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ZIN IN EEN RONDJE
WANDELEN MET DE
WIJKREGISSEUR?
Beste Groenoorders,
Als wijkregisseur is het erg belangrijk voor
mij om contact te hebben met zoveel
mogelijk wijkbewoners. Op die manier kom
ik te weten wat bewoners vinden van hun wijk.
Wat gaat er goed? Wat gaat niet goed? Welke problemen, maar ook
welke kansen zien bewoners in hun wijk? Aan de andere kant geeft dit
contact mij de mogelijkheid om bewoners te informeren over dingen die
belangrijk zijn voor hun wijk en hoe de gemeente daarmee omgaat.
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WILT U
VRIJWILLIGERSWERK 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

Gelukkig ken ik een hoop wijkbewoners en professionals in de wijk.
Wij noemen dit het wijknetwerk. Dit netwerk is erg waardevol. Maar
er wonen natuurlijk veel meer mensen in Groenoord. Ik heb niet de
illusie dat ik iedereen zal leren kennen, maar ik wil graag met meer
wijkbewoners in contact komen. Er lopen natuurlijk al contacten, via
verschillende wegen. Toch blijf ik proberen om, op welke manier dan
ook, met meer Groenoorders in contact te komen.
Groenoord is namelijk een erg diverse wijk en ik merk dat ik sommige
doelgroepen te weinig spreek. Jongeren, bewoners met een
migratieachtergrond of alleenstaande moeders bijvoorbeeld. Iedereen
is anders en daarom kan iedereen ook anders tegen de wijk aankijken.
Voor mij is het erg belangrijk dat ik al deze verschillende geluiden hoor.
Daarmee kan de gemeente haar dienstverlening beter laten aansluiten
bij de behoefte van de wijk.
Om dit contact te krijgen, doen we al veel. Maar ik weet dat niet
iedereen tijd en zin heeft om deel te nemen aan vergaderingen en
bijeenkomsten. Daarom heb ik het volgende bedacht: ik maak samen
met u een wandeling door de wijk. Zeker nu, in coronatijd, is het goed
om even buiten te zijn. Ik zou het fijn vinden om voor u de aanleiding te
zijn om een frisse neus te halen. Tegelijkertijd biedt deze wandeling de
mogelijkheid om het gesprek met elkaar aan te gaan, over de wijk en de
gemeente. U kunt mij vragen stellen, vertellen wat u van de wijk vindt,
welke klachten u heeft, welke ideeën, etc. Als u gewoon wilt wandelen
zonder een speciaal onderwerp te bespreken, ook prima.
Ik zal hiervoor op een aantal dagen in maart in de wijk zijn. Op die
dagen heb ik dan twee uur de tijd voor een wandeling: één uur per
bewoner en niet meer dan één bewoner per wandeling vanwege de
coronamaatregelen. Ik zou het erg fijn vinden om met u te wandelen en
praten. Nog fijner zou ik het vinden als u iemand bent die ik niet eerder
heb gesproken. Hieronder de data waarop ik kan. Belt of mailt u mij voor
een afspraak?
9 maart
17 maart
23 maart
31 maart

: 10.00 tot 11.00 uur + 11.00 tot 12.00 uur
: 10.00 tot 11.00 uur + 11.00 tot 12.00 uur
: 10.00 tot 11.00 uur + 11.00 tot 12.00 uur
: 10.00 tot 11.00 uur + 11.00 tot 12.00 uur

Mobiel nummer : 06 - 53 70 93 32. E-mail: h.kalyoncu@schiedam.nl.
Met vriendelijke groet, Hüseyin Kalyoncu
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LEER BETER MET JE GELD OM TE GAAN
Stichting Vaste Lasten Pakket is er voor iedereen die financiële rust en overzicht wil. We zijn er
voor mensen met geldzorgen. Ook als je het gevoel hebt dat je aan het einde van je geld nog
een stukje maand over hebt. Als er op dit moment sprake is van lichte betaalproblemen of risico
op serieuze schulden kun je bij ons terecht. Verder staan we ook klaar voor mensen die uit een
schuldhulpverleningstraject komen. We helpen je dan om nieuwe schulden te voorkomen.
We zijn actief in en werken samen met de gemeenten
Rotterdam, Schiedam en Den Haag. We zitten nu
bijna op 120 deelnemers. Voor de komende tijd staan
nog heel veel afspraken ingepland met mensen die
interesse hebben om deel te nemen. We verwachten
eind maart richting de 300 deelnemers te gaan. Dit
aantal is voldoende om te leren wat er nodig is voor
een landelijke opschaling.
Door middel van persoonlijke begeleiding zorgen we
ervoor dat je financiën op orde komen. We nemen
geen betalingen van je over. Je blijft de baas over
je eigen geld. Met het Vaste Lasten Pakket worden
de vaste lasten overzichtelijk gemaakt. Hiermee heb
jij direct zicht op wat je de rest van de maand kan
besteden. We helpen je ook om je vaste lasten op tijd
te betalen.
Als jij elke maand op tijd je vaste lasten betaalt,
ontvang je van ons maandelijks dertig euro. Dat
is driehonderdzestig euro per jaar! We werken
samen met vaste lasten partners, lokale partners,
maatschappelijke organisaties en gemeenten om dit
mogelijk te maken.

Pakket een uitkomst biedt voor jou. Vanuit het team
van het Vaste Lasten Pakket hopen we je binnenkort te
kunnen verwelkomen als deelnemer!

Heb je interesse om mee te doen aan het
Vaste Lasten Pakket?
Dan kun je het Vaste Lasten team bellen op:
0800 - 31 30 303, bereikbaar van ma t/m vrij van
13.30 tot 16.00 uur.
Je mag ook een mail sturen met je naam en
telefoonnummer naar:
aanmelden@vastelastenpakket.nl
We plannen dan een vrijblijvend gesprek in (telefonisch,
online of op locatie) om te kijken of het Vaste Lasten

Meer informatie: www.vastelastenpakket.nl/
aanmelden.
Of check onze social media-kanalen:
Het Vaste Lasten Pakket | Facebook
www.instagram.com/vastelastenpakket.

