
1W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

  SAMEN WONEN, WERKEN, LEVEN EN RECREËREN IN SCHIEDAM GROENOORD • MAART 2018• NUMMER 7WWW.SCHIEDAM-GROENOORD.NLSCHIEDAM-GROENOORD.NL

4

SAMEN WONEN, WERKEN, LEVEN EN RECREËREN IN SCHIEDAM GROENOORD • DECEMBER 2020 • NUMMER 18

SCHIEDAM-GROENOORD.NL

WWW.SCHIEDAM-GROENOORD.NL

3

5

VRIJWILLIGER
AAD BAKKER EN 
MACROFOTOGRAFIE POLITIEKIDS

GROENOORD
BEËDIGD!14

6

TITEL

GEEN GELD OM TE SPORTEN?
HET JEUGDFONDS HELPT!

PYRAMIDEWONING 
IN NOORD

GROENOORD
ZICHTBAAR IN
DE WIJK

7

EEN PAARD
ALS HUISDIER



2

INHOUD

Beste Groenoorders 2

Schiedammers maken geluk 3

Ad Bakker, vrijwilliger aan het woord 4

Over de grens, pyramidewoning  5

Politiekids 6

Jeugdfonds Sport & Cultuur 7

Kerstwensen 8

Kerstrecepten 9

Nieuwe Energie voor Schiedam 10 - 11

Wordt de droom voor Groenoord 

werkelijkheid? 12

Column 13

Fietsmaatjes Schiedam 13

Een paard als huisdier 14

Bereikbaarheid WOT en DOCK 15

Woordzoeker 16

Arthur van Hienen neemt afscheid 16

            

Coverfoto: Adri Edenburg

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

WILT U 
VRIJWILLIGERS-

WERK DOEN?

Wie wil zo af en toe 
kleine afgebakende 

klusjes doen voor mede- 
bewoners uit uw wijk? 

Neemt u dan 
contact op met:

Orhan Zengin (WOT)
06 -10 55 31 90

Toen de vorige uitgave van het magazine 
uitkwam zaten we middenin de eerste 
fase van Covid-19. Een zware tijd. 
Ik weet nog dat we als gemeente, 
als instellingen in de wijk en als 
wijkbewoners niet wisten wat ons 
overkwam. Wat nu? Hoe zorgen we 
ervoor dat we mensen helpen die door 
de pandemie niet kunnen voorzien in 
hun basisbehoeften? Hoe kunnen we 
helpen en toch de vereiste afstand tot elkaar bewaren? 
Hoe kunnen we, met inachtneming van de regels, activiteiten 
opzetten om te voorkomen dat risicogroepen vereenzamen?

Ja, we zaten toen even met onze handen in het haar. Maar gelukkig konden 
we bouwen op een breed wijknetwerk. Mij is toen extra duidelijk geworden 
hoe belangrijk zo’n netwerk is; een netwerk bestaande uit actieve bewoners, 
vrijwilligers, wijkprofessionals en gemeente. Een wijknetwerk ontstaat niet 
vanzelf. Daar is jarenlang in geïnvesteerd. En daar hebben wij tijdens die 
eerste fase van corona enorm van geprofi teerd. Je kunt dan snel de koppen 
bij elkaar steken en een actieplan opzetten. We hadden binnen twee weken 
een plan klaar en het werk werd verdeeld. Bewoners die daar behoefte aan 
hadden, werden geholpen met boodschappen en medicijnen. Activiteiten 
zoals Balkon in Beweging werden georganiseerd om mensen in beweging te 
brengen en wat contact met hun omgeving te bieden. Ook werd er alles aan 
gedaan om de spreekuren van het Wijkondersteuningsteam in aangepaste 
vorm voort te zetten en konden acute hulpvragen opgevangen worden.

Veel Groenoorders boden zich spontaan aan om een handje te helpen. 
Wijkbewoners die we eerder nog niet kenden. Mensen wisten dus waar en 
bij wie ze moesten zijn. Ook daarin is het belang van een sterk wijknetwerk 
zichtbaar geworden. Los van dit netwerk hebben vele Groenoorders hun 
familie, naasten, vrienden en buren geholpen in die eerste fase van corona. 
Door al deze inzet hebben we zowel op wijk- als op landelijk niveau de 
pandemie onder controle gekregen. Nogmaals dank aan iedereen.

Nu zitten we in fase II. Het aantal besmettingen neemt weer toe. De 
maatregelen zijn aangescherpt. Dat was te verwachten. Maar er is een 
belangrijk verschil met fase I. We hebben namelijk ervaring opgebouwd 
en gezien dat we een sterk netwerk hebben waarop we kunnen leunen. 
U kunt ons helpen door daadwerkelijk uw hulp aan te bieden, maar ook 
door met uw vragen, ideeën en signalen contact op te nemen met de juiste 
mensen. Let u de komende periode daarom goed op de informatie die door 
de gemeente en door de instellingen in de wijk verspreid zal worden. Daarin 
zullen de juiste contactgegevens vermeld staan. Door deze te gebruiken, 
draagt u eraan bij dat alles op één plek terechtkomt. 

Op dit moment zijn er gelukkig nog geen grote problemen in onze wijk en 
stad. Het gewone leven gaat door. En wij staan dus klaar. De grootste hulp 
die u kunt bieden, is de regels na te leven en daardoor uzelf en anderen 
gezond te houden. 

Ik hoop dat dit de laatste keer zal zijn dat ik een ‘corona-bericht’ schrijf voor 
dit magazine. Blijf gezond voor uzelf en uw omgeving!

