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WANDELEN MET DE
WIJKMANAGER
In de vorige editie van dit magazine stond
een oproep van mij aan bewoners van
Groenoord om samen door de wijk te
wandelen. Mijn doel daarbij was om met
meer bewoners in contact te komen,
erachter te komen wat hen bezighoudt
als het om de wijk gaat, vragen te
beantwoorden en informatie te geven over
de gemeentelijke aanpak in de wijk.
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Ik was blij verrast met de reacties. Er heeft best een flink aantal
bewoners gereageerd. Allereerst bleek hier voor mij nogmaals uit
dat dit magazine goed gelezen wordt. Een deel van de bewoners die
hadden gereageerd, wilde ook echt met me wandelen. De overige
bewoners wilden niet zozeer wandelen, maar hadden klachten,
ideeën en wensen.
Met de bewoners die wilden wandelen, heb ik in de maand maart
deze wandelingen gedaan. Omdat ik in deze periode wederom
aanmeldingen kreeg, heb ik het wandelen in de maand april
voortgezet. Het waren stuk voor stuk erg prettige wandelingen en
goede gesprekken.
Allereerst was het fijn dat ik, op een enkeling na, met bewoners te
maken kreeg die ik niet kende, precies zoals ik dat ook wilde.
Na deze zeer positieve ervaringen, wil ik de wijkwandelingen in juni
voortzetten. Voor de volgende data kunt u zich aanmelden:
Dinsdag 15 juni
Woensdag 23 juni
Dinsdag 29 juni

: 10.00 tot 11.00 uur en 11.00 tot 12.00 uur
: 10.00 tot 11.00 uur en 11.00 tot 12.00 uur
: 10.00 tot 11.00 uur en 11.00 tot 12.00 uur

U kunt zich aanmelden via h.kalyoncu@schiedam.nl.
Ik hoop weer veel aanmeldingen te mogen ontvangen, ook als u
gewoon met me wilt wandelen.
Hüseyin Kalyoncu, Wijkregisseur Centrum en Groenoord

ACTIVITEITEN IN GROENOORD, EEN ACTUEEL OVERZICHT
Deelname alleen mogelijk met aanmelding.

Wat
Mannengroep (Marokkaanse)
Mannengroep
Vrouwengroep
Vrouwengroep
Naailes

Tijd
dinsdagmiddag
woensdagavond
donderdag
dinsdag
donderdag
maandag

14:00 tot 16:00
19:00 tot 21:00
14:30 tot 16:30
10:00 tot 12:00
10:00 tot 11:30
10:00 tot 12:00

Plaats
De Weerklank
Groenoordhuis
Het Zimmertje
De Weerklank
Groenoordhuis
Groenoordhuis

Aanmelden bij:
Brahim
Brahim
Orhan
Souad
Judith
Judith

Ook de kledingbank is op afspraak open op maandag t/m vrijdag van 09:00 - 12:00 uur.
De wijkochtend kunt u op afspraak op vrijdag bezoeken van 09:30 - 12:00.
Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met onze contactpersonen.
Contactpersonen: Judith 06 - 20 32 05 80 (algemeen). Orhan 06 - 10 55 31 90. Brahim 06 - 34 94 12 52.
Souad 06 - 50 12 00 57.
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Blijf op de hoogte van onze actuele aanbod op de websites van St.Inclusia, de FB van DOCK, WOT Groenoord,
Wijkconnect of www.schiedam-groenoord.nl.

WEEK VAN HET GELUK
Ook dit jaar vindt, tijdens de week van de eenzaamheid, de Schiedamse ‘Week van het Geluk’
plaats. Vorig jaar gooide het coronavirus wat roet in het eten, maar nu wijst alles er voorzichtig op
dat de Week van het Geluk dit jaar door kan gaan! Van 30 september tot en met 7 oktober is er
mogelijk wat meer ruimte om activiteiten te organiseren.
Waar we ons in vorige jaren bezig hebben gehouden met yoga, speurtochten,
knutselmiddagen, georganiseerde diners en meer, willen wij u dit jaar vragen om
met ons mee te denken en samen op te trekken en samen eenzaamheid in de wijk
tegen te gaan en geluk na te streven. Heeft u vragen, een leuk idee of een mooi
initiatief en wilt u samen met ons optrekken? Neem dan contact met ons op.
Dan kijken we met elkaar naar de mogelijkheden om uw idee te realiseren!
Orhan Zengin: 06 - 10 55 31 90 en Judith Grootfaam 06 - 20 32 05 80.
Kijk voor de actuele stand van zaken rond het programma voor de Week van
het Geluk op www.schiedam-groenoord.nl. Hier komt alle informatie te staan
over de verschillende activiteiten en de doorgang ervan i.v.m. de
coronamaatregelen.

WOT GROENOORD IS WEER OPEN!
Vanaf 1 juni is het WOT spreekuurloket weer voor u geopend. Op maandag van 10:00 tot 12.00
uur, woensdag van 14:00 tot 16:00 uur en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur kunt u bij ons loket
terecht voor uw vragen.
WOT Groenoord, Van Beethovenplein 162 Schiedam. Telefoon 010 – 754 15 15.
groenoord@wotschiedam.nl / www.wotschiedam.nl/groenoord.

NADIA STEGEMAN
Even voorstellen,
Mijn naam is Nadia Stegeman en ik ben 34 jaar. In januari
van dit jaar ben ik gestart bij het WOT Groenoord. Mijn
passie is het werken met jeugd, maar ik sta altijd open
om mee te denken bij welke vraag dan ook. Ik heb veel
zin om mij te verbinden aan de wijk en kennis te maken
als de mogelijkheden dit toelaten.
Zie je mij op straat, spreek mij dan aan!

