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OPENINGSTIJDEN WOT
Maandag van 10.00 - 12.00 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.
Halima Bare: 06 - 41 67 73 56.

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.

WANDELEN DOOR HET GROEN IN DE 
BUURT, MET MENSEN UIT DE BUURT
Stichting Gezond Natuur Wandelen houdt mensen op een 
gezellige manier in beweging. Een uurtje uitwaaien in de 
buurt, samen met mensen uit de buurt. ‘Het is leuk om 
indrukken te kunnen delen.’   

Wandelen in een natuurlijke omgeving geeft plezier. Het helpt zowel 
het lijf als het brein in conditie te houden, zegt onze ambassadeur 
professor Erik Scherder. Het spel van wind, wolken en horizon verruimt 
de blik. Of er nu bos, gras, water of zand te zien is. Volgens hoogleraar 
natuurbeleving Agnes van den Berg, bestuurder van Stichting Gezond 
Natuur Wandelen, verbetert natuurwandelen de stemming. Vooral als 
‘natuurmomenten’ gedeeld kunnen worden. 

Contact tussen buurtbewoners
Onderzoek toont aan dat groen ontmoetingen tussen buurtbewoners 
stimuleert. Tal van organisaties, zoals het Oranje Fonds, ondersteunen 
daarom ons initiatief. Als ‘groene verbinder’ brengt Gezond Natuur 
Wandelen wijkbewoners op een simpele, goedkope, maar vooral 
gezéllige manier met elkaar in contact. Wandelaars lopen een uurtje 
samen, in een rustig tempo. Ze maken eens een praatje, onderweg of 
bij de koffi e achteraf. Zo ontstaan er, heel terloops, nieuwe contacten 
in de buurt. Dat maakt het gemakkelijk om wat vaker af te spreken. 

Meer dan 100 vertrekpunten
Onderweg vertellen vrijwillige begeleiders iets over planten- en 
vogelsoorten, tuinen en parken, de pracht van de seizoenen. “Er is 
altijd wat nieuws te ontdekken”, zegt een enthousiaste deelnemer. 
“Leuk om indrukken te kunnen delen.” Probeer het eens en wandel 
mee met een groep bij jou in de buurt. Er zijn meer dan honderd 
vertrekpunten, waar het hele jaar door wekelijks op hetzelfde tijdstip 
een natuurwandeling start. Deelname is gratis en vrijblijvend: opgeven 
hoeft niet. Na afl oop is er koffi e en thee. Meer informatie is te vinden 
op www.gezondnatuurwandelen.nl.

Wandelbegeleiders gezocht
Gezond Natuur Wandelen zoekt mensen die het leuk vinden om 
wandelingen te begeleiden. Vrijwilligers worden ondersteund met 
cursussen natuurbeleving (verzorgd door IVN), wandelbegeleiding 
(KWbN) en EHBO. Geïnteresseerd? Neem contact op met Monique van 
Dalen: monique@gezondnatuurwandelen.nl.
Gezond Natuur Wandelen wordt mede mogelijk gemaakt door het 
Oranje Fonds, Provincie Zuid-Holland, RCOAK, Gemeente Rotterdam 
en de Verhagen-Stichting.

Wie organiseert een wandeltocht vanuit Groenoord?
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ONTWIKKEL JEZELF MET EEN STAP-SUBSIDIE
Met de STAP-budget subsidie kun je 1.000 euro aanvragen voor een opleiding. 
Je kunt dit bedrag gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op 
de arbeidsmarkt te versterken. De subsidie heet STAP. Dit staat voor STimulans 
Arbeidsmarkt Positie.

In 2022 is er voor de subsidieregeling STAP-budget 160 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag 
wordt verdeeld over vijf aanvraagtijdvakken. Iedere twee maanden start een nieuw tijdvak. Het 
volgende aanvraagtijdvak wordt op vrijdag 1 juli 2022 om 10.00 uur opengesteld. Wees er op tijd 
bij, want op=op!

De doelgroep voor STAP-budget: iedere volwassene die een band heeft met de Nederlandse 
arbeidsmarkt.

Je kunt als particulier/burger het STAP-budget aanvragen bij UWV.

Je hebt recht op STAP-budget voor een opleiding als:
•  je ouder bent dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt (of je wel of niet werkt, een uitkering 

ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant).
•  jij of je partner de Nederlandse nationaliteit heeft of een andere nationaliteit van een land binnen 

de Europese Unie.
•  je volksverzekerd bent (dit ben je als je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in 

Nederland woonde, werkte of een uitkering had).
•  je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.
• je voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het STAP-scholingsregister).
•  Met het STAP-budget kun je een opleiding van een erkende STAP-opleider doen. Dat kan bijvoor-

beeld een vakopleiding, een training, of een mbo-, hbo-, of wo-programma of -opleiding zijn.

Voor verdere informatie, www.stap-bstapudget.nl/uwv-informatie-stap-budget.

Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen, waarvoor je 
maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie toegekend krijgt.
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Hoe is het om stage te lopen bij KomKids? Er is maar één iemand die dat het beste kan vertellen, 
namelijk de KomKids-stagiair zelf. In dit blog kijk je door de ogen van Jolie (16 jaar) naar de 
stage Kindprofessional en het werken bij KomKids.

Welke opleiding volg je?
Bij het Albeda College volg ik de 
combi-opleiding Kindprofessional 
op MBO-niveau 4. Met deze 
combi-opleiding word je opgeleid 
om te werken in de kinderopvang 
én om aan de slag te gaan als 
onderwijsassistent in het (speciaal) 
basisonderwijs.
Eerst dacht ik altijd dat ik graag 
voor groep 8 wilde staan. Maar 
toen ik echt moest kiezen, ging 
ik twijfelen. Het werken met 
jongere kinderen van nul tot vier 
jaar leek mij toch ook leuk. Mijn 
decaan adviseerde toen deze 
combi-opleiding en dat leek mij 
een perfecte oplossing. Met deze 
opleiding kan je ook aan de slag 
met een stage in bijvoorbeeld het 
Voortgezet Onderwijs, een BSO of 
MBO.

