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Gasten van Fietsmaatjes Schiedam zijn mensen die zich al jaren in 
een beperkt gebied bewegen, vaak met een rollator, omdat zij veel 
moeite hebben met balans en evenwicht. Dankzij de duofiets kunnen 
onze gasten weer fietsen, wat ze vroeger ook zo graag deden. Het 
fietsmaatje haalt onze gasten op en bezorgt hen een fijne beleving op 
duofietsen met trapondersteuning.
Door grote inzet van onze fietsmaatjes zijn er al meer dan 800 ritten 
op de duofietsen gereden. Fietsmaatjes Schiedam is gestart in de wijk 
Groenoord met groot succes. 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 genieten op de fiets en in 
beweging zijn. Samen genieten van onderlinge gesprekken. Heerlijk 
buiten zijn en samen deze tijd doorstaan.
Hou je van fietsen en vind je het fijn als anderen daar ook van kunnen 
genieten? Met onze fietstochten komen de gasten op een gezellige 
manier fysiek in beweging. Zo bereiken we effect op het gebied van 
sociaal contact, bewegen en bewustzijn van de omgeving. Daarbij 
besteden we als stichting veel aandacht aan optimale training van en 
communicatie met onze vrijwilligers. 

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. 
Ben je bekend met het beheer van 
websites en sociale media, dan horen we 
graag van je.

Voor informatie kijk op onze 
website: 
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.

STICHTING FIETSMAATJES 
SCHIEDAM GAAT UITBREIDEN
Fietsmaatjes Schiedam (FMS) is op zoek naar 
coördinatoren en fietsbeheerders voor de wijken 
Noordrand - Kethel en Centrum-West die worden 
ondersteund door FMS. En natuurlijk een stalling voor 
twee duofietsen.  

OPENINGSTIJDEN WOT
Maandag van 10.00 - 12.00 uur.
Woensdag van 14.00 - 16.00 uur.
Donderdag van 10.00 - 12.00 uur.

Wijkochtend voor Groenoorders
alleen op afspraak 
op vrijdag van 9.30 - 12.00 uur.

Van Beethovenplein 162, 
3122 VL  Schiedam.

Contact buiten spreekuurtijden 
010 - 754 15 15 
(werkdagen van 8.00 - 20.00  uur) 
of mail naar 
groenoord@wotschiedam.nl.
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EIGEN KRACHT MARKT
Op zaterdag 2 oktober van 11.00 - 14.00 uur in het Hof van Spaland.

Beste bewoners van Groenoord, 
graag nodigen wij u uit voor de Eigen Kracht Markt 
2021.

Waarom? 
Het lijkt ons een goed idee om bewoners van 
Schiedam-Noord te attenderen op het mooie 
aanbod in de wijk. Via een praatje én 
leuk ingerichte kramen vertellen we u 
bijvoorbeeld over de activiteiten van 
het wijkcentrum, de ontmoetingscentra 
en de buurtverenigingen, maar 
ook over de ondersteuning van 
mantelzorgondersteuners of organisaties 
die de zelfstandigheid van kwetsbare 
mensen helpen vergroten of bestendigen.
 
Wat? 
Wij gaan uit van 20 marktkramen, met 
dank aan winkeliersvereniging Hof van 

Spaland. ZOS radio zal een gezellige uitzending 
vanaf de markt verzorgen. Wij hopen u op 2 
oktober, met de dan geldende covid-maatregelen, 
te verwelkomen.
Vragen of opmerkingen? Schroom niet te mailen 
naar noordrand@wotschiedam.nl.
Graag tot dan!

BRITT ENGELCHOR 
Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is 
Britt Engelchor en ik ben 29 jaar. Ik ben afgestudeerd 
als maatschappelijk werker. Voordat ik bij het WOT aan 
de slag ging, heb ik gewerkt als schoolmaatschappelijk 
werker en daarvoor als leerwerkcoach bij Pameijer. In 
juni van dit jaar ben ik gestart bij WOT Groenoord. Ik 
heb veel zin om mij te verbinden aan de wijk en kennis 
te maken met de bewoners.    

 

MARIAN KRIJNBERG 
Vanaf 1 juni ben ik als schuldhulpverlener begonnen bij Stroomopwaarts en ben 
ik wat betreft schulden en financiën gekoppeld aan de wijk Groenoord. Inmiddels 
werk ik via verschillende gemeentes al 12 jaar als schuldhulpverlener en dat doe 
ik nog steeds met veel plezier. Cliënten kunnen voor grote financiële problemen 
aankloppen, maar zeker ook voor kleine geldproblemen. Wanneer de financiële 
problemen nog klein zijn, is het vaak mogelijk een schuldregeling te voorkomen. 
Een betaalregeling met een 100% betaling aan de schuldeisers is dan soms 
nog mogelijk. Naast het werk als schuldhulpverlener houd ik mij ook bezig 
met het traject ‘Vroeg eropaf’. In dit traject kan de woningbouwvereniging, 

zorgverzekering of energiemaatschappij aangeven wanneer er betalingsachterstanden ontstaan. Aan 
de hand van deze meldingen neemt schuldhulpverlening contact op met de cliënt om het betalingsprobleem te 
bespreken. Dit contact kan bestaan uit een brief, e-mail, telefoongesprek of huisbezoek. 
Iedere maandag ben ik tussen 10.00 uur en 12.00 uur aanwezig voor het spreekuur op het wijkkantoor, adres 
van Beethovenplein 162. Tijdens het spreekuur kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen met vragen of voor 
advies.    

Een samenwerking tussen WOT Noordrand, WOT Groenoord en DOCK.
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I.M. JERRY MONKAU

Op het Lentiz college stimuleerde 
Jerry leerlingen om het beste 
uit zichzelf te halen en in 
Groenoord heeft hij met name 
met sportactiviteiten zijn 
sporen nagelaten, met zijn 
enthousiasme en gedrevenheid. 
Zaalvoetbalvereniging (ZVV) 
Groenoord schudde op z’n 
grondvesten toen Jerry ermee aan 
de slag ging. Binnen korte tijd 
bracht hij de zaalvoetbalclub naar 
een hoger niveau. 

Menig oud-voetballer zal zich nog 
de uitstapjes herinneren naar Lloret 
de Mar. Dat was niet zomaar voor 
iedereen weggelegd, vond Jerry, 
daar moest je wel iets voor doen.
Goed gedrag en de handjes laten 
wapperen, dat stimuleerde hij. Als 
je echt iets wil bereiken, moet je je 
er ook voor inzetten.
Als Jerry een jongere in z’n hart 
sloot, deed hij er alles voor. Sportief 
gezien met coaching en training 
en emotioneel met aandacht en 
daadkracht.