SHARON SCHOUTEN WERKT BIJ
Beste bewoners,
Mijn naam is Sharon Schouten en ik ben 25 jaar oud. Sinds dit voorjaar werk ik als
ambulant ouderenwerker. Dit doe ik naast mijn werk als welzijnsadviseur.
In beide functies werk ik vanuit Seniorenwelzijn. Ik vind het ontzettend leuk dat ik
de mogelijkheid krijg om met behulp van leuke en zinvolle activiteiten uw welzijn
en zelfredzaamheid te vergroten. Graag maak ik kennis met u tijdens een van de
activiteiten die het wijknetwerk organiseert om u te vertellen wat Seniorenwelzijn u
kan bieden.
Heeft u ideeën of wensen voor activiteiten in Groenoord? Of wilt u actief zijn bij het
organiseren van activiteiten? Ik kom graag met u in contact. U kunt mij bereiken op
telefoonnummer 06 - 53 41 65 95 of via mailadres sschouten@seniorenwelzijn.nl.
W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L
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BOB DE BOUWERS GEZOCHT!

‘Kunt u mij helpen? Mijn keukenlicht doet het niet, de gordijnen hangen scheef.
De gootsteen is verstopt en de tuin staat vol met onkruid.’
Regelmatig komen deze noodkreten van bewoners bij ons binnen en hebben we moeite
om de gevraagde hulp te kunnen bieden. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste en
betrokken vrijwilligers die zich graag willen inzetten voor (kwetsbare) Groenoorders.
Wilt u zich graag inzetten voor een medebewoner en een sociale bijdrage leveren aan
de wijk? Schrijf u dan in bij onze klussendienst. De klussendienst werkt op oproep en per
klus. Wij proberen u zoveel mogelijk een klus te geven die bij u past.
Heeft u interesse, en wilt u graag iets voor een medebewoner van Groenoord doen?
Neem contact op met 06 - 20 32 05 80 of mail naar groenoord@wotschiedam.nl.

Hier zijn ze dan, de kinderwerkers van DOCK. Links Ineke
Elshof, rechts Patrice Hocks. Dit jaar zullen zij naast hun
werkzaamheden in de Gorzen en in Nieuwland ook projecten
opzetten en uitvoeren in Schiedam-Oost en Groenoord.
Misschien vindt u het leuk om als bewoner iets voor uw wijk doen, samen met
anderen. Wellicht heeft u zelf ideeën of wilt u meehelpen bij het organiseren
of uitvoeren van activiteiten in Groenoord. Wij van DOCK helpen u graag
met het uitwerken van uw idee en ondersteunen u bij het aanvragen van de financiële middelen om uw plan te
realiseren. We geven ook advies hoe u de activiteiten kunt organiseren en bieden faciliteiten. U bent als bewoner
de verbindende factor in uw buurt. Uw initiatieven brengen andere bewoners en sociale partners bij elkaar. Heeft
u ideeën voor activiteiten, vertel het ons dan. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met Judith
Grootfaam 06 -20 32 05 80 of via de mail jgrootfaam.nl. U bent van harte welkom!
Heeft u ideeën of vragen voor onze kinderwerkers? Met hen kunt u contact opnemen via de mail: Ineke Elshof:
ielshof@dock.nl, Patrice Hocks: phocks@dock.nl. Het aanbod van DOCK vindt u op de FB-pagina van DOCK,
Wijkconnect of schiedam-groenoord.nl.

WEEK VAN DE JONGE MANTELZORGER 1-7 JUNI
Heb jij ook een thuissituatie waarbij je vader, moeder, broer of zus een
ziekte, handicap, stoornis of psychisch probleem heeft? Dan ben je niet de
enige.
Er zijn veel kinderen die net als jij opgroeien in een bijzonder gezin.
Het kan zijn dat je vaak rekening houdt met diegene en je zorgen maakt. Misschien zorg je ook voor je familielid en
help je veel mee in huis. Dan ben je als jonge mantelzorger ‘NIET TE MISSEN’! We bieden jou graag extra aandacht
in de Week van de Jonge Mantelzorger van 1-7 juni (samen met WOT en DOCK). Kijk voor meer informatie op de
website of Facebookpagina van Minters Mantelzorg | Jonge mantelzorgers.

FLEUR HUIJSMANS
Beste bewoners van Groenoord, ik ben de nieuwe taalcoördinator van DOCK
Schiedam. Binnen Schiedam bieden wij diverse taalactiviteiten aan, op verschillende
niveaus. Alle activiteiten worden begeleid door enthousiaste en gemotiveerde
vrijwilligers. Gedurende de coronatijd zorgen we bij DOCK voor een aanbod dat
past binnen de coronamaatregelen. Vanaf nu ben ik de contactpersoon voor het
taalaanbod van DOCK in heel Schiedam, dus ook voor de wijk Groenoord. Stuur me
een berichtje of mailtje voor meer informatie, als je
vrijwilliger wilt worden of wanneer je wel wat hulp kan
gebruiken met de Nederlandse taal, via
06 - 59 96 67 31 of fhuijsmans@dock.nl.
Ik kijk ernaar uit om met jullie kennis te maken!
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HOE RAAKT MIJN KIND ZIJN CORONAKILO’S KWIJT?
In de afgelopen maanden heeft het coronavirus bij veel gezinnen de dagelijkse gang van
zaken flink verstoord. De coronamaatregelen hebben er bij veel kinderen bovendien voor
gezorgd dat het gewicht is gestegen.
Daarnaast is het voor kinderen ontzettend belangrijk
om lekker veel te bewegen! De richtlijn voor kinderen
is om elke dag minimaal 60 minuten te bewegen.

Maar waarom is dat bewegen voor
kinderen nou zo belangrijk?
• Voldoende beweging zorgt voor een goede conditie.
• Ze slapen beter, wanneer ze overdag veel hebben
bewogen.

• Het is goed voor de sociale ontwikkeling, wanneer

Gelukkig zijn de scholen weer open, waardoor
kinderen weer wat meer regelmaat hebben. Daar
horen ook vaste eetmomenten en meer beweging
bij. Kinderen hebben energie, eiwitten, vet, vocht,
vitamines en mineralen nodig. Deze dingen zorgen er
samen voor dat ze niet snel ziek worden, goed kunnen
ademhalen, genoeg energie hebben, hun wondjes
snel genezen etc.