Vertel eens, sinds wanneer loop je stage? 
Momenteel zit ik in het eerste jaar van de opleiding 
Kindprofessional. In dit jaar heb je twee stageperiodes 
die zo´n 15 weken duren. Half november 2021 ben ik 
gestart in de kinderopvang bij Harga, een KomKids-
locatie in Schiedam. Nu ben ik aan de slag in een 
combi-groep 5/6 op basisschool de Singel, locatie 
Buijs Ballot. 
In die 15 weken krijg je lessen en opdrachten voor 
de richting waarin je op dat moment stage loopt. 
Tijdens mijn stage in de kinderopvang heb ik de 
taken voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 
(GPM) gevolgd. En nu volg ik de taken die bij 
Onderwijsassistent (OA) horen.

Hoe kwam je bij KomKids terecht als 
stageplek?
Via via. Ik heb zelf vroeger ook bij KomKids op de 
opvang gezeten. Ik ging naar de locatie Kekt. Daarom 
leek het mij leuk om bij KomKids stage te lopen. 
Via een buurvrouw, die bij KomKids werkt, heb ik 
de contactgegevens van praktijkbegeleider Hilda 
gekregen. Dat was echt een leuk gesprek, ik was erg 
enthousiast. Helemaal toen Hilda vertelde dat ik stage 
mocht komen lopen.  

In het kort: wat houdt jouw stage 
BOL-traject in?
Ik loop twee dagen in de week stage, in totaal acht 
uur per dag. In de kinderopvang was ik de hele 
dag op de groep aanwezig en vooral bezig met 
verschonen, fruit klaarmaken en samen eten. Eigenlijk 

draaide ik volledige mee als pedagogisch professional, 
maar dan in opleiding. In het basisonderwijs geef ik af 
en toe een les of bereid ik een activiteit of spel voor. Ik 
geef ook leesondersteuning en help kinderen
die behoefte hebben aan bijvoorbeeld extra uitleg.
Vanuit school krijg ik geen directe opdrachten die 
we op de stage moeten uitvoeren. We werken op 
school met een 5 weken-plan. Per vijf weken krijg je 
een aantal beroepstaken. Die bestaan uit leervragen 
die we op een creatieve manier moeten uitwerken 
door er bijvoorbeeld een vlog, collage of presentatie 
van te maken. Deze beroepstaken werk je uit met 
een leerteam van studenten die in die periode een 
vergelijkbare stage lopen.

Daarnaast heb je ook BPV-taken 
(beroepspraktijkvorming), beroepsgerichte taken 
voor op je stage. Deze neem je door met je 
stagebegeleider. Denk hierbij aan het zelfstandig 
verschonen van een kind of het begeleiden 
bij zelfstandig werken/pauzemoment. Mijn 
stagebegeleider gaf mij vanaf het begin de ruimte 
om deze taken uit te voeren, dat was fijn. Ik ben ook 
wel van het aanpakken, vraag vaak uit mijzelf of ik 
bepaalde taken mag doen en toon initiatief.

Hoe heb jij het werken als stagiair 
ervaren?
Ik heb het erg naar mijn zin gehad bij Harga. Het is 
een leuk team met hele leuke kinderen.
Mijn verwachtingen van de kinderopvang waren 
vooraf echt heel anders. Ik dacht dat ik op een 
babygroep zou komen, met hele kleine kinderen. 
Ik vroeg mij af of ik daar wel het geduld voor zou 

STAGE LOPEN BIJ KOMKIDS, 
DOOR DE OGEN VAN STAGIAIR JOLIE 
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TUIN LANDVREUGD 
VERGROOT DE 
BIODIVERSITEIT 
Om insecten te beschermen heeft 
Tuin Landvreugd van stichting 
Voedselbanktuinieren Schiedam besloten 
in de maand mei niet te maaien langs de 
sloten. Ook laten we het onkruid op nog 
niet gebruikte bedden gewoon staan.
Dit alles doen we om de biodiversiteit op 
de moestuin te vergroten. Dat komt dan 
weer ten goede aan de producten die wij 
op deze tuin verbouwen voor  Voedselbank 
Schiedam.

hebben en zag alleen maar huilende baby’s voor me. 
Het werd uiteindelijk een verticale groep met kinderen 
van 0 tot 4 jaar en achteraf valt het allemaal heel 
erg mee! Geen dag is hetzelfde. Omdat ik op een 
verticale groep stage liep, waren de werkzaamheden 
heel divers en was ik niet alleen maar poepluiers aan 
het verschonen. Met de iets oudere kinderen had 
ik leuke gesprekjes of ging ik knutselen. Elke dag 
ontdekten we samen nieuwe dingen. 

Mijn stageperiode nu op mijn oude basisschool bevalt 
mij ook heel goed en ik leer veel. Maar stiekem kan 
ik niet wachten om weer aan de slag te gaan in de 
kinderopvang.

Waren er dingen die je lastig vond tijdens 
je stages/opleiding?
Dat is toch wel de studie zelf. Ik volg twee 
opleidingen tegelijk, dat is pittig. Naast de twee 
stagedagen hebben we twee hele dagen les tot 
ongeveer 17.00 uur. Op vrijdag hoeven we niet naar 
school, maar dan heb je een thuiswerkdag om aan je 
opdrachten te werken. Het is veel, je hebt geen tijd 
om stil te zitten, maar dat vind ik ook wel fijn. Ik ben 
graag lekker bezig.

Heb je bijzondere dingen meegemaakt in 
jouw stagetijd? 
Ik vind het heel bijzonder dat ik mag bijdragen aan de 
ontwikkeling van een kind. Het is bijzonder om mee 
te maken dat kinderen hoe klein ze ook zijn, je naam 
gaan noemen, dat deden ze al heel snel.

Wat is de raarste vraag die iemand ooit 
over je baan stelde?
‘Je gaat toch niet de hele dag met huilende baby’s 
werken en poepluiers verschonen?’ Ik vind dat een 
stomme opmerking. Als je er werkt weet je dat je niet 
de hele dag poepluiers aan het verschonen bent. Dat 
wordt bijzaak, ik vind het juist heel bijzonder om iets 
bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen en 
hen hierin te zien groeien.

Wie raad je aan om in jouw voetstappen 
te treden?
Als je wel weet dat je met kinderen wil werken, maar 
nog niet weet welke leeftijd je het leukst of meest 
interessant vindt, dan is dit de perfecte opleiding 
voor jou! Omdat je per leerjaar op twee stageplekken 
stage loopt kan je ervaring opdoen bij verschillende 
leeftijdsgroepen. Zo kom je er snel achter welke 
leeftijdsgroep jij het leukst vindt en waar je je het 
meest thuis voelt.