SANDER VAN STEEKELENBURG NAAR GROENOORD
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Sander van
Steekelenburg, 23 jaar oud. Ik woon in het Westland. Aan
de Haagse Hogeschool heb ik maatschappelijk werk en
dienstverlening gestudeerd. Sinds een jaar ben ik werkzaam
als ouderenadviseur voor Seniorenwelzijn. Per 1 februari
heb ik de overstap van WOT Oost naar WOT Groenoord
gemaakt. Ik heb heel veel zin om me voor de wijk
Groenoord in te zetten. Hopelijk kunnen we snel eens met
elkaar kennismaken (als alles natuurlijk weer kan en mag).
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NIEUWE GEZICHTEN BIJ DOCK
Daniël Spencer
Ik zal per 1 februari het team
Jongerenwerk van DOCK
komen versterken in de wijken
Noordrand en Groenoord.
Ik ben ik 37 jaar en vader
van een zoon van 15. In mijn
jeugd ben ik altijd erg sportief
geweest en was ik vaak op
straat te vinden. De straten
van Rotterdam-Noord waren
mijn domein en daar was
ik altijd aan het voetballen
op de pleintjes. Als ik nu al die Cruyff
Courts zie dan ben ik echt jaloers, want die had ik
toen graag gehad.
Naast het talent als voetballer had ik het geluk dat ik
goed kon leren op school. Met hard werken heb ik
mijn hbo-diploma gehaald. Ik ben dus bekend met
alle uitdagingen die je tegenkomt op school en buiten
in de wijk. Het is mijn passie om de jeugd te helpen
bij deze uitdagingen door mijn kennis te delen, op
welke manier dan ook. Ik doe dit de laatste acht

Halima Bare

Wil je weten welke activiteiten het jongerenwerk
in Schiedam organiseert of wil je zelf een activiteit
organiseren? Kijk dan verder op www.dock.nl. Of stap
binnen bij ons op kantoor, Bart Verhallenplein 50a,
Groenoord.
Voor Noordrand kan je binnenlopen op
woensdagochtend, tijdens de wijkochtend in de
Buurtvlinder. Je bent welkom tussen 9.00 en 12.00
uur aan de Stockholm 8.
Contact: dspencer@dock.nl

Halima is het aanspreekpunt voor het Jongeren
Interventie Team in Schiedam-Noord. Ze zal vanaf
maart 2021 vaker zichtbaar zijn in de wijk Groenoord.

uitvallen op school en/of werk.
Het JIT kan snel handelen met
expertise op het gebied van
welzijn en jeugdhulpverlening.

Het Jongeren Interventie Team (JIT) is er voor
jongeren van 12 t/m 23 jaar (met uitloop tot 27
jaar). Alle jongeren die een steuntje in de rug nodig
hebben, richting school, dagbesteding of financiën,
kunnen terecht bij het JIT. De coaches van het JIT
ondersteunen jongeren om te voorkomen dat ze

Voor aanmeldingen of meer
informatie kunt u Halima
bereiken via 06 - 41 67 73 56 of
hbare@dock.nl.
Kijk ook eens op de pagina’s van JIT Schiedam op
dock.nl of Facebook).

Mariska Silvius
Beste bewoners van Groenoord,
ik ben terug in de wijk.
Sommigen kennen mij wellicht
nog, maar voor wie mij niet
kent? Ik ben Mariska Silvius,
36 jaar, moeder van drie
geweldige kids en inmiddels
elf jaar werkzaam als sociaalcultureel werker bij DOCK
Schiedam.
Binnen Schiedam worden
door ons diverse taalactiviteiten
aangeboden. DOCK verzorgt ook laagdrempelige
taalactiviteiten op verschillende niveaus, die worden
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jaar vooral als voetbaltrainer en sportleraar in het
(speciaal) basisonderwijs. Nu mag ik dat dus verder
uitbreiden als aanspreekpunt voor de jongeren in
Noordrand en Groenoord en daar ben ik blij mee. Ik
kijk ernaar uit om jou te mogen helpen als je ergens
mee vastloopt, op welk vlak dan ook. Vooral het
verder ontwikkelen van jouw talenten en skills lijkt mij
geweldig. Wie weet lukt dat een-op-een en anders
gaan we op zoek naar de professional die jou wel kan
helpen. Mocht je vragen hebben of een mooi idee dat
je met mij wilt delen, dan kun je me altijd aanspreken
op straat.

begeleid door enthousiaste en gemotiveerde
vrijwilligers. Gedurende de coronatijd zorgen we
bij DOCK voor een aanbod dat past binnen de
coronamaatregelen.
Ik ben de contactpersoon voor het taalaanbod van
DOCK in Schiedam. Dus ook voor de wijk Groenoord!
Wekelijks ben ik op donderdag van 12.30 tot 16.30
uur aanwezig in het DOCK-kantoor aan het Bart
Verhallenplein 50a in Groenoord. Voor meer interesse
en/of informatie kunt u mij bereiken via
06 - 24 94 76 63 of
msilvius@dock.nl.
Ik kijk uit naar uw
contact!

STRUCTURELE PROBLEMEN DIEPENBROCKSTRAAT
Bewoners van de Diepenbrockstraat voelen zich niet gehoord door woningcorporatie Woonplus.
Schimmelvorming in de woning en achterstallig onderhoud zijn voorbeelden die geen recht doen
aan het hebben van woongenot in een zo comfortabel mogelijke woning.
De bewoners vragen zich met
recht af of de woningen aan de
Diepenbrockstraat wel of niet in
2023 gesloopt gaan worden. De
signalen die men hierover krijgt
zijn wisselend. Vandaar dat men in
angst en onzekerheid leeft.
Naar aanleiding van de klachten
omtrent schimmelvorming
geeft Woonplus het advies om
te ventileren. Maar door gaten
en kieren in de woning vindt
ventileren vanzelf al plaats.
Ook bij Huurders Overleg
Woonplus (HOW) zijn deze
klachten terechtgekomen. Zij
geven echter aan geen individuele
klachten te behandelen. Vandaar
dat een tweetal betrokken
bewoners een onderzoek in de

Diepenbrockstraat is begonnen.
Meer dan vijfendertig woningen
werden bezocht en de resultaten
zijn als volgt: vocht, lekkage,
hoge stookkosten (afrekeningen
van honderden euro’s zijn geen
uitzondering), muizenoverlast
en achterstallig onderhoud. De
resultaten van het onderzoek gaan
zij bundelen en overhandigen aan
Huurders Overleg Woonplus en
Woonplus.
Wij gaan ervanuit dat de
opgetekende problemen de nodige
aandacht zullen krijgen en dat de
bewoners worden geholpen. Want
iedereen heeft recht op woongenot
in een comfortabele woning.
Namens de bewoners

OUDERENINLOOP VAN INCLUSIA VAN START
De Oudereninloop van Inclusia is eind 2019 van start gegaan om ouderen met een migratie
achtergrond uit hun isolement te halen. We zien dat de deelnemers minder eenzaam zijn en
dichter tot elkaar zijn gekomen.