De basis voor een gezond voedingspatroon
zodat jouw kind sterk en gezond kan opgroeien,
bestaat uit:
• volkoren producten (volkorenbrood, zilvervliesrijst,
volkoren couscous etc.)
• elke dag groente en fruit
• lekker veel water
• genoeg eiwitten (vlees, vis, eieren, noten, yoghurt)
• veel variatie.
Voedingsmiddelen waar veel vet, suiker en zout in
zit, vullen het lichaam wel, maar voeden niet. Het
is belangrijk om genoeg producten te eten die het
lijf voeden. Denk hierbij maar aan groenten, fruit en
volkoren producten.

ze buiten met andere kinderen spelen of op een
sport andere kinderen leren kennen.
• Voldoende beweging zorgt in het algemeen voor
een gezond gewicht.
•N
 et als gezonde voeding, zorgt voldoende bewegen
ervoor dat de concentratie beter is, wat weer handig
is op school!

Voedings- en bewegingspatroon
Heb je gemerkt dat het gewicht van jouw zoon
of dochter tijdens de coronaperiode flink is
gestegen? Kijk dan eens naar het voedings- en
bewegingspatroon van jouw kind. Zijn de porties qua
eten en drinken een kinderportie? Zitten er niet te veel
suikers in de voeding? Wordt er te weinig bewogen?
Is de voeding voedzaam genoeg?
Maak je je zorgen over de gewichtstoename en wil je
weten of jouw kind wel voldoende voedingsstoffen
binnenkrijgt? Dan kan je altijd een afspraak maken
bij een kinderdiëtist. In het basispakket van de
zorgverzekering is voor iedereen drie uur per jaar
opgenomen voor dieetadvies. Je krijgt de kosten
meestal volledig vergoed.
Wilt u uw kind opgeven om samen met leeftijdsgenoten te sporten? Neem dan contact op met Brahim
van DOCK op 06 - 34 94 12 52 of bayadi@dock.nl.

GM LOOPT MEE MET WALK & TALK
Woensdag 12 mei liepen twee leden van de redactie de Walk &
Talk wandeling, die was georganiseerd door Seniorenwelzijn. De
route was uitgestippeld door Adri Edenburg en voorzien van foto’s,
waardoor het niet moeilijk was om de route te volgen. Zelfs niet
voor onze metgezel die op een scootmobiel reed. Het voerde door
de mooie delen van Groenoord en langs de weilanden van Kethel.
Onderweg voorzagen de medewerkers van WOT, Buurtcirkel,
Seniorenwelzijn en Argos Zorggroep ons van informatie over wat zij
voor bewoners kunnen betekenen. Mede door het heerlijke weer was
de wandeling een groot succes en voor herhaling vatbaar.
Wilt u ook de wandeltocht lopen? Download dan de route en
quiz via de website: www.schiedam-groenoord.nl/walkentalk.
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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BOOMRIDDER GEZIEN IN PARK GROENOORD
Gemeente Schiedam is bezig met de voorbereiding van een boomvervangingsplan voor
negentig van de driehonderd bomen in Park Groenoord. Hierbij wordt zij geadviseerd
door Stichting De Bomenridders. Groenoord Magazine sprak met Huib Sneep, die bij de
stichting vrijwillig actief is als boomdeskundige.
Voor de Van Beethovenflat staat een grote wilg met een
scheefhangende tak. Huib laat zien waar een specht een
gat heeft gemaakt. De specht slaat op elke boom en
beoordeelt of het rot hout of goed hout is. Dat hij er een
gat in kon hakken, betekent volgens Huib dat die zone
daar rot is. Hij wijst op nog een signaal van aftakeling:
er groeien paddenstoelen aan de voet van de boom.
‘Voor een leek zijn die signalen niet zo duidelijk. Als je de
wilg weghaalt, ontstaat er ruimte voor vernieuwing en
kunnen er vijf jonge bomen komen, die over vijftien jaar
alweer halfwas bomen zijn. Als de zwakke bomen er bijtijds uit worden gehaald en er nieuwe voor in de plaats
komen, voorkomt dat jarenlange kale plekken.’

Wie zijn de Bomenridders?

‘Stichting De Bomenridders is een actiegroep met een
grote diversiteit aan leden, o.a. een jurist, een directeur en een installateur van zonnepanelen. Allen zijn
vrijwilligers. Door het hele land zijn er lokale
Bomenridders. Zij dragen dezelfde naam, maar het
zijn zelfstandige organisaties.’

Bij ridders denk je aan beschermen. Is dat
ook het doel van de Bomenridders?

‘Wij strijden voor het behoud van bomen en ander
groen. Ook behartigen wij de belangen van bewoners
die het groen in hun woonomgeving willen beschermen.
Groot onderhoud door de gemeente gebeurt eens per
vijftien jaar. Wij zijn hier in de afgelopen maand twee
maal geweest om de conditie van deze bomen, vanaf
de laan van Bol’es tot waar het
sportbaantje is, te beoordelen.
De essen hier langs de sloot
hebben bijvoorbeeld essentaksterfte, dat hebben veel essen in
Nederland en daarom worden ze
massaal gekapt. Maar in solitaire,
dus vrijstaande bomen zoals hier,
werkt dat minder heftig. Daarom
hebben wij voorgesteld ze nog
eens beoordelen wanneer ze in
blad zijn en blijven ze voorlopig
staan. Ze hoeven niet direct weg,
maar komen wel in het plan van
vervangen, omdat het niet waarschijnlijk is dat ze nog vijftien jaar
blijven bestaan.’
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‘Er zijn een paar bomen die erg dichtbij de flats staan’,
vervolgt Huib. ‘Voor de etages 1 t/m 5 staan ook grote
bomen. Zij houden een groot deel van de zon tegen,
maar dat zijn individuele belangen terwijl de gemeente
het algemeen belang, het mooie aangezicht van het
park, voor laat gaan. Het voordeel is dat deze bomen
het uitzicht op de A4 belemmeren en het geluid
dempen. Bewoners kunnen bij de gemeente een
verzoek tot kappen indienen.’

Wanneer mag je kappen?

‘Vroeger was er een broedseizoen. Nu wordt er tussen
half maart en half juli zo min mogelijk aan de bomen
gedaan, maar in principe mag je elke dag kappen. Behalve als er broedende vogels of vleermuizen in zitten.
Of een duif, in september.’