Met vriendelijke groeten,

Hüseyin Kalyoncu
wijkregisseur Centrum en Groenoord 

BESTE GROENOORDERS

helpen en toch de vereiste afstand tot elkaar bewaren? 
Hoe kunnen we, met inachtneming van de regels, activiteiten 
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Covid blijft voorlopig nog wel even ronddwalen en de maatregelen zijn weer aangescherpt. 
Daarom is Netwerk Groenoord bij elkaar gebracht om de bewoners een steuntje in de rug te 
geven. Dit onder de noemer ‘Schiedammers maken geluk’.

SCHIEDAMMERS MAKEN GELUK

Vanuit het thema ‘Schiedammers maken geluk’ werken 
we aan twee onderwerpen:
• Zichtbaarheid: Netwerk Groenoord zet zich in voor 
de bewoners van de wijk. Er zijn groene hesjes gedrukt 
zodat Netwerk Groenoord zichtbaar is op straat, 
bijvoorbeeld om met bewoners een praatje te maken.
• Goodiebag: We gaan bewoners aan de deur 
bezoeken met een tasje (goodiebag) vol informatie 
en een cadeautje. Dit kunnen bewoners zijn die al bij 
ons bekend zijn, maar ook ‘nieuwe’ bewoners kunnen 
aangemeld worden voor een bezoek aan de deur.
Daarnaast komt er een inzamelingsactie voor 
boodschappen. We willen heel graag noodpakketten 
kunnen uitreiken wanneer dat nodig is.  

Wie zijn de groene hesjes
De groene hesjes die u op straat kunt tegenkomen zijn 
professionals, vrijwilligers en actieve buurtbewoners. 
Ze zijn in de wijk actief om bewoners wat aandacht en 
steun te bieden.  

Vrijwilliger aan het woord
‘Ik ben Said, een nieuwe bewoner in Groenoord. Sinds 
kort loop ik mee met de groene hesjes, om de wijk en 
andere actieve bewoners te 
leren kennen. Ik woon net 
twee jaar in Groenoord en 
wil graag meedoen in de 
wijk. Met de ondersteuning 
van Brahim van DOCK en 
Orhan van het WOT, heb ik 
samen met andere buren 
een mannengroep opgezet. 
Eén keer per week komen 
we bij elkaar en praten we 
over de samenleving en 

actuele onderwerpen. We 
willen het niet alleen bij 
mannen houden, vrouwen 
zijn ook welkom. Wij 
hadden behoefte aan een 
plek waar we met elkaar 
kunnen praten over de 
dingen die spelen in onze 
samenleving en wat wij 
als bewoners voor elkaar 
kunnen betekenen.’

‘Ik vond het leuk dat Netwerk Groenoord mij 
benaderde om mee te lopen. Top! Want wij zijn samen 
voor de wijk en in de wijk bezig en op deze manier leer 
ik andere bewoners kennen. Ook leer ik de organisaties 
in Groenoord beter kennen en hoor ik wat zij allemaal 
doen. Ik hoop hier in de toekomst nog meer van te 
zien. De tasjes rondbrengen vond ik leuk om te doen, 
vooral om een blij gezicht te zien bij ontvangst. Ik wil 
bij deze Ibrahim, Judith, Suad, Sjouke en de rest van 
het team bedanken voor de succesvolle actie tegen 
eenzaamheid. Ook wil hen bedanken voor de goede 
samenwerking en de warme ontvangst binnen het 
netwerk.’

Groeten, Said. Ali A.E.H
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
Ad Bakker geniet met volle teugen

Mijn naam is Ad Bakker. Ik ben 
bijna 66 jaar oud. Met mijn 
elektrische rolstoel kan ik bijna 
overal weer komen waar ik 
vroeger ook kwam. Men vroeg 
of ik vrijwilliger wilde worden in 
De Groene Raat. Daar geef ik nu 
rondleidingen in de thematuinen. 

Het is echt de moeite waard om 
De Groene Raat eens te bezoeken. 
De theetuin is geopend op 
woensdag en zondag van 12.00 
- 16.00 uur. Ik geef in deze tuin 
ook les in macrofotografi e. Hierbij 
maak ik gebruik van goedkope 
middelen, zodat iedereen 
prachtige macro’s kan maken. 
Daar is echt geen dure macrolens 
voor nodig. Dat dit waar is, bewijs 
ik keer op keer door in Nederland, 
maar ook internationaal, prijzen te 
winnen.

Deze fotografi ecursus geef 
ik tevens in de Boshoek, een 
educatief natuurcentrum op het 
Bospad 3. Ook deze plek is de 

moeite waard om te bezoeken 
en zeker voor kinderen heel 
interessant. De heemtuin is leuk 
om te bekijken en binnen is 
veel te zien, zoals de fauna van 
Nederland in een diorama met 
opgezette dieren. Veel van deze 
dieren zullen de meeste mensen in 
de vrije natuur waarschijnlijk nooit 
tegenkomen. 

De Boshoek is op dinsdag van 
10.00 - 12.00 uur geopend en 
zaterdags van 10.00 - 14.00 uur.
Dan vergeet ik nog te zeggen dat 
ik veel columns schrijf in diverse 
kranten en bladen, bijvoorbeeld 
over insecten. 

