarmen. Hierdoor vallen de totale werkzaamheden goedkoper uit.
De woningen worden ‘aardgasvrij-ready’ opgeleverd, en zijn daarmee dus nog niet aangesloten op
een warmtenet.
Op deze dag werd ook officieel
de aftrap gegeven voor de
werkzaamheden aan het Jacques
Urlusplein, die ook onder de
genoemde renovatie vallen.
De Provincie Zuid-Holland en
de Europese Unie steunen deze
werkzaamheden met een Kansen
voor West-subsidie en daarom
was de gedeputeerde ook
aanwezig bij de starthandeling.

Bewonersbijeenkomsten najaar 2020
Dit najaar staan er drie bewonersbijeenkomsten gepland. Twee
daarvan zijn speciaal voor
bewoners van Groenoord en
deze bijeenkomsten worden in
de wijk georganiseerd. Door de
coronamaatregelen is een ‘open
inloop’ op dit moment helaas
niet mogelijk. Daarom vragen we
iedereen die langs wil komen, om
zich aan te melden.

Aftrap J Urlusplein. © Jan Sluijter Photography.
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l Maandag 7 september
Informele bewonersavond Nieuwe
Energie voor Groenoord
Stand van zaken renovatie
huurwoningen en mogelijke
komst warmtenet.
l Woensdag 9 september
Stadserf Transitievisie Warmte
Over de warmtetransitie voor
heel Schiedam (op hoofdlijnen).
Aankondiging en aanmelding

volgen via de website van de
gemeente.
l Oktober (exacte datum en
uitnodiging volgen)
Stadserf Nieuwe Energie voor
Groenoord
Contactmogelijkheden
Ook bieden we u de mogelijkheid
om uw vragen te stellen via
nieuwe.energie@schiedam.nl of te
bellen met de gemeente Schiedam
op 14 010 (werkdagen tussen 8.30
en 17.00 uur).

Uitnodiging bewonersavond
maandag 7 september 2020
Locatie: goed toegankelijke locatie
in Groenoord (het adres ontvangt u
ongeveer een week van tevoren bij
de aanmeldbevestiging).
Tijd: tussen 18.30 en 21.30 uur.
We gaan graag met u in gesprek
over Nieuwe Energie voor
Groenoord. Nieuwe Energie
maken we samen. We kunnen
ons voorstellen dat u graag wil
weten hoe dat gaat en wat het
voor u betekent. Bijvoorbeeld wat
duurzaam verwarmen eigenlijk
inhoudt. Of hoe dat nu gaat als
er eventueel een warmtenet zou
komen, wanneer dan en wat kost
dat?
Tijdens de bewonersavond zijn
er verschillende organisaties aan
wie u vragen kunt stellen. Denk
daarbij aan de huurdersvereniging,
Groenoord Belangengroep, VvEplatform, Energiek Schiedam, de
gemeente en Woonplus. Maar
ook mensen van WijKompleet
(woningrenovatie) en van de
mogelijke warmteleverancier
Eneco. Om te zorgen dat iedereen
voldoende afstand kan houden
van elkaar, werken we met
aanmeldingen.
Als de avond vol zit, organiseren
we een extra moment.

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

Aanmelding:
nieuwe.energie@schiedam.nl
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GROEN-DUURZAAM EN GEZOND LEVEN
EN SAMENLEVEN
De vorige keer schreef ik over onze mooie, groene wijk. Waar kwam de naam Groenoord vandaan
en hoe trots we kunnen zijn op onze wijk en hoe we met elkaar de eerste golf van het coronavirus
hebben ervaren.
Nu wil ik graag een paar andere zaken belichten.
Allereerst het woord ‘groen’ in ons taalgebruik. Je ziet
dit terug in meerdere uitdrukkingen, bijvoorbeeld:
‘zo groen als gras’, ‘het gras bij de buurman is altijd
groener’, ‘hij werd groen en geel van nijd’ of ‘hij of
zij is nog een echt groentje’. Achtereenvolgens heeft
‘groen’ hier de betekenis van onwetendheid, lijkt
altijd beter te zijn, kwaad worden en een beginneling.
Het woord groen wordt echter ook gebruikt
om zaken aan te duiden die gezond(er) of beter
zouden zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld
maar aan groene producten (die o.a. zonder
bestrijdingsmiddelen op de markt komen) of groene
energie (energie die geen schade veroorzaakt aan
het milieu). Groen wordt vaak gebracht als zou dit of
dat gezond(er) zijn om te eten of te gebruiken. In dat
licht bezien wordt er ook wel gesproken over ‘groen
leven’. Een gezonde manier om zelf te leven en met
anderen om te gaan.

