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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.

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 fl ink 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. 

Voor de volgende wandelingen kunt u zich opgeven:
April: 6, 13 en 20. Mei: 11, 18 en 25. Juni: 1, 8, 15, 22 en 29. 
De tijden zijn altijd van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.00 tot 
12.00 uur.

Meld u aan via h.kalyoncu@schiedam.nl.
Tot ziens, Hüseyin Kalyoncu
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WAT TE DOEN BIJ WOONOVERLAST?

NETWERK GROENOORD ONDERSTEUNT DAAR
WAAR HET NODIG IS

Sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020 wordt meer tijd in de thuissituatie 
doorgebracht. Daardoor werd het belangrijker dat thuis ook een plek is waar het rustig is. 
Soms kunnen buren de rust verstoren, bijvoorbeeld door regelmatig harde muziek te draaien, 
door honden die constant blaffen of door intimiderend gedrag.

Heeft u regelmatig last van woonoverlast? Blijf er dan 
niet mee zitten, maar trek aan de bel. Daarbij is de 
meest logische volgorde:

1.  Spreek op een rustige manier de persoon aan die 
overlast geeft.

2.  Is het een woning van Woonplus? Dan is 
Woonplus eerst aan zet om u bij deze situatie 
te ondersteunen. U kunt woonoverlast direct bij 
Woonplus melden.

3.  Betreft het een particuliere woning? Neem dan 
contact op met het Interventieteam woonoverlast 
van de gemeente Schiedam. Wij denken met u 
mee en kunnen stap voor stap in actie komen om 
een overlastsituatie op te lossen. Meer informatie 
vindt u op https://www.schiedam.nl/a-tot-z/
woonoverlast-aanpakken.

Het Interventieteam woonoverlast is een gemeentelijk 
team van twaalf medewerkers dat zich voornamelijk 
richt op het bestrijden van woonoverlast en 
woonfraude. U kunt het Interventieteam woonoverlast 
bereiken via het telefoonnummer 14 010 of per e-mail
contact@schiedam.nl.

Netwerk Groenoord

Netwerk Groenoord wil onze bewoners een hart onder de riem steken. Het 
netwerk staat open voor een praatje en een luisterend oor en neemt daar 
de tijd voor. Wij zijn te herkennen aan de groene hesjes. Het netwerk wil 
ondersteunen daar waar nodig is.

Wij nemen de huidige coronamaatregelen in acht en zullen rekening 
houden met de anderhalve meter afstand.
Een lach, een knikje, elkaar een goede morgen wensen, probeer het eens als 
je iemand tegenkomt!

Netwerk Groenoord

Netwerk Groenoord wil 
onze bewoners een hart 
onder de riem steken.

Het netwerk biedt een 
luisterend oor, staat 
open voor een praatje en 
neemt daar de tijd voor.

Wij zijn te herkennen 
aan de groene hesjes. 
Het netwerk wil 
ondersteunen daar waar 
het nodig is.
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MAAK KENNIS MET DE WIJK- EN 
BUURTBEHEERDERS VAN WOONPLUS 
Misschien ziet u ze weleens lopen: Gido, Fred en Christopher. Ze zijn regelmatig in Groenoord 
te vinden. Samen zorgen ze ervoor dat het voor huurders van Woonplus fijn wonen is in hun 
wooncomplex of buurt. Ze houden alles scherp in de gaten en komen zo nodig in actie om 
problemen te voorkomen of te verhelpen. Maar ook voor een gezellig praatje zijn ze altijd in. 
Spreek ze dus gerust eens aan! De mannen zijn herkenbaar aan hun bedrijfskleding met het 
logo van Woonplus.

Vaste looproute
De wijk- en buurtbeheerders hebben elk hun eigen ‘stukje Schiedam’ in beheer. Dit houden ze via een vaste 
looproute in de gaten. Wilt u weten wie ‘uw’ wijk- of buurtbeheerder is en wanneer hij bij u in de buurt is? Kijk 
dan op woonplus.nl/buurtbeheer. U vindt de looproutes onder het kopje ‘wie is wie’.

Gido Cijntje 
wijkbeheerder 

• Bij Woonplus sinds: 2018
• Praat graag over: klussen.

Fred Fukkink
buurtbeheerder 

• Bij Woonplus sinds: 2009
•  Favoriete gespreksonderwerp: 

alles over Schiedam.

Christopher Reijme
buurtbeheerder Noord en 
Groenoord-Midden

• Bij Woonplus sinds: 2020
•  Favoriete gespreksonderwerp: 

(sim)racen

Laat uw stem gelden!
Op woensdag 14, 15 en 16 maart 2022 zijn 
de verkiezingen voor de gemeenteraad. U 
mag dan stemmen. Zo bepaalt u mee wie 
in de gemeenteraad komen. De gekozen 
gemeenteraadsleden beslissen de komende 
4 jaar over de plannen van de gemeente.

Op wie kunt u stemmen?
In Schiedam doen 12 partijen mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Meer info?
www.schiedam.nl/a-tot-z/verkiezingen
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Tijdens de bewonersvergadering van 10 februari presenteerde projectleider Marlien van de Ven 
het boomvervanginsplan voor het Groenoordpark bij de Z-fl ats. Er waren niet veel bewoners die 
meevergaderden via Teams. Daarom geven we een samenvatting van wat er werd meegedeeld.

Oorspronkelijk ontwerp 
Groenoordpark 
De Z-fl ats maken onderdeel 
uit van de laatste naoorlogse 
wijk (60’er en 70’er jaren) die 
gerealiseerd is in grootschalige 
uniforme bebouwing. Na de 
bouw van de fl ats is er een 
parkachtige omgeving ingericht. 
Met gras, heggen, struiken en 
bomen werd een ruimtelijke 
compositie gemaakt. In veel 
ontwerpen heeft het hoofd van de 
plantsoenendienst J.J. Schipper de 
hand gehad, wat leidde tot een 
hoge kwaliteit van het groen.