Hoe gaat het park eruitzien?

‘De bedoeling is dat de hoofdstructuur, op een paar
details na, niet gaat veranderen’, zo sluiten we het
gesprek met Huib af. Meer over de veranderingen in
Park Groenoord leest u in het artikel op de volgende
pagina.

PARK GROENOORD OP DE SCHOP
Landschapsarchitect Marlien van de Ven is door de gemeente Schiedam ingehuurd om
Park Groenoord zoveel mogelijk terug te brengen naar het oorspronkelijke ontwerp. Zij
wandelde met de redactie door het park en bracht ons op de hoogte van de plannen.
In Park Groenoord is de afgelopen vijftien jaar weinig gebeurd. Nu is na een boomkwaliteitsonderzoek
besloten om negentig bomen te rooien, waaronder
veel kleintjes. In het bosplantsoen, tussen het pad en
de geluidswal, groeien struiken en bomen. De kleine
boompjes zullen worden gekapt om andere bomen,
die we willen handhaven, de ruimte te geven. Grote
bomen blijven staan, tenzij ze al ziek zijn en een
gevaar opleveren. De essen hebben essentaksterfte.
In juni, als ze in blad zijn, worden ze opnieuw beoordeeld. Er komt geen kaalslag, zoals door sommige
bewoners wordt gevreesd.
Het zicht op het water wordt belemmerd door het
haagje rond de voormalige hondentoiletten. Langs
de oever staan ook bomen; die zijn belangrijk voor
de vogels en worden niet allemaal geruimd. Een brug
naar het Amaliapark wordt te duur, want ‘alles wat
je neerlegt moet je onderhouden’ oftewel: boompje
groot, plantertje dood!

Wat gaat er gebeuren?

De hekjes van de entrees worden verwijderd en de
paden krijgen een nieuw laagje. Er moet meer samenhang komen tussen de kleuren en materialen voor
de nieuwe zitplekjes en prullenbakken. De speeltoestellen, die later zijn toegevoegd, passen niet in het
originele ontwerp. Marlien pakt de tekening erbij: ‘De
charme van het park is het doorzicht. Het ontwerp is
in Engelse landschapsstijl. Het bosje middenin zorgt
voor terugblik. Alles klopt hier in het prachtige Park
Groenoord, maar het is wat verschraald en verloederd. Dat gaan we nu aanpakken’.

Dakpark A4 (Amaliapark)

Aangrenzend aan Park Groenoord ligt Dakpark A4,
dat sinds 2020 Amaliapark heet. Via het olifantenpaadje, dat eigenlijk struinpad heet, kom je boven bij
een veldje met krokussen. Aan de linkerkant, tussen
de hekken, komen zonnepanelen. Het pad loopt over
het midden, recht op de trambaan af. ‘We willen
graag dat paden logisch aansluiten en doorlopen, dus
ook de trambaan kunnen oversteken’, vertelt Marlien.
‘Met de RET zal worden overlegd of er een overgang
kan komen. Dan kan je zo uit de tram het dak op!’
Aan de Vlaardingse kant komt een warmteleiding
waarop de wijk Groenoord wordt aangesloten. Deze
loopt van Den Haag naar Leiden en is in 2024 klaar.
Voor de bezoekers uit Vlaardingen zijn er al grote
parkeerplaatsen aangelegd.

Wat betekent zo’n park voor de beestjes,
zoals bijen?

Biodiversiteit en aandacht voor ‘beestjes’ worden
steeds belangrijker. Door veel kruiden toe te passen
ontstaat voor bijen een ‘honeyhighway’, waar imkers
bijenkasten kunnen neerzetten. De gemeente zal de
methode van ‘sinusmaaien’ toepassen. Er wordt dan
meanderend gemaaid: een deel van het gras blijft
staan, waardoor bijen die ondergronds zitten in de
ongemaaide stukken kunnen blijven.
Bij de ingang van de tunnel zal kunst de aandacht van
tunnelreizigers trekken. Er komt ook ‘kunst met een
knipoog’ voor de kinderen. Doorgaande fietsroutes
gaan Den Haag en Rotterdam verbinden. Er komen
picknickplaatsen en de honden mogen gewoon los
blijven lopen! Om het Sportpark wat levendiger te
maken komt er een BMX-baan, waar ook op geskatet
kan worden.
De plannen voor het Amaliapark zijn suggesties en
kunnen nog veranderen, dat is inherent aan zo’n
proces. Landschapsarchitecten kijken jaren vooruit.
Suggesties van bewoners zijn van harte welkom!
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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HET AMALIAPARK, EEN VEELZIJDIG GROENGEBIE
De komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Amaliapark bij de
Ketheltunnel. De gemeente wil dat dit uitgroeit tot een veelzijdig groengebied voor
Schiedammers en regiogenoten om dicht bij de stad van buitengewone natuur te genieten.
De aanleg van de Ketheltunnel
heeft enkele jaren geleden een
bijzonder, nieuw stuk stad opgeleverd. Een deel daarvan is in gebruik
als Sportpark Willem-Alexander,
maar de overige vijftien hectare
wordt vooralsnog niet optimaal
benut. Met de ontwikkeling van
het Amaliapark wil de gemeente
Schiedam dit veranderen. Het
park moet stapsgewijs uitgroeien
tot een fraai groengebied dat de
leefbaarheid in Schiedam verbetert
en duurzaamheidsambities kracht
bijzet. De ontwikkeling van het
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park gaat gepaard met een naamsverandering. Het Dakpark A4, zoals
het tot voor kort te boek stond, is
per december 2020 veranderd in
Amaliapark.

Veelzijdig vierseizoenenpark

Het Amaliapark wordt in verschillende fasen (door)ontwikkeld.
Daarbij is uiteraard veel aandacht
voor groen. Zo worden er diverse
planten, struiken, kruiden en bomen geplant. Hierbij wordt gekozen voor soorten met variërende

bloeitijden, waardoor het park
elk seizoen een andere uitstraling
heeft. Die variatie maakt dat er
een rijk flora- en faunasysteem kan
ontstaan. Van deze biodiversiteit
kan per fiets en te voet worden
genoten. Er worden namelijk
doorlopende fiets- en wandelpaden aangelegd, die het Amaliapark
goed toegankelijk maken vanuit de
omgeving. In het park komen ook
trappartijen, kunst en ‘balkons’ die
uitzicht geven op het bijzondere
landschap.