Mooie gedachten die echter wel enige kennis van
zaken nodig hebben. Welaan, hierover valt overal
genoeg te lezen. Al snel kom je dan in aanraking met
het gegeven dat wij als mensen niet gezond leven en
verkeerd met de aarde omgaan. We verspillen te veel
en bekommeren ons niet of te weinig om het afval.
We verbruiken te veel grondstoffen van de aarde,
vervuilen de lucht en het water. We halen producten
uit alle hoeken van de wereld om het zo goedkoop
mogelijk op de markt te kunnen brengen, met een
zo hoog mogelijk winstpercentage. Je hoort, leest en
ziet op tv dat we het anders moeten gaan doen. Dat
is helemaal waar, maar dat is een hels karwei. Daarom
zal dit proces in kleine stapjes moeten gaan, samen
en in goed overleg met elkaar.
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Het is een enorme klus, maar gelukkig kunnen we
klein en dichtbij beginnen. Denk bijvoorbeeld alleen
maar eens aan: ‘Hoe houden we onze wijk schoon?’,
of: ‘Hoe houden we onze flat netjes en schoon?’. En
als je grofvuil hebt, bel je dan Irado? Of zetten we
dit gewoon buiten voor de deur en dan maar hopen
dat de buurman in actie komt? Ja, met zulke kleine
dingen begint het dus. En wat blijkt? Soms weten
mensen gewoon niet wat ze moeten/kunnen doen of
wie er gebeld moet worden om het vuil weg te halen.
Wellicht kunnen we in de hal van onze flatgebouwen
daarom wat telefoonnummers en sites met informatie
aangeven. Iedereen zou het huishoudelijk reglement
van de flat in zijn keuken kunnen ophangen. En zo
zijn er nog meer ideeën. Belangrijk zijn respect en
vertrouwen in elkaars goede bedoelingen, elkaar
opzoeken en samen steeds weer oplossingen willen
vinden. Dat is een gezonde ‘groene instelling’ die past
in onze mooie wijk Groenoord.
Vanuit de wijk werd het volgende aangedragen:
Gooi a.u.b. geen eten vanuit de flats naar beneden!
En, laten we geen plastics en grofvuil in de containers
gooien en kartonnen dozen opvouwen en daarna in
de papierbak doen. Werk genoeg dus met z’n allen,
schouders eronder en samen aan de slag voor een
schoon en groen Groenoord!
Aad C. Koremans, voorzitter/woordvoerder van
de Groenoord Belangen Groep
Twitter: GroenoordBel_GrFb
Facebook: Groenoordbelangengroep

C O L U M N
Berthy Prins
De natuur moet z’n loop hebben
Tijdens de lockdown in mei vroeg
mijn kleinzoon of ik foto’s wilde
maken van wilde bloemen, voor zijn
werkstuk. Gelukkig lag er een redelijk
fototoestel te wachten op precies zo’n
opdracht. Door de eindeloze speurtochten in de buurt wisselde
mijn interesse voor gestreamde opera’s en klassieke concerten
van plaats met het fotograferen van flora en fauna. Lekker buiten
bezig met fantastisch weer was een goed alternatief voor het
ongezonde hangen voor de TV. Ik kreeg er plezier in om alle
bloemetjes (en bijtjes) van Groenoord op de foto te zetten.

