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MEDEDELINGEN VAN HET WOT
Spreekuur sociale raadslieden
We gaan weer starten met het spreekuur van de
sociale raadslieden. We deden dit eerder om de
twee weken, maar willen nu eerst beginnen met
een maandelijks spreekuur. We starten op 11
november van 13.00 tot 15.00 uur en herhalen dit
eens per maand op donderdag. Wanneer u gebruik
wilt maken van dit spreekuur, kunt u telefonisch
een afspraak maken of binnenlopen op het inloopspreekuur. U mag
ook contact opnemen met uw contactpersoon van het WOT. Zij geven
uw hulpvraag en uw gegevens dan door aan de sociale raadslieden.
Het sociaal raadslid belt u daarna om een afspraak te maken.

Spreekuur WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Terugblik Week van het Geluk 2021
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Over de Grens
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Tevens komt er een WMO-spreekuur. Dit spreekuur vindt één keer per
veertien dagen (in oneven weken) plaats op de donderdagochtend.
Ook dit start op 11 november, maar dan van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt hier zomaar binnenlopen, of van tevoren een afspraak maken.
U kunt hier terecht met vragen over bijvoorbeeld: rolvoorzieningen
(rolstoel, scootmobiel etc.), woningaanpassingen, begeleiding, hulp bij
het huishouden, beschermd wonen, logeren en regiovervoer.

Hulp bij gedrachtsproblemen bij
kinderen
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Financieel spreekuur

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

Wijkochtend voor Groenoorders
alleen op afspraak
op vrijdag van 9.30 - 12.00 uur
Judith Grootfaam: 06 - 20 32 05 80.
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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Het WOT heeft ook een financieel spreekuur, elke
maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Er is
dan een schuldhulpverlener van Stroomopwaarts
aanwezig, bij wie u met vragen over financiën,
schulden of betalingsregelingen terecht kan. U
mag hier binnenlopen tijdens het spreekuur, of
vooraf een afspraak maken. Wij werken nauw
samen met Humanitas. Zij kunnen u helpen om uw
administratie en financiële problemen op orde te krijgen en te houden.

SCHIEDAM KRIJGT SCHULDHULPMAATJES

Schuldhulpmaatjes staan mensen terzijde die kampen met ﬁnanciële
schulden. Het project draait al in zo’n honderdtwintig gemeenten en
is ontstaan vanuit verschillende kerken. De hulp is niet alleen bedoeld
voor mensen met een kerkelijke achtergrond, maar voor iedereen.

Er zijn een kleine tweeduizend vrijwillige “maatjes” in ons land.
De vrijwilligers (de maatjes) worden breed geworven. ‘Het gaat
erom mensen te vinden die anderen kunnen bijstaan’, zegt een
woordvoerder van de vereniging SchuldHulpMaatje. ‘Daarvoor zijn
tijd en sociale vaardigheden, zoals een luisterend oor en mensen een
beetje kunnen coachen, de belangrijkste vereisten. Specifieke financiële
kennis is niet nodig.’ Als vrijwilligers zich aanmelden, worden zij
ondersteund vanuit de lokale en de landelijke organisatie. Zij bieden
bijvoorbeeld een driedaagse cursus aan om goed voorbereid te worden
voor dit werk.
Schuldhulpmaatjes zijn geen bewindvoerders. Het gaat juist om hulp
in de fase voordat mensen in een schuldsaneringstraject komen. Het
doel is de financiële situatie op een rijtje te krijgen en mensen moed te
geven om hun problemen aan te pakken en zelf op te lossen. Mocht
gaandeweg blijken dat een schuldsanering toch de
beste oplossing is, dan wordt de zaak voorgelegd
aan de gemeente. De maatjes kunnen ook na een
traject van schuldsanering behulpzaam zijn. Zij zullen
dan graag samenwerken met andere organisaties,
zoals Humanitas.
Voor meer informatie: schuldhulpmaatje.nl.

NETWERK GROENOORD HET CEMENT IN DE WIJK

Op vrijdag 1 oktober presenteerden zich acht organisaties bij de start van de Week van het Geluk. Het
hele jaar door zijn zij actief om de bewoners van Groenoord te informeren, te enthousiasmeren en uit
te nodigen voor tal van activiteiten. In de Week van het Geluk deden de partners extra hun best om de
activiteiten onder de aandacht te brengen.

wijkbewoners waren, o.a. door
het slechte weer. Het was heel
goed om direct contact te
hebben met andere Schiedamse
organisaties. De verbinding
tussen netwerkpartners was
voelbaar en zichtbaar. Iedereen
was enthousiast om elkaar weer

De opening werd verricht door
Leni Vredebregt, samen met
wethouder Patricia van Aaken. Zij
kreeg namens Netwerk Groenoord
een Netwerk Groenoord-hesje
aangeboden. Met dit hesje aan
hield zij de openingsspeech waarin
zij Netwerk Groenoord vergeleek
met het cement van de wijk. Ze
was blij ons weer in levende lijve te
kunnen zien na die verschrikkelijke
coronatijd. Ze prees het netwerk

dat het juist in deze moeilijke tijd
mensen met elkaar heeft kunnen
verbinden. Dat was niet makkelijk,
want door de coronamaatregelen
was niet alles mogelijk. Dankzij
veel creativiteit is het toch gelukt
om mensen met elkaar in contact
te brengen.
Na de opening werden er door de
vrouwengroep van Inclusia hapjes

uitgedeeld aan de aanwezigen.
Onder de belangstellenden waren
vijf medewerkers van Gemeente
Schiedam om de vrijwilligers een
hart onder de riem te steken. Hoe
hebben de netwerkpartners de
Week van het Geluk ervaren?

Een paar reacties vanuit het
netwerk:
‘Tijdens de opening van de
Week van het Geluk is naar
voren gekomen hoe krachtig
Netwerk Groenoord met elkaar
samenwerkt. Er zijn nieuwe
verbindingen gemaakt tussen
verschillende partijen die zich hard
maken voor de bewoners van
Groenoord. Dat was mooi om te
zien.
Bij diverse activiteiten was er
ook betrokkenheid van andere
organisaties. Dit kenmerkt
Groenoord, omdat wij met z’n
allen het beste willen voor de
bewoners. Met elkaar willen wij
Groenoord nog leuker en beter
maken voor jong en oud. Tijdens
de infomarkt had een gast van
Fietsmaatjes Schiedam bijvoorbeeld
contact met de Oproepcentrale.
Die gaat voor haar een maatje
zoeken. Met Minters Mantelzorg
is afgesproken om contact te
leggen met mantelzorgers van
Fietsmaatjesgasten.

in het echt te zien na de roerige
coronatijd. Een positief gevoel
overheerste. Voor Seniorenwelzijn
was het mooi om te zien dat de
krachten gebundeld worden,
omdat zoveel organisaties dezelfde
doelgroep (ouderen) bedienen.
Dieren Voedselhulp Schiedam was
als nieuwe partner aanwezig: ‘Ik
ben nieuw in deze wijk en voel
me als een welkom adoptiekind’.
(zie pag.13). De activiteiten, met
name de maaltijden, verliepen
in goede sfeer. Het was gezellig
en er waren veel deelnemers.
Ook voor de vrijwilligers is dat
natuurlijk een opsteker. Deze
positieve uitkomst is niet in de
laatste plaats te danken aan de
netwerkpartners, die zelf ook aan
de activiteiten deelnamen. Het
doet goed om te merken dat we
door samenwerking met elkaar
ook meer voor de wijk kunnen
betekenen. Want daar doen we
het uiteindelijk allemaal voor!’