Judith Grootfaam, leeftijdgenoot 
en goede vriendin van Jerry en zijn 
gezin, heeft een ‘In Memoriam-
boek’ gemaakt.
Mocht je een verhaal, groet of 
anekdote willen delen in dit boek, 
stuur dan een mailtje aan 
Judith via jgrootfaam@dock.nl.
Het boek wordt binnenkort 
overhandigd aan de familie van 
Jerry.

Lieve, vrolijke, charmante Jerry
Hij die altijd lachte, een brassa gaf 
Die danste op keiharde muziek
Naar je toekwam als hij je zag
Een ander hielp als het echt nodig 
was.

Wat jij voor mensen hebt betekend 
is ongelooflijk
Daar waar jij binnen kwam, ging 
het licht harder schijnen
Jouw hart is zo groot, dat past niet 
in een kamer, dit gebouw, deze 
stad.

Je had een bijzonder vermogen om 
buiten de lijntjes te kleuren
Paden te zoeken die nog niet 
bewandeld waren

Zo heb je velen op het juiste pad 
geholpen.
 
We hopen dat je altijd om ons 
heen zal zijn
Zodat we je nooit zullen vergeten
In onze gedachten zul je altijd 
voortleven
We hebben genoten van je energie
Je licht zal zeker blijven schijnen.
 
Met een traan, maar zeker met een 
lach en prachtige herinneringen zul 
je herdacht worden
Dank voor alles wat je hebt 
betekend voor bewoners van 
Schiedam.

 
Tekst geïnspireerd op de woorden 
van Batya, Paula, Roderik, Kizzy, 
Sonja, Christine, Leida, Rony, 
Daphne en Patricia.
In Memoriamboek Jerry Monkau - 
DOCK Schiedam – augustus 2021.

Op 26 juli is Jerry Monkau overleden, nog maar 55 jaar oud.
In Schiedam was Jerry Monkau een graag geziene gast, al bij SWS 
welzijn en later bij DOCK. Sport, school en jongeren, dat was waar 
hij warm voor liep. Met veel enthousiasme en persoonlijke aandacht 
heeft hij vele Schiedammers een steuntje in de rug gegeven. 
En meer dan dat, want hij deed het met zijn hart.
We gaan hem zeker missen in Schiedam!
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Donderdag 30 september t/m 
donderdag 7 oktober Speur-/
wandeltocht Groenoord voor 
kinderen en volwassenen. 

Alle dagen, tijd zelf te bepalen lengte 
6,6 km. Loop de tocht via foto’s en 
als je dat wilt, speur naar de details. 
De speurtocht is af te halen bij het 
WOT, van Beethovenplein 162 of te 
downloaden via: www.schiedam-
groenoord.nl/speurtocht.

Vrijdag 1 oktober 
Opening: 11.00 - 14.00 uur.
Locatie: Oreliopark.
Een gezellige informatiemarkt met 
verschillende organisaties. Mogelijkheid 
om in te schrijven voor activiteiten en 
om een op een afspraken te maken.

Culinaire hapjes met een verhaal  
11.00 - 14.00 uur.
Locatie: onder de tent in het 
Oreliopark t.o. het Zimmertje, Louis 
Zimmermanplein 55a.
Bijzondere smaken uit verschillende 
landen met een verbindend verhaal 
achter ieder hapje.
Aanmelden/contact: Souad 
06 - 50 12 00 57 - Stichting Inclusia.
  

Maandag  4 oktober 
Hondenwandeling: 10.30 - 11.30 uur.
Verzamelen: nog onbekend.
Aanmelden/contact: Sharon 
06 - 53 41 65 95 - Seniorenwelzijn.

Straatterras: 14.00 - 16.00 uur.
‘Wat maakt u gelukkig?’
Locatie: Bachplein.
Aanmelden/contact: Judith 
06 - 20 32 05 80 - DOCK. 

Dinsdag 5 oktober
Babbelen en snabbelen 
(Walk en Talk) 10.00 - 12.00 uur.
Locatie: het Zimmertje, Louis 
Zimmermannplein 55a. 

Maak kennis met een wandelmaatje.
Aanmelden/contact: Sharon  
06 - 53 41 65  95 - Seniorenwelzijn.

De Weerklank
Babbelen en snabbelen.
Locatie: Cornelia van Zantenplein 51 
(ingang Eduard van Beinumlaan).
Koffie en thee 14.00 - 16.00 uur. 
Diner 17.00 - 18.30 uur.
Aanmelden/contact: Hans 
06 - 49 43 09 51 - De Weerklank  
          
Woensdag 6 oktober
De Weerklank
Babbelen en snabbelen.
Locatie: Cornelia van Zantenplein 51 
(ingang Eduard van Beinumlaan).
Koffie en thee 10.00 - 12.00 uur. 
Lunch 12.00 - 13.30 uur.
Aanmelden/contact: Hans 
06 - 49 43 09 51 - De Weerklank. 

Donderdag 7 oktober
Kom in beweging voor Fietsmaatjes. 
10.00 - 15.00 uur.
Locatie: Het Zimmertje.
Adres: Louis Zimmermannplein 55a.
Fietsmaatjes Schiedam zoekt 
vrijwilligers. Kom en ervaar de duofiets.
Aanmelden/contact: Sjoukje Boers 
06 - 31 07 99 69.
info@fietsmaatjesschiedam.nl.

Donderdag 7 oktober
De Weerklank
Locatie: Cornelia van Zantenplein 51 
(ingang Eduard van Beinumlaan).
Koffie en thee 14.00 - 16.00 uur. 
Aanmelden/contact: Hans 
06 - 49 43 09 51 - De Weerklank.

AFSLUITING Week van het Geluk 
16.00 uur.
Locatie: Oreliopark

Informatie over veilig ouder worden
Aanmelden/contact: Sander 
06 - 23 53 34 36  
vansteekelenburg@wotschiedam.nl

Algemene informatie: 
WOTGroenoord: Sander van 
Steekelenburg 06 23 53 34 36 
vansteekelenburg@wotschiedam.nl
en DOCK: Judith Grootfaam  
06 - 20 32 05 80 - jgrootfaam@dock.nl

WEEK VAN HET GELUK 2021
Een tegen eenzaamheid van donderdag 30 september t/m donderdag 7 oktober. 
Dit jaar staat de Week van het Geluk in het teken van verbinding tussen bewoners in 
Groenoord. Samen verhalen en ervaringen delen, zoveel mogelijk in kleine groepjes. 
Door Covid-19 zullen wij rekening moeten houden met de geldende regelgeving.