Zoals u ziet heb ik weer een druk 
bestaan gekregen. Geef de moed 
dus nooit op, want wonderen 
bestaan nog steeds en daar ben ik 
het levende bewijs van. Elke dag 
geniet ik nog met volle teugen 
van het leven. Ik hoop u snel een 
keer te mogen ontmoeten op één 
van deze twee locaties.
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
Ad Bakker geniet met volle teugen

Mijn naam is Ad Bakker. Ik ben 

Na een sportief en druk leven kwam Ad door vervelende omstandigheden 
in een rolstoel terecht. Hij kreeg te horen dat hij niet lang meer op deze 
aardbodem zou vertoeven. Maar nu, vier jaar verder, voelt Ad zich nog steeds 
prima en leidt hij weer een actief leven.
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OVER DE GRENSOVER 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 nam zij een kijkje in een 
pyramidewoning.

Ongeveer 31 jaar geleden is in Schiedam-Noord een project van start 
gegaan voor het bouwen van piramidewoningen. Het zijn zestien 
houtskeletbouw-woningen in piramidevorm; met schuine vormen en 
de ramen op het zuiden om de stookkosten laag te houden. Ze liggen 
wat verscholen aan de zijkant van de Harreweg. Je waant je hier op een 
vakantieadres: rustig, veel groen en bloemen.

In de eerste acht jaar, voordat de 
daadwerkelijke bouw kon starten, 
waren er veel onderhandelingen 
met de gemeente nodig. 
Daarvoor werd een stichting in 
het leven geroepen, Stichting 
Piramidewoningen Schiedam. 
Ad Groenewegen en Fred 
Lelieveld zijn er vanaf het begin 
bij betrokken geweest. Eén van 
de vele uitgangspunten voor het 
project was dat bewoners de 
vrijheid hadden om de indeling 
te bepalen en het zelf moesten 
kunnen vervaardigen. Dat zou 
een lagere kostprijs voor de 
woning opleveren. Een andere 
wens was het toepassen van 
milieuvriendelijke materialen.

Fred vertelt: ‘De huizen zijn 
casco opgeleverd: het dak en 
een betonnen vloer, dat was het. 
Als eigenaar kon ik alles op mijn 
eigen manier indelen. Dit betrof 
niet alleen de indeling van het 
huis. Ook de leidingen, de pui en 
de grote vijver in de tuin, gaten 
voor het riool, vloerverwarming, 
enz. moesten worden getekend, 
gegraven en aangelegd. Dat heb 
ik allemaal zelf gedaan. Mijn 
buurman Ad heeft weer andere 
keuzes gemaakt en gerealiseerd. 
We konden ook kiezen hoe groot 
of klein de ramen zouden worden 
en of ze aan de voor-, zij- of 
achterkant zouden komen. Dat 
was heel prettig in verband met 
de stand van de zon.’ Hoewel 
het merendeel van de bewoners 
de indeling zelf heeft bepaald 
en uitgevoerd, waren er ook 
mensen die daarvoor de hulp van 
de gemeente inriepen. De wijk 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
bijzonder architectonisch plaatje, 

waar iedere piramidewoning zijn 
eigen, persoonlijke stempel op 
drukt.

We staan in de tuin van Fred. 
Ruim, goed onderhouden en met 
een oosters tintje. Er is een grote 
vijver met prachtige koi karpers. 
Deze laten zich graag voeren en 
zelfs aaien. Fred werkte vroeger 
in het onderwijs, maar nu reist hij 
veel. Als hij thuis is heeft hij veel 
bezoek van de buurtkinderen, 
die bij hem komen spelen en 
met mooi weer zelfs in de vijver 
mogen zwemmen. 

Wij mochten ook binnen een 
kijkje nemen. Daar troffen we 
gezellige, ruime kamers en 
een open keuken. Een modern 
interieur met frisse kleuren. 
Als je van buiten naar binnen 
kijkt, verwacht je niet dat het 
zo groot is. Het was leuk om 
kennis te maken met deze mooie, 
bijzondere buurt. We bedanken 
Fred voor zijn gastvrijheid en 
Ad voor de interessante en 
informatieve foto’s en wensen 
hen succes met alles waar zij mee 
bezig zijn.
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POLITIEKIDS, 
EEN PROJECT VAN POLITIE SCHIEDAM

Guido: ‘Tijdens de voorbereidingen voor de Week van 
het Geluk in Groenoord kwamen we op het idee om 
dit project ook naar Schiedam te halen. Samen met 
Judith Grootfaam van DOCK en Corne op ’t Hof van 
stichting Lekker Bezig hebben we een school 
uitgekozen die in aanmerking kwam voor het project. 
Uiteindelijk is dit groep 7 van IBS El Furkan 
geworden. De gemeente Schiedam heeft bijgedragen 
in de kosten voor de veiligheidsvestjes en caps voor 
de kinderen.
 
In het kort komt het project erop neer dat de 
leerlingen van groep 5 of 6 door de teamchef of 
burgemeester worden beëdigd als politiekid. Daarna 
gaan zij de politie een paar keer helpen met laag-
drempelige acties in de wijk. Hierbij kun je onder 
andere denken aan: snelheidscontroles in de wijk, 
waarbij de politiekids de overtreders aanspreken en 
hen wijzen op de gevaren van hun gedrag, het uit-
delen van preventiemateriaal in een buurt waar veel 
inbraken c.q. diefstallen plaatsvinden en een ‘witte 
voetjes’-actie tijdens donkere dagen.
 
Voordat de kinderen zichzelf politiekid mogen 
noemen, moeten ze net als de echte politieagenten 
een sporttest afleggen en krijgen ze een kennistoets 
over het werken bij de politie. Iedereen slaagt 
uiteindelijk, maar de kinderen waren superfanatiek en 
enthousiast.
 
