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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.
Harm de Oude: hdoude@dock.nl

Laan van Bol’es 17
3122 AE Schiedam.

Contact buiten spreekuurtijden 
010 - 754 15 15 
(werkdagen van 8.00 - 20.00 uur) 
of mail naar 
groenoord@wotschiedam.nl.

WOT GROENOORD IS VERHUISD
WOT Groenoord heeft een ruimere behuizing gekregen. De 
ruimte aan het Van Beethovenplein werd te klein. Onlangs 
kwam de winkelruimte aan de Laan van Bol’es 17 leeg en 
kon er verhuisd worden.

Woensdag 17 augustus kon iedereen die dat wilde een kijkje komen 
nemen op de nieuwe locatie. WOT-medewerkers gaven met trots 
een rondleiding aan oud-medewerkers en buurtbewoners. Natuurlijk 
werd er gezorgd voor een hapje en een drankje. Doordat de locatie op 
steenworp afstand ligt van het winkelcentrum, valt het WOT beter op 
en nodigt het daardoor beter uit om naar binnen te lopen. 
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Zaterdag 1 oktober van 11:00 tot 14:00 uur HOF VAN SPALAND

EIGEN KRACHT MARKT 2022
Graag nodigen wij u uit een kraam te 
bemannen op de Eigen Kracht Markt 2022.

U kunt langskomen
In Schiedam zijn er zes WOT’s verspreid 
over de stad. Zo is er altijd een WOT in 
uw eigen wijk te vinden. 
Ga naar www.wotschiedam.nl 
voor de actuele openingstijden en 
adresgegevens. 
In de wijk Groenoord kut u terecht bij 
de locatie Laan van Bol’es 17. 

Er is inloopspreekuur op elke maandag 
en donderdag. Iedere vrijdag is er 
wijkochtend, dat is op afspraak. Zie 
hiernaast voor de openingstijden.

U kunt ons ook bellen
Op 010 - 754 15 15. Wij zijn telefonisch 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.00 uur tot 20.00 uur.

Waarom? 
Het lijkt ons goed bewoners van Schiedam-
Noord via een praatje én leuk ingerichte 
kramen te attenderen op activiteiten in de wijk. 
Bijvoorbeeld activiteiten van het wijkcentrum, 
het aanbod van de ontmoetingscentra en 
buurtverenigingen, de ondersteuning van 
mantelzorgondersteuners of organisaties die de 
zelfstandigheid van kwetsbare mensen helpen 
vergroten of bestendigen. 

Wat? 
Wij gaan uit van 20 marktkramen, met dank aan 
winkeliersvereniging Hof van Spaland. U bent vrij deze 
in te richten met eigen folders en flyers. Wellicht ten 
overvloede: er zijn géén kosten verbonden aan dit 
evenement. 
Wij hopen dat u voor dit goede doel een paar uurtjes 
tijd vrij kunt maken. Graag horen wij of u gebruik 
wilt maken van de mogelijkheid uw organisatie op de 

Eigen Kracht Markt bekendheid te geven. Middels een 
reply kunt u aangeven of u wel of niet aanwezig bent 
en met hoeveel personen u komt.

Vragen of opmerkingen? 
Schroom niet te mailen naar 
noordrand@wotschiedam.nl

Graag tot ziens!
Een samenwerking tussen 
WOT Noordrand, 
WOT Groenoord 
en DOCK

HET WOT IS ER OM U TE ONDERSTEUNEN
Het Wijk Ondersteunings Team Schiedam (WOT) kan u helpen met vragen over geldzaken, 
opvoeden & opgroeien, (weer) meedoen, huiselijk geweld, onderwijs en wonen. Bij sommige 
vragen zal het WOT u doorverwijzen naar een andere organisatie die u verder kan helpen.
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NIEUW JONGERENWERK IN SCHIEDAM
Het jongerenwerk in Schiedam zal voortaan door een nieuwe organisatie worden uitgevoerd. De 
gemeente Schiedam heeft het jongerenwerk aan Gro-up buurtwerk en YETS Foundation gegund. 
Zij zijn als samenwerkingscombinatie sinds het begin van deze maand actief in Schiedam voor 
het jongerenwerk. Daarmee hebben zij het jongerenwerk in onze stad overgenomen van DOCK . 
Dit betekent ook dat het Jongeren Interventie Team (JIT) Schiedam stopt. We wensen Gro-up en 
YETS Foundation veel succes met de mooie nieuwe opdracht voor het jongerenwerk in Schiedam.