Deelnemende partijen: Het Zimmertje, Fietsmaatjes Schiedam, WOT, DOCK, De Weerklank, Minters Mantelzorg, 
Seniorenwelzijn, Oproepcentrale, Lekker Bezig, Stichting Inclusia, Dierenvoedselhulp Schiedam, Stichting Aimable.
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Ook nieuw is de tuin die is aangelegd voor het pro-
ject Schiedam Waterklaar. Dit project van gemeente 
Schiedam is bedoeld om de stad klimaatbestendiger 
te maken. De nieuwe tuin is opgedeeld in vier vakken: 
een vak met halve verharding (steentjes), een vak met 
gras, een vak met leem en een vak met schelpen. 

Het zijn allemaal voorbeelden van hoe je je tuin 
of oprit kan inrichten zodat het regenwater naar 
beneden stroomt en niet terechtkomt in het riool. 
Wanneer je de QR-code bij de tuin aan de Harreweg 
scant op je mobiel, krijg je in een filmpje uitleg over 
hoe je je eigen tuin klimaat- en natuurvriendelijk kan 

inrichten. Zoals bijvoorbeeld welke planten bijen en 
vlinders aantrekken. Ook staat er in de voorbeeldtuin 
een watertank van zo’n 1500 liter. Hiermee kan je 
het regenwater opvangen en je tuin besproeien i.p.v. 
hiervoor drinkwater te gebruiken. Dat is niet alleen 
milieuvriendelijker, maar ook voordeliger. Het afdakje 
in de tuin is bekleed met sedum, een soort vetplantje. 
Dit kan je gebruiken voor isolatie van je woning en 
het neemt ook nog eens 
het fijnstof van auto’s op. 

Meer hierover lees je in 
de folder die je krijgt 
bij het bezoek aan de 
Groene Raat. Dit kan op 
maandag tussen 13.00 
en 16.00 uur. De mede-
werkers van Irado vertel-
len je graag meer over 
de Waterklaartuin en de 
andere voorbeeldtuinen. 

Je kunt je bij hen ook aanmelden als vrijwilliger voor 
onderhoud van de voorbeeldtuinen of als begeleider 
van de Kindertuinen aan de overkant. Want dat is niet 
veranderd: zonder de inzet van al die enthousiaste 
vrijwilligers zou het er nu allemaal niet zo mooi bij 
staan én helpende handen zijn altijd welkom!

DE GROENE RAAT EDUCATIEVE TUINEN
Bij de Groene Raat op de Harreweg is sinds ons laatste bezoek het een en ander veranderd. 
Door het hek aan de voorzijde hangen nog steeds bramen, Japanse bessen en appels, maar 
de theetuin is er niet meer. Er waren wat problemen met de vergunning. Een gratis kopje 
thee of koffie voor de bezoeker van de Groene Raat is gelukkig nog wel toegestaan. 

JAN SCHLÄRMAN, EEN VITALE TACHTIGER

Jans beroep was tuinarchitect en 
wanneer zijn vroegere werkzaam-
heden hem naar o.a. Amerika, 
Chili of Finland brachten, moest er 
altijd een tolk mee omdat hij geen 
woord Engels spreekt. De Latijnse 
namen van bomen en planten zijn 
echter geen probleem!

Zijn tomeloze energie gebruikt hij 
voor vrijwilligerswerk. Op de RK 
begraafplaats, aan de Vlaardin-
gerdijk in West, waar tot 1976 de 
rijke mensen werden begraven, 
doet hij allerhande werkzaamhe-
den en zwaait hij de scepter in de 
kruidentuin. Er staan wel zo’n 25 
kruiden, met een naambordje. Die 
mogen allemaal worden geplukt, 

dus dat is leuk voor de kinderen. 
Weinig mensen weten dit, wat Jan 
eigenlijk wel heel jammer vindt. 

Er is een boekje over hem ge-
schreven: Overleven is een Kunst. 
Een egodocument. Een soort 
autobiografie die geschreven is 
voor zijn (klein)kinderen en waarin 
veel van zijn gezondheidsproble-
men worden verklaard. Door een 
teveel aan energie lijdt hij name-
lijk aan slapeloosheid, met alle 
gevolgen van dien. Hij is ook maar 
gestopt met medicijnen omdat 
die hem toch niet hielpen. Maar 
hij hoeft eigenlijk niet zo nodig 
in de belangstelling te staan. Het 
liefst gaat hij zijn eigen gangetje, 

zonder verplichtingen. Op onze 
vraag wat hij wél graag zou wil-
len, antwoordde hij: 
vrijwilligers voor de kruiden-
tuin!

Op het Johan Strausplein, bij het beeld van de dirigent, ontmoetten wij Jan Schlärman, 
een vitale tachtiger uit Groenoord. Samen met buurvrouw Anja van Rooien houdt hij het 
groen rondom de Dirigent op het Straussplein bij.
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Al langere tijd geleden ontstond dit idee om 
levenslessen, of zoals we het nu genoemd hebben 
Dreamskills, mee te gaan geven aan jongeren die wat 
vastlopen in hun leven. Lessen die je op school niet 
leert.

De coronacrisis zorgde ervoor dat bij een aantal 
jongeren ook eenzaamheid en somberheid ontstond. 
Niet alleen onze ouderen zijn een kwetsbare groep, 
ook de opgroeiende jongeren lopen soms tegen 
behoorlijke uitdagingen aan in deze hectische 
maatschappij. 

Dit gehele programma werd vormgegeven door in te 
zetten op theoretische en ook praktische lessen. Dat 
maakte het volgens de deelnemers ook nog eens erg 
leuk om deel te nemen. We hebben aandacht besteed 
aan de volgende onderwerpen:
- Ontwikkelen van een positieve mindset.
- Weerbaarheid en veerkracht, d.m.v. boksles.
- Belang van gezonde voeding en water drinken.
- Ontspanning en rust inbouwen in het dagelijks leven.
- Belang van in de natuur zijn met aandacht.
-  Verbinden met anderen door het leren delen van 

verhalen in een veilige omgeving. Muziek, sport en 
andere activiteiten zijn daarbij behulpzaam geweest.

-  Leren mediteren en yogales om de signalen van je 
lichaam beter te leren kennen.

- Financiële lessen voor de toekomst.

Deze pilot werd mede mogelijk gemaakt door de 
samenwerking met het WOT, het JIT, en DOCK, 
waarvan enkele medewerkers ook een les kwamen 
geven voor de jongeren. Daardoor was het ook 
mogelijk om de pilot op vijf verschillende locaties in 
Schiedam en Vlaardingen vorm te geven.