Waarom een 
boomvervangingsplan?  
Veel van de aanwezige bomen 
stammen uit de tijd van de 
oorspronkelijke inrichting. Het 
betreft veelal snelgroeiende 
soorten (populieren, elzen en 
wilgen). Deze bomen krijgen 
op deze leeftijd (50 á 60 jaar) 
vaak last van spontane takbreuk, 
worden ziek of sterven af. 
Hierdoor ontstaat nu een 
vervangingsopgave. De gemeente 
is verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de bomen en 
daarmee voor haar inwoners. Een 
spontaan omvallende boom kan 

vreselijke gevolgen hebben. 
Tegelijkertijd, omdat het klimaat 
steeds extremer wordt, zijn grote 
volwassen bomen onmisbaar 
(hittestress, wateroverlast). Bij 
de aanleg van het dakpark is er 
wateroverlast ontstaan en zijn 
er bomen omgewaaid, die weer 
moeten worden aangevuld.

Alle 693 bomen (zeventig soorten 
en cultivars) zijn geïnventariseerd. 
Er is naar veel aspecten gekeken, 
waarbij de belangrijkste 
natuurlijk de veiligheid en 
toekomstverwachting zijn. Dit is 
door een specialistisch bureau 
gedaan. Deze inventarisatie 
is daarna nagelopen door de 
gemeente. Zij zijn in gesprek 
gegaan met Stichting De 
Boomridders of die het eens waren 
met de gemaakte keuzes. 

Gelukkig zijn 394 bomen 
‘goedgekeurd’, zij zijn gezond en 
hebben een levensverwachting 
van meer dan vijftien jaar. Deze 
bomen worden gehandhaafd. 
Helaas werden ook 222 bomen 
als ‘slecht’ of ‘onvoldoende’ 
gekwalifi ceerd. Deze bomen 
hebben een levensverwachting 
tussen één en vijftien jaar. Ze zijn 

bijvoorbeeld ziek, kunnen niet 
verder uitgroeien (verdrongen door 
andere bomen) of hebben last van 
takbreuk. Uiteindelijk krijgt een 
aantal bomen een kapvergunning 
en zullen ze worden gerooid.

Ook worden de heestervakken 
bezien. Van de bollenvakken 
bestaat een inventarisatie. Deze 
bollen willen we behouden en zelfs 
uitbreiden. Er wordt ook gekeken 
naar de entrees van het gebied, de 
paden en de speelplaats. 

Een van de wensen is een 
goede aansluiting met de Jozef 
Orelliosingel en Z-fl ats dakpark te 
realiseren. De parkpaden kunnen 
mooi aansluiten op de wandel- 
en fi etspaden. Ook hebben we 
in dit gebied met bodemdaling 
te maken. Dat vraagt om 
waterberging in natuurlijke wadi’s 
(een groene greppel in stedelijk 
gebied). Daarbij wordt de kwaliteit 
van de gazons meegewogen.   

Inspraak bewoners
Bij de bewonersavond zijn diverse 
wensen naar voren gebracht. 
Bijvoorbeeld nieuwe, sneldrogende 
bankjes, bankjes met houten 
spijlen, kunstwerken Amaliapark, 
speelhuisje op de speelplaats 
(leeftijdsgroep tot ca 10 jaar) 
en extra prullenbakken voor de 
hondenpoepzakjes. Er werd een 
dringend beroep gedaan op 
hondenbezitters om de ontlasting 
van hun viervoeter op te ruimen.  

Op de website 
www.schiedam.nl/a-tot-z/
boomvervangingsplan-park-z-
fl ats kunt u het verslag en de 
presentatie vinden. 

Mocht u nog vragen, wensen 
of ideeën hebben, dan kunt u 
ze vóór 31 maart indienen bij 
Marlien van de Ven: 
Ma.vd.ven@schiedam.nl.

GROENOORDPARK OP DE SCHOP
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Schiedam staat bekend om haar 
karakteristieke huizen en histori-
sche binnenstad. Iedereen heeft 
weleens langs de prachtige oude 
panden gelopen. Er zijn een paar 
plekjes die de moeite waard 
zijn om eens bij stil te staan. 

Wat dacht u van het voormalige 
Monopole theater, op de hoek 
van de Hoogstraat en de Appel-
markt? Gebouwd in 1921 door de 
Schiedamse architect A. Stahlie als 
bioscoop Pandora. Daarnaast, aan 
de Appelmarkt, was Café de Bel-
lefleur gevestigd, waar studenten 
van de Rijks HBS een potje kwa-
men kaarten. Pure nostalgie!

Als je verder wandelt, linksom de 
Lange Haven op, dan zie je op 
nummer 78, naast het Jenever 
Museum, een leuk winkeltje met 

een klein, koperen ANWB-bordje 
met informatie over dit prach-
tige pandje. “Gebouwd eind 18e 
eeuw als koetshuis van belendend 
koopmanshuis. Huidige voorgevel 
dateert van 1919, naar ontwerp 
van architect A. Stahlie. Bouwstijl: 
Amsterdamse School.” Je kunt 
dat  ook zien aan de vormen van 
baksteen in de gevel en de opval-
lende ramen. Deze architect en 
ontwerper van o.a. het Hofje van 
Belois leefde van 1886 tot 1934. 
Hij heeft in Schiedam veel mooie 
gebouwen ontworpen. 

Schiedam heeft overigens nog 
meer beroemde archi-
tecten voortgebracht. 
De in Schiedam gebo-
ren broers Jan en Kees 
van der Linden volgden 
als enige Nederlanders 
de architectuuroplei-
ding van het Bauhaus in 
Dessau. De beroemde 
architect Berlage, bij 
wie Jan kind aan huis 
was, adviseerde hem 
deze opleiding te volgen, want: 
“Wil je een all-round achitec-
tuuropvoeding dan moet je naar 
Dessau”. Van der Linden volgde 
colleges bij bekende kunstenaars 
als Wassily Kandinsky, Paul Klee 
en Ludwig Mies van der Rohe. In 
1935 keerde hij naar Nederland 
terug en begon hij zijn eigen 
architectenbureau in Amsterdam, 
samen met zijn broer. Helaas 
zijn er in Schiedam geen werken 
van deze getalenteerde broers te 
vinden. 