Wat er niet verandert:
DOCK blijft actief in Groenoord in het buurtwerk. We 
blijven bewoners ondersteunen bij alle activiteiten 
die de buurt beter en mooier maken. Dat zijn 
bijvoorbeeld de Week van het Geluk, Buren voor 
Buren, kerstbomen in de straat en nog veel meer. Het 
team dat bewoners ondersteunt heeft per 1 augustus 
versterking gekregen van twee nieuwe werkers: 
Nermin en Harm. Hieronder stellen zij zich 

voor:

Harm de Oude 

Ik ben Harm de Oude. 
Ik heb al lang in het 
welzijnswerk gewerkt, 
maar ik ben nieuw in 
Schiedam. Hiervoor heb 
ik veel in Rotterdam 
gewerkt, meestal in 
wijken die een beetje 
te vergelijken zijn met 
Groenoord, zoals 

bijvoorbeeld IJsselmonde. 
Een wijk die best mooi is, met veel groen en veel 

bewoners die zich willen inzetten voor de buurt. 
Tegelijkertijd zijn er ook een hoop dingen die beter 
kunnen. Zo is er bijvoorbeeld veel armoede, al dan 
niet verborgen. De buitenruimte kan soms wat netter 
onderhouden worden. In de korte tijd die ik nu hier 

in Groenoord werk, heb ik al veel mooie mensen 
leren kennen, en dat zullen er vast nog heel veel meer 
worden. Ik kijk er in ieder geval naar uit mijn steentje 
bij te kunnen dragen om van Groenoord een fi jne 
plek te maken. 

Nermin Gürler 

Met plezier wil ik me 
aan jullie voorstellen.

Ik ben Nermin Gürler, 
55 jaar. Ik heb drie 
kinderen en woon 
samen met mijn 
man en zoon van 15 
jaar in Barendrecht.

Ik heb 
mijn studie afgerond als sociaal 

cultureel werker. Inmiddels heb ik veel kennis 
opgedaan als peuterleidster, jongerenwerker, 
opvoedingsondersteuner en ambulant begeleider 
WMO/jeugd en gezin.

Vanaf 1 augustus ben ik in dienst bij stichting DOCK 
als participatiemakelaar. Ik heb enorm veel zin om te 
starten in de wijk en hoop jullie snel persoonlijk te 
ontmoeten.

Nermin Gürler 

Met plezier wil ik me 
aan jullie voorstellen.

Ik ben Nermin Gürler, 
55 jaar. Ik heb drie 
kinderen en woon 
samen met mijn 
man en zoon van 15 
jaar in Barendrecht.

Ik heb 
mijn studie afgerond als sociaal 
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EINDELIJK WAS HET WEER ZOVER,
HET GROENOORD ZOMERFEEST 
Wegens de pandemie kon Activiteiten Groep Groenoord een 
aantal jaren geen Zomerfeest organiseren. Er komen namelijk 
altijd heel veel mensen op af. Blij waren wij dan ook toen we 
groen licht kregen om het door te laten gaan. Ingrid en Ria 
hebben zich een slag in de rondte gewerkt. Minder budget en 
minder vrijwilligers, maar toch is het wederom weer gelukt.

Zaterdag 2 juli was het weer een 
mooi feest als vanouds. Het was 
ontzettend druk, we hadden 
prachtig weer en de sfeer was 
goed. De Groenoorders hadden 
er echt veel zin in. De kinderen 

konden springen en popcorn 
halen bij Jum4all of geschminkt 
worden bij Demi en Serena. 
Voetballen met ‘Lekker Bezig’ 

en dansen met Clown Kiekeboe. 
Je kon stoepkrijten met de 
Kleine Ambassade en er konden 
moestuintjes gemaakt worden. 
Benjamin Gouweleeuw trad op 

voor jong en oud. Er werd volop 
meegezongen en gedanst.

Bij de drinkplaza kon je gratis 
thee, koffie en limonade halen. 
Voor wat lekkers te eten kon je 
terecht bij de snackkar. Of bij 
de kraam van ‘Nieuwe Energie 
voor Schiedam’, zij boden gratis 
pannenkoeken aan.

Er waren diverse kraampjes 
met informatie. Bijvoorbeeld 
over hoe je gasvrij kunt wonen, 
SWV (Samenwerkingsverband 
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis), 
Groenoord Belangen Groep en 
DOCK. Er was zelfs een gezonde 
fruitkraam. De beveiliging en 
EHBO-dames waren ook weer van 
de partij, zo kon de dag goed en 
fijn verlopen.

Je kon echt merken dat de buurt 
dit ontzettend gemist had en er 
ultiem van genoot. Het was fijn 
om elkaar na al die jaren weer 
te zien. Ondanks dat er dit jaar 
minder budget beschikbaar was en 
er minder vrijwilligers waren, was 
het een geslaagde dag!
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Loop je door het centrum van de 
stad dan vallen er een paar dingen 
op: de grove pakhuizen, de wat 
elegantere koopmanswoningen en 
de standbeelden van werkers. De 
voormalige Korenbeurs, nu de bi-
bliotheek en het Jenevermuseum. 
De geschiedenis van Schiedam, 
ons erfgoed, is met liefde bewaard 
en door onze kunstenaars in beeld 
gebracht. We zullen het graan vol-
gen, vanaf de kade tot de klant.
Het graan (rogge, gerst en mout) 
werd per schip of boerenkar 
aangevoerd en daarvandaan door 
zakkendragers naar de Korenbeurs 
gebracht. 