Het was jammer dat er weinig
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AANDACHT VOOR JONGE MANTELZORGERS
Op woensdagmiddag, in de Week van het Geluk, gingen de medewerkers van het JIT, DOCK en
Minters in gesprek met ouders en kinderen uit de wijk. Naast de gesprekken vonden ook een
tweetal workshops plaats. De dansworkshops werden verzorgd door 010HipHop. Hun doel is het
zelfvertrouwen van kinderen te vergroten.
Remey Weekers van het JIT verzorgde
de weerbaarheidstraining. Tijdens deze
training gaat hij in groepsverband in
gesprek met jongeren. Hierbij richt hij
zich op de persoonlijke ontwikkeling van
de jongeren. De weerbaarheidstraining
wordt iedere donderdag geven van 18:45
– 20:00 uur in gymzaal de Loep aan de
Peter van Anrooylaan 1. Info via
bayadi@dock.nl.

Wat of wie is een mantelzorger?

Je kan op allerlei manieren mantelzorger
zijn. Zo kun je bijvoorbeeld meehelpen
in het huishouden, met zorgtaken,
of met het regelen van dingen. Denk
bijvoorbeeld aan: iemand helpen met
aankleden, koken, medicijnen geven,
altijd rekening met iemand houden of
meegaan naar de dokter om te vertalen
wat hij zegt.

Jonge mantelzorgers

uw kind ook een jonge mantelzorger?

Er zijn signalen die kunnen
duiden op (dreigende)
overbelasting:

l (plotselinge) drastische vooruitgang of

terugval in schoolprestaties

l (plotselinge) slechte concentratie of

sterke vermoeidheid

l schoolverzuim
l smoezen bedenken om niet naar

school te hoeven

l isolement ten opzichte van andere

kinderen

l slachtoffer van pesten
l andere kinderen vinden het kind

‘vreemd’.

Herkent u een aantal van deze
signalen bij uw kind?

hbare@dock.nl van het JIT. Het Jongeren
Interventie Team (JIT) is er voor jongeren
van 12 t/m 23 jaar, die een steuntje in
de rug nodig hebben richting school,
dagbesteding, financiën etc. De coaches
van het JIT ondersteunen jongeren
om te voorkomen dat ze uitvallen op
school en/of werk. U kunt ook vragen
naar de ondersteuningsstructuur op de
school van uw kind. Voor vragen over en
ondersteuning van jonge mantelzorgers
kunt u ook direct contact opnemen
met Minters Mantelzorg. Met hen is
vrijblijvend overleggen mogelijkwat u
zou kunnen doen om de situatie voor uw
kind(-eren) waar mogelijk te verlichten.
Bel naar 010 - 435 10 22 of via de mail
info@mintersmantelzorg.nl.

Dan is het tijd om, waar mogelijk, iets
te veranderen. Neem contact op met

Een kwart van alle kinderen/ jongeren
groeit op met een ouder, broer of zus
die een lichamelijke of een verstandelijke
beperking heeft, ernstig of langdurig ziek
is, psychische problemen of een ernstige
verslaving heeft. Er is dus iemand in
het gezin die extra zorg, begeleiding of
aandacht nodig heeft. De hoeveelheid
energie die dit vraagt en de ernst van
de situatie bepalen hoe ingrijpend dit is
voor de andere gezinsleden. Samen voor
iemand zorgen kan gevolgen hebben
voor de manier waarop je met elkaar
omgaat, hoe je met elkaar praat en wat
je rol en taken zijn thuis.
Kinderen die opgroeien als mantelzorger
zijn vaak eerder zelfstandig en hebben
vaker de neiging om hun eigen
gezondheidsklachten of zorgen voor zich
te houden. Herkent u dit in uw kind? Is

TERUGBLIK WEEK VAN HET GELUK 2021
Al sinds 2015 wordt de Week van het Geluk (voorheen Week van Eenzaamheid) in Groenoord
georganiseerd. Het begon met een paar deelnemende organisaties, maar elk jaar werden het er
meer. Dit jaar waren vijftien organisaties uit de wijk Groenoord betrokken bij de Week van het
Geluk. Wijkbewoners, vrijwilligers- en professionele organisaties werkten samen.
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Eén tegen eenzaamheid in het teken van VERBINDING
tussen bewoners
In 2020 ging de Week van het Geluk niet door vanwege de
lockdown, maar Netwerk Groenoord heeft niet stil gezeten.
Vanaf maart 2020 is er gezamenlijk actie ondernomen om
voor de wijk activiteiten te organiseren die wel mogelijk waren,
zoals:

• telefonisch contact houden met eenzame wijkbewoners
• boodschappendienst organiseren
• voedselpakketten inzamelen voor de Wijkvoedselbank

• Balkon in Beweging
• De Wijk in met DE GROENE HESJES aan
• tasjes met info en iets lekkers brengen bij kwetsbare
wijkbewoners

De week begon met een informatiemarkt op 1 oktober, die
geopend werd door wethouder Patricia van Aaken. Er werden
heerlijke hapjes uitgedeeld met een bijbehorend verhaal uit
het land van herkomst door de vrouwen van Inclusia. Het

Deze samenwerking in coronatijd heeft ertoe geleid dat er
in de Week van het Geluk 2021 meer organisaties hebben
samengewerkt dan in andere jaren.

weer zat helaas niet mee, maar gelukkig was er een grote tent
beschikbaar gesteld door de Stichting Activiteiten Schiedam,
die ervoor zorgde dat de deelnemende organisaties en
belangstellenden met elkaar contact konden hebben. Helaas
waren er mede door het slechte weer weinig wijkbewoners.
Heel prettig was het dat iedereen welkom was in het
Zimmertje…. natuurlijk met alle coronavoorzorgsmaatregelen.
Tijdens de Eigen Kracht Markt in het Hof van Spaland hebben
diverse organisaties hun activiteiten en die van de Week
van het Geluk aan het winkelend publiek bekendgemaakt.
De activiteiten in de rest van de week, o.a. Babbelen en
Snabbelen, werden in de Weerklank en het Zimmertje goed
bezocht. De boks- en danceworkshops, georganiseerd voor
jonge mantelzorgers door Stichting Mantelzorg i.s.m. DOCK
en JIT, waren zeer geslaagd. Er waren dertig deelnemers. Er
werden contacten gelegd met enkele ouders en jongeren die
niet wisten dat ze mantelzorgers waren (zie pagina 4). Nieuwe
verbindingen ontstonden tussen wijkbewoners onderling en
met organisaties in heel Schiedam. Al deze activiteiten werden

ook ondersteund door Gemeente Schiedam, waar vooral de
vrijwilligersorganisaties heel blij mee waren.
Op naar de Week van het Geluk van 2022 met nog meer
nieuwe verbindingen!