We lopen verder, aan de overkant 
van de Lange Haven, langs de 

oneven huisnummers. Hier staat 
een groot deel van het aantal rijks-
monumenten in Schiedam. Ze zijn 
stuk voor stuk het bekijken waard. 
Loop gerust door tot je op de 
Koemarkt tegenover het vroegere 
Hotel de Kroon staat. Architect A. 
Stahlie. Tegenwoordig is het een 
meubelwinkel. Rechts daarvan, op 
de hoek van de Tuinlaan, staat de 
voormalige HAV-bank, die ge-
bouwd is in 1934 door een van de 
grootste architecten die ons land 
heeft gekend: de Amsterdammer 
Willem Marinus Dudok. Dudoks 
voorkeur ging uit naar de stijl 
van Berlage, maar hij werd ook 

beïnvloed door de Amsterdamse 
school, De Stijl en de Amerikaanse 
architect Frank Lloyd Wright. Hij 
mengde al die stijlen en stro-
mingen en verwerkte ze in zijn 
ontwerpen. In opdracht van de 
Hollandse Algemene Verzekerings-
bank ontwierp Dudok in het begin 
van de jaren dertig dit kantoor-
pand. Het is een typisch voorbeeld 
van zijn zakelijke, expressionisti-
sche bouwstijl en de buitenzijde 
is bekleed met gele geglazuurde 
tegels. In het midden van de jaren 

negentig zijn in het 
gebouw luxe apparte-
menten gerealiseerd, 
waarbij het uiterlijk aan 
de straatkant zoveel mo-
gelijk is gehandhaafd.

Als u van plan bent om 
het Schiedamse erf-
goed te gaan bekijken, 
vergeet dan niet om 
uw fototoestel mee te 
nemen! En wees erop 

bedacht dat architectuur versla-
vend kan werken! 

SCHIEDAMS ERFGOED
Kunst in de Wijk gaat een stapje verder, we breiden het uit. Zowel de locatie als de kunstvorm. 
We richten ons op de beoefenaars en hun objecten. Natuurlijk staan Schiedamse kunst en 
kunstenaars bovenaan onze lijst, maar soms wijken we daar ook van af.

6

De mooie gevel van Monopole.

Lange Haven 78

De voormalige HAV bank

Hotel De Kroon
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Schiedam telde ooit maar liefst zeven bioscopen, 

o.a. Passage, Monopole, City, Pandora en Luxor, 

De Teerstoof en Het Filmhuis.

Saskia heeft een 
masteropleiding fi lm- en 
televisiewetenschappen 
gevolgd in Utrecht en 
is afgestudeerd op het 
Passage Theater van 
Tuschinski. Nu is ze 
communicatie-adviseur 
van Wenneker Cinema. 
Naast haar werk gaat 
haar belangstelling uit 
naar de geschiedenis 
van de vele bioscopen 
die Schiedam ooit telde. 

Zij werkt nu aan een boek om alle verhalen en 
achtergronden te kunnen vertellen.

In de zomer van 1911 opent aan de 
Nieuwe Haven de Schiedamsche Bioscoop haar deu-
ren. Het is dan de eerste fi lmzaal in de stad. Daarna 
volgen Luxor op de Broersvest en Pandora op de hoek 
van de Hoogstraat en de Appelmarkt. En American 
op de Tuinlaan, een al wat luxer complex met horeca. 
Pandora werd City, daarna Monopole. Het pand van 
de oude bioscoop op de Hoogstraat is al een paar 
keer van eigenaar veranderd. De laatste ontwikkelin-
gen zijn dat het Stedelijk Museum, dat aan de over-
kant ligt, haar kunst daar ten toon gaat stellen. Het 
pand krijgt dan eerst een grondige opknapbeurt.

In 1933 opende Tuschinsky ook een theater in Schie-
dam. Iets wat bij veel mensen niet bekend is, want 
Tuschinski theaters worden overal geroemd, maar zijn 
Passage Theater in Schiedam wordt vaak vergeten. De 

architect was Piet Sanders, die ook in de Gorzen heel 
bekend is. 

De ingang was waar nu de opticien is gevestigd en 
het theater zelf waar nu de parkeergarage is. Me-
nig Schiedammer is ooit van de steile trap naar het 
Broersveld gevallen. De avonden bestonden uit: 
variété, korte fi lm, weer variété of cabaret. Ondanks 
dat het interieur veel luxe uitstraalde, liep het theater 
niet goed. Het balkon stond op instorten, want het 
pand was te aftands en de bedrijfsvoering was slecht. 

In 1982 werd de laatste fi lm vertoond 
en in 1994 werd het Passage Theater 
gesloopt.

Saskia Smit wil een mooie wandelroute 
samenstellen langs de locaties waar al 
die oude theaters lagen. Met informatie 
erover door middel van een mooi kunst-
werk. Het zou leuk zijn als mensen die 
nog herinneringen hebben aan de tijd, 
en misschien zelfs een leuke foto heb-
ben, die met ons willen delen. Aarzel 
niet om uw reactie naar Groenoord Ma-
gazine te sturen (redactie@groenoord-
magazine.nl) en wij zorgen dat het bij 
Saskia terechtkomt.

HET ROEMRIJKE BIOSCOOPVERLEDEN VAN 
SCHIEDAM ...een terugblik met Saskia Smit



8

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

W W W . S C H I E D A M -

AVONTUREN BELEVEN BIJ SCOUTING TONO-GROEP
Elke week spelen tientallen kinderen en jongeren het Scoutingspel bij de Scouting Tono-groep, 
de leukste groep van Scouting Schiedam en Scouting Vlaardingen. Meisjes en jongens uit de hele 
omgeving komen hiernaartoe.