Vrouwen die eerder geen of weinig
contacten hadden met anderen,
hebben nu vriendschappen
opgebouwd die verder gaan dan
het bezoeken van de groep. Zeker
in de afgelopen maanden, waarin
de deelnemers minder samen

konden komen in de groep, zien
we dat ze elkaar toch gevonden
hebben. Vrijwilligers van Inclusia
houden regelmatig contact met
de ouderen en gaan op veilige
afstand op bezoek. We nemen de
tijd om met hen te praten over
hoe het gaat, naast het helpen
met boodschappen en klusjes. De
ouderen geven aan dat ze andere
deelnemers uit de groep regelmatig
bellen om een praatje te maken
omdat ze dat erg missen. Ook
maken ze afspraken met elkaar
om samen te wandelen en naar
de markt te gaan. Zo zien we dat
ouderen die het vorig jaar nog eng
vonden om zelf op pad te gaan,
nu een vriendin hebben gevonden
om dit samen mee te doen. Voor
Inclusia is dit een belangrijk doel
dat we met de inloop wilden
bereiken: dat mensen door

de inloop uit hun isolement
komen, maar vooral ook dat ze
zelfredzamer zouden worden in het
opbouwen van sociale contacten.
Er zijn nog wat plekken vrij binnen
de groep. Vrouwen die willen
aansluiten kunnen mailen naar:
s.achour@inclusia.nl.
Met vriendelijke groet,
Souad Achour
Adviseur versterking en verbinding
Stichting Inclusia
06 - 50 12 00 57
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HOE BELEEFT U DE LOCKDOWN?
Vanaf 19 december moest ons land in lockdown. Iedereen van jong tot oud ervaart deze
‘winterslaap’ weer anders. Helene Bänffer is in Groenoord op zoek gegaan en heeft aan
verschillende bewoners gevraagd hoe zij deze periode ervaren.

Jill, 12 jaar

‘Ik zat verleden jaar net op de
middelbare school. D was al een
hele verandering, maar toen
kwam corona en moest ik thuisblijven. Mijn lessen moest ik via
de computer volgen. Eerst vond
ik dat nog wel leuk en spannend,
maar nu mag het voor mij wel
voorbij zijn. Ik mis mijn vriendjes
en vriendinnetjes. Soms heb ik
contact met mijn mentor, bij wie
ik mijn verhaal wel kwijt kan. Ook
mag ik soms even naar de aula
om met een klasgenoot wat bij te
kletsen. Maar verder gaat het best
goed met mij.’

voordat ik in een lockdown-ritme
zat. Ik verloor mijn humeur, werd
kortaf. Dat lag niet aan anderen,
maar aan mij. Pas veel later zag
ik lichtpuntjes. We maakten toen
buiten vuurkorf-feestjes met een
paar mensen in de 1,5 meter
wereld. Voor verjaardagen schreef
ik gedichten. Lichtpuntjes zijn ook
het ontbreken van vliegtuiglawaai
en de schone lucht. De ommetjes
in Midden-Delfland, appen, social
media, film on demand en thuis
werken. Als je eenmaal gewend
bent aan minder contact, dan leer
je tevreden zijn met minder. En
iedereen zit in hetzelfde schuitje.
Een ergernis is wel de sloomheid
van vaccineren, maar problemen
met de avondklok heb ik niet. Ik
ben blij dat ik een zelfstandige en
onafhankelijke vrouw ben. Het alleen zijn gaat mij nu goed af.’

Mevrouw Mar van der
Laan, een oma van 82 jaar

Nicole, een jonge moeder
met twee kleine kinderen

Belia, single
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‘De coronatijd deed wat met
me. Het heeft maanden geduurd

Soms hoort daar ook boosheid of
verdriet van de kinderen bij en dat
mag. In huis blijven dingen soms
wat langer liggen, op het werk
ook helaas. We hebben gelukkig
lieve mensen om ons heen die helpen met de opvang. Het belangrijkste is dat we gezond blijven en
al onze dierbaren ook. Mijnheer
Rutte, de baas van Nederland, hopelijk brengt hij snel goed nieuws.
Ik zou tegen iedereen willen zeggen: “Stay safe en zet ‘m op”.’

‘Wat een tegenvaller, het hele
gezin weer thuis. Geen sport,
niet zwemmen. Mijn werk, een
cruciaal beroep, blijft gewoon
doorgaan. Mijn vriend werkt thuis.
Er wordt van ons verlangd dat we
thuis onderwijs geven aan onze
meiden van 7 en 4. Deze combinatie en de onzekerheden rondom
corona zijn soms pittig. De meiden
stellen veel vragen waar we niet
altijd antwoord op hebben. We
maken er thuis het beste van met
spelletjes en schema’s voor school.

Mevrouw van der Laan heeft niet
zo lang geleden haar man verloren, waardoor ze het al moeilijk
had. En toen kwam corona. Zij
heeft zelf COPD en is daardoor
vaak benauwd. Het maakt haar
soms angstig. Ze gaat daarom
helemaal niet naar buiten en er
komt natuurlijk ook geen bezoek
bij haar thuis. Gelukkig heeft ze
haar kinderen en kleinkinderen die
de boodschappen voor haar doen.
Ze prijst zichzelf gelukkig dat ze
deze hulp heeft, want er zijn ook
mensen die niemand hebben. Ze
wacht nu met spanning op haar
prik. Voor haar kan dit niet snel
genoeg gaan. Ze mist mensen om
zich heen en hoopt dat alles snel
weer normaal wordt.