We zijn van plan dit vier keer per jaar te doen. 
Wijkagenten in Schiedam kunnen bij mij een school 
aandragen. Hoe het selectieproces precies gaat 
verlopen weet ik nog niet precies. Meer informatie 
over de inhoud van het project kun je vinden op de 
website: politie.nl/themas/politiekids.
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Politiekids krijgen instructie in politievaardigheden.

Leerlingen van groep 7 van IBS El Furkan worden beëdigd.

Guido de Vos is werkzaam als senior 
Gebieds Gebonden Politiezorg (GGP) 
Jeugd. Hij vertelt ons iets over het project 
Politiekids. Een project dat niet nieuw is, 
maar wel een primeur voor Schiedam.
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Te weinig geld?
Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. We betalen de contributie / het 
lesgeld en eventueel spullen zoals sportkleding, dans-
schoenen of de huur van een instrument.

Zo kan een kind meedoen
Ouders kunnen zelf geen bijdrage aanvragen. Daar 
is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leer-
kracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, jeugd-
hulpverlener of het sociaal wijkteam. Als de aanvraag 
ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken 
sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt 
direct betaald aan de club of instelling waar het kind 
op les gaat.

Wilt u een aanvraag doen of heeft u een 
vraag? Intermediairs in de wijk Groenoord 
zijn:
•  Het WOT (WijkondersteuningsTeam), bereikbaar via 

010 - 754 15 15.
•  Op de Wijkochtend elke vrijdag van 09:00 - 12:00 

uur (i.v.m. corona alleen op afspraak via 
   jgrootfaam@dock.nl of 
   06 - 20 32 05 80).
•  Heeft u naast uw aanvraag nog 

aanvullende vragen, neemt u dan 
contact op met Rico Hulleman, 

  06 - 28 12 11 77 of 
  rhulleman@dock.nl. 
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GEEN GELD OM TE SPORTEN? WIJ HELPEN! 
Sporten, dansen, muziek maken, tekenen en zingen zijn leuk en belangrijk. Kinderen 
leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het 
is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit, 
presteert beter!

MEEDOEN=

MEER KANSEN!

WIJ ZITTEN WEER 

BETER IN ONS VEL
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‘Laten we voor elkaar 

een lichtpuntje zijn

in de komende

donkere dagen’.

Yve� e  Neuschwanger

stadsdichter

donkere dagen’.
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‘Mijn wens is dat iedereen 

in Jezus gelooft en door 

zijn genade wordt gered. 

Want God houdt 

van ons.’

Soraida de Jongh, Aldi

‘Plantenbeurs wenst iedereen een goed, maar vooral gezond kerstfeest! Groetjes Team Plantenbeurs.’ 

Berry LueskenPlantenbeurs

‘Laten we ons in deze moeilijke 
tijden vasthouden aan 

hoop, liefde en 
verbondenheid!’

S. Aslan, huisarts

‘Laten we voor elkaar 
Yve� e  Neuschwanger

stadsdichterYve� e  Neuschwanger

stadsdichterYve� e  Neuschwanger
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Want God houdt 
Want God houdt 
Want God houdt 

van ons.’

‘De wens van de RET 

buschauffeurs is dat 

we een beetje rekening 

houden met elkaar.’

Buschauff eurs RET

‘Ik wens iedereen fi jne 

kerstdagen vol vrede, 

liefde en gezondheid!

En een inspirerend 

en creatief 2021.’

Souad Achour 

Stichting Inclusia

‘Ik wens meer saamhorigheiden leefbaarheid in onze wijk Groenoord.’

Jan van OssaanenHBV Groenoord

‘Whatever was the highest, 
sweetest or most wonderful 
emotion in your life, make 

that the baseline.’

Winston Lieveld
Ham schilder

En een inspirerend 

en creatief 2021.’
en creatief 2021.’

‘Ik wens meer saamhorigheid

‘Ik wens meer saamhorigheiden leefbaarheid in onze 

Jan van Ossaanen

en creatief 2021.’

‘Wees lief voor 
elkaar. Aandacht 
doet wonderen.’

DOCK, Judith Grootfaam
WOT, Lo� e Noordermeer
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Nasi kuning
Nasi kuning is gele rijst. Een feestrijst, want in 
Indonesië serveert men gele rijst bij feesten, 
ceremonies en om gasten welkom te heten. 
De rijst heeft een symbolische betekenis. Het 
staat voor een berg goud. Het brengt geluk, 
welvaart, rijkdom en waardigheid. Nou, wat 
wil je nog meer?

Ingrediënten:
● 500 gram basmatirijst
● 1 stengel sereh
● 2 daun pandan (pandanblad)
● 1 daun salam
● ½ theelepel zout
● 1 Theelepel kunyitpoeder

Bereiding:
Zet de rijst een nacht in een pan met veel water. Giet het water de volgende dag af tot er nog één vingerkootje boven 
de rijst staat. Knip de bovenkant van de sereh af. Bind de serehstengel, de daun pandan en de daun salam samen en 
doe dit tuiltje in de pan met rijst. Voeg het zout en kunyitpoeder toe en roer alles door elkaar. Breng de rijst op hoog 
vuur aan de kook, draai zodra het water kookt het vuur laag en roer de rijst regelmatig tot het water is verdampt. Doe 
de rijst in een stomer en stoom hem in ongeveer 20 minuten gaar.
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de rijst in een stomer en stoom hem in ongeveer 20 minuten gaar.

Ingrediënten:
● 500 gram basmatirijst
● 1 stengel sereh
● 2 daun pandan (pandanblad)

‘Mijn wens is dat iedereen 

in Jezus gelooft en door 

zijn genade wordt gered. 

Want God houdt 

van ons.’