Spannende avonturen beleven of 
iets maken waar je zelf verbaasd 
van staat. Kinderen vinden een he-
leboel dingen leuk en willen veel 
verschillende activiteiten doen.

Beleef avonturen
Bij de Scouting Tono-groep is van 
alles mogelijk. Heb je ook zin in 
een spannende speurtocht, je 
eigen eten koken op een hout-
vuur of je lekker verkleden? Iedere 
week samen een nieuwe uitda-
ging aangaan? Weg van huis, weg 
van school: theorie is leuk, maar 
de praktijk is toevallig veel leuker!

Altijd welkom
Bij de Scouting Tono-groep ben 
je al welkom vanaf je vierde jaar. 
Of je nu een meisje bent of een 
jongen, dat maakt niets uit. Scou-
ting kent verschillende leeftijds-
groepen. Ook voor jou is er een 
leeftijdsgroep waar je de dingen 
kunt doen die jij leuk vindt!

Kennis maken bij Scouting
Kies je eigen leefijdsgroep, en kom 
drie weken vrijblijvend mee doen:

Waar
Met de exacte locatie en routebe-
schrijving kan je ons altijd vinden. 
Ons adres is:

Sweelincksingel 7, 
3122 AL Schiedam.

Ook meedoen?
Scouting moet je meemaken. Bij 
de Scouting Tono-groep mag je 
altijd drie weken lang zomaar mee 
doen. Zo kan je vrijblijvend eerst 
zelf kijken hoe leuk het is. Wij 
denken dat je het dan net zo leuk 
vindt als al die tientallen andere 
kinderen. 

Op www.scoutingtono.nl kan je je 
vrijblijvend opgeven.

Meer informatie?
Wil je meer weten? 
Bel dan vrijblijvend met Richard 
Spruit 06 - 42 50 69 31. 
Of stuur even een e-mail naar 
info@scoutingtono.nl.
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EEN NIEUWE KANS BIJ STICHTING 
WELKOM SCHIEDAM
We praten met Jolanda Schuurman, locatiemanager van 
Stichting Welkom Schiedam. De stichting biedt een sociaal 
woonconcept en is in principe bedoeld voor mensen die tussen 
de wal en het schip vallen. Vaak zijn het mensen die niet bij een 
woningcoöperatie terechtkunnen voor sociale huur, soms hebben 
ze bovendien zorg nodig. Alle bewoners hebben binding met 
Schiedam.

Na een grondige verbouwing is 
het pand aan het Jacques Urlus-
plein 100 geschikt gemaakt voor 
18 zelfstandige en 14 onzelfstan-
dige woningen. Alle flexhuurders 
betalen eenzelfde bedrag aan 
huur en servicekosten. Begin 2021 
vonden de eerste intakegesprek-
ken met nieuwe bewoners plaats 
en in mei ging het project echt 
van start.

Welke mensen komen in aan-
merking voor flexwonen?
Jolanda: ‘Het kunnen ‘banksla-
pers’ zijn. Dat zijn mensen die 
wel een baan hebben, maar geen 
huis. Ze slapen dan een keer bij 
hun moeder, dan weer bij een 
zus of een vriend en dan begint 
het weer opnieuw. We hebben 
mensen die al een jaar in een auto 
sliepen en we hebben mensen die 
alleen een postadres hebben in de 
gemeente Schiedam. Deze men-
sen hebben geen vast woonadres 
en komen in de problemen omdat 
ze daardoor geen bijstandsuitke-
ring kunnen aanvragen of zorg 
kunnen ontvangen. Kortom, een 
grote groep mensen die die tussen 
wal en schip valt.

Hoe verloopt een aanvraag 
om hier te mogen wonen?
‘We ontvangen wel tien tot 
vijftien aanvragen per week. Al 
voldoen zij aan de kenmerken van 
de doelgroep, we hanteren altijd 
een aantal voorwaarden waaraan 
men moet voldoen. We willen het 
veilig houden, het moet plezierig 
zijn en ik wil ook erg graag dat 
hier een sfeer hangt van moti-
vatie om verder te komen in het 
leven. Mensen die denken “Oh, ik 
kan hier lekker in een hangmatje 
komen liggen”, zijn bij ons op 
het verkeerde adres. Het gaat hier 
echt wel om schouders eronder, 

stappen zetten en groeien.’

Hoe is de begeleiding?
‘Ik ben twee dagen per week 
aanwezig om te coachen en te 
helpen om te groeien. Maar ook 
om te corrigeren als ik zie dat het 
misgaat. Omdat dit een sociaal 
woonconcept is, signaleren we 
veel en proberen we fout gedrag 
te veranderen.’

Jolanda, wat is jouw drive?
‘Ik doe dit werk eigenlijk met heel 
mijn hart. Ik vind het heel mooi 
om met verschillende mensen te 
mogen werken, met verschillende 
culturen. En eigenlijk komt ieder-
een wel mijn hart in. Ook al heb-
ben mensen dingen in hun leven 
gedaan die niet zo oké zijn, toch 
verdienen ze in mijn optiek een 
tweede kans. Het is wel zo dat ik 
bij een intakegesprek kijk of hun 
motivatie oprecht is.’

Hoelang mag je er wonen?
‘Je mag hier maximaal twee jaar 
wonen. In die twee jaar reageert 

men op beschikbare sociale huur-
woningen of je gaat toch kijken 
op de particuliere woningmarkt. In 
Veenendaal hebben we al vijf jaar 
een Welkom project en de erva-
ring is dat er voldoende doorstro-
ming is.’

Hoe is de zorg geregeld?
‘In het pand is op alle werkdagen 
overdag Wmo Maatwerk (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) 
aanwezig. Zij begeleiden de men-
sen die zorg nodig hebben.’