De evaluatieformulieren werden door de jongeren 
over het algeheel zeer positief ingevuld, waarbij ook 
ruimte was voor aanvulling en een kritische blik. 
In oktober willen we met een volgende groep starten. 
Denk je dat dit programma jou ook kan helpen en 
ben je tussen de 15 en 25 jaar? Dan kan je je opgeven 
via het e-mailadres: jvjskills@outlook.com. Schrijf in je 
e-mail alvast een korte motivatie waarom je denkt dat 
dit iets voor jou is. Er zal dan een intake volgen. Het 
maximum van nieuwe de groep is 10-12 deelnemers.

VERVOLG JONGERENPROGRAMMA
De pilot voor de jongeren is inmiddels afgerond. Hij ontstond vanuit kennis en 
ervaring die we hebben opgedaan in het werk als praktijkondersteuner huisarts - GGZ, 
aangevuld met tools uit programma’s van Challenge Day en het Vergeten Kind. Wat 
in eerste instantie zes lessen zouden zijn, groeide tijdens het programma uit naar tien 
bijeenkomsten en een enthousiaste groep jongeren. Zij willen graag samen verder gaan.  
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Wie is Ricardo van Zwol? 
Hij groeide op in IJsselmonde en begon daar al 
te tekenen en airbrushen. Ricardo werkte bij een 
themabouwbedrijf voor horeca en pretparken. Hij 
voltooide z’n opleiding aan het Grafisch Lyceum in 
Rotterdam, omdat hij reclameschilder wilde worden. 
Hij startte zijn R75 Studio voor Kunstwerk in 2006. Het 
‘grote’ werk kwam steeds meer op zijn pad doordat 
er veel gebeurde op dit gebied: de woningcorporaties 
kregen belangstelling voor kunst in de wijken. In de 
Rotterdamse wijk Lombardijen maakte Ricardo een 
hele route van negen murals (muurschilderingen) en in 
IJsselmonde een aantal gevelgedichten. 

Ricardo is in 2019 benaderd door Cathy Palmen 
van Stichting Mooi Werk om Schiedam te laten 
kennismaken met street art. Samen met Milan van 
Lastplak heeft hij de muur bij OBS Loep beschilderd. 
Het verfraaien van het transformatorhuisje is een 
bewonersinitiatief. De reacties uit de wijk zijn heel 
positief; de bewoners zijn erg enthousiast en zouden 
graag nog meer street art willen zien in de wijk. Velen 
zijn van mening dat met name het Bachplein hiervoor 
fantastische muren heeft. 

Ricardo, als je de vrije hand zou krijgen, wat 
zou je dan willen maken in Groenoord?
‘Hier zijn echt hele mooie gevels, die zich uitstekend 
lenen voor street art. Je zou er een route van 
kunnen maken. In Rotterdam-Centrum en op Zuid 
zijn meerdere street art-routes waar zelfs mensen 
van buiten de stad op afkomen. Hier in Schiedam-
Groenoord zou dat ook kunnen. Interesse van de 
bewoners is er zeker.’

Het moet toch ook onderhouden worden?
‘De producten die ik op de gevels aanbreng zijn van 
dezelfde kwaliteit als wat schildersbedrijven ook 
gebruiken. De groene aanslag van de bomen kan er 
eens in de zoveel tijd afgespoten worden. Je kan ook 
een contract afsluiten, waarin staat dat het vijf jaar 
blijft staan en daarna overgeschilderd kan worden. Dat 
geeft zekerheid dat er niet wordt geknoeid. Een aantal 
van mijn schilderingen bestaan al meer dan tien jaar.’ 

Het transformatorhuisje is bijna klaar als ik afscheid 
neem van deze energieke muralist en hem veel succes 
wens voor de toekomst.
Groenoord heeft er een blikvanger van jewelste bij!

EERSTE STREET ART-PROJECT UITGEVOERD
Het transformatorhuisje aan de Mozartlaan heeft inmiddels een transformatie 
ondergaan. Van een saai gebouwtje naar een prachtig geschilderde ‘mural’ met 
Mozart op de voorkant en Elton John op de achterkant. De zijkanten staan vol met 
muziekgolven. De kunstenaar is Ricardo van Zwol. 

Leo van der Bogaerdt, bewoner van de Mozartlaan, feliciteert Ricardo van Zwol met het resultaat.
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               K O K E N  M E T  E S T H E R  K E U K E N P R I N S E S

Pierogi, Poolse dumplings met 
aardappel en kaas

OVER DE GRENS

Elke donderdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur is er het Derde Helft-project 
‘Bakkie doen bij PPSC’. De toegang is gratis. Ouderen in Schiedam zijn welkom op het 
sportcomplex en in de kantine van PPSC. U kunt deelnemen aan de activiteiten of zomaar 
wat kletsen en een bakkie koffie drinken. Bij de activiteiten worden de coronamaatregelen 
nageleefd (1,5 meter afstand).

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 
voetbalvereniging PPSC, op sportpark Thurlede.

Jeu de Boules
We spelen het 
bekende, Franse 
spel Jeu de Boules 
op drie banen.

Het Finse 
werpspel Mölkky
De spelregels zijn 
eenvoudig en 
worden ter plaatse 
uitgelegd.

Golf
Bij voldoende 
belangstelling zet 
Coen weer een 
golf-circuitje uit.

Bewegen op 
Muziek
Onder leiding van 
beweegcoach 
Corne.

In de kantine is 
er gelegenheid 
tot biljarten, 
tafeltennis, 
sjoelen etc.

PPSC heeft een ouderenraad die bestaat uit Anneke Bennis, Huib Groen, Ineke Kalkhoven, Marcel Broekman, 
Wim Meijboom, Coen Winkelman, Sylvia Jagt, Hans Krabbendam en Nico de Vries. Deze groep mensen 
organiseert en begeleidt de activiteiten voor ouderen op het PPSC-terrein.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wim Meijboom: 06 - 22 93 70 78.

Ingrediënten
Voor 6 grote pierogi:
l 240 gram bloem
l 1/2 theelepel zout
l 115 gram zure room
l 55 gram zachte ongezouten boter

Voor de vulling:
l 225 gram warme aardappelpuree
l 115 gram geraspte kaas
l zout & peper

Voor erbij:
l 2 sjalotten, fijngesneden
l klontje boter
l extra zure room
l bieslook

Zo maak je pierogi
Meng de bloem, het zout en het ei met 
behulp van een staande mixer. Voeg dan 
de zure room en de zachte boter toe en 
laat de mixer ongeveer 5 tot 8 minuten 
draaien tot je een glad, soepel deeg hebt, 
vergelijkbaar met pastadeeg. Wikkel het 
deeg in plastic folie en laat het minstens 
30 minuten in de koelkast rusten.