Deelnemers van de week
van het geluk 2021:
Het Zimmertje, WOT, DOCK,
Stichting Fietsmaatjes Schiedam,
De Weerklank, Minters Mantelzorg,
JIT, Seniorenwelzijn, Oproepcentrale,
Lekker Bezig Schiedam,
Stichting Inclusia, Harg-Spaland,
Dierenvoedselhulp Schiedam,
HOV en Groenoord Magazine.

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 langs bij De
Etalage, een atelier aan het Broersveld 31, tegenover de fietsenstalling in het
centrum van Schiedam.
De Etalage is een
kunstproject
van Stedelijk
Museum
Schiedam en
beeldend
kunstenaar
Marcha van den
Hurk. Het is bedacht en bedoeld voor
en door mensen die herstellende zijn
en weten hoe het is om een heftige
periode in hun leven door te maken.
Dat geldt ook voor de initiatiefnemers
van dit project Jan Mostert en Joris
Kelderman, beiden werken zij bij
GGZ Delfland. Jan Mostert richtte de

Herstelacademie op. ‘In De Etalage
kunnen deelnemers samenwerken,
samen herstellen en uitdrukking geven
aan hun ideeën om zo hun creativiteit
verder te ontplooien.’

Marcha van den Hurk is een
enthousiaste kunstenaar. Als artistiek
leider in dit project werkt ze samen met
de deelnemers aan dialoogtekeningen,
ruimtelijke beelden en ook korte
filmpjes. Het dialoogtekenen is een door
Van den Hurk ontwikkelde werkwijze,
waarbij mensen tekenen en opschrijven
wat hen bezighoudt. De middagen bij
De Etalage beginnen met koffie, thee en
een ontmoetingsgesprekje, en daarna
gaan ze tekenen. Als vanzelfsprekend
vullen de deelnemers elkaar aan en
komen de ideeën naar boven.

nieuwsgierig worden, kunnen gerust
binnen een kijkje komen nemen. Komt
dat zien!
Van 2 oktober t/m 2 december zijn de
atelierdagen, elke dinsdag en zaterdag
van 13.00 - 17.00 uur.
Van 4 t/m 30 december 2021 is er een
expositie, op dinsdag, donderdag en
zaterdag van 11.00 - 17.00 uur.

Op dit moment staat er een grote
draaiende carrousel in De Etalage.
Er hangen wollen dekens aan waar
deelnemers volgens hun eigen inbreng
en fantasie iets van gaan maken. De
carrousel staat symbool voor de dialoog
die steeds gaande is. Als het schemert
draait er nog een carrousel die zorgt
voor een mooie schaduwvoorstelling
op de ramen van De Etalage. Verder
zijn er korte filmpjes te zien van de
deelnemers, een tekendagboek, een
muurschildering en een grote vreemde
boom. Mensen die langslopen en

Het was een bijzondere ontmoeting
en wij bedanken Marcha voor haar
gastvrijheid en uitleg.
Tot ziens in De Etalage!
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HULP BIJ GEDRAGSPROBLEMEN VAN KINDEREN

Problemen met het gedrag of functioneren van een kind kunnen veel impact hebben op een
gezin. Elke ontwikkelingsfase van een kind kent zijn moeilijkheden en uitdagingen. Daar kun
je als ouder tegenaan lopen en vragen over hebben.

Vragen over dit soort moeilijkheden worden vaak
gezien als algemene opvoedvragen. Er zijn echter
ook gezinnen waarbij het gedrag of het functioneren
van een kind verstoord is. Dit kan komen door een
ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of een Autisme
Spectrum Stoornis (ASS), maar het kan ook te maken
hebben met omgevingsfactoren die een kind bijvoorbeeld angstig of somber maken. Vaak gaat het om
een combinatie van factoren: kindgebonden factoren,
omgevingsfactoren, opvoedingsfactoren en soms ook
ouderfactoren.

houdende factoren. Binnen het WOT stellen we geen
diagnoses, maar dit hoeft behandeling niet in de weg
te staan. We kunnen vaak een passende behandeling voor uw kind inzetten. Ouders worden betrokken
bij het hulpverleningsproces en in sommige gevallen
wordt ook ouderbegeleiding gegeven.
Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen
met het WOT via 010 - 754 15 15 of groenoord@
wotschiedam.nl. Kijk voor meer informatie op de
website wotschiedam.nl.

Mijn naam is Lauretta Dijkers en ik ben sinds september werkzaam als kind- en jeugdpsycholoog binnen
het Wijk Ondersteuningsteam (WOT) Groenoord. Ik
zie veel kinderen die bijvoorbeeld last hebben van
faalangst, woede-uitbarstingen, concentratieproblemen of problemen in de sociale omgang. Het is
begrijpelijk dat je als ouder soms niet weet hoe je het
beste met bepaald gedrag omgaat of hoe je je kind
kunt helpen. Voor dergelijke vragen, begeleiding en
behandeling kunnen gezinnen bij mij terecht. Samen
met ouders en kind bespreken we waar de zorgen
liggen en brengen we dit in kaart. Er wordt gekeken naar de aard, de ernst en de frequentie van de
problemen, maar ook naar achterliggende en instand-

FINANCIEEL SPREEKUUR WIJKTEAM GROENOORD

Iedere maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur is er een financieel spreekuur bij het wijkteam Groenoord.
Voor het spreekuur is Marian Krijnberg vanuit Stroomopwaarts schuldhulpverlening aanwezig.
Hoge schulden

Bij schuldhulpverlening wordt er al snel gedacht aan
hoge schulden die mensen onmogelijk terug kunnen
betalen. Maar schuldhulpverlening is meer dan dat. Het
grootste deel van de mensen die zich aanmelden bij
schuldhulpverlening heeft hoge schulden, waardoor een
schuldhulpverleningstraject nodig is. Een schuldhulpverleningstraject wil zeggen dat de schulden zo hoog zijn
dat het onmogelijk is om ze binnen 36 maanden te betalen.
In dit geval doen wij de schuldeisers een voorstel voor een
regeling en vragen wij het restant van de schuld na 36
maanden kwijt te schelden. Zo kunnen deze mensen na drie
jaar weer met een schone lei de toekomst in.