Jolanda Schuurman 
06 - 83 80 99 03.
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Een duurzamer Groenoord
Nieuwe Energie voor Groenoord werkt aan het aardgasvrij en duurzamer 

maken van Groenoord. Hiervoor komt er een warmtenet van Eneco in de 

wijk. Via het warmtenet kunnen we straks alle woningen en panden en ons 

kraanwater verwarmen. Door ook elektrisch te gaan koken worden de  

woningen en panden helemaal aardgasvrij. 

De Warmtewet
Iedereen die straks warmte afneemt via Eneco, woningcorporatie 

Woonplus of de VvE, is beschermd via de Warmtewet. Maar waarom is 

er een Warmtewet? Wat is de rol van de Autoriteit Consument en Markt 

(ACM)? En hoe bepaalt de ACM de maximale warmtetarieven? Deze en 

andere vragen zijn besproken op de Participatietafel van 9 februari 2022. 

In dit artikel zetten we een aantal veelgestelde vragen over de warmte- 

tarieven voor je op een rij. Wil je de Participatietafel terugkijken?  

Dat kan op: www.nieuweenergieschiedam.nl.

Waarom is er een Warmtewet?
Bij warmte via een warmtenet kun je niet 

wisselen van leverancier. De eigenaar van 

het warmtenet in jouw buurt is ook je warm-

televerancier. Daarom is er een Warmtewet. 

In de Warmtewet staan afspraken over de 

levering, service en de prijzen van warmte.

Wie maakt de Warmtewet? 
De Rijksoverheid heeft de Warmtewet 

gemaakt om consumenten te beschermen. 

Ook voor andere markten zijn er speciale 

wetten. Zo is er bijvoorbeeld ook een Gas-

wet, een Elektriciteitswet, een Telecommu-

nicatiewet en een Postwet. 

Wat doet de ACM?
De Rijksoverheid maakt de Warmtewet. De 

Autoriteit Consument & Markt (ACM), con-

troleert of de warmtebedrijven zich houden 

aan de regels in de wet. De ACM bepaalt de 

maximale warmtetarieven die warmteleve-

ranciers aan hun klanten mogen berekenen. 

Ook controleert de ACM de gemiddelde 

winst van de warmteleveranciers. Als een 

leverancier te veel winst maakt, grijpt de 

ACM in. 

Hoe bepaalt de ACM de maximale  
warmtetarieven?
Voor het bepalen van de maximale warm-

tetarieven kijkt de ACM naar de gasprijzen 

die de 10 grootste gasleveranciers aan 

het einde van het jaar gemiddeld rekenen. 

Hierbaseert de ACM de maximale warmte-

tarieven op. 

Niet meer dan anders
Bij het bepalen van de warmtetarieven 

gebruikt de ACM het ‘Niet Meer Dan 

Anders’-principe. Dit doet de ACM omdat 

de kosten voor warmte via een warmtenet 

niet hoger mogen zijn dan de kosten die je 

maakt als je aardgas zou gebruiken.

Hoe bepaalt Eneco haar warmtetarieven?
Eneco bepaalt haar warmtetarieven op 

basis van de inkoopkosten en een redelijk 

rendement. Na de berekening toetst Eneco 

haar tarieven aan de maximale tarieven van 

de ACM. De warmtetarieven staan vast voor 

één jaar. Ze blijven van 1 januari tot en met 

31 december hetzelfde. Sinds 2018 zijn 

de warmtetarieven van Eneco lager dan de 

maximale ACM tarieven.

Welke tarieven berekent Woonplus  
aan haar huurders? 

Huurders van Woonplus worden straks 

geen klant van Eneco. Woonplus is de 

warmteleverancier voor de huurders. 

Woonplus koopt de warmte bij Eneco in en 

berekent het zonder opslag aan de huur-

ders door. 

Beschermt de Warmtewet ook huurders van 
Woonplus of eigenaren in een VvE?
Huurders van Woonplus krijgen ook 

bescherming via de Warmtewet. Ditzelfde 

geldt voor eigenaren die de warmte via hun 

VvE ontvangen.

Warmtetarieven,
zo zit het

Nieuwe Energie voor Groenoord

Doe mee,

denk mee!

www.nieuweenergieschiedam.nl

Voor meer informatie kun je de Participatietafel van 9 februari terugkijken op 

www.nieuweenergieschiedam.nl. Verder geeft de ACM veel uitleg over de 

Warmtewet en warmtetarieven op haar website: www. acm.nl. Ook vind je 

meer informatie op de consumentwebsite van de ACM: www.consuwijzer.nl. 

Meer weten over de Warmtewet 
of warmtetarieven?

? ?

? ?

?

?

? ?
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TOUR FIETSMAATJES PARIJS
In mei 2022 gaan twee sportieve jonge vrouwen, Romy Snijders en 
Whitney Schell, op een duofi ets van Fietsmaatjes Schiedam naar 
Parijs. De dames zijn zelf personal trainers en eigenaar van studio 
YOU voor gezonde levensstijl in Vlaardingen. Ze zijn ook 
fi etsvrijwilliger bij Fietsmaatjes Schiedam (FMS).

Met deze fi etstocht willen Romy en Whitney meer 
bekendheid geven aan het bestaan van Fietsmaatjes en 
aandacht vragen voor het belang van beweging, een 
gezonde leefstijl en meer sociale contacten voor ouderen 
en minder mobiele bewoners. Ze willen tevens geld 
inzamelen voor een nieuwe duofi ets voor Fietsmaatjes 
Schiedam. Dit doen ze door het dagelijks posten van 
een videovlog over hun fi etstocht op de sociale media. 
Fietsmaatjes.nl is partner in dit project en ondersteunt de 
doelstelling van harte!