NIEUWE COLLEGA
Zoals u elders in het
Groenoord Magazine kan
lezen, geniet collega Sjoukje
Boers van haar welverdiende
pensioen. Het WOT heeft
vanuit Senioren Welzijn
een nieuwe collega mogen
verwelkomen; zij stelt
zichzelf graag voor aan de
wijkbewoners:

Helaas was het niet alleen maar genieten. Op een dag kwam
ik langs de mooie treurwilgen aan het Valeriuspad en tot
mijn schrik lag er zo’n beauty omgezaagd op de grond. Een
jongetje zag/hoorde mijn reactie en vertelde dat de boom
was getroffen door de bliksem. Wat een verdriet!
Ook ergerde ik me tijdens mijn wandelingen aan groene e-scooters
op de trottoirs. Soms vier tegelijk op de hoek van het Bachplein. Een
eindje verderop weer een, midden op ’t fietspad! Ouderen, vooral die
met een rollator, hebben problemen om langs die obstakels te lopen.
Auto’s staan wel in parkeervakken, waarom die lompe scooters niet?
Tijdens een flinke wandeling rijst de noodzaak om de blaas te legen
en de door pollen en rondvliegende zaadjes opgewekte niesbuien
versterken die aandrang. En man, oh man, wat verkleint dat de
actieradius. Vooral onze leeftijdsgroep heeft daar toenemend last
van. Maar waar kan je dan terecht in coronatijd? Doorlopen naar de
Maasboulevard? Want daar staat een plashok. Van €90.000! Maar nee,
dat is te ver, dat red ik niet. En wildplassen is voor een dame geen optie.

Hallo, ik ben Nadine Isaac en werk
sinds 1 maart van dit jaar met veel
plezier als ouderenadviseur bij het
Wijkondersteuningsteam in de wijk
Groenoord. Ik ondersteun oudere
wijkbewoners graag bij hulpvragen
op het gebied van zorg, welzijn en
inkomen. Ik doe dit door met hen
mee te denken en samen met hen
naar een passende oplossing te
zoeken.

Zou er bij de renovatie van het Bachplein misschien een openbaar
toilet ingecalculeerd kunnen worden? Niet zo’n stinkende, unisex,
kunststof cabine die soms bij de markt staat, maar eentje met
een aardige ‘toiletjuf’, die alles lekker fris houdt! Hoeft geen
duizenden euro’s te kosten hoor. En ik heb er echt wel 50 cent voor
over om daarna opgelucht weer verder te kunnen wandelen.

WINNAAR PUZZEL 16
Uit de goede inzendingen
hebben we Lotte Marsman
geloot die deze keer de bos
bloemen mag ontvangen.
Dubbel feest want ze is
ook net bevallen van een
dochter!
De oplossing was:
Mark Rutte.
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;
1 augustus;
1 november.

Sommige activiteiten
zijn i.v.m. de
coronamaatregelen nog
niet van start gegaan.

We krijgen alleen controle over het virus als iedereen
zich aan de basisregels houdt: hygiëneregels, regels om
afstand te houden en regels voor het vermijden van
drukte.

Informeer bij uw
contactpersoon of een
activiteit doorgaat.

l blijf bij klachten thuis en laat u testen
l houd 1,5 meter afstand van anderen
l was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog
l vermijd drukte

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
Evenement Watermouse Jozef Oreliosingel
‘t Fransje
Van Beethovenplein

14
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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. vanaf 21 aug. tĳdelĳke locatie
Activiteitenruimte Beethovenﬂat
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 - 12.00
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
09.00 - 12.00
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
MAROKAANSE MANNEN
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
09.00 - 12.00
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

SEPTEMBER, OKTOBER EN NOVEMBER 2020
Woensdag activiteit

locatie

bĳzonderheden

contact

19.00 - 21.00 KAARTEN MAKEN
19.00 - 21.00 MAROKAANSE MANNEN
19.30 - 21.30 KOOR

Het Zimmertje
Groenoordhuis
Van Beethovenplein

workshop

06 - 51 22 31 68

om de week

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
13.00 - 14.00
14.00 - 16.00
14.00 - 17.00
17.00