Wat wil je later worden?
Vroeger zei ik juf van groep 8, maar na mijn stage in 
de kinderopvang ben ik toch gaan twijfelen. Ik vind 
de kinderopvang zo leuk en zie mijzelf daar later ook 
echt werken! Voor volgend jaar heb ik het keuzedeel 
passend onderwijs gekozen en wil ik weer op 
verschillende locaties en met diverse leeftijdsgroepen 
ervaring opdoen. Misschien denk ik er daarna weer 
heel anders over!

In Engeland en België is het al jaren gebruikelijk 
om in de maand mei het gras te laten staan. Het 
resultaat is dat er tien keer zoveel bijen te vinden 
zijn op die plekken, waar de natuur dus haar gang 
mocht gaan. Vorig jaar heeft ook Nederland zich bij 
dit initiatief aangesloten.

De maand mei is heel belangrijk voor de 
ontwikkeling van bloemen. Als je in deze maand 
de zeis hanteert - iets dat wij in het verleden 
altijd deden - vernietig je de ontbijttafel voor 
insecten als bijen, kevers, hommels en vlinders. 
En juist in de lente zijn bijen en de hommels als 
superbestuivers cruciaal voor de ontwikkeling van 
de groenteplantjes op onze tuin. 

Het is dus een win-winsituatie om de zeis een 
maand rust te gunnen. Bijkomend effect is dat 
door het hoge gras en de hoeveelheid ‘onkruid’ 
op de tuin, de tuin beter is opgewassen tegen het 
uitdrogen van de bodem.

Henk Ravensbergen, 
coördinator voedselbanktuin Landvreugd
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Glas zoals wij het kennen ont-
stond aan het begin van onze jaar-
telling. Het wordt gemaakt door 
zand, soda en kalk te mengen in 
een oven en te verhitten tot het 
smelt. Door de ontwikkeling van 
een blaaspijp ontstonden overal 
kleine glasfabriekjes. Amsterdam, 
Rotterdam en Delft worden al in 
de 16e eeuw genoemd. In Leer-
dam zijn vanaf omstreeks 1770 
altijd een of meer glasfabrieken 
geweest.

Er was witglas, waar voedings-
middelen in bewaard werden. 
Het bruine glas, afkomstig uit 
Nieuw-Buinen, werd gebruikt voor 
kogelflesjes en medicijnflesjes. De 
meeste flessen kwamen echter 
van de ‘zwartglasfabrieken’, hun 
donkergroene kleur werd veroor-
zaakt door te veel aan ijzer en on-
zuivere grondstoffen. Uit Leerdam 
kwam blauw glas, daar zat cobalt 
in, wat de fantastische heldere 
kleur veroorzaakte. Helaas mag 
dat niet meer worden gebruikt, 
dus zijn de nog bestaande flessen 
heel zeldzaam.

Door de opbloeiende jenever-
export gingen de glasfabrieken 
zich toeleggen op de fabricage 
van jeneverflessen. 
De jenever werd verzonden in zo-
genoemde kelderflessen: vierkante 
flessen die naar beneden toe wat 
smaller waren, zodat ze klemvast 

in de ‘kelders’ (kistjes) zaten en 
makkelijk gelost konden worden. 
Ze werden voorzien van ‘ankers’ 
die bij een jenevermerk hoorden. 
Zelfs buitenlandse fabrieken ge-
bruikten deze fles. Toen ‘lopende 
banden’ de productie overnamen 
verdween deze typische jenever-
fles.

De Glasfabriek
Glas was in de 19e eeuw ook 
in de Schiedamse industrie een 
belangrijk product. De eerste glas-
fabriek stond aan de Buitenhave-
weg, ‘Oude Hut’ genaamd; daar-
na volgden er in rap tempo meer. 
Een glashut, van het Duitse Hütte 
of Glashütte, was de benaming 
voor de kegelvormige oven waar-
van het dak in een schoorsteen 
eindigde. De eerste glasblazers 
woonden met hun gezinnen bij de 
hut. In 1854 zorgde de gemeente 
Schiedam voor arbeiderswoningen 
op het terrein van de glasfabriek. 
Enkele bekende namen uit die tijd: 
A.M. de Kuyper, P. Loopuyt, S.A. 
Maas en J.J. Melchers. De laatste 
begon een eigen glasfabriek aan 
de Noordvestsingel. 

Hoewel de lonen in de glasindus-
trie hoger waren dan elders, was 
het beroep van glasblazer niet 
makkelijk. Door de hitte van de 
oven kregen ze vaak een roodver-

SCHIEDAMS ERFGOED: GLAS
Geblazen glas wordt op ambachtelijke wijze gemaakt door 
glasblazers. Ze nemen met een blaaspijp een klompje gloeiend 
glas uit een glasoven en komen al blazend en draaiend met de 
pijp tot een voorwerp of een voorlopige vorm.

6
 Foto’s uit particuliere verzameling
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Gebrandschilderd raam voorstellende een narrenfiguur spelend op een luit, 
omgeven door attributen van het theater.

brande huid op de wangen, voor-
hoofd en oogleden, wat ‘brandbak-
kes’ werd genoemd. Hun handen, 
die de gloeiendhete pijp vasthiel-
den, kregen ‘waterrot’ door het 
koelen in vervuild water. De levens-
verwachting was niet hoger dan 50 
jaar. Extra bijzonder is dat mensen 
nu weer rond kunnen lopen op het 
fabrieksterrein dat zo’n belangrijke 
rol in de geschiedenis van Schiedam 
speelt. De Glasfabriek Schiedam 
produceerde tussen 1853 en 2017 
miljarden glasverpakkingen. Bijna 
iedere Schiedammer heeft wel een 
familielid dat er ooit werkte.