Voorbereiding
In januari 2022 is er bij de A. de Jong Foundation een 
bijeenkomst geweest ter voorbereiding van de fi etstocht. 
Fietsmaatjes Nederland, fabrikant duofi etsen Van Raam, 
Gemeente Schiedam en Fietsmaatjes Schiedam waren 
daarbij aanwezig. Tijdens dit overleg is afgestemd wie 
wat doet. Ter promotie van de tour worden de media 
benaderd. Romy, die een seizoenskaart bij Feyenoord 
heeft, zou een proloog vanuit het Feyenoord-stadion 
wel zien zitten. We hopen dat Feyenoord daaraan wil 
meewerken. Daarna gaat de fi etstocht in vijf tot zeven 
dagen richting Parijs. Mogelijk wordt er binnen Nederland 
langs een aantal FM-locaties gefi etst; dat zal dan natuurlijk 
op camera vastgelegd worden.
Elke dag zullen Romy en Whitney zo’n acht uur fi etsen. 
Een bus rijdt mee als back-up voor calamiteiten en voor 
het vervoer terug naar Nederland. Een aantal bedrijven en 
de gemeente Schiedam zijn sponsor van deze tour. 

Wat zijn fi etsmaatjes
Fietsmaatjes zijn bewoners van Schiedam en omstreken 
die mede-Schiedammers zorg en ondersteuning bieden op 
het gebied van contact, buiten zijn en bewegen. Ze doen 

dat als vrijwilliger. De inzet 
is vooral gericht op het 
verhogen van het welbevinden 
onze gasten. 
Ook voor het fi etsmaatje zelf is 
dat van grote waarde. Elk 
fi etsmaatje wil graag iets voor 
een ander doen, voelt zich maatschappelijk betrokken, 
zoekt een zinvolle (vrije)tijdsbesteding en vindt het leuk 
om andere mensen ontmoeten. Zo is elke fi etsrit een feest 
voor twee Schiedammers! 

Wie zijn wij
De doelstelling van Stichting Fietsmaatjes Schiedam (FMS) 
is mensen die nog graag fi etsen, maar dit zelfstandig niet 
meer kunnen, fi etstochten aan te bieden op een duofi ets 
met elektrische trapondersteuning. Een ritje duurt één tot 
drie uur en gasten hebben de mogelijkheid om zelf mee te 
trappen. We halen onze gasten thuis op en brengen hen 
ook weer thuis. 
Om aan de doelstelling “Fietsmaatjes Schiedam voor alle 
Schiedammers” te voldoen, is het van belang het aantal 
beschikbare fi etsen jaarlijks uit te breiden. Niet alleen in 
de wijk Groenoord, maar in alle wijken van Schiedam 
willen we in de toekomst twee duofi etsen stallen. FMS 
ondersteunt de wijken met het opzetten van een goede 
structuur. De wijkondersteuningsteams hebben daarbij 
een belangrijke inbreng. Iedere wijk heeft uiteindelijk een 
coördinator en een fi etsbeheerder.

Wil je meedoen als fi etsmaatje? Meer informatie kun 
je vinden op www.fi etsmaatjesschiedam.nl of mail naar 
info@fi etsmaatjesschiedam.nl. Volg ook Fietsmaatjes 
Schiedam op Facebook. Je bent van harte welkom!
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C O L U M N
Adri Edenburg

Overdenking

We leven al 
twee jaar met 
het coronavirus, 
een periode 
waarin ons 
leven behoorlijk 
op de proef 

wordt gesteld. Ons 
leven voor corona was heerlijk, we 

konden gaan en staan waar we wilden.

Mijn ouders, geboren in 1907, kwamen beiden 
uit een groot gezin en groeiden in armoede op. 
Ze waren zeven jaar toen de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak, een oorlog die vier jaar duurde en aan 
tweeëntwintig miljoen mensen het leven kostte.

Kort daarna brak er een wereldwijde pandemie 
uit. Mijn moeder is elf jaar als haar zusje 
overlijdt aan de Spaanse Griep, een virus 
waaraan vijftig miljoen mensen stierven.

Mijn ouders waren tweeëntwintig toen er een 
wereldwijde economische crisis kwam. Die 
begon met de ineenstorting van de New York 
Stock Exchange, waardoor infl atie, werkloosheid 
en honger ontstond, ook in Nederland.

Na deze crisis krabbelden ze weer op en 
vroegen zich af “Kunnen wij nu rustig en 
ongestoord doorgaan met ons leven?”. Ze 
trouwden in 1937 en zijn drieëndertig als de 
Tweede Wereldoorlog uitbreekt die vijf jaar 
zou duren. Tijdens de Holocaust stierven zes 
miljoen Joden. Er zullen tijdens deze oorlog in 
totaal meer dan zestig miljoen doden vallen.

Als mijn ouders vierenveertig zijn willen ze graag 
kinderen. Ik word geboren in 1951 en groei op 
in jaren van welvaart. Kinderen die na de Tweede 
Wereldoorlog geboren zijn, hebben gelukkig 
niet dezelfde ellende hoeven meemaken als 
hun ouders. Wij zijn in welvaart opgegroeid, 
ondanks de toen nog sobere vijftiger jaren.

Vandaag leven velen van ons in comfort. 
We hebben thuis toegang tot verschillende 
bronnen van vermaak en hebben vaak meer 
dan we nodig hebben. De meeste mensen in 
Nederland zijn van alle gemakken voorzien. 
Er is elektriciteit, telefoon, eten, warm water, 
kleding en een dak boven ons hoofd.

Ondanks de beperkingen in deze coronatijd 
mogen we uitzien naar een oplossing die ook deze 
pandemie er weer onder zal krijgen. De mensheid 
overleefde veel ernstiger omstandigheden, maar 
verloor nooit de levensvreugde. Denk aan alles 
wat we nog wel kunnen en beschouw deze tijd 
als een pas op de plaats. Sta eens stil bij wat we 
misschien anders kunnen doen, voordat we weer 
in hetzelfde tempo verdergaan met ons leven.

EN TOCH, ONDANKS ALLES,  
DE LENTE KOMT ER WEER AAN
En wat hebben we daar zin in, hopend op een mooie 
zonnige lente. Misschien ook tijd om met een frisse 
blik onze tuinen en balkons opnieuw te bekijken. 
Groenoord Magazine heeft een ontmoeting met Gerrit 
Stam, een oud-medewerker van “Groen” van de 
gemeente Vlaardingen en gespecialiseerd in ecologie.