OVERZICHT CORONAMAATREGELEN BIJ DE
TWEEDE KAMERVERKIEZING 2021
Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het
verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19
op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden diverse maatregelen getroffen om
ervoor te zorgen dat kiezers veilig kunnen stemmen en de stembureauleden veilig hun
werk kunnen doen in de stemlokalen.
Coronamaatregelen in het stemlokaal

Gezondheidscheck

 e stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers
D
en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen
houden en er voldoende ventilatie is.
l De stembureauleden doen een gezondheidscheck
voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van
het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
l Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij gezondheidsklachten hebben of mogelijk besmet zijn met
Covid-19.
l In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen
zich aan de maatregelen houdt. Deze wijst kiezers
zo nodig op de 1,5 meter-regel en vraagt hen om
de handen te reinigen.
l Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen.
l Kiezers moeten 1,5 meter afstand houden en bij
binnenkomst de handen desinfecteren.
l In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. regelmatig gereinigd. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood, dat
ze daarna mee naar huis mogen nemen.
l Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de
leden van de stembureaus.
l Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door
hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.

Kiezers ontvangen voorafgaand aan de stemming een
gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf
moeten beantwoorden. Kiezers die niet alle vragen in
de gezondheidscheck met ‘Nee’ kunnen beantwoorden, stemmen niet in persoon in het stemlokaal.

l

Andere mogelijkheden tot stemmen
E en kiezer mag voor maximaal drie andere kiezers
een volmachtstem uitbrengen.
l Kiezers die 70 jaar of ouder zijn op de dag van
stemming, krijgen een stempluspas waarmee ze in
het stemlokaal of per brief kunnen stemmen. Ook
kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor
hen te gaan stemmen (volmacht).
l De gemeente opent een beperkt aantal stembureaus waar kiezers al op maandag 15 maart en
dinsdag 16 maart kunnen stemmen. Die dagen
zijn vooral bedoeld voor kiezers die behoren tot de
risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor
het coronavirus. De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30 - 21.00 uur.
l In een aantal zorginstellingen kunnen alleen personen die in de zorginstelling verblijven en het personeel van de betreffende instelling stemmen.
l

Wij hopen dat iedereen zijn stem laat horen op
17 maart!
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DOĞUŞ, EEN STRIPTEKENAAR IN SPE
In Schiedam ontdekte ik een jongen met talent. Tekenen, dat is zijn ding! De coronacrisis houdt
ook hem bezig. Ik was benieuwd hoe hij dat beleeft, maar en interview plannen is nu wat
lastig. Daarom heb ik hem wat vragen toegestuurd, die hij graag wilde beantwoorden.
Hoe heet je?
Ik heet Doğuş, maar iedereen noemt me voor
het gemak Do.
Hoe oud ben je?
Ik ben 11 jaar en in april word
ik 12.
Op welke school zit je?
Ik zit op de Blink.
Wat zijn je hobby’s?
Tekenen, teksten schrijven, knutselen, buiten
spelen, voetballen en uiteraard gamen.
Wat maakt tekenen voor jou zo leuk?
Ik vind het leuk om coole plaatjes na te tekenen
met een eigen draai eraan. En ik word er kalm
en rustig van.
Wat wil je vertellen of bereiken met je
tekening?
Corona, of covid-19, is al zo vervelend en doet
veel met mensen. Ik wil dan graag even een lach
op hun gezicht toveren.
Je probeert met je tekening corona een
gezicht te geven. Heb je daar een reden
voor?
Het is voor veel mensen een zorgelijke tijd en
ik maak mensen graag blij. Als ik vooral in deze
onzekere tijd iets vrolijks kan meegeven maakt
mij dat gelukkig.
Hoe beleef jij de situatie rondom corona?
Ik beleef het wel goed. Natuurlijk vind ik het
jammer en erg dat het er is en dat veel dingen
niet meer kunnen en mogen. Mijn mama doet
haar best om het bij ons weg te houden.
Waar ben je het meeste bang voor?
Ik ben bang dat als mijn mama het
k
krijgt misschien, dat ze niet meer
beter wordt of doodgaat. Ik hoop ook
echt dus dat we het niet krijgen.
Wat mis je het meest in coronatijd en wat
vind je ook wel positief? Is het nog steeds
50%-50%?
Ik mis het op vakantie gaan, want we gingen
elk jaar, en de gezellige uitjes met de familie en
vrienden.
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Het positieve is dat ik een kitten heb gekregen
die inmiddels vijf maandjes bij ons is. Dat geeft
weer extra rust.
Komt er een vervolg op je tekening?
Jazeker. Het verhaal is nog niet klaar.
Wat wens je alle mensen van Schiedam toe?
Blijf positief, blijf gezond en zorg voor elkaar.
Maar vooral: blijf lachen.
Wat vond je van dit
interview?
Bedankt voor de leuke
kans om te mogen laten
zien wat ik fijn vind om
te doen! En om mijzelf in
Groenoord Magazine te
kunnen voorstellen.
Natalie Kool

KOKEN MET ESTHER KEUKENPRINSES

Moksi Alesi Masoesa
uit de Surinaamse keuken!
Ingrediënten (4 personen):

Bereiding:

600 gram rijst (gestoomde rijst gewassen)
l Masoesapoeder (verkrijgbaar bij de
toko of anders kurkuma gebruiken
voor de gele kleur)
l 2 eetlepels gedroogde garnalen
(een minuutje weken in water)
l 200 gram grof gesneden spitskool
l 1 ui (gesnipperd)
l 2 tenen knoflook (gehakt)
l 1 grote tomaat
l 4 eetlepels tomatenpuree
l 1 Madame Jeanette peper (optie)
l Blikje kokosmelk
l Zout of maggiblokjes naar smaak
toevoegen
l 100 gram gerookte vis (of zoutvlees
- eerst ontzouten)
l 8 stukken vis (of kip)
l Olie om in te bakken/braden
l Een vuurvaste pan die ook in de
oven kan
l Schone theedoek (natgemaakt)