Ambacht en kunst
In 1912 werd P.M. Cochius direc-
teur van de Glasfabriek Leerdam. 
Hij was een van de eerste indus-
triëlen die kunstenaars aantrok, 
waardoor het kunstnijverheidsglas 
ontstond. Het werd in speciale 
kunstnijverheidswinkels verkocht, 
waarvan de etalages werden inge-
richt door A.D. Copier. Deze begon 
in 1923 kunstglas te maken, Unica 
genaamd. Eenvoudig van vorm en 
materiaalbehandeling, maar ont-
staan door een zeer nauwe samen-
werking tussen de ontwerper en de 
glasblazer. Na enige tijd ontstonden 
de Serica objecten, zoals vazen 
en schalen, waarvan Copier in die 
jaren de enige ontwerper was. 
Er zijn nu veel meer toepassingen 
voor glas. Vlakglas of vensterglas 
is een verzamelnaam voor glas-
soorten die gebruikt worden voor 
ramen, kozijnen en deuren in de 
woning- en utiliteitsbouw. Design- 
en interieurglas valt daar soms ook 
onder.  

Kunstglas
Glas in lood is al zeer oud en we 
kennen het onder andere van de 
ramen in de kerk: godsdienstige af-
beeldingen in schitterende kleuren. 

De St. Liduina Basiliek heeft een 
prachtig raam dat gemaakt is 
door de Schiedamse glazenier Frits 
Henderickx. Ook in verschillende 
bedrijfspanden elders in de stad 
zijn werken uit het glasatelier van 
Frits en zijn broer André te vinden. 
Voor het 10-jarig jubileum in 1948 
kreeg bioscoop Monopole een door 
de broers Henderickx gebrandschil-
derd raam aangeboden door het 
personeel. Waar het raam exact in 
het gebouw was geplaatst, of hoe 
het uit het gebouw is verdwenen, is 
niet bekend. 

 
Ambacht of kunst?
Sjef Henderickx, zoon van André, 
is ook in Schiedam geboren en 
woont in Schiedam-Noord. Aan 
de Zwaluwlaan staan een tweetal 
kunstwerken van hem: de Knotwilg 
en Tak Weide. Als beeldend kun-
stenaar werkt hij ook wel met glas. 
In 2014 ontwierp hij de Jubileum-
Vriendenfles voor de Vrienden van 
het Jenevermuseum, met de prach-
tige naam: ‘Schip op sterk water’.
Glas is een geliefd materiaal bij 

kunstenaars. Er kunnen zowel grote 
als kleine objecten van worden 
gemaakt. Maar is glasblazen nou 
een kunst of is het een ambacht? 
Eén ding is zeker: zonder de kennis 
van het ambacht kom je niet ver in 
de glaskunst. 

Dit artikel is tot stand gekomen 
met hulp van de dames Grada en 
Anneke van de Historische Vereni-
ging Schiedam.

Kort voor het ter perse gaan van dit num-
mer bereikte ons het bericht van het plot-
selinge overlijden van Sjef Henderickx. Hij 
werd gezien als een van de meest bekende 
kunstenaars van de stad en genoot zowel 
nationaal als internationaal aanzien. Begin 
2021 kwam Sjef in protest tegen de plan-
nen om de Sint Martinusschool in Tuindorp 
te slopen. Hij had zijn atelier in het oude 
schoolgebouw. Sjef Henderickx werd 
77 jaar.
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W W W . S C H I E D A M -

De back-up bus 
Via Elise Ruesink kwamen 
we in contact met Pim van 
Aalst van Autobedrijf DAGO. 
Hij stelde een bestelbus met 
dubbele cabine beschikbaar. 
Paul en Rob waren de 
bestuurders.

6 mei
Op vrijdag 6 mei 2022 
werd de bus opgehaald bij 
DAGO. Daarna door naar 
Van Raam, waar de leenfi ets 
en reservematerialen voor de 
duofi ets ingeladen werden. 

8 mei
Op zondag 8 mei was om 
9.00 uur ’s morgens het 
uitzwaaimoment bij Het 
Zimmertje. Dit was niet te 

missen. De directe omgeving 
was door Het Zimmertje 
met vlaggen versierd, er was 
koffi e en geluid; eigenlijk 
alles wat nodig was voor 
een fl itsende start! Onder 
de uitzwaaiers waren 
voorzitter Jan Burgmeijer van 
Fietsmaatjes Nederland en 
zijn vrouw Tekla.

Whitney en Romy vertrokken 
richting Antwerpen, met het 
plan de tocht van bijna 500 
km naar Parijs in 4½ dag af 
te leggen. In Stampersgat 
lunchten we gevieren ‘uit 
de achterklep’. Er werd 
voor de dames nog een 
sanitaire stop geregeld bij 
een boerderij. De eerste 
reclame voor Fietsmaatjes én 
de mooie fi ets. Daarna door 
naar hotel Ibis in Antwerpen, 
een goed onderkomen aan 
de Luithagen Haven. Met 
de bus naar een restaurant 
nabij Kinopolis voor het 
avondeten. We reden die 
dag ca. 140 km.

9 mei
Op maandag 9 mei vroeg 
op. Na het ontbijt bij/uit 
de bus, gingen W & R met 
stralende zon op weg. 
Alle accu’s waren weer 
opgeladen. De duofi ets 
kreeg soms een ereplek 
in de lobby van het hotel! 
En natuurlijk kregen alle 
hotels informatie over 
onze bijzondere Tour. Wij 
vertrokken naar La Louviére. 
We zorgden ervoor op 
afzienbare afstand van W&R 
te blijven voor het geval 
dát ... Om 15.45 uur waren 
we na 152 km bij ons hotel 
en konden we gelukkig op 
loopafstand ergens lekker 
eten. 

10 mei
Dinsdag 10 mei, op naar 
Frankrijk. Na een lekker 
ontbijtje vertrokken de 
dames om 8.30 uur 
richting Saint Quentin in 
Noord-Frankrijk. Voor het 
eerst bewolkt, maar met 
een prima temperatuur. 
Onderweg een ontmoeting 
met W&R om de 
boodschappen af te geven 
én natuurlijk de accu’s te 
wisselen. Om 18.10 uur 
waren we in Saint Quentin 
na 150 km. gereden te 
hebben. 

Eind vorig jaar gaven fi etsmaatjes Whitney en Romy (W&R) aan dat zij naar Parijs wilden 
fi etsen op een van onze duofi etsen. Zij wilden met deze fi etstocht meer bekendheid geven 
aan het bestaan van Fietsmaatjes, maar ook aan het belang van beweging voor ouderen en 
mensen die minder mobiel zijn. Samen fi etsen past in een gezonde leefstijl en leidt tot meer 
sociale contacten. Whitney en Romy wilden ook geld inzamelen voor een nieuwe duofi ets voor 
Fietsmaatjes Schiedam (FMS). Het plan van aanpak werd besproken in een vergadering bij de 
A. de Jonggroep, samen met Fietsmaatjes NL en fabrikant van duofi etsen Van Raam. 