De Korenbeurs, de koopmans-
beurs, werd tussen 1787 en 1792 
onder leiding van een Italiaanse 
bouwmeester gebouwd en was 
in de 19e eeuw het centrum van 
de jeneverindustrie. Hier werd het 
graan verhandeld. Als de zakken-
dragers wilden werken, moesten 
ze dobbelen: smakken. Dit ging 
aldus in zijn werk: wanneer een 
schip was binnengekomen, met 
naast koren ook haring, zout 
en vis als lading, dan luidde de 
secretaris van het zakkendragers-
gilde de bel van het Zakkendra-
gershuisje. Voor de gildebroeders 
was dat het teken dat een schip 
om lossers vroeg. Zodra het bellen 
ophield, draaide men in het huisje 
een zandloper om, die precies 
zeven minuten nodig had om leeg 

te lopen. Wie binnen deze tijd 
binnen was, mocht meedingen 
naar het werk. Dit geschiedde 
dan weer door middel van dob-
belstenen. In het 
huisje stond een 
tafel, waarboven 
een trechter werd 
gehouden. Zij die 
hun stenen - twee 
stuks - door de 
trechter op de tafel 
smakten en daarbij 
de hoogste ogen 
gooiden, mochten 
meedoen aan de 
lossing van het 
schip en konden 
die dag een ‘smak 
geld’ verdienen.

Het Anthonisgilde 
is het enige gilde 
geweest dat een 
eigen huis bezat, 
het Zakkendra-
gershuisje. De 
ontwikkeling en 
bloei van dit gilde 
hing samen met de groei van de 
moutwijnindustrie. De traditie 
van de zakkendragers wordt nog 
steeds in ere gehouden door vrij-
willigers van het gilde. In de vorm 
van ‘levende geschiedenis’ bieden 

zij een kijkje in het leven van de 
18e-eeuwse havenarbeiders.

Mouterij en branders
Het graan werd daarna naar een 
mouterij gebracht. Een mouterij is 
een bedrijf waar van de granen, 
zoals gerst, mout werd gemaakt. 
Het graan werd eerst in water ge-
weekt, waarna het in een laag van 
20 tot100 centimeter op een ver-
warmde vloer of eest werd gelegd 
om te ontkiemen. Met behulp van 
moutscheppen werd het mout 
handmatig gekeerd. Dit proces 
heet mouten; de gekiemde gra-
nen werd groenmout genoemd. 
Er waren verschillende soorten 
mouterijen, waarvan in Schiedam 
de vloermouterij de bekendste is 
en waar de oudste methode van 
mouten plaatsvond. Na verwer-
king werd het mout per schip of 
boerenkar naar de molen
gebracht. In de molen werd het 

gemalen tot meel. Dat werd naar 
de branderij vervoerd om verder 
bewerkt te worden tot moutwijn.

IN HET SPOOR VAN EEN ZAKKENDRAGER
Als je Schiedam zegt, denk je meteen aan jenever. En molens. Wat verbindt deze twee? Met 
andere woorden: wat hebben de molens met jenever te maken, of andersom: wat heeft de 
jeneverindustrie met molens gemeen? Graan dus. Graan is de basis grondstof van jenever en 
voor het malen van graan waren molens nodig.

6
Het Zakkendragershuis.
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De Zakkendrager aan de Nieuwe 
Sluisstraat van Hans van der Plas in 
1987.

De mouterij aan de Westerkade met 
de Noortmolen op de achtergrond.
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Er bleef na het afstoken een 
graanpap over, spoeling genaamd. 
Dit werd gebruikt als veevoer. De 
moutwijn ging daarna weer naar 
de Korenbeurs, waar het werd ver-
handeld. In een distilleerderij werd 
de moutwijn ten slotte verwerkt tot 
jenever, bier, whisky en een aantal 
voedingsmiddelen.

In de distilleerderij werden de eind-
producten gebotteld. Meestal wer-
den ze in glas verpakt, maar ook 
grotere verpakkingen zoals fusten 
en mandflessen werden gebruikt. 

Zelfs Schiedammers halen ‘bran-
den’ en ‘distilleren‘ nog wel eens 
door elkaar. De branderij maakt 
moutwijn uit graan en de distilleer-
derij maakt jenever uit moutwijn. 
Bij al die verschillende processen 
kwamen tal van toeleveringsbedrij-
ven om de hoek kijken. Om er een 
paar te noemen: de glasblazers, in 
de zogenaamde glashutten. Deze 
waren in het algemeen gevestigd 
net buiten de vesten aan de noord-
kant van Schiedam. Het was zwaar 
en vuil werk dat in de enorme hitte 
van de vuren gedaan werd. De 
glashutten hebben in belangrijke 
mate bijgedragen aan de vervuiling 
(roet) van de stad, waarschijnlijk 
nog meer dan de branderijen.