Meng de kaas door de warme 
aardappelpuree tot ‘ie helemaal gesmolten 
is. Breng op smaak met zout en peper.

Haal het deeg uit de koelkast en verdeel 
het in twee delen. Rol het heel dun uit 
en steek er dan met een ronde vorm (10 
centimeter doorsnede) drie rondjes uit.

Leg op elk rondje een flinke schep 
van de aardappelpuree en vouw 
dicht. Duw de randen dicht met een 

vork. Herhaal dit voor alle pierogi.

Breng in een pan water aan de kook 
en voeg een snuf zout toe. Kook de 
pierogi per drie stuks in ongeveer 5 
minuten gaar. Ze komen bovendrijven 
als ze goed zijn. Laat ze even 
uitlekken en leg ze op een bord.

Smelt wat boter in een koekenpan op 
laag vuur en bak daarin de sjalotten 
totdat ze beginnen te bruinen. Doe 
de pierogi erbij en bak die aan beide 
kanten mooi bruin en knapperig.

Serveer de pierogi met een lik zure 
room en gehakte bieslook.

Ik weet niet of er een troostrijker gerecht bestaat dan de Poolse 
pierogi. Deze dumplings, meestal gevuld met aardappel en kaas, 
smaken naar liefde in een zacht deegkussentje. De pasteitjes worden 
eerst gekookt, daarna gebakken in boter. Ontzéttend lekker. Feitelijk 
kun je deze Poolse dumplings dus maken met ingrediënten uit je 
voorraadkast. Ze smaken wel extra lekker met een schep zure room 
erbij en wat verse bieslook.
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Meedenken over nieuwe energie voor groenoord 
Groenoord krijgt een warmtenet. Hiermee kunnen de woningen en andere
gebouwen in uw wijk aardgasvrij worden. Wilt u meepraten over de aanpak
en de communicatie? Dat kan via de Participatietafel, uw VvE of via Woonplus.

Participatietafel – voor alle bewoners
De participatietafel is een overleg van de gemeente Schiedam, Woonplus, Eneco en bewoners van 

Groenoord over Nieuwe Energie voor Groenoord. Voorlopig doen we de participatietafel nog online, 

maar zodra het kan komen we echt bij elkaar. Het overleg begint altijd met de stand van zaken, nieuws

en bijzonderheden. Daarna gaan we dieper in op één of soms twee onderwerpen. 

De komende participatietafel is op woensdag 29 september van 19.30 tot 21.00 uur. Het onderwerp 

waar we 29 september dieper op ingaan is ‘wijkkansen’. Met wijkkansen bedoelen we verbeteringen in 

de wijk die we kunnen combineren met de overgang naar nieuwe warmte. Dat kunnen kansen op het 

gebied van werk en stages zijn, het aanpakken van schulden en armoede of bijvoorbeeld het vermin-

deren van afval op straat. 

Tijdens de participatietafel willen we graag met u praten over de aanpak van de wijkkansen. Hoe zorgen 

we ervoor dat bewoners meedoen aan de wijkkansen? En dat we dingen structureel verbeteren? Heeft

u daar ideeën over en wilt u deelnemen? Stuur dan een bericht naar nieuwe.energie@schiedam.nl. 

De agenda en de link voor deelname krijgt u vervolgens per e-mail. 

VvE’s – voor eigenaren
Bent u eigenaar van een woning in een complex? Dan neemt (u met) de Vereniging van Eigenaren (VvE) 

de besluiten over het aardgasvrij maken van uw gebouw. In sommige VvE’s is Woonplus ook een van 

de eigenaren. De besturen van deze zogeheten ‘gemengde VvE’s’ hebben inmiddels allemaal al een 

energieadvies gekregen via Groenoverleven.nu. Deze adviezen worden besproken tijdens VvE-

informatieavonden in september en oktober. Eigenaren in gemengde complexen ontvangen hiervoor 

een uitnodiging per post. Ook de huurders van Woonplus in deze complexen krijgen informatie

hierover via Woonplus. 

Heeft uw VvE alleen particuliere eigenaren? Of woont u in een rijtjeswoning? Dan krijgt u begin volgend 

jaar informatie via de gemeente over het aardgasvrij maken van uw woning en gebouw. Als uw VvE al 

eerder aan de slag wil, neem dan contact op met het projectteam Nieuwe Energie voor Groenoord

door een e-mail te sturen naar: nieuwe.energie@schiedam.nl.

Woonplus – voor huurders 
Woonplus wil graag samen met de huurders van een complex de aanpak voor het aardgasvrij maken

en het onderhoud bespreken. Per complex zoekt Woonplus daarom betrokken bewoners.

In overleg met de huurders van het Van Raalteplein heeft Woonplus het plan van aanpak aangepast. 

In september krijgen de bewoners van het Van Raalteplein 15-56 het bewonersboekje met het nieuwe 

voorstel in de brievenbus. Bij het bewonersboekje zit ook een uitnodiging voor een bezoek aan de 

modelwoning. Hier kunnen de bewoners het eindresultaat zien van het aardgasvrij-gereed maken en

de renovatie van de woning.

Vanaf september gaat Woonplus aan de slag met het informeren

over de verbeterplannen voor vijf andere complexen:

• Cornelia van Zantenplein 100-145

• Bart Verhallenplein 50-91

• Henriëtte Bosmansplein 104-145

• Jozef Oreliosingel 169-251

• Jozef Oreliosingel 85-167

Woont u in een van deze complexen en wilt u betrokken worden? Stuur dan een berichtje naar

Maurits Harting via mha@woonplus.nl of bel Woonplus via 010 - 2045 100.

Welkom in de modelwoning
Alle bewoners in Groenoord zijn van harte welkom in de modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 159. 

Elke maandag van 17.00 tot 18.00 uur is er een inloopspreekuur voor woningeigenaren uit de gemeng-

de complexen voor vragen over het energieadvies. Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur organiseert 

Woonplus een inloopspreekuur voor alle overige wijkbewoners en geïnteresseerden. U kunt ook

op een andere dag of tijd langskomen. Bel hiervoor Woonplus via 010 - 2045 100.

Doe mee,

denk mee!

Samen werken
we aan beter
wonen!



1111

Meedenken over nieuwe energie voor groenoord 
Groenoord krijgt een warmtenet. Hiermee kunnen de woningen en andere
gebouwen in uw wijk aardgasvrij worden. Wilt u meepraten over de aanpak
en de communicatie? Dat kan via de Participatietafel, uw VvE of via Woonplus.