Kleinere schulden

Vanuit schuldhulpverlening bieden wij ook hulp bij kleine
schulden. Wanneer de schulden nog niet zo hoog zijn
opgelopen dat er een schuldhulpverleningstraject nodig
is, kunnen wij als schuldhulpverlener bemiddelen tussen
cliënt en schuldeiser en een betaalregeling aanbieden. Met
deze betaalregeling kan in een bepaald aantal maanden
de gehele schuld terugbetaald worden, waardoor er
geen kwijtschelding vanuit de schuldeisers nodig is.
Daarnaast kunnen wij meedenken of er inkomensbeheer
nodig is, zoals bijvoorbeeld budgetbeheer of een
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onderbewindstelling. Ook kunnen wij hulp bieden bij de
administratie of een cursus ‘omgaan met geld’, waardoor er
meer inzicht komt in de eigen financiën.

Ondernemers met schulden

De groep zelfstandig ondernemers met financiële
problemen wordt steeds groter. In het verleden konden
zelfstandigen zich niet aanmelden bij de gemeente voor
schuldhulpverlening, maar de regels omtrent zelfstandigen
die schuldhulpverlening nodig hebben zijn versoepeld. Voor
zelfstandigen is de weg tot een schuldregeling iets anders.
Wij werken daarom samen met het Regionaal Bureau
Zelfstandigen (RBZ) om te onderzoeken of het bedrijf
levensvatbaar is en wat de mogelijkheden zijn wat betreft
schuldsanering.
Het financieel spreekuur van het wijkteam is bedoeld
om een korte inventarisatie te maken van het probleem,
waarna we cliënten kunnen doorverwijzen naar de juiste
hulpverlening of een aanmelding voor schuldhulpverlening
kunnen doen. Naast langskomen op het
spreekuur kunt u ons ook bellen met vragen.
Dit kan op maandag tot en met donderdag
van 9.00 uur tot 16.00 uur op het volgende
telefoonnummer: 06 - 21 94 83 63.

GEOCACHING: WANDELEN MET IETS EXTRA’S
Geocaching is geschikt voor iedereen graag buiten is en houdt van wandelen met iets extra’s.
Leuk voor bijvoorbeeld in de vakanties. Wat is geocaching en hoe werkt het precies? Geocachen
is een soort schatzoeken, maar dan met je mobiele telefoon of gps-apparaat. Het is een
navigatiespel dat je overal ter wereld kunt doen, zelfs op Antarctica. Alleen al in Nederland kun
je zo’n 35.000 caches vinden, waarvan er meer dan honderd in Schiedam verborgen zijn.
Adri: ‘Ik was er al mee bekend,
maar ontdekte deze hobby opnieuw toen we met de gezinnen
van onze kinderen op vakantie
waren. Onze kleinkinderen zijn
geen fanatieke wandelaars, maar
met geocaching gaat wandelen
spelenderwijs. Ieder (klein)kind
vindt het leuk om met een smartphone in de hand te speuren naar
iets dat verstopt is!’
Iedereen kan snel op weg
In de appstore download je eenvoudig de gratis app ‘geocaching’.
Maak een account aan, geef
jezelf een nickname en je bent
klaar om op pad te gaan! Door

op het kaartsymbool te klikken
zie je groene balletjes, dat zijn de
verborgen caches. Wanneer je
op zo’n balletje klikt, krijg je de
beschrijving van de cache te zien.
Door op ‘navigeer’ te klikken zie je
meteen op hoeveel meter afstand
de cache zich bevindt, vanaf het
punt waar jij staat. Die afstand
is hemelsbreed. Je moet de weg
ernaartoe zelf bepalen via de
plaatselijke weggetjes. Loop je in
de goede richting, dan zie je het
aantal meters afnemen naar nul.
Ben je binnen tien meter van de
cache aangekomen dan wordt het
spannend!

kokertje van een fotorolletje. Het
logboekje een stukje opgerold
papier, net groot genoeg om je
naam op te schrijven. Maar net zo
goed kan de cache een grote kist
zijn. Niet-geocachers kunnen ze
niet zomaar vinden. Vaak moet je
echt wéten dat er een cache in de
buurt is, anders zou je hem nooit
vinden.
Voor sommige caches heb je
de bijgeleverde hints nodig; die
vind je op de site en in de app.
Het wordt wel makkelijker als je
het vaker doet. Je gaat dan een
beetje vermoeden waar iemand
een doosje verstopt kan hebben.
Als je een cache gevonden hebt,
dan registreer je de vondst in de
app. Loggen noemen ze dat. Het
groene balletje wordt dan een
gele smiley.
Waarom zou je geocaching
gaan doen?
Op deze vraag zijn een heleboel
antwoorden te geven. Een veelgenoemde is: ‘voor de lol’. Schatzoeken doe je omdat je het leuker
of spannender vindt om te wandelen mét een doel, dan zonder.
Of omdat je benieuwd bent wat
je nu weer tegenkomt. Dankzij

geochaching ontdek je vaak leuke,
mooie en bijzondere plekken waar
je anders waarschijnlijk nooit zou
komen. Een ander veelgehoord
antwoord is ‘om de kinderen mee
naar buiten te krijgen’. Dat werkt
inderdaad prima. Geocaching
maakt wandelen voor kinderen
leuker en avontuurlijker.
Geocaching is mijn nieuwe hobby
geworden. Maar pas op, het heeft
een verslavende werking!
Mijn geocachnaam is
A3Edenburg. Word jij ook
een geocacher?
Meer informatie?
Ga voor meer informatie over
geocaching naar
www.geocaching.com of
www.geocaching.nl.

SPECIAAL VOOR GROENOORD HEB IK ZEVEN NIEUWE
COMPONISTEN CACHES VERSTOPT!