Ambachten
In de kuiperijen werden vaten of 
tonnen gemaakt: eikenhouten 
duigen, gebogen boven een vuur 
en bijeengehouden door ijzeren 
hoepels. Grote distilleerderijen had-
den vaak zelf kuipers in dienst.

Er waren drukkerijen voor de eti-
ketten, kurk- of capsulefabrieken 
om de flessen mee af te sluiten, 
mandenmakers, vervoerders, zak-
kendragers en nog tal van andere 
bedrijven. Ook moesten er brand-
ijzers worden gemaakt. Dit waren 
grote gietijzeren stempels met het 
merk van de branderij erop. Ze wer-
den verhit en zo werd een houten 
drankvat ermee gemerkt. Er waren 
tien verschillende stempels, zodat 
de afkomst altijd achterhaald kon 
worden. Later is men overgegaan 
op sjablonen waarmee de merken 
met verf op de vaten werden ‘ge-
schreven’. 

Door de uitvinding van 3D-printers 
komen tegenwoordig vele ont-
werptekeningen in een kunststof 
versie. 

Aan dit alles is vrijwel volledig 
een eind gekomen. Gedurende 
de vorige eeuw raakten de Schie-
damse molens in onbruik door de 
opkomst van de stoommachine, 
de dieselmotor en elektriciteit. De 
brandersmolens kampten met een 
veranderend productieproces voor 
alcohol, uit suikerbietenmelasse 
in plaats van uit graan geprodu-
ceerde moutwijn. Recent is ook de 
glasfabriek gesloten. Naar overige 
toeleveringsbedrijven in de jenever-
industrie zul je in Schiedam tever-
geefs zoeken. 

Het spoor eindigt op ’t Land van 
Belofte bij de vrolijke jenever-
mascotte Proosje van Schiedam. 
Gezondheid, laat het u smaken!

De branderijen aan de Noordvestsingel.

De Locomotiefsteeg met 
Brandijzers – Sjef Henderickx.

De Brandersknecht door 
Robbert Jan Donker.

Distillateur door 
Theo Stevens.

Proosje van Schiedam door 
Harr Wiegman.



8

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

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

Geld staat niet op 1, in ieder geval. Geen geld 
en kopzorgen over armoede kunnen ongelukkig 
maken, maar of je nou een modaal inkomen hebt of  
schathemeltje rijk bent, voor je geluk maakt het niet 
uit. Wat dan wel?

Met stip op 1 staan zinvolle contacten in je leven. 
Vrienden, familie en ook buren, dat kan een mens 
gelukkig maken. Eenzaamheid maakt ongelukkig, kort 
gezegd. Verder, in willekeurige volgorde: activiteiten 
kunnen ontplooien die je zelf zinvol acht, die 

bijdragen aan de 
maatschappij. Kunnen groeien, 
nieuwe dingen leren. Kunnen 
ontspannen en relativeren. Gewaardeerd worden om 
wat je doet en om wie je bent, niet te vergeten.

Daarom zijn er in de Week van het Geluk heel veel 
activiteiten in Groenoord waarbij geluk centraal staat.  
Het programma vindt u binnenkort op de site van 
Groenoord Magazine: schiedam-groenoord.nl.

Van 29 september t/m 6 oktober is er in Schiedam 

DE WEEK VAN HET GELUK 2022
Wat maakt een mens eigenlijk gelukkig? Daar is best veel onderzoek 
naar gedaan, en misschien zijn de antwoorden voor u wel verrassend!

maatschappij. Kunnen groeien, 

NETWERK GROENOORD HET CEMENT IN DE WIJK
Op donderdag 29 september zullen diverse organisaties zich weer presenteren 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 zullen de partners 
weer extra hun best doen om hun activiteiten onder de aandacht te brengen. 
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Buurtfeest 
Onder de naam Wijken Welkom 
nodigt het museum elke 
Schiedamse wijk uit voor een 
gratis buurtfeest. De feesten 
worden georganiseerd in 
samenwerking met de wijk. Zo 
worden de oer-Hollandse en 
Turkse hapjes gemaakt door 
vrijwilligers van Activiteitencentrum 
Van Beethovenplein en Malika 
maakt Marokkaanse lekkernijen. 
De bloemen komen van de 
Plantenbeurs en er is livemuziek uit 
de wijk door de swingende Skyline 
Big Band, het koor de Green Forest 
Selection en beatboxer Rudebeats 
(Ruud van Schaik). Ook zijn er 
dansoptredens waarin bewoners uit 
Groenoord meedansen.

Voor wie?
Iedereen uit de wijken Groenoord, 
Tuindorp en Bijdorp is welkom, 
juist als je nog nooit of lange tijd 
niet in het museum bent geweest. 
Vrienden meenemen uit een 
andere wijk? Dat kan ook. Voor 
elke leeftijd zijn er leuke dingen te 
zien en doen, van jong tot oud. De 
avond duurt van 19.00 tot 21.00 
uur.