Oven voorverwarmen op 220
graden.
Fruit de ui en knoflook
samen met de tomaat en
de tomatenpuree. Voeg de
geweekte garnalen en de
gerookte vis (of zoutvlees)
toe. Voeg voor de kipvariant
ook de kipstukken toe en
bak het goed door. Daarna goed
omscheppen, water toevoegen
(ongeveer 3 glazen) en ongeveer 5
minuten laten koken. De gewassen
rijst, kokosmelk en masoesapoeder
toevoegen en laten koken tot het
vocht is verdampt. De gesneden kool
op de rijst leggen en omscheppen.
Optioneel: voor de smaak de
Madame Jeanette peper op de rijst
leggen (hij mag niet kapotgaan). De
pan met een natte, schone theedoek
bedekken en dan de deksel erop
plaatsen.

l

De pan in de voorverwarmde oven
nog een half uur laten stomen. I.p.v.
in de oven kan de pan ook op laag
vuur met een sudderplaatje, let dan
op dat de rijst niet aanbrandt. Na de
stoomtijd de pan uit de oven halen
en voorzichtig de peper verwijderen.
Spicy types kunnen de gestoomde
peper in kleine stukjes snijden en
bij het gerecht eten. Serveren met
ingelegde komkommer en gebakken
banaan.

Eet smakelijk!

MOOIE START 2021 VOOR FIETSMAATJES
Ook in deze tijd worden heerlijke
ﬁetstochten gemaakt. Voor onze gasten
is de behoefte aan bewegen, contact en
buiten zijn groot. Vijf nieuwe ﬁetsmaatjes
hebben zich in de afgelopen maanden
aangemeld. Daar zijn we heel blij mee. Zo
kunnen we nog meer gasten een heerlijke
rit op onze duoﬁetsen laten beleven.
Jo, een van onze gasten, is al in de negentig.
Ze heeft zo genoten van het fietsen op de
duofiets, dat ze meer wilde weten over
onze stichting. Toen zij hoorde dat er soms
gasten zijn die het financieel zwaar hebben
en daardoor een drempel ervaren om met
ons te fietsen (een rit kost € 3,-, wat gebruikt
wordt voor onderhoud) heeft Jo ons een
donatie gedaan. Zo kunnen we ook deze
gasten de mogelijkheid bieden om te genieten
van het fietsen. Jo heeft haar netwerk
benaderd, geweldig als je in de 90 bent, om
de gasten van Fietsmaatjes Schiedam hierin
te ondersteunen. We hebben dit prachtige
initiatief de “Jo Foundation” genoemd. Veel
waardering aan alle mensen die hiervoor een
kleine bijdrage hebben gedoneerd.

U kunt zich nog steeds aanmelden als
vrijwilliger (fietsmaatje). Ervaar hoe fijn en
dankbaar het is om samen te genieten op de
fiets en heerlijke fietstochten te maken. Met
z’n tweeën in beweging zijn, mooie onderlinge
gesprekken hebben en tegelijkertijd gezond
buiten zijn.
Bel ons op 06 - 31 07 99 69 of mail naar
info@ﬁetsmaatjesschiedam.nl.

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

9

G R O E N O O R D

M A G A Z I N E

M A A R T

2 0 2 1

De Raad zegt ‘ja’:
op naar de volgende stap
De Schiedamse gemeenteraad heeft tijdens de vergadering op 15 december
‘ja’ gezegd: het warmtenet voor Groenoord komt er. Het werd wel laat op het
gemeentehuis: de raadsleden gingen stevig met elkaar in gesprek. Isabel Vernooij
Nijveldt van de gemeente Schiedam: ‘Het was heel spannend, maar ik ben blij dat
het nu zeker is! Dit geeft bewoners en ondernemers houvast.’
Met dit besluit zet Schiedam
een belangrijke stap in de
energietransitie. Groenoord
wordt een van de eerste
bestaande wijken in Nederland
waar zoveel woningen kunnen
worden aangesloten op een
warmtenet. Meerdere politieke
partijen en bewoners stelden
de afgelopen weken vragen
over de haalbaarheid en de
betaalbaarheid van het project,
zowel voor de bewoners als voor
de gemeente zelf.
Samen met Woonplus en Eneco
heeft de gemeente al die vragen
uitgebreid beantwoord en veel
gesprekken gevoerd om duidelijk
te maken dat de risico’s voor
de gemeente goed in beeld
zijn en ook beheersbaar zijn.
Daarnaast zijn er al meerdere
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subsidies binnengehaald vanuit
Europa, het Rijk en de provincie,
waardoor dit project goedkoper
wordt voor bewoners. En dankzij
het warmtenet ontstaat er
meer ruimte om de hele wijk
aan te pakken. Dit ziet ook de
meerderheid van de raadsleden
als een verbetering voor de buurt
en de bewoners.
Zo spraken zij af dat de speel- en
sportvoorzieningen in Groenoord
moeten worden verbeterd.
Ook wordt er gekeken naar de
komst van een wijkgebouw. En
de partijen die aan het project
meedoen, zorgen voor meer
stageplekken voor jongeren in de
wijk. Die partijen zijn de gemeente
Schiedam, woningcorporatie
Woonplus en Eneco.

Isabel: ‘Natuurlijk snappen we
de zorgen van bewoners, het is
spannend als er iets verandert
in je huis. Ook de zorgen van
de particuliere eigenaren
begrijpen we. De gemeente
staat voor hen klaar met advies
en ondersteuning, ook rondom
de financiering. Ik ben blij dat
we nu de volgende stap kunnen
zetten: samen met de bewoners
en andere belanghebbenden
concrete plannen maken. Over
hoe we - naast de stageplekken,
speelvoorzieningen en het
wijkgebouw - Groenoord nog
meer kunnen verbeteren. Dat
gaan we samen voor elkaar
krijgen. Eigenlijk begint het nu
pas!’