Soraida de Jongh, Aldi

Kue nastar - ananaskoekjes
In Indonesië zelf zijn deze ananaskoekjes erg 
geliefd. De Indonesische naam is Kue Nastar.

Ingrediënten:
● 250 gram bloem 
● 150 gram boter
● 100 gram rietsuiker
● 3 eieren, waarvan 2 eieren alleen de eidooiers
● pot ananasjam
● zout, koekvormen en kwastje  

Bereiding:
  1) Boter op kamertemperatuur.
  2) Vel bakpapier op de bakplaat.
  3) Twee eieren scheiden.
  4) Kluts het derde ei, deze is voor het laatst.
  5) Oven voorverwarmen op 180 graden.
  6) Meng bloem, zout, rietsuiker en boter goed door elkaar.
  7) Kneed het tot een soepele deegbal.
  8) Bestuif de aanrecht met bloem en rol de deegbal uit tot ongeveer 4 mm dikte.
  9) Steek rondjes uit van ongeveer 4 cm doorsnede. Dit kan je bijvoorbeeld doen met een eierdop.
10) Maak van het overgebleven deeg een dunne rol.
11) Leg de rondjes op de bakplaat met ruimte ertussen voor het uitzetten van het deeg.
12) Doe een theelepel ananasjam op de rondjes.
13) Plaats op de jam twee dunne strookjes deeg in de vorm van een kruis.
14) Bestrijk de koekjes met het geklutste ei.
15) Bak ze af op 180 graden.
16) Wacht ongeveer 20 minuten. Warm zijn ze erg lekker!

Selamat 
makan!

Zet de rijst een nacht in een pan met veel water. Giet het water de volgende dag af tot er nog één vingerkootje boven 

De rijst heeft een symbolische betekenis. Het 
staat voor een berg goud. Het brengt geluk, 
welvaart, rijkdom en waardigheid. Nou, wat 

2 daun pandan (pandanblad)

1 Theelepel kunyitpoeder

Zet de rijst een nacht in een pan met veel water. Giet het water de volgende dag af tot er nog één vingerkootje boven 
de rijst staat. Knip de bovenkant van de sereh af. Bind de serehstengel, de daun pandan en de daun salam samen en 
doe dit tuiltje in de pan met rijst. Voeg het zout en kunyitpoeder toe en roer alles door elkaar. Breng de rijst op hoog 

welvaart, rijkdom en waardigheid. Nou, wat 

Zet de rijst een nacht in een pan met veel water. Giet het water de volgende dag af tot er nog één vingerkootje boven 

3 eieren, waarvan 2 eieren alleen de eidooiers

  4) Kluts het derde ei, deze is voor het laatst.
  5) Oven voorverwarmen op 180 graden.
  6) Meng bloem, zout, rietsuiker en boter goed door elkaar.

  8) Bestuif de aanrecht met bloem en rol de deegbal uit tot ongeveer 4 mm dikte.

3 eieren, waarvan 2 eieren alleen de eidooiers

  4) Kluts het derde ei, deze is voor het laatst.

  6) Meng bloem, zout, rietsuiker en boter goed door elkaar.

  9) Steek rondjes uit van ongeveer 4 cm doorsnede. Dit kan je bijvoorbeeld doen met een eierdop.

Selamat 

  9) Steek rondjes uit van ongeveer 4 cm doorsnede. Dit kan je bijvoorbeeld doen met een eierdop.

Selamat 

Kue nastar - ananaskoekjes
In Indonesië zelf zijn deze ananaskoekjes erg 
geliefd. De Indonesische naam is Kue Nastar.

Ingrediënten:
● 250 gram bloem 
● 

● 

● 

● 
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Jan van OssaanenHBV Groenoord

‘Wees lief voor 
elkaar. Aandacht 
doet wonderen.’

DOCK, Judith Grootfaam
WOT, Lo� e Noordermeer
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Bewoner in beeld
Hoe is het leven in Groenoord? Hoe geeft Groenoord jou energie? 
Een buurtbewoner vertelt. Dit keer de 63-jarige Anneke Kalkhoven, 
de ogen en oren van de wijk.

‘Ik ben een geboren en 
getogen Schiedamse en heb 
een zoon, Nick, van 31 jaar. Ik 
woon al 32 jaar in Groenoord. 
Als vrijwilliger zet ik me 
fulltime in voor de Woonplus-
huurders in Groenoord, ik 
ben de ogen en oren van de 
wijk!  Ik ben bestuurslid van 
Huurdersbelangenvereniging 
Groenoord en help huurders 
met problemen of vragen. Ook 
organiseer ik kinderactiviteiten 
en help ik bewoners die een 
leuk idee voor de wijk hebben. 
We halen handtekeningen op 
en gaan in gesprek met de 
gemeente en IRADO. Zo is het 
panna-voetbalveldje er ook 
gekomen.’

Mooie bomen
‘Ik geniet van het groen. Vroeger 
hadden we een hond, daarmee 
gingen we heerlijk de wijk 
door. Helaas kan ik geen lange 
wandelingen meer maken. Maar 
mijn uitzicht maakt veel goed: 
gras, mooie bomen en spelende 
kinderen!’

Alles wat je nodig hebt  
‘De diversiteit en al die 
verschillende culturen maken 
Groenoord leuk. Alles wat je nodig 
hebt om fijn te kunnen wonen 
is hier: winkels, scholen, goede 
zorginstellingen, sporten, het 
zwembad en huiskamerprojecten 
voor senioren. Wat wil je nog 
meer?’