De bus staat klaar!
Je kunt zelf naar het museum 
komen, maar er staat ook een 
bus klaar op de parkeerplaats 
van Ontmoetingscentrum Van 
Beethovenplein. Om 18.30 uur 
kun je hier instappen en meerijden 
naar het museum. Natuurlijk word 
je ook weer teruggebracht naar 
het Van Beethovenplein. Net een 
schoolreisje!

Dit wil je weten 
•  Het feest is op 9 september van 

19.00 tot 21.00 uur.
•  Het is gratis en je hebt geen 

ticket nodig.
•  Adres van het museum is 

Hoogstraat 112, Schiedam. 
•  Om 18.30 uur kun je instappen 

in de bus bij Activiteitencentrum 
Van Beethovenplein (nummer 
161) en om 21.00 uur word je 
daar weer teruggebracht.

•  Heb je een rollator, rolstoel 
of scootmobiel? Laat het ons 
weten: Dorien Theuns van 
het museum via dorien@
stedelijkmuseumschiedam.
nl of Bea van Ette van 
Activiteitencentrum Van 
Beethovenplein via 

   bea@beethovenplein.nl. Voor     
   vragen kun je bij Dorien terecht.
  
Tot ziens op vrijdag 9 
september, met je familie, 
vrienden of buren!

Na een lange periode van gemeentelijke renovatie én lockdowns, is het Stedelijk Museum 
Schiedam weer open. Het gebouw straalt en er is veel te zien en te doen. Alle reden tot feest!

STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM:
9 SEPTEMBER BUURTFEEST VAN GROENOORD

Deelnemers aan het wijkfeest van Nieuwland komen over de rode loper 
binnen. Fotografi e: Aad Hoogendoorn.

Opening Stedelijk Museum Schiedam, 14 mei 2022. Foto Marco De Swart.
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Wat ga jij doen als energiecoach?
Je gaat Groenoorders helpen om energie te besparen. Dat doe je 

door de woningen energiezuiniger te maken. Je brengt bijvoorbeeld 

tochtstrips aan, plakt folie achter de radiatoren en vervangt lampen. 

Ook praat je met de bewoners over zuinig zijn met energie. Je legt 

bijvoorbeeld uit waarom je elke dag even moet ventileren. Je kijkt 

samen met de bewoners welke apparaten energieslurpers zijn. 

En je geeft tips hoe je minder energie kunt gebruiken. 

Wie kunnen energiecoach worden?
Jij vindt het leuk om te klussen en je woont in Groenoord, Schiedam. 

Een douchekop vervangen, ledlamp ophangen of radiatorfolie aan-

brengen? Dat wil jij wel doen. Je ziet de oplossingen, werkt precies en 

levert het werk netjes op. Je bent sociaal betrokken en helpt anderen 

graag. Je legt goed uit wat je gaat doen en waarom. Dat doe je in 

het Nederlands, Engels of één van de andere talen die in Groenoord 

gesproken wordt, zoals Turks, Marokkaans of Somalisch. 

Cursus en vergoeding
Wil je graag klussen, maar kun je het nog niet? Geen probleem. Je 

krijgt na de zomer een cursus om het te leren. Gemeente Schiedam 

betaalt de cursus. Tijdens deze cursus leer je alles over de klussen in 

de woningen. Ook leer je welke adviezen je bewoners kunt geven om 

energie te besparen. Na de cursus ga je aan de slag in de wijk. 

Hiervoor krijg je een vergoeding. Deze vergoeding verandert

niets aan je uitkering of je inkomstenbelasting. 

Misschien heb je de poster al zien hangen in de portiek van de flat.
In Groenoord zijn we op zoek naar vrijwilligers die energiecoach willen 
worden. Wat gaat de energiecoach doen? Wie kunnen energiecoach
worden? Wat levert het jou op? En hoe kun je je aanmelden? 
Dat lees je in dit artikel.

Iedereen wil graag energie besparen. Maar hoe doe je dat? Daar ga jij 
als energiecoach je buren bij helpen. Je krijgt van ons een cursus om
energiecoach te worden. Daarna ga je de wijk in en help je Groenoorders
met praktische tips en maatregelen om te verduurzamen. 

Opleiding en vergoeding 
Je krijgt gratis een cursus om energiecoach te worden.
De cursus duurt twee dagen en start na de zomer. 
Na de cursus help jij je buren minimaal 6 dagen met
energietips. Je krijgt hiervoor een vergoeding. 

Interesse?
Meld je nu aan via nieuwe.energie@schiedam.nl,
bel Fouad Tawfik op 06 14 64 76 01 of
Marcel van Henten op 06 48 02 05 91.

Help jij je buren 
energie besparen?