De aannemer komt langs, zet de
koffie maar klaar!
In maart krijgen de eerste woningen van Woonplus de
‘energiebeurt’. De huizen worden gereed gemaakt voor
de nieuwe warmte-aansluiting. Maar je huis krijgt ook
meer comfort, zoals dubbel glas. Gelukkig hoef je zelf
niet te klussen maar komt de aannemer bij je langs!
Maar wat gaat die eigenlijk doen? Niels van Hemubo
vertelt.

Hemubo is een groot bouwbedrijf en heeft
veel ervaring met dit soort renovatieprojecten.
Niels: ‘Als 70 procent van de huurders ‘ja’ heeft
gezegd op de plannen, starten we met de
uitvoering. We gaan vanzelfsprekend voor de
100 procent! Alle bewoners krijgen van tevoren
een handig boekje. Hierin staat nog een keer
waarom Woonplus en Hemubo de woningen
verbeteren, wat we precies gaan doen en hoe.
En wat jou dat als bewoners oplevert maar ook
wat er van jou wordt verwacht.’
Woonbegeleider
Ongeveer drie weken voor de werkzaamheden
beginnen, komt de aannemer van Hemubo
bij je thuis. Als het nodig is, komt de
bewonerscoördinator mee. Niels: ‘We komen
bij je op de koffie of thee om even kennis te
maken. Dit noemen we de ‘warme technische
opname’. We leggen de werkzaamheden
uit, laten zien welke spullen er aan de kant
moeten. Als je daar hulp bij nodig hebt, kun je
dat aangeven. De bewonerscoördinator is je
contactpersoon. Tijdens en na de renovatie kun
je met al je vragen bij hem of haar terecht.’
Te gast
Tijdens de werkzaamheden kun je gewoon in je
huis blijven. Niels: ‘Het klussen duurt maximaal
8 dagen. Onze bouwmensen zijn te gast in je
woning, ze werken netjes en maken schoon. Ze
gaan niet roken op het balkon en draaien geen
muziek. Je zal ze wel horen klussen. Als ze bezig
zijn met de verwarming en het wordt koud,
zetten ze elektrische platen neer. Zo heb je het
toch lekker warm. Als mensen door corona
thuis moeten werken, kan dat in de speciale
keet met wifi of in de modelwoning. Daar kan je
ook terecht als je even je huis uit wil.’

binnenblijft door het dubbel glas en veel meer
warm water uit de kraan. En natuurlijk een
nieuwe elektrische kookplaat!’
Wil je meer weten?
In dit filmpje is Anneke in
de modelwoning en
vraagt ze Niels het hemd
van zijn lijf! Zie:
https://bit.ly/3aqX9uf
of scan de QR code.

Oproep

Nieuwe Energie voor Schiedam is
benieuwd hoe de inwoners van Groenoord
hun wijk ervaren. Wat vind jij van je wijk?
Woon je er prettig? Ken je je buren? Is het
inderdaad een groen oord?
Heb je ideeën voor de wijk? Hoe het anders
moet of anders kan? Laat het ons weten via
nieuwe.energie@schiedam.nl.
Nieuwe Energie Schiedam werkt aan de
energietransitie van Groenoord en bekijkt
of deze transitie ook kansen biedt voor de
wijk.

Het resultaat
Na 8 dagen is je huis klaar, wat heb je dan?
Niels: ‘Een veiliger en comfortabeler huis! Met
onder andere nieuwe radiatoren, warmte die
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Onze mobiele reporter Helene Bänffer 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 reed Helene op haar scooter over de
Maasboulevard.

FITNESSEN AAN DE MAASBOULEVARD

In september 2020 is er in de Nationale Sportweek gestart met een
pilot ‘Fitness aan de Maas’. Een initiatief van de gemeente Schiedam in
samenwerking met OPENSPORTS om Schiedammers te motiveren en te
stimuleren meer te gaan bewegen.
Zeker in dit coronatijdperk is er steeds
meer behoefte om in de buitenruimte
te kunnen bewegen. Als proef zijn
daarom zeven speciale OMNIGYM
fitnesstoestellen geplaatst op de
Maasboulevard. Deze toestellen
kunnen op gewicht ingesteld
worden. Dat betekent dat iedereen
op zijn of haar niveau kan trainen.
Vanwege het enorme succes van
deze pilot overweegt de gemeente
om de toestellen permanent aan
te schaffen. Drie keer per week is
er op deze schitterende locatie een
lokale personal trainer aanwezig om
gebruikers te adviseren en te voorzien
van tips.

EINDELIJK WEER EENS SNEEUWPRET!
Sommige kinderen hadden er lang op gewacht, anderen zagen voor het eerst in hun leven sneeuw!
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C O L U M N
Lotte Noordermeer
Even voorstellen:
mijn naam is Lotte
Noordermeer.
Wellicht voor
sommigen een
bekend gezicht.
Ik werk nu al een
aantal jaar bij het WOT
en zet mij daarbij graag in voor de bewoners
in de wijk Groenoord. Dit doe ik met veel
plezier. Daarnaast zal ik nu dus, zo nu en dan,
in Groenoord Magazine verschijnen met een
column over geluk.
Zoals de Dikke van Dale verwoordt:

ge·luk (het; o)
1 gunstige loop van omstandigheden; =
voorspoed: hij heeft altijd geluk boft altijd;
van geluk mogen spreken veel geluk
hebben; op goed geluk op de gok
2 aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt.
Geluk heeft voor eenieder een eigen betekenis. Dit
betekent dan ook dat de invulling van geluk voor
iedereen anders is. Ikzelf vind geluk een woord dat
mij op verschillende niveaus inspireert. Wat is geluk,
hoe ervaar ik geluk en hoe kan ik dit geluksgevoel
vergroten? Vanuit deze nieuwsgierigheid lees ik veel
over geluk. Ik volg verschillende ‘geluksprofessoren’
zoals Leo Bormans, lees veel artikelen over het
trainen van geluk en ben er inmiddels achter dat
geluk veel meer is dan simpelweg een gevoel. Ik
neem jullie in deze column graag mee op mijn
zoektocht naar de betekenis van geluk en mijn
nieuwe ontdekkingen. Ik deel mijn inspirerende
tips graag, zodat iedereen op de wereld stukje
bij beetje een klein beetje gelukkiger wordt.
Mijn eerste tip is dan ook een tip in het kader
van besef: besef dat je geluk kunt trainen, net
als dat je je spieren traint om sterker te worden.
Door elke dag stil te staan bij drie dingen waar je
dankbaar voor bent, zul je merken dat je steeds
meer automatisch de mooie dingen in de dag gaat
zien. Zo ben ik vandaag alvast dankbaar voor mijn
goede nachtrust, want zo kan ik energiek mijn
dag starten. Daarnaast ben ik dankbaar voor mijn
kopje koffie dat klaarstond én voor de glimlach
van zomaar iemand die ik op straat tegenkwam.
Waar ben jij dankbaar voor vandaag?
Waar ben jij dankbaar voor vandaag?
Praat jij graag mee over het onderwerp geluk
en wil je andere ‘geluksbeoefenaars’ leren
kennen? Neem dan contact met mij op: bel,
sms of app mij op 06 - 25 74 50 32 óf stuur een
mailtje naar noordermeer@wotschiedam.nl.

