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‘Nog 15 jaar
erbij? Ja
hoor, zeker
weten!’

Harry en Leni in de tuin van Het Zimmertje. De tuintafel van mozaïek maakten ze samen met bewoners.

Het Zimmertje is een inloop voor senioren, opgezet door Leni Vredebregt en
haar man Harry. Vandaag exact 15 jaar geleden openden ze hun deuren aan het
Zimmermannplein in Groenoord. Inmiddels is het niet meer uit de wijk weg te
denken. Hun succes? ‘Hier is iedereen gelijk aan mekaar.’
Leni weet nog goed hoe het allemaal begon.
‘We woonden zelf in deze flat’, vertelt Leni.
‘Hier woonden heel veel oudere mensen. Als
we aan de praat raakten, dan werd wel eens
gezegd: “kunnen we geen kopje koffie in de
hal gaan drinken?” Er was duidelijk behoefte
aan een stukje gezelligheid. Maar je zit daar
gewoon hartstikke koud! Ik vond niet dat dat
kon. Toen kwam dit huisje vrij en ben ik met
Woonplus gaan praten of wij dat niet
mochten gebruiken. Dat mocht. Maar ik had
natuurlijk ook geld nodig om het te draaien.
Daarvoor had ik de gemeente nodig. Dankzij
de Pechtoldgelden kreeg ik uiteindelijk
subsidie. En daarna is dat gelukkig altijd
zo gebleven.’
Toen ze startten was de ruimte nog maar
half zo groot als nu. ‘Na een jaar of drie, vier
kwam het huisje hiernaast ook vrij. Dat
hebben we er toen bij mogen trekken van

Woonplus. De verbouwing hebben we
helemaal zelf geregeld en is gesponsord
door een bouwbedrijf.’
Net als thuis
Het Zimmertje is niet alleen vóór senioren
opgezet. Het is vooral ook ván senioren.
De sleutel rouleert onder vijf mensen die
dagelijks openen en afsluiten. ‘We zijn met
allemaal vrijwilligers en ik ben er daar gewoon
een van’, benadrukt Leni. ‘Ik heb het opgezet
vanuit het idee dat mensen zich in Het Zimmertje
thuis en vrij moeten voelen. Het moet een
huiskamer voor ze zijn. Een plek waar ze de visite
kunnen ontvangen die ze thuis niet meer krijgen.
Daarom wil ik hier ook geen geld zien. Koffie is
hier gratis. Thuis houd je toch ook niet bij
hoeveel kopjes koffie je visite drinkt?’
Het Zimmertje is spik en span. ‘Schoonmaken
doen we zelf’, vertelt Leni. ‘Ook de ramen

Ook op zoek naar een stukje gezelligheid?
Fijn wonen doe je niet alleen achter je
eigen voordeur. Dat doe je ook met elkaar,
in je eigen buurt, wijk of stad. Als
woningcorporatie dragen we initiatieven
als Het Zimmertje dan ook een warm hart
toe. Denkt u dat Het Zimmertje voor u of
uw naaste een fijne plek kan zijn? Maar
vindt u spontaan binnenstappen moeilijk?

Het Zimmertje is gevestigd aan het Louis
Zimmermannplein 55a. Het is goed
toegankelijk, ook met een rollator of
rolstoel. Elke werkdag is er vrije inloop van
10.00u tot 12.00u en 14.00u tot 16.00u.
Op vrijdagmiddag is het gesloten.
Activiteiten worden vaak in de avonduren
georganiseerd. Wie wat verder weg woont,

Neem dan gerust contact op met Leni
via 06 51 22 31 68.

wordt dan thuisgebracht. Kijk ook eens
op www.hetzimmertje.nl.

zemen. En de tuin wordt bijgehouden door
Cock. 84 jaar is-tie! Maar dat houdt ‘m niet
tegen hoor. Zijn vrouw Nel helpt mij dan
binnen weer. Zo doen we hier gewoon allemaal
samen wat er moet gebeuren. Net zoals thuis.
En wie dat niet meer kan, die komt gewoon
alleen maar gezellig op bezoek.’
Meer dan een inloop
In de afgelopen 15 jaar is Het Zimmertje
uitgegroeid tot veel meer dan alleen een
gezamenlijke huiskamer. Er staat een
biljarttafel, er worden regelmatig workshops
gegeven en er worden uitstapjes georganiseerd.
Zo gingen ze al eens naar het Rijksmuseum en
de Beekse Bergen. Met Sinterklaas en Oud en
Nieuw is het altijd feest en er is een heus
zangkoor opgericht. ‘Ons koor is ooit begonnen
vanuit de stichting Mooi Werk. De dirigent die
het koor leidde, wilde na een tijdje echter in de
Beethovenflat gaan oefenen. Daar was de
akoestiek beter zei hij. Maar dat wilde niemand!
Want ja, wij waren het Zimmerkoor. Wij wilden in
ons eigen Zimmertje oefenen.’ ‘Toen ben ik het
koor gaan begeleiden’, vertelt Harry. ‘Ik zat
vroeger in een band en speel gitaar. Dus toen
hebben we gewoon muziek gepakt die we leuk
vonden en hebben we het zelf voortgezet.’