Meld je aan voor de cursus
Energiecoach Groenoord!

RADIATORFOLIE TOCHTSTRIPS

B
ES

PARENDE DOUCHEKO
P THERMOSTAAT LAGER

Wij zoeken
10 energie-

coaches!

Meld je aan!

ENERGIECOACHES
GEZOCHT
VOOR GROENOORD!

Hoe kun je je aanmelden?
Wil jij aan de slag als energie-
coach in Groenoord? Stuur 
dan een e-mail naar nieuwe.
energie@schiedam.nl of bel

• Fouad Tawfik op
  06 14 64 76 01, of
• Marcel van Henten op
  06 48 02 05 91.
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Wat ga jij doen als energiecoach?
Je gaat Groenoorders helpen om energie te besparen. Dat doe je 

door de woningen energiezuiniger te maken. Je brengt bijvoorbeeld 

tochtstrips aan, plakt folie achter de radiatoren en vervangt lampen. 

Ook praat je met de bewoners over zuinig zijn met energie. Je legt 

bijvoorbeeld uit waarom je elke dag even moet ventileren. Je kijkt 

samen met de bewoners welke apparaten energieslurpers zijn. 

En je geeft tips hoe je minder energie kunt gebruiken. 

Wie kunnen energiecoach worden?
Jij vindt het leuk om te klussen en je woont in Groenoord, Schiedam. 

Een douchekop vervangen, ledlamp ophangen of radiatorfolie aan-

brengen? Dat wil jij wel doen. Je ziet de oplossingen, werkt precies en 

levert het werk netjes op. Je bent sociaal betrokken en helpt anderen 

graag. Je legt goed uit wat je gaat doen en waarom. Dat doe je in 

het Nederlands, Engels of één van de andere talen die in Groenoord 

gesproken wordt, zoals Turks, Marokkaans of Somalisch. 

Cursus en vergoeding
Wil je graag klussen, maar kun je het nog niet? Geen probleem. Je 

krijgt na de zomer een cursus om het te leren. Gemeente Schiedam 

betaalt de cursus. Tijdens deze cursus leer je alles over de klussen in 

de woningen. Ook leer je welke adviezen je bewoners kunt geven om 

energie te besparen. Na de cursus ga je aan de slag in de wijk. 

Hiervoor krijg je een vergoeding. Deze vergoeding verandert

niets aan je uitkering of je inkomstenbelasting. 

Misschien heb je de poster al zien hangen in de portiek van de flat.
In Groenoord zijn we op zoek naar vrijwilligers die energiecoach willen 
worden. Wat gaat de energiecoach doen? Wie kunnen energiecoach
worden? Wat levert het jou op? En hoe kun je je aanmelden? 
Dat lees je in dit artikel.

Iedereen wil graag energie besparen. Maar hoe doe je dat? Daar ga jij 
als energiecoach je buren bij helpen. Je krijgt van ons een cursus om
energiecoach te worden. Daarna ga je de wijk in en help je Groenoorders
met praktische tips en maatregelen om te verduurzamen. 

Opleiding en vergoeding 
Je krijgt gratis een cursus om energiecoach te worden.
De cursus duurt twee dagen en start na de zomer. 
Na de cursus help jij je buren minimaal 6 dagen met
energietips. Je krijgt hiervoor een vergoeding. 

Interesse?
Meld je nu aan via nieuwe.energie@schiedam.nl,
bel Fouad Tawfik op 06 14 64 76 01 of
Marcel van Henten op 06 48 02 05 91.

Help jij je buren 
energie besparen?

Meld je aan voor de cursus
Energiecoach Groenoord!

RADIATORFOLIE TOCHTSTRIPS

B
ES

PARENDE DOUCHEKO
P THERMOSTAAT LAGER

Wij zoeken
10 energie-

coaches!

Meld je aan!

ENERGIECOACHES
GEZOCHT
VOOR GROENOORD!

Hoe kun je je aanmelden?
Wil jij aan de slag als energie-
coach in Groenoord? Stuur 
dan een e-mail naar nieuwe.
energie@schiedam.nl of bel

• Fouad Tawfik op
  06 14 64 76 01, of
• Marcel van Henten op
  06 48 02 05 91.
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EEN ONTMOETING MET 
JAN WILLEM DE BOER VAN JWTV
Jan Willem is een bekende figuur in het Schiedamse. Hij maakt 
reportages en interviews over Schiedam en haar bewoners. 
Wie kent hem eigenlijk niet. Waar er in Schiedam wat gebeurt, 
evenementen, sport, ouderen, jongeren, feesten, JWTV is 
aanwezig. Op een prettige wijze zien we hem onder alle 
omstandigheden in de weer met microfoon en camera. Daarom 
waren wij benieuwd en nieuwsgierig hoe Jan Willem te werk 
gaat en wat zijn achtergrond is. Natuurlijk was hij bereid om ons 
te woord te staan.