 Van het gas af 
‘Heel Nederland wil af van 
fossiele energiebronnen. De 
Woonplus-complexen kunnen 
redelijk eenvoudig klaargemaakt 
worden voor een aardgas-vrij 
leven. We krijgen hoe dan ook 
een nieuwe energiebron, of 
dat nou het warmtenet, zonne-
energie of een warmtepomp 
is. De aanpassingen moeten 
natuurlijk wel in goed overleg met 
alle betrokken organisaties en 
bewoners.’ 

Koppelen werkzaamheden
‘De complexen zijn bijna zestig 
jaar oud. Onze vereniging is 
altijd nauw betrokken geweest 
bij renovaties. Voor de overstap 
naar een nieuwe energiebron 
moet er worden verbouwd. Wij 
willen dat graag koppelen aan 
andere werkzaamheden. Denk 
bijvoorbeeld aan achterstallig 
onderhoud en het vernieuwen 
van de entrees en liften. 70% 
van de bewoners moet achter 
aardgas-vrij staan. Maar als we 
dat niet halen, mag dat geen 
reden zijn om dat achterstallig 
onderhoud en de nieuwe entree 
niet uit te voeren. Daar zetten wij 
ons voor in.’

Betere verwarming
‘Ik sta positief tegenover een 
nieuwe energiebron. Onze 
complexen hebben nog veel 
geisers; die zijn vervuilend en niet 
echt veilig. In de nieuwe situatie 
zijn we daarvanaf. Ook krijgen we 
een betere toevoer voor warm 
water en een betere verwarming. 
Maar elektrisch koken wordt voor 
mij nog wel een uitdaging haha!’

Anneke Kalkhoven

Foto: Bob van der Vlist.
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Actie energiebesparing 2020
Voor wie nu als woningeigenaar al aan de slag wil met energiebesparende 
maatregelen: het is nog mogelijk om gebruik te maken van een aantrekkelijke 
actie van het Servicepunt Woningverbetering.

Voor wie nu als woningeigenaar al aan de 
slag wil met energiebesparende maatregelen: 
het is nog mogelijk om gebruik te maken van 
een aantrekkelijke actie van het Servicepunt 
Woningverbetering.

Tot 31 maart 2021 kunt u tot een bedrag van 
€ 90,- gratis energiebesparende producten en 
diensten bestellen. Gaat u over de € 90,- heen, 
dan pas zijn de resterende kosten voor u.

U kunt kiezen uit meer dan 80 producten, 
waaronder een woningopname en/of een 
adviesgesprek. Voor deze actie werken wij 
samen met de WoonWijzerWinkel (WWW) in 
Rotterdam.

Voor verhuurders gaat de gemeente 
een aanvraag doen bij de net geopende 
subsidieregeling. Op het moment dat deze 
middelen zijn toegekend, wordt de regeling ook 
uitgebreid naar verhuurders en zullen wij daar 
natuurlijk over berichten.

Meer informatie en aanvragen: 
www.servicepuntwoningverbetering.nl/nl/
schiedam/actie-energiebesparing-2020.

11



12

WORDT DE DROOM VOOR GROENOORD 
WERKELIJKHEID?
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Vanaf 2017 is Woonplus samen met de gemeente en bedrijven als Eneco en Stedin op pad gegaan 
om samen hun droom voor Groenoord waar te kunnen maken. Deze organisaties willen de wijk 
aardgasvrij maken. Het plan is een aansluiting te maken met de pijplijn van Eneco die onze 
woningen met restwarmte van de AVR (Afvalverwerking Rijnmond) gaat verwarmen.

Rapporten
Om dit plan te kunnen realiseren werd een convenant 
(afspraak) opgesteld en getekend. Ze zouden samen 
optrekken om die droom waar te gaan maken. 
Rapporten werden geschreven, met voorstellen hoe 
een en ander uitgewerkt zou kunnen worden. Hierbij 
werd gemeld dat er sprake was van participatie 
van burgers, iets dat in de praktijk slechts een 
toehoordersrol bleek te zijn. Tevens waren er vele 
vraagtekens over wat dit precies voor de gemeente en 
de bewoners zou kunnen gaan betekenen.

Burgerinitiatieven
De gemeente Schiedam heeft in haar beleid 
burgerinitiatieven en -participatie (= deelname) 
hoog in het vaandel staan. Om die reden 
werd de GroenoordBelangenGroep opgericht 
(met hierin vertegenwoordigd 13 Vve’s), de 
twee grootste huurdersbelangenverenigingen, 
bewonersverenigingen en een 
duurzaamheidsgroepering. Hoe verbaasd waren wij 
toen we merkten dat bij de gemeente participatie 

geen deelname, maar voornamelijk toehoren en 
luisteren betekent.

De GroenoordBelangenGroep (GBG)
Wij hebben ons als groep tot tweemaal 
toe uitgesproken in de inspraak bij de 
gemeenteraadscommissie. Hierbij hebben we 
aangegeven dat we het project van Woonplus en 
de Gemeente positief-kritisch benaderen. Wij willen 
echter eerst de woningen isoleren en dan pas kijken 
naar een andere manier van warmtevoorziening. 
Over de warmtevoorziening hebben we tal van 
vragen gesteld in het belang van de bewoners van 
Groenoord. Op vele vragen wachten we nog steeds 
op antwoord. Wij staan ervoor om datgene voor de 
inwoners van de wijk te doen waar iedereen beter van 
wordt! Voor ons betekent dat betaalbaar (blijvend), 
betrouwbaar en netjes in aanleg. Maar ook garanties 
over de warmteafgifte, altijd op de juiste temperatuur, 
en eventuele schade bij de aanleg. Er is nog een 
lange weg te gaan, maar er is nauwelijks tijd meer. In 
december moet de gemeenteraad beslissen of deze 
droom werkelijkheid wordt. Het is dan te hopen dat 
die werkelijkheid iedereen gelukkig gaat maken en 
dat het niet een begin van ellende wordt. Feit is dat 
er nog nergens een echt succesverhaal valt te vinden 
over warmtenetten. Wij blijven graag beschikbaar 
om in de voorliggende, korte tijd echt betrokken 
te worden door de gemeente en Woonplus om er 
zo nog het beste van te kunnen maken. Het zou 
schitterend zijn als we dat met elkaar mogen beleven!