TOUR FIETSMAATJES PARIJS MEI 2022 (auteurs Rob en Paul)
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11 mei
Woensdag 11 mei weer vroeg 
op. We ontbeten nog eens ‘uit 
de achterklep’ van de bus. W&R 
vertrokken om 8.00 uur voor hun 
langste rit, naar Clermont. Bij 
een gezamenlijke stop hadden 
we contact met passanten 
die interesse toonden in de 
duodiets. Soms voor een zoon, 
die een fysiotherapiepraktijk 
ging starten voor mensen met 
mobiliteitsproblemen, soms voor 
een vader die de duofi ets als 
oplossing zag om met zijn 
gehandicapte dochter op pad
te kunnen. 
Er was ook uitgebreid contact met
een manager die als lid van een 
internationale 
     Rotaryclub beloofde zijn 
       medeleden in Rotterdam op te
        roepen ons te ondersteunen! 

        Elke dag werden 
       plichtsgetrouw de digitale, 
         vloggende en bloggende 
           taken vervuld: de achterban 
 kon alles meebeleven! 
              Whitney en Romy reden 
                 die dag 133 km.

De lunch was vandaag 
bij een benzinepomp 
midden in de stad. De 
wegen zijn trouwens vaak 
erbarmelijk, met heel wat 
kasseien om overheen te 
fi etsen. Ons hotel voor 
de nacht lag vrij landelijk 
met daarnaast een 
restaurant. 

12 mei
Donderdag 12 mei: de 
dag! Om 8.10 uur vertrokken 
W&R in een stralende zon richting 
Parijs. Wij reden naar hotel Ibis in 
Parijs Genneviliers. We checkten 
in en maakten de bus vast leeg, 
want later op de dag zou de 
fi ets er weer in moeten voor de 
terugreis. Prima contacten met de 
receptioniste van het hotel. Rob en 
Paul vertelden in twee á drie talen 
waar we mee bezig waren. Een 
parkeerplek vonden we nabij Place 
du Trocadéro. Mede dankzij de 
fi etsnavigatie waren we op tijd (om 
13.30 uur) in de buurt van la tour 
Eiffel én konden we de bus voor 
een redelijke prijs parkeren. Dankzij 
de smartphones (hoe hebben we 
ooit zonder geleefd...) vonden we 
elkaar snel onder de Eiffeltoren. 
Hier kon de ‘bewijsfoto’ gemaakt 
worden, mede dankzij vriendelijke 
toeristen, want we wilden er 
   natuurlijk wél samen op! W&R 
   fi etsten naar de bus. Daar 
  laadden we de fi ets in en  
vertrokken we  licht euforisch 
naar ons hotel in Genneviliers. De 
kilometerstand van deze dag was 
123 km. We besloten ’s avonds 
in het centrum van Parijs te gaan 
eten in de wijk Quartier Latin. De 
volgende dag zouden we rond 
12.30 uur huiswaarts gaan.

13 mei
Vrijdag 13 mei: op huis aan. 
Uitgeslapen en onder een stralende 
zon ontbeten. Om ca. 12.20 uur 
gevieren vertrokken naar het 
hoge noorden. Ongeveer tot de 
eerste stop (Seclun) sliepen W&R 
lekker door op de achterbank. 
Na broodjes bij Subway reden we 
in één ruk door naar huis. Daar 
werden we opgewacht door Adri 
en Sjoukje, die ons met mooie 

boeketten feliciteerden met het 
welslagen van onze missie. We 
reden vandaag 466 km.  

16 mei afronding
Op maandag 16 mei om 7.30 uur 
waren we weer bij de FMS-stalling 
om de leenfi ets voor Van Raam met 
reserveonderdelen in te laden. Na 
Van Raam in Varsseveld door naar 
DAGO in Doetinchem om ‘Paul z’n 
bus’ (hij heeft alle kilometers met 
plezier gereden) in te leveren. We 
reden in totaal 1454 km. Daarna 
terug naar Schiedam, waar om 
14.00 uur een einde kwam aan 
een mooie en enerverende Tour 
Fietsmaatjes Parijs. Donaties zijn 
nog steeds zeer welkom via  
www.doneeractie.nl/tour-
fi etsmaatjes-parijs/-61624.
Word ook vrijwilliger van 

Fietsmaatjes Schiedam, waar 
drie aspecten centraal staan: 
buiten zijn, beweging en 
sociaal contact. Tot ziens!
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Woningen verduurzamen
Al twee Woonplus complexen klaar voor aardgasvrij wonen
Eind mei zijn er twee fl ats van Woonplus klaar voor aardgasvrije 

warmte. In maart was het werk in de Jozef Oreliosingel 85-167 al 

klaar. Aannemer Hemubo doet nu de laatste werkzaamheden in de 

Woonplus woningen aan het Henriette Bosmanplein 104-145. 

Dit jaar nog drie Woonplus fl ats aardgasvrij
De komende maanden werkt de aannemer in het Cornelia van 

Zantenplein 100 t/m 145 en de Jozef Oreliosingel 169-251. Daarna

is het Bart Verhallenplein 50-91 aan de beurt.

Voorstel volgende Woonplus fl ats in de maak
Woonplus maakt op dit moment de voorstellen met werkzaamheden 

voor de volgende fl ats. In het kader ziet u de adressen van de fl ats 

waar het om gaat. Woonplus betrekt graag bewoners van deze fl ats 

bij het maken van de voorstellen. Wilt u meedenken over het voorstel? 

Graag! Stuur dan een e-mail naar Maurits Harting van Woonplus. 

Zijn e-mailadres is mha@woonplus.nl.

Tweede modelwoning open
Valeriusstraat 65
Er was al een modelwoning aan de Jozef 

Oreliosingel 159 voor Groenoord. Nu is er 

een tweede modelwoning aan de Valerius-

straat 65. Bewoners van Groenoord Zuid 

kunnen hier zien hoe hun woningen worden 

na de werkzaamheden. Bent u benieuwd? 