ED VOOR SCHIEDAMMERS EN REGIOGENOTEN
Groencompensatie

Planning

Het plan voor de inrichting van het
Amaliapark is tot stand gekomen
in overleg met Stichting Batavier.
Belangrijk onderwerp van gesprek
was het aantal bomen dat wordt
(terug)geplant. De aansluiting van
de A4 op de A20 (Ketheltunnel) is
namelijk ten koste gegaan van een
flink aantal bomen. In overleg met
Stichting Batavier wordt afgezien
van een-op-een-terugplanting, met
name vanwege de bodemkwaliteit
en beperkte draagcapaciteit en
laagdikte van het tunneldak. In
totaal worden 2.506 bomen (terug)
geplant. Het resterende aandeel,
1750 bomen, wordt gecompenseerd met een financiële bijdrage
aan het Groenfonds.

In het plantseizoen 2020-2021
worden extra bomen aangeplant,
aanvullend op duizenden bloembollen. In het voorjaar van 2021
zijn kruidenmengsels gezaaid. In
de loop van dit jaar wordt begonnen met de aanleg van de entrees,
trappartijen en zitplekken.

Wilt u meer
weten over de
plannen?
Download dan het
boekje van de
gemeente Schiedam
op www.schiedamgroenoord.nl/amaliapark.

Het park moet stapsgewijs uitgroeien tot een fraai groengebied
dat de leefbaarheid in Schiedam verbetert en duurzaamheidsambities kracht bijzet.
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Werken aan wijkkansen in Groenoord
Nieuwe Energie voor Groenoord gaat over meer dan alleen aardgasvrij. Terwijl we
van het gas af gaan, willen we ook werken aan andere kansen voor Groenoord.
Kansen die de bewoners en de wijk vooruithelpen.

Groenoord vooruit
Aan wat voor voor een kansen moeten we denken? Justus Terlouw van de gemeente vertelt: “Dat kan
op allerlei gebieden zijn. Onderwijs, taal en werk bijvoorbeeld. Maar ook zorg/zelfredzaamheid,
eenzaamheid en armoedebestrijding, straatafval en groen in de wijk. Samen met de Groenoorders
willen we de komende tijd de thema’s gaan bepalen. En samen met de bewoners gaan we werken aan
de realisatie ervan.”

Voor, en vooral door bewoners
“De wijkkansen zijn niet een project. Het is een jarenlange samenwerking van bewoners, gemeente,
organisaties in Groenoord en bedrijven. We staan nu pas aan het begin. De gemeente heeft een eerste
analyse gemaakt van mogelijke kansen in de wijk. Deze beschrijven we in een speciale nieuwsbrief die
iedereen in Groenoord eind juni krijgt. Per kans kunnen bewoners aangeven wat ze ervan denken.
Ook zit er een speciale pagina in de nieuwsbrief waarop de Groenoorders hun eigen ideeën en
wensen kunnen opschrijven.”

Grote en kleine kansen
“Bij wijkkansen gaat het over grote thema’s als werk en taal en praktische stappen voor verbeteringen.
En de combinaties die kunnen maken. Als een straat toch opengaat voor het warmtenet, kun je dat dan
combineren met onderhoud aan het riool en andere ondergrondse werkzamheden zodat de overlast
beperkt blijft? En kun je dat moment ook benutten voor herinrichting van de openbare ruimte, zodat de
verkeersveiligheid verbetert en er meer groen komt? Als we woningen aanpassen voor andere warmte,
hoe kunnen we dan bewoners helpen ook bewuster met energie om te laten gaan zodat de energierekening nog lager wordt? Een ander voorbeeld is minder afval op straat. Dat wil iedereen. Kunnen
we daar met Irado, AVR, de scholen en de bewoners in de wijk een aanpak voor bedenken? Een
aanpak die behalve schone straten misschien ook werk oplevert voor mensen in de wijk en het
gevoel van samen zorg dragen voor de wijk vergroot wordt?”
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Het doel?
“Wat we graag willen bereiken is een wijk waar iedereen met plezier woont. Iedereen kansen heeft.
Mensen elkaar weten te vinden. In Groenoord gaat dat zeker lukken, want Groenoorders zijn van
‘de handen uit de mouwen’ en het aanpakken van dingen die beter kunnen. Aardgasvrij kan als een
vliegwiel werken. Je bent bezig de energietransitie, waarbij je overgaat op andere warmte, en
tegelijkertijd werk je aan de aandachtspunten in de wijk. De aandachtspunten die de bewoners ook
belangrijk vinden. Er zijn al veel initiatieven, vrijwilligers en organisaties aan de slag in Groenoord.
Als we de krachten bundelen, kunnen we mooie stappen maken.”

Aan tafel over wijkkansen
“Eind juni ontvangen alle Groenoorders de speciale nieuwsbrief over Wijkkansen Groenoord. Dat is
startschot van een jarenlange constructieve samenwerking aan de wijk. Vanaf de zomer organiseert
de gemeente Buurtgesprekken over de wijkkansen. Iedereen kan meedenken en meepraten. In het
najaar vatten we samen wat we tot dan aan ideeën en wensen hebben, en wat ervoor nodig is om ze
te realiseren. De verbeteringen die we heel makkelijk kunnen realiseren, proberen we daarna zo snel
mogelijk in acties om te zetten. Voor de andere kansen maken we samen een plan: wat willen we
bereiken, wat en wie is daarvoor nodig, welke bewoners willen hieraan meewerken. Die aanpak
bundelen we in het Wijk-Energie-Plan en presenteren we in 2022 aan het college en de gemeenteraad.”
Participatietafel
“Meedenken over Nieuwe Energie voor Groenoord – aardgasvrij en de wijkkansen – dat kan nu al.
Iedere Groenoorder is welkom om deel te nemen aan de participatietafel. Dit is een maandelijks overleg
van bewoners, gemeente, Eneco en Woonplus. Tot dusver nemen nog niet veel bewoners deel, maar
we hopen dat hier de komende tijd verandering in komt. Op de agenda staan sowieso de voortgang
van het aardgasvrij maken, de wijkkansen en de communicatie. Met communicatie bedoel ik hier de
informatie die naar bewoners gaat en de manier waarop bewoners betrokken worden. Het is fijn dat
Groenoorders daarover meedenken”

Meedenken en meedoen?
Heeft u nu al ideeën en wilt u meehelpen en meedenken over wijkkansen in Groenoord?
Of wilt u zich aanmelden voor de participatietafel? Stuur dan een bericht naar:
nieuwe.energie@schiedam.nl.