Liefde en aandacht
Het Zimmertje voelt knus. De ruimte is niet
zo heel groot. Maar dat is juist fijn, vindt Leni.
Zo ontstaan er ook geen groepjes. ‘Je bent
hier echt met elkaar. Laatst kwam er een
dame bij die niet zo goed Nederlands sprak.
Ik was een beetje bang of dat wel goed zou
gaan. Veel mensen zijn toch een beetje doof
hier. Maar het gaat hartstikke goed. Iedereen
wordt hier geaccepteerd.’ Op de muur is een
prachtige boom geschilderd. Aan de takken
hangen foto’s van vaste bezoekers die er niet
meer zijn. Ze worden nog steeds gemist.
‘Op deze manier blijven ze toch een
beetje bij ons.’
Leni ziet wel eens iemand voor de deur
dralen. Laatst nog, in december. ‘Dan ga
ik naar buiten en vraag ik zo’n mevrouw
binnen voor een bakkie koffie. Help ik haar
letterlijk de drempel over. Sommige mensen
komen nog niet eens tot onze deur. Dan ga
ik met veel liefde bij ze thuis langs om ze
uit te nodigen. Want ik weet: als ze
eenmaal in Het Zimmertje zijn geweest,
blijven ze eigenlijk altijd komen. Daar doen
we het voor. Niemand in de wereld hoeft
eenzaam te zijn.’

Geld nodig voor een goed
idee in uw buurt? Vraag een
wijkbudget aan!
Loopt u rond met mooie ideeën voor uw buurt? Maar heeft u geen idee hoe u
ze moet waarmaken omdat ze geld kosten? Leg ze dan vooral niet te snel naast
u neer. Voor goede ideeën heeft de gemeente namelijk wijkbudget beschikbaar.
Ook u kunt hiervoor een aanvraag indienen.
Als u uw aanvraag heeft ingediend, wordt uw
idee besproken in de regiegroep van uw wijk.
Deze regiegroep bestaat uit bewoners. Zij
beoordelen of het een goed plan is en of het
gevraagde budget moet worden toegekend.
De eerste aanvraagronde van 2022 is inmiddels
gesloten. Maar er zijn dit jaar nog vier rondes.

Wilt u een wijkbudget aanvragen? Dan is het
verstandig met deze periodes rekening te
houden. De volgende sluitingsdata zijn: 25 april,
20 juni, 19 september en 7 november. Afhankelijk
van de data voor de wijkoverleggen kan die
datum per wijk iets afwijken. Kijk voor meer
informatie op: www.schiedam.nl/wijkbudgetten

We zijn
weer open!

50 energie bespaartips
We kunnen er niet meer omheen in Nederland: de energieprijzen rijzen de pan
uit. Wie een langlopend contract heeft afgesloten bij zijn energieleverancier,
voelt het nu misschien nog niet in zijn portemonnee. Maar loopt zo’n contract
af, dan is er toch echt niet meer aan te ontkomen.

stroom
Apparaten/

sen
Kleding was

50 tips

om energie
te besparen

ige apparaten
ook op het
Energiezuin
aat? Let dan
nieuw appar
Koopt u een
ratuur
n.
ruik.
graden draaie
op lagere tempe
energieverb
ontact
1 Wassen
u prima op 30
uit het stopc
iken vaak wel
wasjes kunt
2 Stekker
De meeste
y staan, gebru
ontact.
el
aten die standb
r uit het stopc
trommel heeft.
Appar
stekke
volle
de
2 Volle tromm
m
een
on:
u
daaro
wassen tot
er van de telefo
stroom. Haal
Wacht met
voor de oplad
t.
r uw was goed
droger én
Hetzelfde geldt
het stopcontac
lt tijd in de
3 Centrifugee
Stekker uit
fugeren schee
opgeladen?
ker
Goed centri
een bespaarstek of een stekkerdoos met
3 Gebruik
r
ker
vocht in huis.
een bespaarstek het apparaat en het stopplaats van droge hem alleen als het
in
kje
Plaats
ik
4 Wasre
tussen
lijk helemaal
droger? Gebru
aan/uitknop
Heeft u een
apparaten makke
Energie die u een
de
u
kunt
Zo
nietct.
gebru
conta
nodig is.
ma
. ikt, hoeft u niet te betale
e
zuinig
eco-program
uitschakelen
ook
nog eens de
5 Kies het
inn. En het is
en droger het
uit aamst
duurz
wasmachine
en. Maar alleen
brand
4 Lampen
elaten
energ
Kies op uw
ie die er is. Alle
ma.
dus om energieGezellig, een lampje
reden
eco-program
te willen u bent.
de ruimte waarbesparen. Om u te
helpe
dan een
we hier 50 eenvo
n, hebben
mpen
r stroom
5 Ledla
90% minde
udige
bespa
enlamp.
gebruikt
p
artips
haloge
ledlam
samen
een
Een
r dan
gebracht.
85% minde
gloeilamp en
1