Participatietafel – voor alle bewoners
De participatietafel is een overleg van de gemeente Schiedam, Woonplus, Eneco en bewoners van 

Groenoord over Nieuwe Energie voor Groenoord. Voorlopig doen we de participatietafel nog online, 

maar zodra het kan komen we echt bij elkaar. Het overleg begint altijd met de stand van zaken, nieuws

en bijzonderheden. Daarna gaan we dieper in op één of soms twee onderwerpen. 

De komende participatietafel is op woensdag 29 september van 19.30 tot 21.00 uur. Het onderwerp 

waar we 29 september dieper op ingaan is ‘wijkkansen’. Met wijkkansen bedoelen we verbeteringen in 

de wijk die we kunnen combineren met de overgang naar nieuwe warmte. Dat kunnen kansen op het 

gebied van werk en stages zijn, het aanpakken van schulden en armoede of bijvoorbeeld het vermin-

deren van afval op straat. 

Tijdens de participatietafel willen we graag met u praten over de aanpak van de wijkkansen. Hoe zorgen 

we ervoor dat bewoners meedoen aan de wijkkansen? En dat we dingen structureel verbeteren? Heeft

u daar ideeën over en wilt u deelnemen? Stuur dan een bericht naar nieuwe.energie@schiedam.nl. 

De agenda en de link voor deelname krijgt u vervolgens per e-mail. 

VvE’s – voor eigenaren
Bent u eigenaar van een woning in een complex? Dan neemt (u met) de Vereniging van Eigenaren (VvE) 

de besluiten over het aardgasvrij maken van uw gebouw. In sommige VvE’s is Woonplus ook een van 

de eigenaren. De besturen van deze zogeheten ‘gemengde VvE’s’ hebben inmiddels allemaal al een 

energieadvies gekregen via Groenoverleven.nu. Deze adviezen worden besproken tijdens VvE-

informatieavonden in september en oktober. Eigenaren in gemengde complexen ontvangen hiervoor 

een uitnodiging per post. Ook de huurders van Woonplus in deze complexen krijgen informatie

hierover via Woonplus. 

Heeft uw VvE alleen particuliere eigenaren? Of woont u in een rijtjeswoning? Dan krijgt u begin volgend 

jaar informatie via de gemeente over het aardgasvrij maken van uw woning en gebouw. Als uw VvE al 

eerder aan de slag wil, neem dan contact op met het projectteam Nieuwe Energie voor Groenoord

door een e-mail te sturen naar: nieuwe.energie@schiedam.nl.

Woonplus – voor huurders 
Woonplus wil graag samen met de huurders van een complex de aanpak voor het aardgasvrij maken

en het onderhoud bespreken. Per complex zoekt Woonplus daarom betrokken bewoners.

In overleg met de huurders van het Van Raalteplein heeft Woonplus het plan van aanpak aangepast. 

In september krijgen de bewoners van het Van Raalteplein 15-56 het bewonersboekje met het nieuwe 

voorstel in de brievenbus. Bij het bewonersboekje zit ook een uitnodiging voor een bezoek aan de 

modelwoning. Hier kunnen de bewoners het eindresultaat zien van het aardgasvrij-gereed maken en

de renovatie van de woning.

Vanaf september gaat Woonplus aan de slag met het informeren

over de verbeterplannen voor vijf andere complexen:

• Cornelia van Zantenplein 100-145

• Bart Verhallenplein 50-91

• Henriëtte Bosmansplein 104-145

• Jozef Oreliosingel 169-251

• Jozef Oreliosingel 85-167

Woont u in een van deze complexen en wilt u betrokken worden? Stuur dan een berichtje naar

Maurits Harting via mha@woonplus.nl of bel Woonplus via 010 - 2045 100.

Welkom in de modelwoning
Alle bewoners in Groenoord zijn van harte welkom in de modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 159. 

Elke maandag van 17.00 tot 18.00 uur is er een inloopspreekuur voor woningeigenaren uit de gemeng-

de complexen voor vragen over het energieadvies. Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur organiseert 

Woonplus een inloopspreekuur voor alle overige wijkbewoners en geïnteresseerden. U kunt ook

op een andere dag of tijd langskomen. Bel hiervoor Woonplus via 010 - 2045 100.

Doe mee,

denk mee!

Samen werken
we aan beter
wonen!



1212

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  S E P T E M B E R  2 0 2 1

Ger is dit gaan doen nadat hij met 
pensioen is gegaan. Twee keer per 
week, voor en na het weekend, 
ruimt hij het zwerfafval in de buurt 
op. In deze vakantieperiode krijgt 
hij af en toe hulp van twee van zijn 
kleinkinderen, Joep en Mees van 

zeven en vijf jaar oud.
Ger kan niet tegen de steeds groter 
wordende hoeveelheid zwerfafval en 
ergert zich daar vreselijk aan, zoals 
hij zelf zegt. Volgens Ger kan je dan 
twee dingen doen, je blijven ergeren 
of er iets aan doen!

Vaak wordt de troep ook veroorzaakt 
door meeuwen. Zij trekken de 
vuilniszakken open die naast de 
containers staan en/of eten uit 
de prullenbakken. Ger denkt dat 
prullenbakken met een deksel een 
goede oplossing zouden zijn om de 
overlast van meeuwen te voorkomen.

Een andere ergernis is de rotzooi die 
naast de containers wordt gedumpt, 
zoals bij de Eduard van Beinumlaan. 
Volgens Ger is het misschien een 

goed idee om de scholen in de wijk 
te betrekken bij het probleem van 
het zwerfafval. Hij merkt aan zijn 
kleinkinderen hoe leuk ze het vinden 
om aan de slag te gaan met een 
vuilniszak en een afvalprikker!

Voor eenieder die zin krijgt om te 
helpen in zijn eigen omgeving: bij 
IRADO stelt men de middelen zoals 
een afvalprikker gratis beschikbaar. 
Maar als iedereen zijn flesjes, blikjes, 
peuken en ander afval gewoon in de 
afvalbakken zou gooien, dan “helpen 
we de wereld” volgens kleinzoon 
Joep!

ZWERFAFVAL, JE ERAAN ERGEREN OF AANPAKKEN!
Ger Bosdijk prikt al zo’n tien jaar lang het zwerfafval op rondom het Louis Zimmermannplein. Ger 
is een voorbeeld voor de jeugd. Want in deze vakantieperiode doen zijn kleinzoons gezellig mee!

Dit betreffen niet-goedgekeurde voertuigen en dus is het verboden 
om ze op de weg te laten staan of ermee te (laten) rijden.