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

Groenoordhuis-Midden, Bart Verhallenplein 50a
06 - 43 91 10 58
Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
06 - 24 99 37 85
Van Beethovenplein
010 - 470 51 58
Van Beethovenplein
010 - 470 51 58
Van Beethovenplein
3e donderdag v/d maand
010 - 470 51 58
‘t Fransje
benedenruimte Lisztplein
06 - 45 09 34 57
buiten op het gras bĳ Het Zimmertje Brahim: 06 - 34 94 12 52, Rico: 06 - 28 12 11 77
De Weerklank
010 - 471 80 09
Het Zimmertje
06 - 34 71 00 40
De Weerklank
1e en 3e v/d maand, aanmelden: 010 - 471 80 09
warme maaltĳd e 5,- soep e 4,50 Aanmelden verplicht
Gymzaal Loep
vanaf 12 jaar
06 - 18 96 44 57
Gymzaal Loep
voor iedereen van 6 tot 99 jaar
06 - 34 55 38 38
Het Zimmertje
aanmelden verplicht
06 - 51 22 31 68

Vrĳdag

activiteit

locatie

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 vanaf 21 aug.
ONTMOETING BEWONERS
MEIDENCLUB (inschrĳven!)
DINEREN
HUISWERKBEGELEIDING
ACTIVITEIT VOOR JONGEREN
DANSLES

Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
Groenoordhuis-Midden
De Weerklank
tot 8 juli, contact: Beverly Brown
tĳdelĳke locatie Activiteitenruimte Beethovenﬂat
‘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

locatie

bĳzonderheden

contact

17.00 - 18.00 SPORT EN SPEL voor kinderen Gymzaal Loep
18.30 - 20.00 SPORTINSTUIF voor jongeren 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
BLĲF IN BEWEGING
ONTMOETINGSMIDDAG
MANNENCLUB
GEZAMENLĲKE MAALTĲD

Zaterdag activiteit

bĳzonderheden

SC Support

contact

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

1 t/m 8 oktober Week van het Geluk, kĳk voor het programma in Groenoord t.z.t. op de website www.schiedam-groenoord.nl

Fotografieliefhebbers opgelet: het fotografieproject ‘Dit is Schiedam’ gaat van start!
De startbijeenkomst vindt plaats op maandagavond 28 september in de Korenbeurs.
Meer informatie en aanmelden via de webpagina: www.dit-is-schiedam.nl.
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TINY FOREST ‘T GROENOORDJE
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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Groenoord Magazine wordt mede
mogelijk gemaakt door:

De gemeente Schiedam legt samen met IVN Natuureducatie
drie Tiny Forests aan, minibossen ter grootte van een
tennisbaan. De eerste aanplant is in maart 2020 gerealiseerd
in de wijk Groenoord, Tiny Forest ’t Groenoordje. Voor
dit minibos zijn de gemeente en IVN nog op zoek naar
enthousiaste buurtbewoners die samen met de school
willen bijdragen aan het onderhoud en gebruik van het bos.
Aanmelden kan via: www.ivn.nl/provincie/zuid-holland/
aanmelden-tiny-forest-vrijwilligers.

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 dit ‘buitenlokaal’
over de Nederlandse
natuur. Buurtbewoners
ontmoeten elkaar op een
prettige en gezonde plek
of organiseren hier de
buurtbarbecue. Een minibos
in de buurt zorgt bovendien
voor verkoeling op warme
dagen, meer biodiversiteit en
waterberging bij zware regenval.

WIL JIJ
ER OOK BIJ
BETROKKEN
ZIJN?

Tiny Forest ‘t Groenoordje
Gemeente Schiedam is geselecteerd als een van de zestien Tiny
Forest partnergemeenten in Zuid-Holland. Dit voorjaar is het eerste
minibos aangeplant in Groenoord. Door COVID-19 kon de feestelijke
opening in maart niet doorgaan, maar er wordt nog gezocht naar
een alternatief. Eind 2020 en begin 2021 volgen de andere twee
minibossen. De gemeente doet dit niet alleen, maar samen met de
buurt en scholen. Het bos wordt immers van en voor de buurt en
de naburige school.
’t Groenoordje is
geadopteerd door twee
scholen, de basisscholen
Loep en El Furkan. Zij
krijgen les in het bos en
doen onderzoek naar de
bomen. Buurtbewoners
kunnen ook gebruik
maken van het bos,
bijvoorbeeld voor een
buurtoverleg of om
lekker weg te dromen.

Onderhoud en beheer

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het onderhoud van een
Tiny Forest of wil je er op een andere manier bij betrokken zijn?
Meld je dan aan als Tiny Forest vrijwilliger!
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