Doe mee,
denk mee!
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STICHTING FIETSMAATJES SCHIEDAM (FMS) GAAT UITBREIDEN
FMS is een succes en breidt nu uit naar de wijken Noordrand en Kethel. Daarom zijn we op zoek
naar nieuwe coördinatoren en ﬁetsbeheerders en een stalling voor twee duoﬁetsen.
Fietsmaatjes
Schiedam is gestart
in de wijk
Groenoord,
met groot succes.
Door de grote inzet
van onze fietsmaatjes
zijn er al meer dan
vijfhonderd ritten met gasten
op onze duofietsen gereden. Nu
er steeds meer aanmeldingen
komen, is uitbreiding een logische
stap. Ons streven is dat zoveel
mogelijk mensen in Schiedam
gebruik kunnen maken van onze
activiteiten. Samen met een
vrijwilliger (fietsmaatje) heerlijke

fietstochten maken. Samen in
beweging zijn. Samen genieten
van onderlinge gesprekken.
Samen buiten zijn. Samen deze
tijd doorstaan.De gasten van
Fietsmaatjes Schiedam zijn mensen
die zich al jaren in een beperkt
gebied bewegen. Vaak gebruiken
zij een rollator omdat ze veel
moeite hebben met balans en
evenwicht. Vroeger fietsten zij
graag en dankzij Fietsmaatjes kan
dat nu weer.
Hou je van ﬁetsen en wil jij
als vrijwilliger onze gasten
hier ook van laten genieten?

Ben jij iemand die zich wil inzetten voor anderen of weet jij
iemand die op zoek is naar een
zinvolle en betekenisvolle activiteit, sluit je aan bij Fietsmaatjes Schiedam.
We zorgen voor optimale training
van en communicatie met onze
vrijwilligers en de sfeer is gezellig!

Voor informatie:
www.fietsmaatjesschiedam.nl
of bel naar:
Sjoukje Boers 06 - 31 07 99 69
of Rob Kent 06 - 50 95 03 25.
Je kunt ook mailen naar:
info@fietsmaatjesschiedam.nl.

GEVESTIGD IN GROENOORD: TANDARTSENPRAKTIJK BOL’ES
De grote vraag naar medische voorzieningen in Schiedam in het algemeen en Groenoord in het
bijzonder, en de behoefte aan kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke tandheelkundige zorg
hebben ertoe geleid dat Tandartsenpraktijk Bol’Es in november 2020 in het Medisch Centrum
Schiedam Rijnmond haar deuren heeft geopend.
Ali Keles: ‘Schiedam is een
historische gemeente met veel
diversiteit in de bevolking. Groenoord
is een mooie weerspiegeling hiervan.
De wijk is in ontwikkeling en de
ruimte die in het Medisch Centrum
Schiedam Rijnmond beschikbaar
kwam was voor ons ideaal om een
nieuwe tandartsenpraktijk op te
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zetten, met de meest
moderne tandheelkundige
apparatuur.’
Wat kunt u betekenen
voor Groenoord?
‘Tandartsenpraktijk
Bol’Es kent ruime
openingstijden en op
afspraak is behandeling
tijdens avonduren
en in het weekend
mogelijk. Daarnaast bieden wij
alle specialistische disciplines in
de tandheelkunde in de praktijk
zelf aan, waardoor de patiënt niet
hoeft te worden doorverwezen.
Tandartsenpraktijk Bol’Es is actief
op het gebied van algemene
tandheelkunde, implantologie,
parodontologie, endodontologie,
cosmetische tandheelkunde,
orthodontie, kindertandheelkunde
en mondhygiëne. Proactief adviseren
van patiënten over gezondheid
beschouwen de medewerkers
als een belangrijke kerntaak. Het
team wil graag haar kennis delen
met de bewoners van Schiedam
Groenoord. Wij proberen zoveel
mogelijk medewerkers uit de

gemeente zelf aan te nemen om op
deze wijze ook bij te dragen aan de
werkgelegenheid.’
Wie mag zich aanmelden als
patiënt?
‘U, van jong tot oud, bent van
harte welkom in Tandartsenpraktijk
Bol’Es bij ons ervaren medisch
team, dat onder leiding staat van
K.D. Go, tandarts-implantoloog en
Melek Delen, praktijkmanager. De
tandartsenpraktijk is gelijkvloers en
met de opzet alsmede inrichting ook
kind- en rolstoelvriendelijk.’
Laan van Bol’Es 3
3122 AE Schiedam
Tel: 010 - 760 60 22
info@tandartsenpraktijkboles.nl