Derhalve kan voor deze voertuigen geen verzekering worden 
afgesloten. Mocht zo’n voertuig betrokken zijn geraakt bij een 
(verkeers)ongeval, waarbij bij de bestuurder of tegenpartij blijvend 
letsel heeft opgelopen, dan zijn de kosten niet te overzien.
Daarom kunnen wij dit soort voertuigen bij aantreffen in beslag 
nemen en in zo’n geval zal er proces-verbaal worden opgemaakt. 
Het sanctiebedrag (de boete) betreft €400,-. Het OM zal vervolgens 
beslissen wat er met het voertuig gebeurt. Uit ervaring weten wij 
dat het voertuig dan vernietigd zal worden. 
Een gewaarschuwd mens (kind) telt voor twee!

ZELFGEBOUWDE ELEKTRISCHE OF GEMOTORISEERDE 
VOERTUIGEN MOGEN NIET OP DE WEG!
De afgelopen tijd treft de politie steeds meer (zelfgebouwde) elektrische of gemotoriseerde 
voertuigen aan, welke niet zijn toegelaten tot de weg.  
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C O L U M N
Adri Edenburg

Het is donderdag 17 
juni. Het is erg warm 
en we besluiten op het 
balkon van onze flat 
aan het Griegplein 
te lunchen omdat 
er een verkoelend 

briesje staat.

Het briesje wordt al snel een beetje stormachtig en we 
moeten alles op tafel vasthouden om het niet kwijt te 
raken. Opeens horen we een enorm gekraak en zien 
we een grote tak van wel twintig meter afbreken. Hij 
scharniert vanaf het breekpunt naar de grond. Gelukkig 
loopt er op dat moment niemand op het wandelpad, 
anders had de tak iemand kunnen verwonden. Ik voel 

me verplicht om hier melding van te maken bij het 
gemeentehuis. Op welke afdeling moet je daarvoor 
zijn? Ik bezoek de website van de gemeente Schiedam.

Er verschijnt een venster dat me uitnodigt om met 
Patricia te chatten. Ik doe melding van de gebroken 
tak. Patricia bedankt mij en zegt: “Ik heb de 
melding geplaatst onder nummer 914351. In het 
vervolg kun je zulke meldingen ook doorgeven via 
de ‘BuitenBeterApp’. Dan komen ze sneller bij de 

juiste afdeling terecht”. Ik download de app in de 
appstore, installeer hem en geef nogmaals mijn bericht 
door om te zien hoe de BeterBuitenApp werkt. Het 
gaat prima en efficiënt. Toch weer wat geleerd!

Hoe het is afgelopen?
De gemeente is aan het eind van de middag met 
zwaar materieel gekomen om de tak te verwijderen.

JEU DE BOULES
OP HET BACHPLEIN
Iedereen die het leuk vindt om samen met 
anderen wijkbewoners een potje jeu de 
boules te spelen, kan iedere donderdag 
vanaf 13.30 uur terecht op het Bachplein.

Elke week is een actieve bewoner aanwezig die zorgt 
voor materiaal en eventuele uitleg van het spel. Het 
jeu de boules-baantje ligt op het Bachplein. Mocht u 
het leuk vinden om zelf een potje te spelen kan dat 
natuurlijk ook.
U bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Bewonersvereniging Bachplein, 
Bvbschiedam@gmail.com of bij Seniorenwelzijn, 
06 - 53 41 65 95.
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We spraken hem over de toekomst 
van de activiteiten in het pand. 
Het zijn nog zeer onzekere tijden, 
zo vertelt hij. De 1,5 meter 
afstandsregel is de grote bottleneck 
waardoor de zaalcapaciteit beperkt 
wordt.

Het Wennekerpand bestaat 10 jaar 
als cultureel centrum, en binnen 
het pand zijn diverse organisaties 
actief. Een aantal hiervan gebruikt 
hun ruimte voor publieksactiviteiten. 
Enkele andere gebruiken die 
ruimte voornamelijk als kantoor. 
Het Wennekerpand is het cultureel 
centrum voor dans, theater, film 
en cultuureducatie, en tevens de 
plek van de lokale omroep Schie.nu 
(radio en televisie).

Wij van Groenoord Magazine krijgen 
een rondleiding. We mogen een 
kijkje nemen in de kleine filmzaal 
waar normaal gesproken 58 
mensen in kunnen. Maar vanwege 

de afstandsregel nu helaas maar 
18. Vrijwilliger Betty Stolker is een 
leuke gastvrouw en controleert de 
kaartjes.

Gerard is van oorsprong 
bouwkundige en heeft tot 2011 
als bouwkundig adviseur gewerkt 
bij Bewonersvereniging Schiedam 
Centrum. In 1982 is hij begonnen 
om met enkele studenten films te 
vertonen in gebouw De Teerstoof. 
Sinds 2011 volgt hij zijn passie en 
werkt hij vier dagen per week in het 
Wennekerpand. In deze moeilijke tijd 
heeft Wenneker Cinema gelukkig 
wel op steun van de gemeente 
kunnen rekenen om het werk voort 
te zetten. 

Gerard zoekt zelf de films uit. Dit 
zijn met name arthousefilms en 
documentaires, over het algemeen 
wel geschikt voor een breed publiek, 
maar geen spektakel- of actiefilms. 

Wenneker Cinema maakt normaal 
gesproken iedere twee maanden 
een gedrukte agenda, maar 
vanwege corona en de bijbehorende 
onzekerheid is dat al een tijd niet 
meer gedaan. Er wordt wel een 
wekelijkse digitale nieuwsbrief 
verspreid met het programma van 
de komende week. En natuurlijk is 
het volledige programma te vinden 
op de website wennekercinema.nl. 
Het Wennekerpand is in circa 
1953 gebouwd als bottelarij van 
distilleerderij Wenneker. In die tijd 
was het een modern industrieel 

pand. Die sfeer is zoveel mogelijk 
behouden bij de verbouwing tot 
cultureel centrum. Na de verhuizing 
van de Wenneker distilleerderij 
hebben allerlei bedrijven gebruik 
gemaakt van het gebouw, zoals 
de sociale werkplaats (BGS), een 
moskee, een tapijtzaak en de opslag 
van een garagebedrijf. Pas rond 
2008 is besloten om het pand een 
culturele bestemming te geven.

Op internet kun je meer informatie 
over de geschiedenis van het 
pand vinden en natuurlijk alles 
over Wenneker Cinema. Voor 
de bewoners van Groenoord die 
bekend zijn met het pand, is het 
zeker de moeite waard om eens 
een film te gaan bekijken en 
het Wennekerpand opnieuw te 
ontdekken.

Wij bedanken Gerard voor de uitleg 
en de fijne ontvangst. We hopen 
elkaar snel weer te ontmoeten, want 
er zijn mooie ideeën genoeg!