Kom dan eens langs op dinsdag tussen 

17:00 en 18:00 uur. Dan zijn er inloopuren

in beide modelwoningen. Komt u liever 

langs op een andere dag of tijd? Dat kan 

ook! Bel Woonplus voor een afspraak op 

(010) 20 45 100.

Agenda Nieuwe Energie voor Groenoord
Hieronder ziet u de activiteiten die Nieuwe Energie voor 

Groenoord de komende tijd organiseert. Wilt u deelnemen 

aan een activiteit van Nieuwe Energie voor Groenoord?

Stuur ons dan een e-mail via nieuwe.energie@schiedam.nl. 

Voor het Zomerfeest hoeft u zich niet aan te melden. 

Even voorstellen: 

Mounia Elouachoun
Wijkenergie coördinator
Groenoord  
In april is Mounia Elouachoun

gestart als Wijkenergie coördinator

in Groenoord. Misschien heeft u haar al gesproken, 

want Mounia is direct de wijk ingegaan om kennis te 

maken met bewoners en organisaties. Mounia gaat 

Groenoorders helpen bij al hun vragen over energie

en wonen zonder aardgas. Heeft u bijvoorbeeld

vragen over isolatie, energie besparen, het warmtenet 

of koken met inductie? Maak dan een afspraak met 

Mounia. U kunt haar bellen op 06-27 15 23 36 of

mailen via m.elouachoun@schiedam.nl.

Op woensdag 8 juni is de volgende Participatietafel 

van NEvG. In deze informatiebijeenkomst voor alle 

bewoners van Groenoord bespreken we de status 

van het project en gaan we dieper in op een thema. 

Deze keer is dat de planning en route van het 

warmtenet en de bouw van het warmtestation

voor Groenoord.

De informatiebijeenkomst is op 8 juni in Activiteiten-

centrum Van Beethovenplein (161). We beginnen 

om 19:30 uur en stoppen op z’n laatst om 21:00 

uur. Wilt u deelnemen?  Stuur dan een e-mail naar 

nieuwe.energie@schiedam.nl.

Kom naar de
Participatietafel

Het Warmtenet
Nieuwe Energie voor Groenoord

Doe mee,

denk mee!

Nieuwe Energie

voor

Groenoord

www.nieuweenergieschiedam.nl

Vragen of meer informatie? 

In de nieuwsbrief van NEvG en op de website www.nieuweenergieschiedam.nl 

leest u meer over het project. Ook bent u van harte welkom bij de bijeenkomsten van 

NEvG en in de twee modelwoningen. U kunt elke dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur 

zonder afspraak langskomen in de modelwoningen aan de Jozef Oreliosingel 159

en Valeriusstraat 65. Wilt u een gesprek met de Wijkenergie coördinator?

Bel of mail Mounia dan via 06-27 15 23 36 of m.elouachoun@schiedam.nl.

In Groenoord komt een warmtenet. Vanaf 2024 kunnen de eerste

woningen hierop aansluiten.  U verwarmt uw woning en het kraanwater 

dan met warmte van het warmtenet. Door ook elektrisch te gaan koken, 

heeft u geen aardgas meer nodig in huis. 

Het project om de wijk aardgasvrij te maken heet Nieuwe Energie voor Groenoord, 

afgekort NEvG. In dit artikel vertellen we u kort het nieuws over NEvG. 

Voorbereiding aanleg 
warmtenet en -warmtestation

Eneco bereidt de aanleg van het warmtenet en de bouw 

van het warmtestation voor. Bij het warmtestation heeft 

de gemeente al een aantal parkeerplekken verplaatst. Het 

aanleggen van de hoofdleiding voor het warmtenet zal 

starten in de Groenoordstraat. Later in het jaar zal Eneco 

alvast warmteleidingen aanleggen in de Van Beethoven-

laan. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met 

de herinrichting van de Van Beethovenlaan. Het bouwen 

van het warmtestation begint naar verwachting rond 

november. Eneco heeft een vergunning aangevraagd 

voor een bouwkeet en containers om materialen op te 

slaan. Als Eneco de vergunning krijgt, komen de keet en 

containers op een groenstrook bij de Vivaldilaan.

• Louis Zimmermanplein 55-96

• Vivaldilaan 1-97

• Mozartlaan 1-181 (2 complexen) 

• Obrechtstraat 1-29                   

• Sweelincksingel 2-30                

• Willem Pijperstraat 31-79 

• Diepenbrockstraat 31-79         

• Valeriusstraat 33-79                 

• Johan Wagenaarstraat 31-77

De fl ats / complexen:

Woensdag 8 juni,
van 19:30-21:00 uur

Workshops inductiekoken 

Groenoord Noord

De locatie mailen we u zodra bekend

Participatietafel 

Planning warmtenet en -station

Activiteitencentrum Van Beethovenplein 161 

8 juni
13:00 –
16:00 uur

15 juni,
20 juni

Informatiebijeenkomst huurders

Woonplus Groenoord Noord 

Wijkcentrum De Brug aan

het Heijermansplein
19:00 –
20:30 uur

28 juni,
5 juli

Workshops inductiekoken voor huurders

en eigenaren gemengde VvE’s Groenoord 

Activiteitencentrum Van Beethovenplein 161 
19:00 –
21:00 uur

2 juli Informatie en inductiekoken

op het Zomerfeest  

Jozef Oreliopark
12:00 –
18:00 uur

19:30 –
21:00 uur
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NIEUW: PUMPTRACKBAAN IN SCHIEDAM!
Op het Willem Alexander Sportpark in Schiedam-Noord ligt een mooie nieuwe attractie voor de 
jeugd van Schiedam. Een visitekaartje voor de stad. Groenoord Magazine nam een kijkje op deze 
nieuwe, spectaculaire baan. Wij kregen van sportparkmanager Natasja Heijink uitleg en konden 
de locatie goed bekijken.  

Wat is een pumptrack?
Een pumptrack is een kronkelend 
en golvend parcours van asfalt 
dat geschikt is voor BMX’ers, 
skaters en steppers. Door goed te 
pompen (pump) zou je zonder te 
hoeven (bij) trappen of te stappen 
over het parcours moeten kun-
nen gaan. Een pumptrack wordt 
ook wel omschreven als een mix 
tussen een BMX-baan en een 
skatepark.