Ecologie betekent eigenlijk de wisselwerking tussen planten, 
dieren en de omgeving waarin zij leven. Gerrit Stam is al 
vele jaren woonachtig in Schiedam, en hij wil graag wat tips 
geven voor de beplanting van tuin en balkon. Een fl eurige tuin 
of balkon brengt veel plezier zodra het nieuwe groen in de 
lente weer de kop opsteekt. De bolletjes die in het najaar zijn 
geplant, lopen uit en brengen sfeer. En dat is welkom, want 
na deze sombere coronatijd kunnen we allemaal wel weer wat 
geur en fl eur gebruiken.

We gaan eens nadenken over hoe de tuin in te richten. Dat 
kan bijvoorbeeld met vaste planten, maar ook met eenjarige 

plantjes zoals Petunia’s, Geraniums, Lobelia’s en Vlijtig Liesje. 
De vaste planten in de tuin komen elk jaar weer terug en 
daar kun je dus lang plezier van hebben. Ze kunnen al vroeg 
in het voorjaar worden geplant. Met de eenjarigen moeten 
we wat meer geduld hebben, het beste is deze te planten na 
de IJsheiligen van 11 tot 13 mei. Vaste planten zijn eigenlijk 
overblijvende zaadplanten, die meer dan eenmaal tijdens hun 
levensduur kunnen bloeien en langer dan twee jaar leven. 
Sommige vaste planten bloeien pas na jaren voor het eerst, dus 

ook hier moeten we wat geduld opbrengen. Populaire vaste 
planten zijn bijvoorbeeld Lavendel, Duizendblad, Ridderspoor 
en Muurbloem. In principe kun je eindeloos doorgaan 
met stekken en scheuren, maar door de jaren heen kan 
kwaliteitsvermindering optreden.

Vanwege de klimaatveranderingen is het zaak om onze tuin zo 
groen mogelijk in te richten. Dit zorgt ervoor dat het water bij 
overvloedige regenval in de grond sijpelt en de riolen ontlast 
worden van overvloedig regenwater. Zo zegt Gerrit dan ook: 
“Haal als het enigszins mogelijk is zoveel mogelijk tegels uit je 
tuin en geef ruimte aan het groen.”

Bij alles wat u onderneemt, kijk goed naar de ligging van de 
tuin of het balkon en pas daar de keuze van beplanting op aan. 
Hopelijk bent u enthousiast geworden en gaat u aan de slag 
in uw tuin of op uw balkon. Wat zal Groenoord er straks mooi 
uitzien!

We bedanken Gerrit Stam voor de uitleg en kijken uit naar een 
mooie, groene lente.

Petunia Geranium Lobelia Vlijtig Liesje

Lavendel Duizendblad Ridderspoor Muurbloem
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Tatiana is geboren in een stadje 
vlakbij het prachtige Odessa in 
Oekraïne. Daar studeerde ze rechten, 
werkte op de universiteit en liep 
stage op het secretariaat van een 
rechtbank. Tatiana trouwde met 
een Nederlander en verhuisde naar 
Brugge, België, waar haar man 
een eigen uitzendbureau had. Om 
praktische redenen zijn ze uiteindelijk 
naar Nederland gekomen en hebben 
ze zich in Schiedam gevestigd, waar 
haar tweede kindje werd geboren.

Zij ervaart dat Nederlanders heel 
anders zijn dan de Oekraïners en 
zelfs de Belgen. Omdat ze makkelijk 
met mensen kan omgaan, denkt 
ze eraan om een opleiding tot 
verpleegkundige te gaan doen. Als 
haar jongste dan straks naar school 
gaat, zou ze graag in de zorg, liefst 
in een ziekenhuis, willen werken. 
Tatiana heeft een eigen YouTube-
kanaal waarop zij in het Russisch over 
Nederlands nieuws en gebeurtenissen 
vertelt.

Omdat er in ons artikel over 
kerstfeest in de Oekraïne een paar 
fouten stonden, wil zij wel over een 
Oekraïens feest vertellen zoals het 
echt wordt gevierd. Pasen, zoals dat 
in het orthodoxe Oekraïne wordt 
gevierd, valt net als kerstmis op een 

andere dag dan bij ons. Namelijk 
op 24 en 25 april terwijl Pasen in 
Nederland op 17 en 18 april valt. 

Op Goede Vrijdag mogen in Oekraïne 
geen feestelijkheden worden gevierd, 
zoals een huwelijk, wat Tatiana en 
haar aanstaande echtgenoot tot 
hun verdriet merkten. De dag voor 
Goede Vrijdag wordt het huis binnen 
en buiten helemaal schoongemaakt. 
Er wordt speciaal brood voor Pasen 
gebakken, wat in een mandje met 
andere heerlijkheden mee naar de 
kerk wordt genomen.

In de kerk volgt eerst een processie, 
vooropgegaan door wierook. Daarna 

moet iedereen naar buiten, waar alle 
lekkernijen uit het mandje, zoals wijn, 
brood, appels en geverfde eieren, 
met een wijwaterkwast worden 
gezegend door de geestelijke. De 
gelovigen kunnen niet zitten in de 
kerk, want er zijn geen bankjes. 
De hele dag staan er rijen mensen 
te wachten op het ontvangen van 
de zegen. Thuisgekomen wordt de 
inhoud van het mandje op een mooi 
gedekte tafel uitgespreid voor alle 
gasten en iedereen moet daarvan 
eten. Men begroet elkaar door te 
zeggen: “Christus is geboren”.

De moeder van Tatiana maakte 
voor het Paasfeest altijd zelf de 
traditionele kaastaart. Een hele 
klus, maar iedereen vond het altijd 
lekkerder dan de taart van de bakker. 
Kent u iemand die het recept heeft? 
Ik denk dat ‘ie in Schiedam ook wel 
zal smaken.