THEATERS IN SCHIEDAM VOORZICHTIG WEER OPEN!
Het Wennekerpand en het Theater aan de Schie gaan langzaam weer open. Niet snel 
genoeg volgens Gerard Sparla. Als directeur van Wenneker Cinema verzorgt hij samen 
met zijn collega Fred van de Griendt en een grote groep vrijwilligers de filmvoorstellingen 
in het Wennekerpand.

Actie: tegen inlevering van 
deze bon krijgt u een kopje 
koffie of thee gratis tijdens 

een voorstelling.
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‘t Fransje  Lisztplein 
Van Beethovenplein   Van Beethovenplein 161, iedere dag geopend (behalve op zaterdag) van 09.00 tot sluiting.
Groenoordhuis-Zuid  Diepenbrockstraat 31a. Groenoordhuis-Midden Bart Verhallenplein 50a
De Weerklank  Cornelia van Zantenplein 51, weerklank@outlook.com
Gymzaal Loep  Peter van Anrooylaan 3
Het Zimmertje  Louis Zimmermannplein 55a, www.hetzimmertje.nl

Maandag	 activiteit			 locatie	 		bijzonderheden	 	 contact
09.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A   06 - 51 76 17 57
11.30 - 13.00  LUNCH Van Beethovenplein   Aanmelden  010 - 470 51 58
13.00 - 16.00  KLAVERJASSEN  Van Beethovenplein   Aanmelden  010 - 470 51 58

Dinsdag	 activiteit			 locatie	 			bijzonderheden	 	 contact
09.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A                06 - 51 76 17 57
10.00 - 11.00  SENIORENGYM  Van Beethovenplein      010 - 470 51 58
11.30 - 13.00  LUNCH Van Beethovenplein      Aanmelden  010 - 470 51 58
17.00 - 18.30 MANNENSPORT Gymzaal Loep  Said 06 - 21 93 33 19
18.30 - 20.30 VROUWENVOETBAL Gymzaal Loep  Brahim 06 - 34 94 12 52

Woensdag	 activiteit			 locatie	 				bijzonderheden	 	 contact
09.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A   06 - 51 76 17 57
11.30 - 13.00  LUNCH Van Beethovenplein      Aanmelden  010 - 470 51 58
10.00 - 12.00  ONTMOETINGSMORGEN  De Weerklank   010 - 471 80 09

Donderdag		 activiteit			 locatie	 bijzonderheden	 	 contact
09.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A                06 - 51 76 17 57
10.00 - 11.00  SENIORENGYM  Van Beethovenplein      010 - 470 51 58
11.30 - 13.00  LUNCH Van Beethovenplein        Aanmelden  010 - 470 51 58
13.30 - 16.00 BINGO  Van Beethovenplein        3e donderdag v/d maand  010 - 470 51 58
13.30 JEU DE BOULES	 Bachplein	 						Seniorenwelzijn	 	 06	-	53	41	65	95
14.00 - 16.00  ONTMOETINGSMIDDAG  De Weerklank   010 - 471 80 09
14.30 - 16.30 MANNENGROEP Groenoordhuis-Midden, Bart Verhallenplein 50a  06 - 34 71 00 40
15.00 - 17.00 SPORT & SPEL Oreliopark voor de jeugd                                                                      Daan 06 - 59 94 65 63
15.00 - 17.00 CONVERSATIECLUB Bart Verhallenplein 50a                                                                      Fleur 06 - 59 96 67 31
17.30 - 18.45 VROUWENVOETBAL Gymzaal Loep  Brahim 06 - 34 94 12 52
19.00 - 20.00 WEERBAARHEIDSTRAINING Gymzaal Loep                 Remey 06 - 34 55 38 38 en Brahim 06 - 34 94 12 52

Vrijdag		 activiteit			 locatie	 bijzonderheden	 	 contact
09.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A                06 - 51 76 17 57
11.30 - 13.00  LUNCH Van Beethovenplein       Aanmelden  010 - 470 51 58
14.00 - 16.00 CREAMIDDAG Van Beethovenplein     010 - 470 51 58
19.30 - 22.00 DANSLES Van Beethovenplein     010 - 470 51 58

Zaterdag		 activiteit			 locatie	 bijzonderheden	 			contact
16.00 - 18.00 SPORT & SPEL voor de kinderen Gymzaal Loep                               Achmed van SC Support     06 - 43 91 10 58

Zondag	 activiteit			 locatie	 bijzonderheden	 			contact
13.30 - 16.30  VRIJ	DANSEN	MET	DJ	 Van	Beethovenplein	 							wekelijks	 				 010	-	470	51	58

Niet-wekelijkse	activiteiten	in	Groenoord
30 september - 3 oktober WEEK VAN HET GELUK, zie het programma op pagina 5.
2 oktober Eigen Kracht Markt van 11.00 - 14.00 uur in het Hof van Spaland, zie pagina 3.
    

Medewerkers die activiteiten organiseren zijn er zelf verantwoordelijk voor om mutaties in de 
kalender tijdig aan ons door te geven. Dus vóór 1 februari, 1 mei, 1 augustus, 1 november.

WEKELIJKSE ACTIVITEITENKALENDER 

De meeste activiteiten beginnen medio september. 
Alle activiteiten onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

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



16

G R O E N O O R D  M A G A Z I N E  S E P T E M B E R  2 0 2 1

16

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:

BEWEGEN

BILJARTEN

DOCK

ENERGIE

FIETSMAATJES

GELUK

GRENS

KEUKENPRINSES

KOKEN

LEVEN

LOEP

MAGAZINE

NAAILES

PARKEN

PUZZEL

RAAT

REDACTIE

SCHIEDAM

SPELEN

WEERKLANK

WERELDVROUWEN

WERKEN

WONEN

WOT

ZIMMERTJE

Stuur uw oplossing met naam, adres en telefoonnummer vóór 30 oktober naar:
info@schiedam-groenoord.nl.

Thema: Groenoord

WINNAAR PUZZEL 20
Ondanks weer een kleine fout 
in de puzzel (het woordje ijs was 
weggevallen) hebben meer dan 
twintig lezers de juiste oplossing 
ingestuurd.
Uit de goede inzendingen hebben 
we Jeane Jager geloot die deze 
keer de bos bloemen mocht 
ontvangen. De oplossing was: 
Pak de zon en straal.

Puzzel: woordzoekerfabriek.nl

Leer je buren kennen of ga er even uit.
Op zoek naar een wandelmaatje of 
lekker online kletsen met een iemand? 
Meld u dan aan via groenoord@
wotschiedam.nl of jgrootfaam@dock.nl
of bel naar WOT 010 - 754 15 15.

Nieuw!  