Deze sport is in Amerika ontstaan, 
maar is in korte tijd ook bij ons in 
Nederland zeer populair gewor-
den. Het is een bepaalde manier 
van bewegen op de fiets, zodat 
je makkelijk over de heuveltjes en 
obstakels kunt fietsen. Je lichaam 
in balans houden en soms gaan 
staan om wat kracht bij te zetten, 
het zogenaamde pumpen, en dan 
weer een normale houding aan-
nemen bij de rechte stukken.

Er komt ook nog een ander 
belangrijk aspect bij kijken. Zeker 
in de afgelopen jaren met lock-
downs heeft de verveling bij veel 
jongeren toegeslagen en wellicht 
is dit voor hen een mooie, nieuwe 
uitdaging. Wij hebben begrepen 
dat de jongens en meisjes zeer 
enthousiast zijn over de nieuwe 
baan. 
Schiedam zet zichzelf weer eens 
op de kaart en dit lijkt een mooi 
visitekaartje voor de stad.

Op het moment zijn er nog maar 
weinig pumptrackbanen in Neder-
land, mede doordat het aanleggen 
ervan een dure aangelegenheid is. 
Gemeente Schiedam en de wijk 
hebben hier een flinke financiële 
bijdrage aan geleverd.
In aanloop naar de opening van 
de pumptrackbaan bij het Sport-
park Willem-Alexander konden 
Schiedamse jongeren op 16 april 
een gratis workshop pumptrack 
volgen. Op het Stadserf (tegen-
over het stadskantoor) werden 
tussen 12.00 en 16.00 uur work-

shops gegeven. Ervaren pump-
trackers leerden jongeren op een 
tijdelijke baan hoe pumptrack 
werkt. Dit keer werden alleen 
fietsen gebruikt; logisch want de 
ruimte in het centrum van Schie-
dam is toch wat beperkter dan in 
het sportpark.

Er wordt vaak gevraagd ‘is het niet 
gevaarlijk?’ Maar dat valt reuze 

mee, een kwestie van een beetje 
op elkaar letten. Verschillende 
aanpassingen moeten nog gerea-
liseerd worden, zoals beveiliging, 
vuilnisbakken en eventueel wat 
bankjes achter de hekken voor 
toeschouwers.

Op het sportpark bestaat straks 
ook de mogelijkheid om fietsen en 
steps te huren.

Sportparkmanager Natasja Heijink
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C O L U M N
Adri Edenburg

Ik mis mijn maatje....

Ik ontmoette jou 
op zaterdag 13 juli 
2019, bij de start van 
Fietsmaatjes Schiedam. 
Iedereen die dat wilde 
kon een proefritje 

maken. Jij was daar 
ook met je vrouw Marja en wilde eens 

kijken of Fietsmaatjes iets voor jou zou zijn.

Het was voor jou niet meer mogelijk om zelf aan het 
verkeer deel te nemen. Je was pas achtenvijftig en 
was internationaal machinist bij de NS geweest.
Ik mocht met jou het proefritje maken en zag al snel aan 
de glimlach op je gezicht dat je het leuk vond. Je vertelde 
me dat je een lichte vorm van Alzheimer had, maar dat 
weerhield je er niet van om nog sportief bezig te zijn. 

Ik werd al snel je fi etsmaatje van het eerste uur. Het 
klikte tussen ons. Ruim twee jaar lang haalde ik je 
eens in de veertien dagen op vrijdagmiddag op. 
“Waar fi etsen we vandaag naartoe?”, vroeg ik jou 
iedere keer. Nou, dat maakte jou niets uit als je maar 
fi etsen kon! “Voor jou is toch iedere rit weer anders”, 
grapte ik dan. En we konden er samen om lachen. 

We zijn overal geweest binnen een straal van 15 km. 
Een rit naar de Euromast in Rotterdam, een ijsje eten 
bij de pont van Maasluis-Rozenburg, een gevulde 
koek halen bij het bakkertje in Schipluiden. Of dichter 
bij huis een Dame Blanche eten bij Vlietzicht.

Ik merkte dat de ziekte je steeds meer in zijn greep 
hield. De communicatie tussen je hoofd en spieren 
werkte niet meer. Ik mocht je helpen om je op de fi ets 
te zetten. Als je eenmaal op de fi ets zat, dan trapte je 
op de pedalen als vanouds. Dan had je het naar je zin 
en begon je gelijk te zingen. Eén keer zongen we samen 
het liedje ‘Op een mooie pinksterdag’, tot genoegen van 
passerende voetgangers. Ik was verbaasd dat je de tekst 
nog uit je hoofd kon zingen. Samen probeerden we alle 
wereldproblemen al fi etsend op te lossen. Soms begon 
je aan een zin maar die kwam er dan niet helemaal uit. 
“Straks weet ik het weer”, zei je meestal. Dan vertelde 
je trots dat er weer een kleinkind aankwam en je uitkeek 
naar een etentje met je gezin met kerst. Aan corona 
deed je niet. Ga ik dood dan ga ik dood, sprak je beslist!

In november 2021 belde Marja me op. Het gaat niet 
meer Adri. Het spijt me, maar we moeten Marco uit huis 
plaatsen. Zijn verblijf in het verpleeghuis in Maassluis 
was voor hem niet fi jn. Hij miste de vertrouwde 
omgeving van zijn familie en heeft misschien de moed 
wel opgegeven. Hij overleed op 9 april van dit jaar.

Ik ben blij dat ik Marco heb mogen kennen. Klagen deed 
hij nooit, ondanks zijn beperking. Hij was altijd blij en 
onze ritten waren ondanks weer en wind een feest!

Marco, je blijft altijd in mijn gedachten 
als mijn Fietsmaatje!

Sportparkmanager Natasja Heijink

WANDELINGEN IN HET
DERDE KWARTAAL
MET DE WIJKREGISSEUR
Voor de volgende 
wandelingen kunt u zich 
opgeven: 6, 13 en 20 juli,
14, 21 en 28 september.
In augustus zijn er geen 
wandelingen i.v.m. de 
vakantie.