Verwarming

Keuken

lager
lager. of
1 Wokken
Een graadje
snelkookpan
ag een graad
ostaat overd
Koken in één (wokZet de therm
rmen
9 Schone
of snelkook)pan
condensator koelkast
ruimtes verwa
kost minder
energie dan koken
waar u bent.
2 Niet alle
met losse pannen.
Het rekje aan de
de ruimtes
2 Schakel
achterkant van de
de afzuigka
Verwarm alleen
lt per
koelkast heet
p op tijd uit douchen
en.
condens
en schee
e te verliez
ator. Als die onder
dicht
doucheen
Uitgeko
okt? Dan kan de1 Korter
3 Deuren
geen warmt
veel stof zit,
minuutje korter
gebruikt de koelkast
afzuigkadag
n dicht om
En overdag
hoeft het lampje
Elke p uit.een
meer energie. Maak
Doe de deure
nvan de afzuiger
water.
daarom regelma
deure
het rekje
uur warm
3 toppe
r voor
tocht
Open
tig
jaar 6meestal
niet aan.
de oven
4 Stop de
douchekop
minder schoon. Let op - het rekje mag
dus een
niet
n en een tochts Is
tegen
besparende
water,
trippe
r
muur staan, dat
Water
uw
tochts
minde
2
ovenger
ikt
Met
echt klaar? Zet
gebru
kost meer energie.
10 Houd de
r warmte.
de oven
douch
vriezer ijsvrij
danekop
snel af te koelen.
Deze
open om
verliest u minde
Dat
geven
geeft
Zit
er
meteen
een
.
ruimte
4 Juiste
ijslaagje in het vriesvak
warmte.
rmingformaat
warmte.
verwa
5 Radiatoren
pan
Dat kostwarm
douchekop
els tegen de
extra stroom. Ontdoo of in de vriezer?
Met een te kleine
Dan hoeft de
3 Ontkalken
Zet geen meub oren
i het vriesvakje of
vriezer daarom
nachtje in azijn.
warmte
radiat
geven ze pan gaat de Even
eenlangs
de
ht,van
zijkant
af enr toe.
ontluc
de r ver open.11
de pan. Kies daarom
6 Ontluchten
oplade
de
regelmatig
Eten laten
minde
op
e
oren
kraan
een
afkoelen
radiat
fulltim
pan
genoeg is.
water
die groot
tel niet
Als u de
is.
tandenbors
Laat
het nodig
e.
als warm
5 Warmho
eten eerst even
op
4 Elektrische
uden met de thermos
meer warmt
afkoelen voor u
nborstel alleen koelkast
het in de
dat
kan
gebruiken
Bespaar
Laad de tande
en zorg
stekker eruit.zet. En dek het goed af in
energie door uw
dicht
7 Gordijnen
een bakje, of met
de tijd kan de
folie. Dat scheelt
koffie,De
s de gordijnen
thee
rest
ofvan
chocolade- rming uit
condens én stroom
warm te houden
n.
Doe ’s avond
hangemelk
12 Eten ontdooi
om te koelen.
in de thermosdouch
en de verwa
rming inendein de
de radiator
op het fornuis.
5 Na kan in plaats van
en de verwa
koelkast
ze niet over
douch
het
Wilt
kan
na
u eten uit de vriezer
tje
laagje
6 Stekker
Doe gelijk
en een deken
van de koffieze
of het vriesvak ontdooi
8 Een extra
Zet het dan in de
tter
trui, sloffen Na
en?
douche uit.
koelkast. Door de
het koffiezetten
Met een warme
kan de stekker uit
kou van het eten
hoeft de koelkast
omlaag.
het stopcontact. Zo voorkom
minder hard te
de thermostaat
werken.
t u sluipverbruik.Gebruik een timer! 13 De koelkast goed
regelmatig
7 Metdroge
re lucht
laten sluiten
de hand
9 Ventileer
afwassen
Maak het rubber
ren zorgt voor
Afwasse
van de koelkast
sneller nwarm.
Even kort ventile
met
zo nu en dan
schoon, zodat de
re lucht wordtde afwasma een teiltje vraagt minder energie
koelkast goed dicht
in huis. Droge
dan
chine.
14 Deksel
r de8radiatoren
kan.
achte
oren.
ie
op
de
pan
Ecoprog
r uw radiat
ramma afwasmachine
10 Radiatorfol
Koken met een
orfolie aan achte
Kies op de afwasma
deksel op de pan
Breng radiat
n.
bespaart energie.
chine altijd het
En ook tijd, want
warmte binneen zet
eco-programma
de inhoud wordt
hem alleen aan
Dan bijft de
15 Waterbe
sneller warm.
als de afwasmachine
sparend mondst
vol is. ranger!
helemaal
uk kraan
Met een waterbe
ueel een deurd
sparend mondstu
Plaats event
k aan de
keukenkraan kunt
u (warm) water
besparen.