C O L U M N
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
graag in voor de
bewoners in de wijk
Groenoord. Dit doe ik met veel plezier en
daarnaast zal ik zo nu en dan in Groenoord
Magazine verschijnen met een column over
geluk. In mijn vorige column schreef ik over
dankbaarheid. Ik ben erg benieuwd wat de
oefening in dankbaarheid u heeft opgeleverd?
Vandaag wil ik u het volgende verhaal vertellen:
Stel je voor, u staat te wachten bij een bushalte. In
de verte ziet u een bus aan komen rijden met als
bestemming ‘jouw
levensweg’. De
bus stopt bij de
halte en de deuren
gaan open. De
buschauffeur groet
u vriendelijk en
vraagt of u achterin
of zelf achter het
stuur wilt zitten. U
heeft nog nooit een
bus bestuurd, dus dat vindt u nog wat te spannend
en u besluit om achterin plaats te nemen. De bus
begint te rijden en onderweg kijkt u rustig uit het
raam. Uw bestemming komt steeds dichterbij, waarna
u op de stopknop drukt en de chauffeur vraagt om te
stoppen. De chauffeur besluit echter door te rijden,
waardoor u de bestemming waar u zo graag naartoe
wilde voorbijrijdt. U voelt zich onrustig, misschien
wel boos, teleurgesteld of verdrietig. Waarom
stopt hij niet, ik heb toch op de knop gedrukt?!
Een verhaal kan soms een mooie koppeling maken
naar het dagelijks leven. Herkent u dat gevoel, dat
u iets overkomt waardoor u boos, gefrustreerd of
zelfs verdrietig wordt? Probeer dan de volgende
keer eens ‘zelf achter het stuur te gaan zitten’. Een
mooi voorbeeld: als u graag iemand wilt ontmoeten,
wacht dan niet tot die ander u uitnodigt, maar
stuur zelf een uitnodiging. Durven en simpelweg
doen, dat is wat ik u zou willen adviseren.
Praat u graag mee over het onderwerp geluk
en wilt u andere geluksbeoefenaars leren
kennen? Neem dan contact met mij op: bel,
sms of app mij op 06 - 25 74 50 32 of stuur een
mailtje naar groenoord@wotschiedam.nl.

START JONGERENPROGRAMMA
Mijn naam is Marit en
ik werk als praktijkondersteuner-GGZ in
een huisartspraktijk in
Schiedam-Noord.
Ik zie daar regelmatig
jongeren die om
welke reden dan ook
vastlopen in hun
leven. Daarnaast
ben ik vijf jaar
geleden mijn
coachingspraktijk gestart. Hier
heb ik iets meer tijd en kan ik meer
verschillende tools inzetten voor hulp.
In het afgelopen jaar heb ik de problemen op
geestelijk gebied bij een groot aantal mensen zien
toenemen. De wachtlijsten in de GGZ groeiden en
jongeren waren bovendien vaak de dupe van alle
genomen maatregelen rondom het Covid-virus.
Dit is de reden dat ik een jongerenprogramma
(coronaproof) start om de jongeren weer meer
in hun kracht te zetten. Dat doen we op een
informatieve en ook interactieve manier.
Het doel is op een leuke manier waardevolle
levenslessen mee te geven, waar je altijd op terug
kunt vallen in de toekomst. Vanuit een positieve
mindset gaan we aan de slag en komen thema’s
zoals gezonde voeding, beweging, mindset,
creativiteit, ontspanning en goede ademhaling,
natuur en financiën aan bod. Een waardevol
programma waarin meerdere professionals in
de eerste pilot hun vrijwillige bijdrage leveren.
Graag willen wij dit natuurlijk voortzetten in de
toekomst, zodat nog meer jongeren er gebruik
van kunnen maken.
Voor meer informatie marit.toledo@hotmail.nl

W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L
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JUIST NÚ LEKKER BEZIG ZIJN IN SCHIEDAM
In Schiedam hebben we drie beweegcoaches: Vincent, Feike en Corné. Ze zijn allemaal
verantwoordelijk voor hun eigen wijken. Maar wat is Lekker Bezig Schiedam nou eigenlijk,
en wat doet een beweegcoach precies? Wij vroegen het aan de heren.
mogelijkheid heeft om te bewegen en te sporten. Dus
wij helpen de inwoners graag naar het sportaanbod
toe. Dat kan individueel zijn, bijvoorbeeld met een
adviesgesprek, of in groepsverband met behulp van
proeftrainingen.’
Vincent: ‘Om het sportaanbod voor iedereen
toegankelijk te maken, zorgen we ook dat we met
sportaanbieders, onderwijs- en zorginstellingen,
buurtcentra en inwoners van Schiedam samenwerken.’
Corné: ‘Eigenlijk is het dus onze taak om te zorgen dat
Schiedam letterlijk ‘Lekker Bezig’ is. Dat geeft een goed
gevoel en zorgt er ook nog eens voor dat mensen met
elkaar in contact komen.’

Wat is het doel van Lekker Bezig
Schiedam?

Vincent: ‘Lekker Bezig Schiedam zorgt ervoor dat
zoveel mogelijk Schiedammers structureel in beweging
kunnen komen. Wekelijks bewegen of sporten draagt
bij aan een goede gezondheid en ook aan het sociale
netwerk van de Schiedammers. Zeker nu, in deze
coronatijd.’

En wat is dan jullie belangrijkste taak als
beweegcoach in Schiedam?
Feike: ‘Wij willen dat elke Schiedammer de

Wie kunnen er allemaal bij jullie terecht?

Vincent: ‘Elke Schiedammer! Daarom zijn wij
bijvoorbeeld ook intermediair bij het Jeugdfonds Sport
& Cultuur. Dit fonds zorgt ervoor dat kinderen uit een
gezin met een lager inkomen ook kunnen sporten door
de contributie te vergoeden.’
Feike: ‘We werken ook nauw samen met Vincent Pex
van Sport MEE. Hij weet alles van aangepast sporten in
Schiedam.’
Hou dus vooral onze website en social media in de
gaten, daar kun je alle informatie zeker vinden!’

www.lekkerbezigschiedam.nl

GROENOORD ALS WOONPLEK VOOR VELE SCHIEDAMMERS
Wonen in Groenoord betekent wonen in een wijk die voornamelijk uit hoogbouw bestaat,
gebouwd in een groene omgeving op een plek waar ooit boerderij Groenoord stond. Groenoord
bouwt ook nieuwe flats en eengezinswoningen en hiervan staat nog meer op stapel.
De wijk is bedoeld om fijn te kunnen wonen en
herbergt veel mensen met een mooie, rijke schakering
van culturen. De wijk wordt ook gekenmerkt door
veel verhuizingen. Dit geeft weleens problemen die
te maken hebben met het niet kennen of naleven
van de leefregels in de flats. Samen wonen en leven
met de genoemde rijke schakering van culturen biedt
allerlei kansen om hiervan meer te genieten dan
tot nu toe het geval is. We kunnen dit met elkaar
oppakken door met elkaar in gesprek te gaan, naar
elkaar te luisteren en wellicht samen dingen te doen
en organiseren. Maak het kenbaar in de flats aan
elkaar, aan de Vve-besturen, de bewonersverenigingen,
de huurdersbelangenverenigingen en de
Groenoordbelangengroep.