KERSTPUDDING WORDT PAASTAART IN OEKRAÏNE
Tatiana, een oplettende lezeres, maakte ons attent op een fout in de beschrijving van de 
kersttraditie in Oekraïne in de vorige editie van Groenoord Magazine. Dat kon zij niet over haar 
kant laten gaan. Meteen klom ze in de pen om het een en ander recht te zetten. Wie is deze 
Oekraïense dame in Groenoord? Onze redactie heeft haar opgezocht.

TEGEMOETKOMING ENERGIEKOSTEN 2022
De energiekosten zijn dit jaar enorm gestegen. Niet iedereen kan dit betalen. Huishoudens met 
een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming van € 200 krijgen op hun energiekosten. Ook 
krijgt u korting op de energiebelasting. 

De tegemoetkoming aanvragen
Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts dan hoeft u niets te doen. U krijgt het bedrag automatisch. Andere 
inwoners met een laag inkomen kunnen later zelf een aanvraag doen. Wanneer u de tegemoetkoming ontvangt is nog 
onbekend. De overheid moet hierover nog een besluit nemen. Houd deze website goed in de gaten: 
www.stroomopwaarts.nl/nieuws/tegemoetkoming-energiekosten-in-2022.

Financiële problemen door hoge energierekening
Kunt u door de hoge energiekosten andere rekeningen niet betalen? Stroomopwaarts kan u hierbij helpen. Kijk op 
www.stroomopwaarts.nl/inwoners/schulden/welke-hulp-is-er. 

Wilt u extra hulp met het omlaag krijgen van uw energierekening?
Kijk op: www.energiebankschiedam.nl.

Meer informatie leest u hier: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/stijgende-energierekening-deels-gecompenseerd.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Elke vrijdag van 09.30 - 12.00 uur 
kunt u terecht op de Wijkochtend.
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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   bĳ zonderheden  contact
09.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A   06 - 51 76 17 57
11.30 - 13.00  LUNCH Van Beethovenplein     010 - 470 51 58
18.00 - 20.00 ARABISCHE MANNENPRAATGROEP Bart Verhallenplein
18.00 - 20.00 ARABISCHE MANNENPRAATGROEP Bart Verhallenplein
18.30 - 22.00 BALLROOM DANSLES Van Beethovenplein   Aanmelden  010 - 470 51 58
18.30 - 20.30 BASKETBAL VOOR VROUWEN Gymzaal Bachplein     Brahim 06 - 34 94 12 52

Dinsdag activiteit   locatie    bĳ zonderheden  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        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     bĳ zonderheden  contact
09.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A   06 - 51 76 17 57
11.30 - 13.00  LUNCH Van Beethovenplein         010 - 470 51 58
10.00 - 12.00  ACTIVITEIT “AAN ZET” De Weerklank   010 - 471 80 09
17.00 - 18.00   DINER  Van Beethovenplein     Aanmelden  010 - 470 51 58

Donderdag  activiteit   locatie bĳ zonderheden  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 
10.00 - 12.00  BEWEGEN VOOR OUDEREN De Weerklank   010 - 471 80 09
11.30 - 13.00  LUNCH Van Beethovenplein           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       Seniorenwelzĳ n  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 CONVERSATIECLUB De Weerklank                                                                      Fleur 06 - 59 96 67 31
17.30 - 18.45 VROUWENVOETBAL Gymzaal Loep  Brahim 06 - 34 94 12 52
18.00 - 20.00 ARABISCHE MANNENPRAATGROEP Bart Verhallenplein
19.00 - 20.00 WEERBAARHEIDSTRAINING Gymzaal Loep                 Remey 06 - 34 55 38 38 en Brahim 06 - 34 94 12 52
19.30 - 21.30 REPETITIE SENIOREN BIG BAND Van Beethovenplein         010 - 470 51 58

Vrĳ dag  activiteit   locatie bĳ zonderheden  contact
09.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A                06 - 51 76 17 57
11.30 - 13.00  LUNCH Van Beethovenplein          010 - 470 51 58
14.00 - 16.00 CREAMIDDAG Van Beethovenplein     010 - 470 51 58
19.00 - 21.00 MANNENSPORT Gymzaal Loep                      Said 06 - 21 93 33 19 en Brahim 06 - 34 94 12 52
19.00 - 21.00 VOLLEYBAL VOOR DAMES v.a. 18 jaar Gymzaal Bachplein                aanmelden via S.g.monteiro@hotmail.nl of Brahim   06 - 34 94 12 52
19.30 - 22.00 DANSLES Van Beethovenplein     010 - 470 51 58

Zaterdag  activiteit   locatie bĳ zonderheden    contact
16.00 - 18.00 SPORT & SPEL voor de kinderen Gymzaal Loep                               Achmed van SC Support     06 - 43 91 10 58
18.00 - 20.00 SPORT & SPEL voor de jongeren Gymzaal Loep                               Achmed van SC Support     06 - 43 91 10 58

Zondag activiteit   locatie bĳ zonderheden    contact
13.30 - 16.30  VRĲ  DANSEN MET DJ Van Beethovenplein        vanaf 27-2-2022     010 - 470 51 58

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 

Alle activiteiten onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
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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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MAART WOORDZOEKER
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Oplossing:

BEWEGEN
BEZINNING
BIGBAND
BILJARTEN
BINGO

BREIEN
CREATIEF
DANSEN
DANSLESSEN
DINER

DUOFIETSEN
GEOCACHEN
KAARTEN
KOOR
LUNCH

ONTMOETEN
PRATEN
SENIORENGYM
SPELEN
SPORTEN

TAALLESSEN
VOETBAL
WANDELEN

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

Thema: Je hoeft je niet te vervelen.

WINNAAR PUZZEL 22
Uit de goede inzendingen 
hebben we de heer 
M. Davranmaz geloot die 
deze keer de bos bloemen 
mocht ontvangen. 

De oplossing was: 
Gelukkig nieuwjaar.

Puzzel: woordzoekerfabriek.nl

OMSCHRIJVING