Douche

1

Gelukkig helpt de
overheid door de
energiebelasting te
verlagen.
Huishoudens met
een gemiddeld
gebruik gaan dit jaar
ongeveer €400
minder
energiebelasting
betalen. En mensen
met een laag inkomen

krijgen via de gemeente €200 extra
compensatie. Dat lijken flinke bedragen.
Maar een hogere energierekening is er helaas
niet mee te voorkomen. Daarom is het
verstandig om ook uw energieverbruik eens
kritisch te bekijken. Want energie die u niet
gebruikt, hoeft u ook niet te betalen.
Om u te helpen, hebben we op onze
website 50 eenvoudige bespaartips
samengebracht. Bekijk ze hier:
woonplus.nl/energiebespaartips

woonplus.nl

Een mooie toekomst voor Groenoord-Zuid
Goed nieuws: gisteren, 22 februari, hebben Woonplus en Dura Vermeer de
ontwikkelovereenkomst getekend voor de woningen aan de Willem Pijperstraat.
Hiermee hebben we de eerste, concrete stap gezet in de verbetering van heel
Groenoord-Zuid. Naar verwachting kan de vernieuwbouw medio 2023 van start.

Groenoord-Zuid moet een fijne, leefbare buurt
worden die steeds weer nieuwe generaties
bewoners aantrekt en bindt. Wie dat wil, moet
er verschillende levensfases kunnen
doorbrengen. Dat vraagt om ruimte voor
starters, gezinnen, senioren en mensen die

Sinds maandag is het kantoor van
Woonplus weer open voor bezoekers.
Dat betekent dat u ook zonder afspraak
weer bij ons langs kunt komen. Verder
kunt u weer alle reparatieverzoeken
indienen. Houd er wel rekening mee
dat het even kan duren voor we ze
kunnen inplannen. Er is nog een flinke
inhaalslag te maken en positieve testen
leiden nog regelmatig tot uitval van
personeel. Weet in elk geval dat we ons
uiterste best doen!
Op 25 februari vervallen ook de
verplichte 1,5 meter afstand en de
mondkapjesplicht. Afstand houden en
een mondkapje dragen, wordt dan een
persoonlijke keuze. Als u bezoek krijgt
van een van onze medewerkers kan het
zijn dat hij of zij er voor kiest om een
mondkapje te dragen. U hoeft dat zelf
niet te doen, maar wij vragen u wel om
de keuze van onze medewerker te
respecteren. Datzelfde geldt voor zijn
of haar wens om afstand te houden. Bij
voorbaat onze hartelijke dank daarvoor.

zorg nodig hebben. Ongeacht hun
achtergrond en ongeacht hun inkomen.
Hoe iemands leven zich ook ontwikkelt: het
moet altijd mogelijk zijn om in de eigen
wijk te blijven.
Om Groenoord-Zuid te veranderen in zo’n
gemengde wijk, is een forse herstructurering
nodig. Zo komt er een betere mix van sociale
huur en marktwoningen en is er ruimte voor
veel groen en goede algemene voorzieningen.
Ook gaan we flink investeren in seniorenwoningen. Daarvan zijn er in Schiedam namelijk
veel te weinig. In het sociale segment moeten
er 800 bij. Dat is niet alleen nodig omdat het
aantal ouderen groeit. Mensen blijven ook
steeds langer thuis wonen. Het is belangrijk dat
dat op een fijne manier kan. En die is niet voor
iedereen gelijk. In Groenoord-Zuid gaan we
daarom ook speciaal aan de slag voor ouderen
met een migratieachtergrond.
Eerstvolgende stap wordt nu het selecteren
van een ontwikkelpartner met wie wij een
duidelijke visie op de buurt kunnen ontwikkelen.
Zodra die bekend is, nodigen we u graag uit
om met ons mee te denken over de concrete
plannen. Naar verwachting zal dit
begin 2023 zijn.

Valeriusstraat 3
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