Jan Willem is getrouwd en woont 
met zijn vrouw in Schiedam. 
Samen hebben zij twee zoons. In 
Schiedam is hij ook geboren en 
getogen, waar hij naar eigen zeg-
gen een fantastische jeugd heeft 
gehad. Buiten spelen, voetballen, 
toen kon dat allemaal nog met 
veel ruimte in de wijk.

Na een geslaagde atheneum-
opleiding ging Jan Willem Frans 
studeren, waarna hij als leraar op 
een middelbare school voor de 
klas kwam te staan. Later is hij 
voornamelijk Frans gaan doceren. 
Ook op muzikaal gebied stond hij 
zijn mannetje. Hij leerde gitaar en 

piano spelen en heeft zelfs een 
eigen band opgericht. Jan Wil-
lem was ook zanger van de band, 
naar hij zelf zegt omdat niemand 
anders dit wilde.

Nu is Jan Willem al een tijdje met 
pensioen, maar thuis zit hij niet 
achter de bekende bloemetjes. 
Hij ging bij LOOK tv aan de slag, 
waar hij na enige tijd is vertrokken 
en als zelfstandig reporter is gaan 
werken.

Jan Willem heeft op dit moment 
niet de behoefte om zich aan 
iets of iemand te binden en gaat 
zelf op pad. Hij stapt gewoon op 

de fiets, gaat op zoek naar het 
nieuws en maakt zelf contact 
met bewoners van Schiedam. De 
montage en bewerking van zijn 
reportages doet hij zelf en hij voelt 
zich vrij om met alle verantwoor-
delijkheid van dien te werken.

Wij vroegen Jan Willem wat er op 
hem, na al die gemaakte reporta-
ges, grote indruk heeft gemaakt. 
Wat op hem indruk maakte was 
het verhaal van een vrouw die 
vertelde dat ze van kanker was 
genezen. 

Het was een prettig gesprek met 
deze bekende Schiedammer. We 
bedankten Jan Willem hiervoor, 
met de wens dat we nog veel van 
hem mogen horen en zien!

youtu.be/TV Schiedam
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C O L U M N
Sjoukje Boers
Achter de geraniums? 
Of… Niks geraniums!

Als je kiest voor ‘niks 
geraniums’, dan ga je 
je voorbereiden op je 
pensioen en hoe je gaat 
stoppen met werken. 

Belangrijk is het om van 
tevoren na te denken over wat je wilt gaan doen 

met je tijd. Blijven werken, van je hobby’s en je vrijheid 
genieten of passend vrijwilligerswerk gaan doen. 

Hoe kom je erachter welk vrijwilligerswerk leuk 
voor jou is? Wil je iets doen met de kennis en 
vaardigheden vanuit je loopbaan of ga je iets heel 
anders doen? Zoek je het in je directe omgeving 
(Groenoord) of doe je iets met bijvoorbeeld gebruik 
van telefoon en/of computer, zoals vrijwilligers bij 
Slachtofferhulp? Er is in Nederland zoveel verschillend 
vrijwilligerswerk, dat er altijd iets is dat bij jou past!

Wil je in Groenoord aan de slag, dan staan in dit 
Groenoord Magazine al diverse organisaties vermeld 
waarbij je terecht kan. Sociaal dienstverlenende 
projecten bijvoorbeeld, waarbij je iets voor andere 
mensen doet. Denk aan gastvrouw/heer zijn 
bij Zorgcentrum Harg-Spaland, Het Zimmertje, 
Activiteitencentrum Van Beethovenplein, De 
Weerklank of Kledingbank/Jurk & Co (DOCK). Sociaal 
en ‘buiten in beweging’ projecten zijn Duofi etsen 
bij Fietsmaatjes Schiedam, Rolstoelwandelen bij 
Zorgcentrum Harg-Spaland (Frankelandgroep) 
of DrieMaasStede (Argos Zorggroep). Je kan ook 
tuinieren voor een ander in de Voedselbanktuin van 
Landvreugd. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Wil 
je graag persoonlijk advies over vrijwilligerswerk 
in Schiedam, neem dan contact op met www.
klikvrijwilligers.nl of bel 010 - 760 64 21. 
Vrijwilligerswerk is in principe onbetaald werk. De 
eventuele vergoeding die je ontvangt, beïnvloedt 
NIET je AOW of pensioen (www.leefjepensioen.nl).

Tot slot, je blijft als je niet meer werkt toch 
midden in de maatschappij staan door actief 
als vrijwilliger deel te nemen en een bijdrage te 
leveren aan het geluk van jezelf en anderen!
Interessante websites: www.50plusplein.nl, www.
klikvrijwilligers.nl, www.plusonline.nl, www.65plus.
nl, www.fi ef.nl, www.dock.nl/schiedam-en-
vlaardingen, www.werkenbijfrankelandgroep.
nl/jouw-mogelijkheden/vrijwilliger,  www.
driemaasstede-argoszorggroep.nl.