Zoeken naar de cache
De cache is vaak heel goed
verstopt. Je weet ook nooit hoe
hij eruitziet. De enige zekerheid
die je hebt, is dat het een doosje
is met een logboek(je) erin. De
cache kan zo klein zijn als het
W W W . S C H I E D A M - G R O E N O O R D . N L

7

Kerstweetjes
G R O E N O O R D

M A G A Z I N E

D E C E M B E R

2 0 2 1

Er zijn veel bekende kersttradities zoals een kerstboom optuigen, kaartjes met kerstwensen
versturen en adventskaarsen branden. Anderen vinden het leuk om een foute kersttrui te
dragen, naar Ikea te gaan op Tweede Kerstdag of Home Alone op tv te kijken. En ken je de
volgende bijzondere tradities?
In Australië valt kerst midden in de zomer
en daarom is het gebruikelijk om tijdens
de feestdagen lekker te barbecueën en naar
het strand te gaan.

In Finland houden ze wel van een spelletje.
Het is daar de gewoonte om met Kerstmis
pap te eten waar één amandel in verstopt
zit. Wie de amandel vindt moet een liedje zingen.
In Japan is de laatste jaren een vreemde
kersttraditie ontstaan. Japanners
vieren namelijk massaal kerst bij de
Kentucky Fried Chicken! Het is zelfs zo populair
dat de eerste bestellingen al in oktober gedaan
worden. Deze vreemde traditie is het gevolg van een
reclamecampagne van de fastfoodketen. In Nederland
zien we dit toch nog niet snel gebeuren!
Een van de kersttradities in Oostenrijk
is dat kinderen op straat bang worden
gemaakt door de tegenhanger van St.
Nicolaas: Krampus!
Krampus is een soort
monster dat gespeeld
wordt door jonge mannen.
Krampus struint met
roestige bellen door de
straten, want het geluid zou
kwade geesten verjagen.
De Verenigde Staten en Canada zijn vele
kersttradities rijk en een van die tradities
is Candy Cane Lane! Verschillende straten
in de VS en Canada worden rond december omgedoopt
tot een kerstwalhalla vol lichtjes. De meeste straten
doen dit om geld op te halen voor goede doelen, dus al
die kersthysterie is gelukkig niet voor niets!
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In Polen staan altijd precies twaalf
gerechten op tafel en is het gebruikelijk om
de tafel te dekken voor een extra persoon.
Een mooi symbool van de Oost-Europese gastvrijheid.
Zo kan een onverwachte gast altijd aanschuiven.

In Moldova (Roemenië) wordt met
Kerstmis een grote boom in brand
gestoken en viert men dan rondom feest.
Als je aanschuift bij een kerstdiner
in Groenland, heb je grote kans dat
er ‘mattak’ op
het menu staat: in plakken
gesneden rauwe, walvishuid
met daarin een blubberachtige
substantie. Het is rijk aan
vitamine C en speelde vroeger
een belangrijke rol in de voeding
van de inheemse bevolking in de
Arctische regio, zoals de Inuits,
Chukchi en Nenets.
In Slowakije en Oekraïne serveren ze
kerstpudding ‘voor geluk’. Pudding is een
heerlijk toetje om tijdens de kerstdagen
te eten, maar in Slowakije en delen van Oekraïne
voorspellen ze er tijdens kerst de toekomst mee! Er
wordt een lepel pudding tegen het plafond gegooid
door de oudste man van de familie, waarna wordt
gewacht totdat de pudding er weer vanaf valt. Hoe meer
pudding blijft plakken, hoe meer geluk je zult hebben!
In de Duitse hoofdstad Berlijn gaan
zwemmers in kerstoutfit te water.

De Britten hangen
met kerst een
mistletoe op in huis.
In Nederland noemen we dat
een maretak, het staat symbool
voor vriendschap. Als je per
ongeluk onder de mistletoe staat
mag diegene gekust worden!
Ook in Amerika hangen veel mensen een maretak op.
Wij wensen u alvast fijne kerstdagen, met al uw eigen
tradities!

Kerstmuziek

U kent vast het nummer White
Christmas, gezongen door Bing Crosby.
Volgens het Guinness Book of World
Records is dit de meest verkochte single
aller tijden. Er werden wereldwijd
maar liefst vijftig miljoen exemplaren
van verkocht.

BRAHIM EN SAID STARTEN
MANNENZAALVOETBAL

Hoe zijn jullie op het idee gekomen van een
mannensportclub?
Brahim: ‘Orhan Zengin en een collega van het WOT
hadden een huisbezoek bij een vrouw in de wijk en
vroegen aan mij of ik mee wilde om te vertalen. Wij waren
met deze vrouw in gesprek en ik vertelde wat DOCK zoal
doet. Haar man, die ook bij het gesprek was, merkte
op dat er veel voor de jeugd en voor vrouwen wordt
georganiseerd. Maar is er ook iets voor de mannen?
Ik vertelde hem dat wij zeker iets kunnen organiseren,
maar dat hij dan ook een bijdrage zou moeten leveren.
Zo zijn wij aan de mannenclub gekomen en nu sporten ze
twee keer in de week.’
Said: ‘Wij zijn een groep Schiedammers die al een paar
maanden bezig is met zaalvoetbal. We sporten twee keer
per week op dinsdag en vrijdag. Door te sporten proberen
we onze conditie te verbeteren en deel te nemen aan
activiteiten die onze stad Schiedam te bieden heeft.’

In 2009 stond ‘Flappie’
van Youp van ’t Hek op
nummer 3 van de Top
10 Foute Kerstliedjes.
De kans is groot dat
u het grappige liedje
ook dit jaar weer op de
radio hoort.

Mannen uit Schiedam zijn van harte welkom om mee te
doen aan het zaalvoetbal op dinsdag van 17:00 tot 18:30
uur en vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur.

Musicus en professor Joe Bennett onderzocht
de tweehonderd meest beluisterde liedjes op
Spotify in de week van 25 december. Wat blijkt?
Maar liefst 78 van de tweehonderd nummers
waren kerstliedjes. Volgens Bennett worden we
het meest blij van kerstliedjes over de kerstman,
Kerstmis, sneeuw en thuiskomen.
Het liedje waar je vermoedelijk het gelukkigst
van wordt is Love’s not just for Christmas.
Omdat het woordje ‘kerst’ er maar liefst 21
keer in voorkomt, maar ook een aantal andere
woorden waar we massaal een goed gevoel van
krijgen. Denk aan:
‘stockings’ (kousen),
‘mistletoes’ (maretak)
en ‘gift wrap’. Al die
nostalgische termen
blijken hét geheime
recept voor een
hartverwarmende
kerstsong tijdens de
feestmaand.