Leefregels
Wanneer mag je wat buiten zetten voor het grofvuil en
op welke manier gooien we ons afval in de containers?
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Hoe houden we de trappenhuizen netjes, zetten we
geen zaken of fietsen op de galerijen, etc.? De regels
over het gebruik van de flats staan in het huishoudelijk
regelement. Woonplus informeert de nieuwe huurders.
Heeft u geen huishoudelijk regelement ontvangen of
bent u dit kwijt, bel dan met Woonplus.
Groenoord een mooie wijk waar nog veel staat te
gebeuren. Als we met plezier willen samenleven in
onze flats en in de wijk is het belangrijk om onze stem
te laten horen.

Heeft u ideeën of heeft u vragen?
Kijk dan op Facebook of op de website van de
Groenoordbelangengroep en neem contact op met
Aad C. Koremans
www.groenoord-belangen-groep.weebly.com
Facebook:Groenoord-Belangengroep
Twitter:Groenoordbel_GrFb.

KOKEN MET ESTHER KEUKENPRINSES

Pom (12 personen)
Dit keer een recept van Angeline Helwig. Ze is half Surinaams en half Indisch.
In beide culturen is eten heel belangrijk. Ze is dan ook opgevoed met de liefde
voor koken en lekker eten. Op verjaardagen komen er altijd veel mensen bij haar
eten. Ze maakt dan vaak Indische of Surinaamse gerechten. Deze maaltijden kan
je makkelijk van tevoren maken en als je restjes over hebt, vries je ze makkelijk
in. ‘Al is dat niet vaak het geval, want in onze cultuur is het ook normaal dat als
er overblijft, iedereen een bakje eten mee naar huis neemt’, vertelt Angeline.
Pom is een heerlijk, maar redelijk bewerkelijk gerecht om te maken. Daarom
wordt het vaak gegeten als onderdeel van een feestmaaltijd (in ieder geval met
groente of bruine bonen, rijst en komkommerzuur). Je kan pom ook op een
Surinaams broodje eten. Eventueel met sambal en komkommerzuur erover.

Ingrediënten:

• 1,2 kg kippendijfilet

• peper en zout
• nootmuskaat
• 40 gr boter
• 300 a 400 gr

gaar zoutvlees

• 3 grote uien
• 3 tomaten
• 2 el tomatenpuree
• 2 kopjes water
• 2 bouillonblokjes
• ½ bosje selderij
• 2 pakken tayer
•
•

(een soort knollen)
sap van 2 sinaasappels en 2 citroenen
2 à 3 el suiker

Bereiding:

Diepgevroren pakken tayer zijn te koop
bij toko’s of bij Turkse winkels. De hoeveelheid hiervan is voor een groot bakblik
van 36 x 28 cm. Als er overblijft, is pom

goed in te vriezen. Zoutvlees is echt
zout. Kook het zoutvlees 30 minuten in
een pan water. Hierdoor gaat het ergste
zout eraf en wordt het vlees gaar. De
kip van stukjes vel en eventueel stukjes
bot ontdoen. Iedere filet in 4 stukken
snijden en inwrijven met zout, peper en
nootmuskaat. Alle overige ingrediënten
fijnsnijden. In een grote braadpan de
boter smelten en de kip bakken totdat

de buitenkant bruin is. Ui toevoegen en
even meefruiten. Tomaat, puree en zoutvlees toevoegen. Daarna de selderij, de
bouillonblokjes en het water toevoegen.
Vuur uitdraaien (de kip hoeft nog niet
gaar te zijn). De ontdooide tayer in een
grote kom doen. Het citrussap, de suiker
en 2/3 van de jus van de kip erdoor
roeren. Een laag van deze tayer in een
bakblik doen. Het kipmengsel hierover
verdelen. De rest van de tayer hierover
verdelen. Als laatste de rest van de jus
over de laag tayer schenken. Anderhalf
tot 2 uur bakken in de oven, op een
temperatuur van 200 graden. De korst is
dan donkerbruin en de binnenkant geel.

Komt u uit Polen en heeft
u voor ons een recept uit
de Poolse keuken?
Stuur uw recept dan naar
esther.prins38@hotmail.com.

OVER DE GRENS

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 naar
De Groene Raat om te kijken of zij langzaamaan weer gasten kunnen ontvangen.
Goed nieuws! Sinds 1 mei zijn zij weer open! U kunt er op zondagmiddag tussen 12.00
en 16.00 uur wat 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.
De dames van de theetuin staan klaar om u te verwelkomen aan de Harreweg 19.

De Groene Raat is opgericht om inwoners
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.
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!
W W W . S C H I E D A M W- W
G RW O. SE CN HO IO ERDDA. MN -L G R O E N O O R D . N L
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JUNI WOORDZOEKER
Thema: zomer

Puzzel: woordzoekerfabriek.nl
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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:

September 2021.
Copij aanmelden vóór 15 juli en inleveren
uiterlijk 31 juli.
De redactie heeft het recht aangeleverde
stukken aan te passen en/of niet te plaatsen.
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Stuur uw oplossing met naam, adres en telefoonnummer vóór 30 juli naar:
info@schiedam-groenoord.nl.

WINNAAR PUZZEL 19

Ondanks een kleine fout
in de puzzel hebben meer
dan twintig lezers de juiste
oplossing ingestuurd.
Uit de goede inzendingen
hebben we mevrouw
Könemann geloot die deze
keer de bos bloemen mocht
ontvangen. De oplossing was:
De natuur loopt (uit) maar is
nooit te laat.

Groenoord Magazine wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Nieuw!
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Leer je buur kennen of even eruit.
Op zoek naar een wandelmaatje of
lekker online kletsen met een buur?
Meld u dan aan via groenoord@
wotschiedam.nl of jgrootfaam@dock.nl
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