GROENOORD NETWERK
Een goede samenwerking
is in goed overleg samen
organiseren en samen doen
Door de strengere covid-19 maatregelen
in de tweede fase is ons werk als sociaal
werkers, hulpverleners, actieve bewoners
en andere professionals in december
grotendeels komen stil te liggen. Maar
Netwerk Groenoord is niet stil blijven zitten!
In januari en februari heeft Netwerk Groenoord
veel gezinnen en andere bewoners van
Groenoord kunnen helpen met noodpakketten.
De voedselinzamelingsactie van december was
een groot succes. In februari hebben we een
aantal keer overleg gehad met alle actievelingen,
zelforganisaties en professionals die betrokken
zijn met het netwerk. De insteek was: ‘Wat doen
wij momenteel voor de wijk?’ en ‘Wat is er nog
nodig?’ We zijn namelijk nog niet vrij van deze
pandemie.

Acties in maart 2021
Een aantal acties die uit ons overleg zijn
voortgekomen:
l

Wandelmaatjes app: een app voor
wijkbewoners die graag met iemand uit de wijk
willen wandelen.

l

Zichtbaarheid: Netwerk Groenoord (de groene
hesjes) gaan weer door de wijk. Vrees niet om
een praatje met hen te maken.

l

Online praatsessies: een luisterend oor of
gewoon een praatje maken, wij zijn er.

l

Noodpakketten: eind maart organiseren we
weer een tweedaagse verzamelactie.

l

In gesprek met: een-op-een wijktafel bij het
Bachplein.

l

Buur voor Buur: ‘Lief & Leed’
straatambassadeurs gezocht.

Voor vragen en informatie kunt u contact
opnemen met een van de hieronder vermelde
contactpersonen:
Judith: jgrootfaam@dock.nl
of Lotte: Noordermeer@wotschiedam.nl
In Netwerk Groenoord zijn samengebracht:
Gemeente Schiedam, WOT, DOCK,
Fietsmaatjes Schiedam, Stichting Inclusia,
Activiteitenruimte Van Beethovenplein, het
Zimmertje, De Weerklank, zorgcentrum
Harg-Spaland, Groenoord Magazine,
bewonersvereniging Bachplein, Stichting
Aimable, Stichting Somali Children’s Support,
JIT, DOCK mannengroep Groenoord.

Wat maakt jou gelukkig?
W W W . S C H I E D A M - G RW OWE WN .OS OC RH DI .E ND LA M - G R O E N O O R D . N L
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INGEZONDEN BRIEF
De redactie kreeg onderstaande brief toegestuurd van een
bezorgde bewoner uit Groenoord. Zijn naam is bij ons bekend.
Reageren kan via info@schiedam-groenoord.nl.
Groenoord en aandacht van de gemeente
Als bewoner van een van de hoogbouwappartementen in Groenoord wil ik de (negatieve) aandacht die wij krijgen als wijk even anders belichten.
Volgens de plannenmakers in de gemeente en
Woonplus betreft het hier een achterstandswijk met
vele problemen die de juiste aandacht verdienen.
Daar zijn wij als bewoners altijd blij mee, aandacht
voor de diverse zaken is altijd goed; slechte straten,
asfalt, stoepen en fietspaden, versleten paden in de
diverse parkjes, het mag allemaal verbeterd worden.
Woonplus wil haar achterstand in woningonderhoud oplossen door groot onderhoud te plegen
(wat men 25 jaar vergeten is), maar dat terzijde.
Op het geweldige plan van Woonplus en Eneco om
een warmtenet aan te leggen voor zgn. duurzame
warmte (die het absoluut niet is) zit de gemiddelde
bewoner (een uitzondering daargelaten) niet te
wachten. Waarom niet zult u zeggen, een warmtebron met (rest)warmte is toch een besparing
voor het milieu en dat kan toch alleen maar goed
zijn? Dat zou allemaal kunnen als het ook zo is. Er
bestaat geen restwarmte, de term wordt misbruikt
voor het verbranden van afval. Probeert u maar
eens uw restafval te verbranden, dat gaat u zonder
vlammenwerper niet lukken! Ook de leverancier
van warmte (Warmtebedrijf Rotterdam), ook wel
bekend als de AVR, kan dit niet zonder aardgas te
gebruiken. Ja, er blijft warmte over, dat klopt en die
is te gebruiken om iets te verwarmen. Helaas zijn
de afstand en de temperatuur van het water onvoldoende om onze huizen te verwarmen, daarom wil
Eneco een warmtestation bouwen naast het (voor-