NIEUWE WANDELINGEN
MET DE WIJKREGISSEUR
In de hoogtijdagen van corona had
ik bedacht om wijkwandelingen te
organiseren voor iedere bewoner van
Groenoord die daar zin in had. Daar
heeft best een flink aantal Groenoorders
gebruik van gemaakt. En daar zijn
mooie dingen uit voortgekomen.
De wandelingen zijn me zo goed
bevallen dat ik besloten heb er een
vastigheidje van te maken. Corona of
niet, wandelen met de wijkregisseur kan altijd.
Van februari t/m juni en van september t/m november is het
elke woensdag mogelijk om met mij te wandelen
(‘s ochtends van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.00 tot
12.00 uur). Behalve tijdens de schoolvakanties.
In elke editie van dit magazine zullen de data voor de
komende drie maanden vermeld staan. De eerste wandeling
is op 9 februari 2022 en vanaf dat moment elke woensdag.
Meld u aan via h.kalyoncu@schiedam.nl
Tot ziens, Hüseyin Kalyoncu.
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STICHTING FIETSMAATJES SCHIEDAM (FMS)
Van Fietsmaatjes Schiedam wordt iedereen blij: de gasten, de vrijwilligers, de mantelzorgers
en de mensen die we op straat op onze duoﬁetsen tegenkomen. Onderweg wordt er naar ons
gezwaaid, worden er duimen omhoog gestoken en krijgen we vaak voorrang van het overige
verkeer.
Want iedereen snapt hoe fijn het moet zijn om toch te
kunnen fietsen als je het alleen niet meer kunt. Het werkt
aanstekelijk als twee mensen op een duofiets zitten te
stralen. Het gaat altijd om verbinding. Het fietsmaatje
wil iets betekenen voor de mensen, biedt hen begrip,
tijd, respect en nabijheid. Fietsmaatjes halen onze
Schiedammers uit hun isolement en doen op deze manier
aan eenzaamheidsbestrijding. Gelijkwaardigheid is een
van de belangrijkste kenmerken in ons vrijwilligerswerk.

TJES
FIETSMAA
M
A
D
SCHIE
EERD
GENOMIN
VOOR DE IE
R
ANNE-MA
R
E
D
VAN
RIJS
LINDEN P

De duofietsen zijn een middel (fietsrit) naar sociale
contacten (gesprekken), het in beweging zijn en het
buiten zijn. Om de doelstelling “Fietsmaatjes Schiedam
voor alle Schiedammers” bereikbaar te maken, wil FMS
het aantal beschikbare duofietsen jaarlijks uitbreiden.
Verschillende wijken zijn al benaderd om onder de vlag
van FMS een structuur op te zetten in hun wijk, met een
eigen coördinator en fietsbeheerder.

verzekeringen zijn zeer belangrijk om veilig met onze
duofietsen te rijden.

FMS heeft nu stageplaatsen voor eerste- en tweedejaars
studenten van de opleidingen Ergotherapie en
Fysiotherapie aan de Hogeschool Rotterdam. Naast
Gemeente Schiedam waarderen en ondersteunen
bedrijven en particulieren ons. Ook voor fondsen past
onze aanpak in hun doelstelling: we verbinden mensen
en halen “kwetsbare” ouderen uit hun isolement.
Donaties blijven noodzakelijk, de onderhoudskosten en

Als vrijwilliger kun je zelf bepalen wanneer je wil fietsen.
Wij zorgen ervoor dat de duofiets technisch in orde is
en we zijn altijd bereikbaar. Je hoort bij een club die je
waardeert. Wil je meedoen, je bent welkom!
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. Neem zeker eens een
kijkje op onze website: www.fietsmaatjesschiedam.nl.

KRIJGT GROENOORD NOG MEER STREET ART?
Beste buurtburen,
Al enige maanden is de Mozartlaan
verblijd met street art op het
transformatorhuis. Het thema van de
beschildering is een componist. Het
zijn Wolfgang Amadeus Mozart, naar
wie de straatnaam is vernoemd en
Elton John, naar wie het appartement
ernaast vernoemd is.
Dit project is een initiatief van
een bewoner van Groenoord en
het Groenoord Magazine, met
ondersteuning van gemeente
Schiedam. Het is uitgevoerd door
kunstenaar Ricardo van Zwol van
Studio R75.
Er is door ondergetekende weer
een verzoek ingediend en subsidie
aangevraagd voor een vervolg: street
art in Groenoord met hetzelfde
thema, door een schilder met
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dezelfde stijl. Onze voorkeur gaat uit
naar dezelfde kunstenaar. Wat we nu
nog nodig hebben is een bewoner
van Groenoord die een mooie plek
weet voor zo’n muurschildering
en met de oorspronkelijke
initiatiefnemers door wil gaan. Wie
heeft het geduld om met het groepje
zo nu en dan te vergaderen? Indien
het tot uitvoeren gekomen is, is een
contact met de schilder ter plekke
een mooie taak.
We zullen eerst wachten op het
besluit van de gemeente. Tot dan
kunnen we beramen waar de schilder
zijn trap neer kan zetten.
U kunt mij, de eerste initiatiefnemer,
benaderen:
Leo van den Bogaerdt,
Mozartlaan 193, 3122 HG Schiedam
leo.bogaerdt@kpnplanet.nl

C O L U M N
Rob Kent
Verspilling?
U kent vast wel
onze wekelijkse
markten in
Schiedam. Food en
non-food zijn er
volop te krijgen.
Maar komt u
wel eens op een
informatiemarkt? Dat zijn
markten waar diverse organisaties hun kennis en
kunde aan ons willen vertellen en laten zien. In de
hoop dat u hiervan gebruik zult maken. Tot zover
is dat prima om bewoners uit Schiedam wegwijs
te maken in het doolhof van regels. Of het
daardoor helderder wordt, laat ik in het midden.
De mensen die de kraampjes beheren doen zeker

DIERENVOEDSELHULP IN
SCHIEDAM
Maria Lambregts begon in april van dit jaar in de Sint
Liduinastraat een voedselbank voor huisdieren. In
snel tempo is Dierenvoedselhulp Schiedam van een
bewonersinitiatief tot een bekende en gewaardeerde
dierenhulp gegroeid. Iedereen met beperkt budget kan,
zonder administratieve rompslomp, aankloppen voor
een aanvulling op het voer voor zijn huisdier.
Er is voer voor honden, katten, konijnen
en vogels. Ook voor cavia’s, mocht er
vraag naar zijn. Niet alleen voeding,
maar ook manden, vlooienpipetten,
ontwormingsmiddelen, snacks voor de
poes en de broodnodige poepzakjes.
Alleenstaande senioren die niet naar
de Liduinastraat kunnen komen,
mogen bellen, dan wordt het voer per
fietskoerier bij hen thuisgebracht.