Boeken en tijdschriften: Niks geraniums! - Saskia 
de Boer & Geertje van Schijndel, Het nieuwe ouder 
worden - Jan Baars, Met plezier met pensioen - 
Mark Claus, Een zee van Tijd - Youp van ’t Hek/
Marije Tolman, Groenoord Magazine, de Plus, ZIN.

Dus je hoeft voorlopig nog niet in de 
buurt te komen van geraniums!

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

P E R S O N E E L  G E Z O C H T :
FIETSMAATJES M/V
Inhoud van de functie:
Je fi etst op een duofi ets met elektrische 
ondersteuning met onze gasten uit 
Groenoord e.o. die zelf niet meer 
zelfstandig kunnen fi etsen.

Wat vragen wij?
Een positieve inzet om onze gasten een 
onvergetelijke, leuke fi etsrit te bezorgen.

Opleiding:
Van ons krijg je instructie op de duofi ets en 
je maakt een proefrit op de duofi ets.

Werktijden:
Dat bepaal je zelf, ± 3 uur per week, per 
14 dagen of per maand.

Beloning:
Een dankbare glimlach van je gast!

Sollicitaties:
Kun je richten aan: 
info@fi etsmaatjesschiedam.nl
of bel Sjoukje Boers 06 - 31 07 99 69.

www.fi etsmaatjesschiedam.nl

Jij?
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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!
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Stichting Somali Children’s Support 
is opgericht in 2018. De stichting 
heeft als doel het leven van 
kinderen in Somalië te verbeteren. 
Ahmed Ali is lid van die stichting 
en hielp om de boel soepel te 
laten verlopen. Tussen zijn drukke 
bezigheden door, had hij even tijd 
om er iets over te vertellen. 

‘Wij zetten ons met diverse 
projecten in voor de verbetering 
van de leefomstandigheden van 
kinderen in Somalië. Ook voor 
de Somalische jongeren die in 
Nederland wonen worden er 
activiteiten georganiseerd, zoals 
hier in Schiedam. Het is een groot 
succes, dus ik verwacht dat er in 
het najaar nog een wijkfeest kan 
worden georganiseerd.’ En weg 
was hij weer om een handje te 
helpen bij de springkussens.

Voor de uitdagende springkussens 
zorgde Jump4All. De ijscoman had 
voor iedereen een superlekker en, 
erg belangrijk met het warme en 
zonnige weer, ijskoud ambachtelijk 
ijsje! Ook de bezoekers werden 
getrakteerd, op koffi e met iets 
lekkers.

Waar het volgende feest wordt 
gehouden is nog niet bekend. 
Wij hopen dat het weer hier in 
Groenoord is!

WIJKFEEST SCSUPPORT
Behalve het oergezellige Zomerfeest was er laatst in het 
Oreliopark nog een ander evenement. Op 23 juli organiseerde 
SCSupport samen met het Schiedam Vlaardingenfonds een 
geweldig wijkfeest voor alle Somalische jongeren die dit jaar 
niet op vakantie gingen. 
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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
09.00 - 11.00 AAN ZET De Weerklank     010 - 471 80 09
13.00 - 17.00 KLAVERJASSEN Van Beethovenplein     010 - 470 51 58
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
19.00 - 21.00 VROUWENVOETBAL Gymzaal Loep, Peter van Anrooylaan 3 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
19.00 - 21.00 VROUWENVOETBAL Gymzaal Loep, Peter van Anrooylaan 3 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
19.30 - 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 BUURTCIRKEL LUNCH 26 AUG. daarna om de 14 dagen in de Weerklank                    010 - 471 80 09
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
19.30 - 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
10.00 - 12.00 BASKETBAL VOOR VROUWEN Bachplein         Brahim 06 - 34 94 12 52

LIKE ONS OP FACEBOOK 

EN BLIJF OP DE HOOGTE 

VAN DE ACTIVITEITEN 

IN GROENOORD!
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16

.

Wij willen graag met u in contact komen. 
Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt 
u informatie delen met de inwoners van 
Groenoord, neem dan contact met ons op: 
info@schiedam-groenoord.nl.
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Oplossing:

BEUKENNOOTJE 
BINNEN 
BLAADJES 
BOEK 
BOOM 

BOS
BRUIN 
EGEL 
EIKELTJES 
GEEL 

GUUR
HAARDVUUR
HERFST
KAAL
KASTANJES

KOUD
LAARZEN
PADDENSTOEL
REGEN
REGENJAS

ROOD
STRUIK
THEE
VOGELS
WIND

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

Thema: Herfst

WINNAAR PUZZEL 24
Uit de goede inzendingen 
hebben we mevrouw van 
Klaveren geloot die deze 
keer de bos bloemen mocht 
ontvangen. 

De oplossing was: 
Stad van de liefde

Puzzel: woordzoekerfabriek.nl

OMSCHRIJVING