Aad C. Koremans, voorzitter/woordvoerder van de 
GroenoordBelangenGroep.
Twitter: GroenoordBel_GrFb  
Facebook: Groenoordbelangengroep.



13W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

C O L U M N FIETSMAATJES
HEEFT DRINGEND 
VRIJWILLIGERS NODIG!

Wij krijgen steeds meer aanmeldingen 
van mensen die graag willen fi etsen 

met een fi etsmaatje.
Om onze gasten minstens één

keer in de veertien dagen te laten 
genieten van een heerlijke duofi etstocht 

hebben we meer vrijwilligers nodig! 

WIE WIL HELPEN?
Je krijgt instructie voordat je gaat fi etsen.

Ervaar hoe fi jn en dankbaar het is om dit 
voor een ander te mogen doen!

Bel Sjouke Boers 06 - 31 07 99 69.

Schiedamse 
stadsdichter

Yvette Neuschwanger

Sinds 2019 heeft 
Schiedam een 
stadsdichter: 

Yvette Neuschwanger. 
Als geboren en getogen Schiedamse schrijft 
Yvette gedichten over wat er in de stad speelt 
en leeft. Over zaken die aan Schiedam en de 
Schiedammers raken. Speciaal voor Groenoord 
Magazine schreef zij het volgende gedicht.

Iedereen heeft het altijd over

de donkere dagen

de donkere dagen voor kerst

maar die dagen begonnen

dit jaar al in maart

en het donker wordt steeds weer ververst

de donkere dagen

maken het ons moeilijk

ontnemen ons het zicht

maar ergens in de verte

ik weet het zeker

gloort een perspectief

brandt het licht

tot die tijd moeten we samen

dus wees zelf een lichtpuntje

met een lief woord, wat aandacht

of een klein gebaar

wees een baken

een anker

sta klaar voor de ander

houd oog en zicht op elkaar

Vriendelijke groeten, 
Yvette Neuschwanger

WINNAAR 17
Uit de goede 
inzendingen hebben we 
de heer 
C.G. van Kersen 
geloot die deze keer 
de bos bloemen heeft 
ontvangen. 
De oplossing was: 
5 - 4 - 4 - 5

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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Barbara Kimpel, bewoonster van Groenoord, weet er 
alles van. Zij bezit een prachtige, karaktervolle ruin 
(gecastreerde hengst) met lange, blonde manen en 
sokken. Hij heeft zijn plekje aan de Joppelaan, op 
de boerderij van Jan en Jetske van der Vlugt. In deze 
prachtige omgeving staat Jack Mo ’s zomers in de wei, 
maar nu het winter wordt en de nachten wel erg koud 
beginnen te worden, mag hij in zijn warme stal. Op de 
boerderij staan veel paarden en pony’s, maar ook koei-

en en dikbilstieren. 
Peach, een Shetlan-
der, staat met de 
grote Baron in één 
stal. Er is echter 
genoeg ruimte voor 
alle dieren. En ze 
vinden het heerlijk 
om aangehaald 
te worden. Op de 
grond ligt stro als 
bodembedekking 
en hooi en kuil 
als voer. En overal 
hangt de specifi eke 
stallucht.

Hoe oud is jouw paard? Wat komt er allemaal 
kijken bij de verzorging?
‘Jack Mo is drieëntwintig jaar. Ik heb hem zestien jaar 
geleden gekocht van een Tinkerfokker uit Drenthe. 
Ik moet altijd zijn sokken in de gaten houden. Er zit 
chronische mok (ontstekingen) in en als hij op stal 
staat wordt dat erger. Hij poept soms wel twintig keer 
per dag, dat moet opgeruimd worden. Om de twee 

jaar gaat hij naar de 
tandarts en minstens 
eenmaal per jaar naar 
de dierenarts voor 
de infl uenzavaccina-
tie. Jack Mo heeft 
ook artrose aan zijn 
knieën, waarvoor hij 
wordt behandeld. 

Anders dan een hond, gaat Jack Mo gewoon in zijn 
eigen mest liggen, waardoor hij vieze plekken in zijn 
vacht krijgt, die er dan weer uitgeborsteld moeten 
worden. En als hij in het weiland staat en het regent, 
loopt het water langs zijn fl anken, waardoor er regen-
rot ontstaat. Dat moet met Betadine shampoo behan-
deld worden.’

Voor de fotosessie met Barbara en Jack Mo lopen we 
langs de verschillende verblijven. Buiten staat een silo 
met Bix-voer en een grote berg hooi. Daarnaast is een 
plek waar je je stalmest kunt dumpen en een mest-
put (zo één waar boeren weleens in verdrinken). De 
put ligt vol met drijvende paardendrollen, die worden 

gemalen en in het 
voorjaar in de weilan-
den uitgestrooid.