Hoe is het begonnen?

hun best om mij het idee te geven dat ik hen
nodig heb. Ze bieden hun folders met informatie
aan, die ik moet meenemen en doorlezen. Ik
knik dan braaf ja, maar de eerlijkheid gebiedt
mij te zeggen dat deze folder meestal bij het
oud papier terechtkomt. Herkent u dit?
Maar waar ik mij het meeste aan stoor als ik langs
de kraampjes loop, zijn de spullen die gratis zijn
mee te nemen. Ik moet dan wel even mijn best
doen om te luisteren, en de indruk te geven dat
ik geïnteresseerd ben in hun verhaal. Pennen,
muntjes voor supermarktkarretjes met hun logo
erop, bloknootjes, een doorzichtige poncho
verpakt in een plastic bolletje, blikopeners,
kleine gebakjes met logo, enzovoorts. Ik zie
zelfs mensen die er een sport van maken om de
meeste pennen of bloknootjes te verzamelen.
Echt waar. Zelfs kinderen worden ingezet,
want broertje of zusje moet ook een tasje. Let
er maar eens op als je een informatiemarkt
bezoekt. Er gaat weer gescoord worden.
Hoeveel reclamegeld zal hierin omgaan? Betalen
we hier allemaal van ons gemeenschapsgeld
aan mee? Is dit verspilling? Ik vind van wel. Je
organisatie in de kijker zetten is prima, maar moet
dit door middel van allerlei geldverslindende en
milieuonvriendelijke spullen? In mijn ogen hoeft
dat helemaal niet. STOP DEZE VERSPILLING.
Geen prullaria meer. Besteed het geld aan
daadwerkelijke ondersteuning. Maak contact
en ga het gesprek echt aan met elkaar. Neem
daar de tijd voor. Wissel contactgegevens uit
om het contact, indien gewenst, te vervolgen.
Werk samen met elkaar. Scheelt een hoop geld.

‘Ik wilde nuttig bezig zijn en startte
zelf met dierenhulp’, vertelt Maria.
‘Nu krijg ik hulp van de gemeente
Schiedam en van Klikvrijwilligers.
Regelmatig ontvang ik een grote donatie
van dierenwinkel Ranzijn en van Praxis. Bewoners kopen
soms een extra zak voer en komen die bij mij brengen voor
de voedselbank. Ik heb goed, verantwoord voer, dus alleen
A-merken. Ook voor een hond met voedselallergie. Goed
voer zorgt ervoor dat je huisdier langer bij de dierenarts weg
blijft. Want als je niks in je portemonnee hebt, gaat die je niet
helpen. En als je je kat moet wegbrengen omdat je er geen
geld meer voor hebt, kost dat € 95. Dan moet je er ook nog
voor naar Vlaardingen, want in Schiedam is het dierenasiel
opgeheven. Daarom proberen wij nu verbinding te krijgen
met een aantal medische hulporganisaties. Voor de urgente
gevallen.’

Komt er ook een uitgiftepunt in Groenoord?

‘Dierenvoedselhulp is niet wijkgebonden, maar het is moeilijk
om ergens een plekje te vinden. Als er in Groenoord genoeg
mensen zijn die voer nodig hebben, dan zou ik hier in
Groenoord wel voor twee
uurtjes per maand een
uitgifte willen openen.
Het is echt niet nodig
om financiële afschriften
of iets dergelijks te laten
zien. Wanneer iemand een
beperkt budget heeft, dan
weet de thuiszorg dat wel.
Er is wel een intake, want
dierenvoedselhulp is echt
alleen bedoeld voor baasjes
die aan ‘t eind van de
maand geld te kort komen.’

Wat zijn je plannen?

‘Ik wil heel graag een
stichting worden. Dat geeft meer mogelijkheden dan een
burgerinitiatief. Er is al een bestuur, nu het geld nog.’

Wilt u doneren?
Of heeft u een steuntje nodig?
dierenvoedselhulpschiedam@gmail.com
telefoon: 06 - 55 19 62 73.
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VROUWENGROEP VAN SOUAD VOELT ALS FAMILIE

Sinds 2019 is Souad met een groep actief in De Weerklank. Met ongeveer twintig vrouwen
komen ze op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur samen. Ze ontmoeten elkaar en helpen elkaar.
De meesten van hen hebben weinig contact met hun kinderen of buren. Deze groep is voor
hen als familie. Ze zijn vriendinnen geworden en helpen elkaar met van alles. Ze wandelen
met elkaar, gaan samen naar de dokter, oefenen Nederlands en maken lekkere dingen.

Souad van Stichting Inclousia ontving
van Rajaa, een vrouw uit Syrië, een
handgeschreven brief in het Arabisch.
Daarin laat ze blijken hoe blij ze is om
deel te mogen uitmaken van deze
vrouwengroep. Souad heeft de brief
voor ons vertaald.

We hebben ook meegeholpen bij
de Week van het Geluk. Op het Lois
Zimmermannplein hebben we onze
hapjes uitgedeeld aan voorbijgangers
en zijn we in gesprek gegaan over
eenzaamheid. We hebben onze
recepten gedeeld en verteld wat deze
lekkernijen voor ons betekenen.
Op verzoek van velen deelt Rajaa haar
recept voor baklava hiernaast.

Lieve mensen,
Ik ben verheugd om mijn recept voor de beroemde baklava uit Shaam
met jullie te delen. Deze worden vaak bij verschillende gelegenheden
(zoals feestdagen en bruiloften) geserveerd. Ook tijdens de ramadan zijn
ze onmisbaar. Voor mij zijn deze koekjes een symbool van samen zijn en
blijdschap en dat is wat ze nog lekkerder maakt. Ik ben deze blijdschap tijdens
mijn vlucht naar Nederland kwijtgeraakt, maar gelukkig heb ik dat gevoel
opnieuw gevonden in de groep.
Ingrediënten l filo deeg
l room
l suiker (siroop)

l boter
l cashewnoten uit Halab

Het filodeeg kan je kopen in de Turkse winkel. Verwarm de oven voor op
180 °C en vet een bakvorm of braadslede van ongeveer 25 bij 35 centimeter
in met de gesmolten boter. Leg twee lagen filodeeg in de vorm en bestrijk
deze met de gesmolten boter. Plaats hier weer twee vellen op, bestrijk ze met
boter en herhaal dit tot er acht lagen in de vorm liggen.
De vulling bestaat uit de cashewnoten die je in stukjes breekt. Verdeel het
mengsel over het filodeeg en druk dit goed aan. Snijd het deeg met een
scherp mes in 32 stukken; in de lengte in vieren en in de breedte in acht
stroken. Verdeel de overgebleven gesmolten boter met een lepel over het
deeg. Bak de baklava in 35 tot 45 minuten goudbruin en gaar. Bereid de
suikersiroop tijdens het bakken van de baklava. Doe hiervoor de suiker,
honing, het water en de repen citroenschil in een pan en breng dit aan de
kook. Laat dit op laag vuur 10-14 minuten rustig koken tot een stroperige
suikersiroop. Haal de pan van het vuur en voeg het citroensap en eventueel
het oranjebloesemwater toe. Roer alles goed door en laat het afkoelen.
Verdeel zodra de baklava uit de oven komt de suikersiroop over de hete
baklava. Het lijkt veel suikersiroop, maar tijdens het afkoelen wordt dit
opgenomen door de baklava.
Ik hoop dat u dit recept gaat uitproberen. Ik weet zeker dat u dit lekker gaat
vinden.
Met vriendelijke groet, Rajaa
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WEKELIJKSE ACTIVITEITENKALENDER
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.
‘t Fransje
Van Beethovenplein
Groenoordhuis-Zuid
De Weerklank
Gymzaal Loep
Het Zimmertje