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

WORD VRIJWILLIGER 
BIJ VOEDSELBANKTUIN 
LANDVREUGD

Wij zoeken versterking van ons team vrijwilligers op 
voedselbanktuin Landvreugd.
Dinsdag- en donderdagmorgen zijn we op de tuin. 
We leveren de hele zomer verse groentes en fruit 
van de tuin aan de deelnemers van de voedselbank 
in Schiedam. In 2021 hebben we bijna 7000 
tweepersoonsporties afgeleverd. Alles wat op een 
moestuin gedaan moet worden, doen we: spitten, 
zaaien, onkruid wieden, snoeien, oogsten, mesten enz.

Ben jij een vrijwilliger die graag de handen uit de 
mouwen steekt? Je hoeft geen verstand van tuinieren 
te hebben, als je het maar leuk vindt om het te leren.

Je werkt met een fi jn team mensen, in de 
buitenlucht!

Info: www.voedselbanktuinierenschiedam.nl.
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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

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 
ACTIVITEITEN
KALENDER 

LIKE ONS OP FACEBOOK 

EN BLIJF OP DE HOOGTE 

VAN DE ACTIVITEITEN 

IN GROENOORD!

KLEDINGBANK VOORZIET IN 
MEER BEHOEFTEN
De kledingbank in Groenoord bestaat inmiddels zeven jaar. 
Deze is ontstaan en wordt nog steeds bemand dankzij actieve 
bewoners en vrijwilligers uit de wijk, in samenwerking met 
sociaal werkers van DOCK.

De kledingbank werd opgericht 
met het doel mensen te helpen 
die behoefte hebben aan kleding. 
Kleding en schoenen zijn hier gra-
tis en voornamelijk bedoeld voor 
mensen die van een minimum 
inkomen leven. 

Zodra kleding en schoenen bij 
de kledingbank binnen komen, 
worden ze door vrijwilligers 
uitgezocht, gewassen en daarna 
gesorteerd. In de ruimte staan 
tegen elke muur schappen waarin 
kleding ligt opgevouwen.   
De kledingbank is een prachtig 
voorbeeld van wat vrijwilligers 
kunnen betekenen voor hun me-
debewoners in Groenoord. 

Open dag
Op 13 mei was er een open dag 
voor de buurt. Bezoekers werden 
verwelkomd met koffi e en koek. 
Voor de kinderen was er ook iets 
lekkers en leuke bezigheden om 
zich te vermaken. 

Door de grote opkomst was de 
middag een succes. 
De open dag werd grotendeels 
mogelijk gemaakt door winkeliers. 
Winkeliers die sponsorden waren  
o.a.: Linda Mode, Sima Sport, 
Kaasboer Broerer, Sjoekiesjop, 
Shoeby, Kippie, Kapperazi Schie-
dam, DA drogisterij, LEGS Mode, 
Aardbeienkraam, Ceylin bakkerij, 
Bakkerij Gözde, Boekenhandel 
Post Scriptum, Viszaak Gilde, De 
Notenbar, Kledingzaak Bawja, 
GSM Unit, Tuinder, Bazaar, Platen-
beurs, CIGO, Primera en Mikmak. 
Wij zijn dankbaar voor hun mede-
werking!

Heeft u uw kledingkast 
opgeruimd en mag er wat de 
deur uit?
Van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt 
u kleding en schoenen brengen, 
òf komen halen, bij de kleding-
bank op locatie Diepenbrockstraat 
31a in Schiedam.
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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     010 - 470 51 58
 OCHTEND TAALLESSEN De Weerklank     010 - 471 80 09
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	 			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
OCHTEND STICHTING INCLUCIA De Weerklank     010 - 471 80 09
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	 				bijzonderheden	 	 contact
09.00 - 12.00  KLEDINGBANK JURK & CO  Groenoordhuis-Zuid, Diepenbrockstraat 31A   06 - 51 76 17 57
OCHTEND STICHTING AAN ZET De Weerklank     010 - 471 80 09
MIDDAG STICHTING MEREDIA	 De	Weerklank							ontmoetingsmogelijkheden	voor	mensen	uit	Oekraïne		 010	-	471	80	09
AVOND STICHTING MEREDIA	 De	Weerklank							ontmoetingsmogelijkheden	voor	mensen	uit	Oekraïne		 010	-	471	80	09
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	 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 
10.00 - 12.00  BEWEGEN VOOR OUDEREN De Weerklank   010 - 471 80 09
12.30 - 14.00  LUNCH De Weerklank  tweede en vierde donderdag van de maand 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
MIDDAG TAALLESSEN De Weerklank      in de stilteruimte   010 - 471 80 09
13.30 JEU DE BOULES	 Bachplein	 						Seniorenwelzijn	 	 06	-	53	41	65	95
14.00 - 15.30  INLOOPMIDDAG  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
18.30 - 20.00 BUURTCIRKEL De Weerklank       2x per maand   010 - 471 80 09
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

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          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	 bijzonderheden	 			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	 bijzonderheden	 			contact
13.30 - 16.30  VRIJ	DANSEN	MET	DJ Van Beethovenplein             010 - 470 51 58

LIKE ONS OP FACEBOOK 

EN BLIJF OP DE HOOGTE 

VAN DE ACTIVITEITEN 

IN GROENOORD!
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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.

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

Fotografie
Adri Edenburg, Berthy Prins, 

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
September 2022.
Copij aanmelden vóór 15 juli en inleveren 
uiterlijk 31 juli.

De redactie heeft het recht aangeleverde 
stukken aan te passen en/of niet te plaatsen. 
Alle rechten voorbehouden.

Groenoord Magazine wordt mede 
mogelijk gemaakt door:
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MAART WOORDZOEKER
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Oplossing:

AZNAVOUR 
BARDOT 
BONAPARTE 
CATACOMBES 

EIFFELTOREN 
FRANKRIJK 
LOUVRE 
MARAIS 

MONTMARTRE 
MOULINROUGE 
NAPOLEON 
NOTREDAME 

ORLY 
PANTHÉON 
PONTNEUF 
PÈRELACHAISE 

SEINE 

  

Stuur uw oplossing met naam, adres en telefoonnummer vóór 31 juli naar: 
info@schiedam-groenoord.nl.

Thema: Parijs

WINNAAR PUZZEL 23
Uit de goede inzendingen 
hebben we Ria van 
Duikeren geloot die deze 
keer de bos bloemen mocht 
ontvangen. 

De oplossing was: 
Aktiviteitenagenda

Puzzel: woordzoekerfabriek.nl

OMSCHRIJVING