malige) bad Groenoord. Uiteraard ook te verwarmen met aardgas, wat volgens de plannenmakers
de wijk uit moet. Begrijpt u het nog?
Vervolgens wordt de warmteleiding langs de A20
afgetakt om Schiedam te gaan verwarmen, in dit
geval de wijk Groenoord. Er wordt geroepen dat
er € 120.000.000,- in de wijk wordt geïnvesteerd. U
leest het goed: 120 miljoen euro. Wat de gemeente
niet vertelt, is dat dit geld er niet is, dat mogen de
bewoners ophoesten door huurverhoging en een
hypotheek op ons eigen huis (appartement). Als
doekje voor het bloeden wordt ons voorgespiegeld
dat onze energielasten gelijk blijven en zelfs lager
worden. Dat betekent dat wij als bewoners dertig
jaar lang vastzitten aan een warmteleverancier die
we niet zelf kunnen uitkiezen en waar we ook niet
meer vanaf kunnen. Daar komt bij dat de gemiddelde leeftijd van de bewoners 50-plus is. Zitten wij
te wachten op zulke investeringen die nooit rendabel kunnen worden? Om maar te zwijgen over de
kostendebacles die we recent hebben gezien, zoals
de Hoekse Lijn, waarbij de kosten met € 100.000.000
zijn overschreden! Zou dit project veel beter gaan?
En wie is er verantwoordelijk als het tegenzit? U
mag het zeggen.
Wat mij betreft stopt de discussie over ‘van het gas
af’ en wachten we rustig tot er betere alternatieven
komen die over enkele jaren veel voordeliger zullen zijn. De (aardgas)prijs wordt bepaald door Den
Haag, dat ons moet beschermen in plaats van op
kosten jagen. Ook de gemeente Schiedam kan hier
een voorbeeld aan nemen, in plaats van raar beleid
te omarmen.

GROENOORD EN DE TRANSITIE, HET VERVOLG
Op 15 december heeft de gemeenteraad een
besluit genomen waarin onder meer aan
Woonplus toestemming is gegeven om de
onder hun beheer vallende huurdersflats en
-woningen gereed te maken voor aansluiting
op het warmtenet van Eneco. Zij mogen
ook Vve’s en combi-Vve’s gaan verleiden om
hieraan mee te doen.
Dit gebeurt ondanks alle inspraak uit de wijk, die
duidelijk maakte dat de wijk Groenoord hier niet op
zit te wachten. Men heeft dit ook kunnen lezen in
het regionieuws van het AD en in de later ingezonden
brieven en stukjes, o.a. in ‘de Schiedammer online’.
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Geen keuzemogelijkheid of toch?

Wat willen we doen?

Ogenschijnlijk lijkt het of we allemaal mee moeten
doen met het plan van Woonplus. Echter, wat bleek
ook op 15 december? We hoeven nog (lang) niet
van het gas af, we hebben hiertoe de tijd tot 2062.
In die tijd kunnen we dus met elkaar alternatieven
gaan zoeken. Alternatieven die kunnen rekenen op:
draagvlak, duurzaamheid (door o.a. warmtevraag
verminderende maatregelen), betrouwbare,
transparante, gegarandeerde en te controleren
gegevens en betaalbare oplossingen. Daar is de
Groenoord Belangen Groep mee bezig, om samen
met de inwoners van de wijk tot alternatieven te
komen waaruit we kunnen kiezen.

Wij werken vanuit de behoeften van de inwoners bij
het zoeken naar alternatieven. Hierbij zijn we ook
bereid te kijken naar het plan van Woonplus. Mogelijk
kunnen we dit plan zodanig herzien dat er sprake kan
zijn van o.a.: draagvlak uit de wijk, transparantie van
cijfers en een betrouwbaar en gegarandeerd product
op diverse terreinen. Een product dat duurzaam
is geworden omdat de warmtevraag echt wordt
verminderd, dat ook netjes aangelegd kan worden,
waar alle inwoners bij betrokken worden, waarbij
echte voorlichting wordt gegeven en geen onjuiste
reclame wordt gebruikt. Met andere woorden, we
kiezen samen met alle betrokkenen een pad, om echt
het beste voor de wijk, samen met de wijk te kunnen
presenteren. Wij worden hierbij ondersteund door
deskundigen.

Het gesprek
Omdat Woonplus een businesscase heeft
gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden, voelen
wij ons verplicht om alternatieven te gaan vinden. We
willen keuzemogelijkheden aanbieden die in de eerste
plaats werken aan verduurzaming. We zijn in gesprek
met Woonplus om opheldering te krijgen over de
volgende zaken: wij kunnen de zaken uit het gekozen
plan niet controleren (rekenmodellen worden niet
vrijgegeven), we mogen de afspraken en het contract
dat met Eneco is gesloten niet inzien, we kennen
de tarieven niet (Eneco mag die vaststellen met het
redelijkerwijze doorberekenen van gemaakte kosten)
en we willen ons niet vastleggen voor een periode
van dertig jaar bij een monopolist. We houden alle
inwoners hierover op de hoogte.

U bent van harte welkom om zich bij ons
aan te sluiten. U kunt zich ook inschrijven als
communicatievrijwilliger en/of lid van de GBG.
Gebruik hiervoor onze Facebooksite. Wanneer u zich
inschrijft, nemen wij binnen vier dagen contact op.
Aad C. Koremans, voorzitter/woordvoerder van de

De GroenoordBelangenGroep
Twitter: GroenoordBel_GrFb
Facebook: Groenoordbelangengroep.

BEREIKBAARHEID WOT EN DOCK
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.
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. Sinds
maandag 5 oktober is er twee keer per week loketspreekuur.
Op maandag van 10.00 tot 12.00 uur 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 afspraken 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.

zijn, vrijwilligerswerk, servicediensten of nieuwe initiatieven in
deze coronaperiode. Telefonisch zijn we extra goed bereikbaar.
We zijn nu van maandag tot en met vrijdag per telefoon 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 maatschappelijke 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, maatschappelijke/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.

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 sociaal werkers zijn gewoon aan het werk. Zo
kunt u nog steeds bij ons terecht met al uw vragen over welW 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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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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Oplossing:

De redactie heeft het recht aangeleverde
stukken aan te passen en/of niet te plaatsen.
Alle rechten voorbehouden.
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Groenoord Magazine wordt mede
mogelijk gemaakt door:

IN HET JUNI MAGAZINE
MEER INFO OVER DE
NIEUWE INRICHTING VAN
HET GROENOORDPARK
EN HET NIEUWE AMALIAPARK OP HET TALUD
BOVEN DE A4.
.

WINNAAR PUZZEL19

Uit de goede inzendingen
hebben we Tessa FrielinkHeijdel geloot die deze
keer de bos bloemen heeft
ontvangen. De oplossing was:
Carcassonne
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