Lisztplein
Van Beethovenplein 161, iedere dag geopend (behalve op zaterdag) van 09.00 tot sluiting.
Diepenbrockstraat 31a. Groenoordhuis-Midden Bart Verhallenplein 50a
Cornelia van Zantenplein 51, weerklank@outlook.com
Peter van Anrooylaan 3
Louis Zimmermannplein 55a, www.hetzimmertje.nl

Maandag

activiteit

locatie

bĳzonderheden

09.00 - 12.00
11.30 - 13.00
13.00 - 16.00
18.00 - 20.00

KLEDINGBANK JURK & CO
Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
LUNCH
Van Beethovenplein
Aanmelden
KLAVERJASSEN
Van Beethovenplein
Aanmelden
ARABISCHE MANNENPRAATGROEP Bart Verhallenplein

Dinsdag

activiteit

locatie

09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.30 - 13.00
17.00 - 18.30
18.30 - 20.30

KLEDINGBANK JURK & CO
SENIORENGYM
LUNCH
MANNENSPORT
VROUWENVOETBAL

Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
Van Beethovenplein
Van Beethovenplein
Aanmelden
Gymzaal Loep
Gymzaal Loep

locatie

09.00 - 12.00
11.30 - 13.00
10.00 - 12.00

Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
Van Beethovenplein
Aanmelden
De Weerklank

Donderdag activiteit
09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.30 - 13.00
13.30 - 16.00
13.30
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00
15.00 - 17.00
17.30 - 18.45
18.00 - 20.00
19.00 - 20.00

Vrĳdag

09.00 - 12.00
11.30 - 13.00
14.00 - 16.00
?
19.30 - 22.00

Zaterdag

16.00 - 18.00
18.00 - 20.00

Zondag

13.30 - 16.30

locatie

06 - 51 76 17 57
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58

bĳzonderheden

Woensdag activiteit
KLEDINGBANK JURK & CO
LUNCH
ONTMOETINGSMORGEN

contact

contact

Said
Brahim

bĳzonderheden

contact
06 - 51 76 17 57
010 - 470 51 58
010 - 471 80 09

bĳzonderheden

KLEDINGBANK JURK & CO
Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
SENIORENGYM
Van Beethovenplein
LUNCH
Van Beethovenplein
Aanmelden
BINGO
Van Beethovenplein
3e donderdag v/d maand
JEU DE BOULES
Bachplein
Seniorenwelzĳn
ONTMOETINGSMIDDAG
De Weerklank
MANNENGROEP
Groenoordhuis-Midden, Bart Verhallenplein 50a
SPORT & SPEL
Oreliopark voor de jeugd
Daan
CONVERSATIECLUB
De Weerklank
Fleur
VROUWENVOETBAL
Gymzaal Loep
Brahim
ARABISCHE MANNENPRAATGROEP Bart Verhallenplein
WEERBAARHEIDSTRAINING
Gymzaal Loep
Remey 06 - 34 55 38 38 en Brahim

activiteit

06 - 51 76 17 57
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
06 - 21 93 33 19
06 - 34 94 12 52

contact

06 - 51 76 17 57
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
06 - 53 41 65 95
010 - 471 80 09
06 - 34 71 00 40
06 - 59 94 65 63
06 - 59 96 67 31
06 - 34 94 12 52
06 - 34 94 12 52

locatie

bĳzonderheden

KLEDINGBANK JURK & CO
LUNCH
CREAMIDDAG
MANNENSPORT
DANSLES

Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A
Van Beethovenplein
Aanmelden
Van Beethovenplein
Gymzaal Loep
Said 06 - 21 93 33 19 en Brahim
Van Beethovenplein

06 - 51 76 17 57
010 - 470 51 58
010 - 470 51 58
06 - 34 94 12 52
010 - 470 51 58

activiteit

locatie

bĳzonderheden

contact

SPORT & SPEL voor de jongeren

Gymzaal Loep

SPORT & SPEL voor de kinderen

activiteit

Gymzaal Loep

locatie

VRĲ DANSEN MET DJ

Van Beethovenplein

contact

Achmed van SC Support 06 - 43 91 10 58
Achmed van SC Support 06 - 43 91 10 58

bĳzonderheden

wekelĳks

contact

010 - 470 51 58

Alle activiteiten onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
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DECEMBER WOORDZOEKER
Thema: oud en nieuw
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.

Redactiecommissie
Adri Edenburg
Rob Kent
Helene Bänffer-Blommenstijn
Berthy Prins
Orhan Zengin
Judith Grootfaam
Heleen Kooloos

Fotografie
Adri Edenburg, Berthy Prins, Harry Vredebregt

Puzzel: woordzoekerfabriek.nl
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Media
Stephanie Sonneveld

Tekstcorrectie
Eveline van Herwaarden (Fine Point)

Distributie magazine
Rob Kent en vele vrijwilligers

Vormgeving en productie
Reclamestudio Adri Edenburg
Griegplein 47, 3122 VN Schiedam
06 - 513 80 803.

Volgende editie
maart 2022.
Copij aanmelden vóór 15 januari en inleveren
uiterlijk 31 januari.
De redactie heeft het recht aangeleverde
stukken aan te passen en/of niet te plaatsen.
Alle rechten voorbehouden.

Groenoord Magazine wordt mede
mogelijk gemaakt door:

OMSCHRIJVING
AFSTEKEN
AFTELLEN
BORRELTJE
CABARET
CHAMPAGNE

GEZELLIG
HAPJES
MIDDERNACHT
OLIEBOL
OUDJAARSDAG

SAMENZIJN
STERRETJES
TERUGBLIK
TRADITIES
UITSLAPEN

VRIENDEN
VUURWERK

Oplossing:

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

WINNAAR PUZZEL 21
Uit de goede inzendingen
hebben we Sharifa van
Gelder (9 jaar) geloot die
deze keer de bos bloemen
mocht ontvangen.
De oplossing was:
WEEK VAN HET GELUK
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