Jack Mo staat in zijn 
eentje op een stukje 
zandgrond. Een 
drinkbakje dat hij zelf 
kan vullen door met 

zijn neus op de knop te drukken, hangt aan het hek. 
Hij is verheugd om ons te zien. Helaas zit zijn haar 
nog in de war van de hele zomer in de wei staan. En 
Jack heeft geen zin om te poseren voor een foto en 
kijkt vooral verveeld. Zelfs toen hij de zweep in het 
vizier kreeg. Maar voor een wilgentakje zwichtte deze 
vriendelijke reus. En ja, een paard kan je wel degelijk 
knuffelen.

EEN PAARD ALS HUISDIER
Sommige mensen hebben een hond als huisdier, of een kat, een konijn of cavia. Er zijn er 
ook die een paard hebben. Een paard? Is dat niet een beetje groot? Kan je die dan wel 
knuffelen? En waár laat je hem? Heeft ‘ie veel verzorging nodig?  



15W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N LW W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N LW W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

In het belang van de gezondheid van u en onze 
medewerkers en het terugdringen van het virus, 
kiest WOT ervoor het aantal momenten van 
fysieke ontmoetingen terug te dringen. Vanaf 
maandag 5 oktober is er twee keer per week 
loket spreekuur. Op maandag van 10.00 tot 12.00 
en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur voor de 
volgende zaken:

•  korte vragen!
• Doorverwijzingen naar andere hulpverlening.
• Doorverwijzen naar wijkochtend.

Indien noodzakelijk maken we een afspraak 
met u en reserveren we daarvoor een geschikte 
ruimte. We maken dan wel de volgende afspra-
ken met u voor uw en onze veiligheid:

• U komt alleen!
• U komt op het afgesproken tijdstip.
• U bent gezond (geen coronasymptomen).
• U blijft achter het aanwezige scherm.

DOCK
DOCK blijft graag met u in contact, ook tijdens 
de coronacrisis. Wij doen dit in de wijk, digitaal 
via Facebook, de website of telefonisch. Alle so-
ciaal werkers zijn gewoon aan het werk. Zo kunt 
u nog steeds bij ons terecht met al uw vragen 
over welzijn, vrijwilligerswerk, servicediensten 
of nieuwe initiatieven in deze coronaperiode.
Telefonisch zijn we extra goed bereikbaar. We 
zijn nu van maandag tot en met vrijdag per tele-
foon te bereiken. Op de website van DOCK vindt 
u de contactgegevens van al onze werkers in uw 
wijk.

De wijkochtend
Het goede nieuws is dat we vanuit onze maat-
schappelijke functie door blijven gaan met de 
wijkochtend. Elke vrijdag is er een wijkochtend 
van 09.30 tot 12.00 uur, alléén op afspraak. Hier 
kunt u terecht voor uw brieven, maatschappelij-
ke/gemeentelijke aanvragen of hulp bij uw post 
of andere brieven. U kunt een afspraak maken 
via de mail: jgrootfaam@dock.nl ,of telefonisch 
06 - 20 32 05 80.

Door de verscherpte, landelijke maatregelen heeft het WOT afwijkende tijden, die 
aangepast kunnen worden naar aanleiding van de coronamaatregelen. Houd de website 
van het WOT in de gaten of neem telefonisch contact op met de zorgcentrale, bereikbaar 
van 08.00 - 20.00 uur via 010 - 754 15 15 voor meer informatie. Als u een complexe vraag 
heeft noteren wij het telefoonnummer en bellen wij u later voor een telefonische intake. 

BEREIKBAARHEID WOT EN DOCK     

15
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Wij willen graag met u in contact komen. 
Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt 
u informatie delen met de inwoners van 
Groenoord, neem dan contact met ons op: 
info@schiedam-groenoord.nl.
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KERSTWOORDZOEKER
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ARTHUR VAN HIENEN NEEMT 
AFSCHEID VAN GROENOORD

Arthur verzorgt, samen met Stephanie, 
de sociale media van Groenoord 
Magazine. Arthur kreeg een nieuwe 
baan in het oosten van het land en 
is inmiddels al verhuisd naar Wezep. 
Hij zal door de afstand niet meer 
betrokken zijn bij het wel en wee van 
Groenoord, maar wil ons best wel blijven 
helpen met technische vragen. Op 
maandag 26 oktober namen we in de 
redactievergadering afscheid van hem. 
De redactie wenst hem en zijn vrouw 
heel veel werk- en woonplezier toe in 
zijn nieuwe woonplaats. Bedankt voor je 
inzet voor ons magazine, Arthur!
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Oplossing: 

Puzzel: puzzelclub.be

BARRICADE
DOBBELSTEEN
EZELEN
FICHES
HALMA
INZET
KANS
KOEKEN

KWARTET
LOTTO
LUXOR
MAD
MIKADO
PARTIJ
PION
POKEREN

PRET
RAMSES
RIKKEN
RISK
SCHAKEN
SCHOPPEN
SCORE
SCRABBLE

SPELREGELS
STRATEGIE 
STRATEGO
TEAM
TEGENSTANDERS
TRIOMINOS

Stuur uw oplossing met naam, 
adres en telefoonnummer vóór 
31 januari naar:
info@schiedam-groenoord.nl.
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Adri Edenburg, El Furkan, Berthy Prins, Judith 

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.

Helene Bänffer-Blommenstein

Adri Edenburg, El Furkan, Berthy Prins, Judith 
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Adri Edenburg, El Furkan, Berthy Prins, Judith 

Groenoord, neem dan contact met ons op: 
info@schiedam-groenoord.nl.

Helene Bänffer-Blommenstein

Adri Edenburg, El Furkan, Berthy Prins, Judith 

Thema: gezelschapsspelletjes.


