
Een woonplek voor iedereen in de wijk Nieuwland in Schiedam

This magazine is made for 

and by inhabitants of Nieuwland. 

The magazine informs you about 

activities, important events and the 

people that live here. Please ask 

someone to translate the articles 

for you.

Bu gazete Nieuwland yerlileri  

tarafından düzenlenip yine 

semt yerlilerine yönelik olarak 

yayınlanıyor. Gazete mahalledeki 

faaliyetler, önemli olaylar ve burada 

oturanlar hakkında bilgiler veriyor. 

Bu  

bilgileri size çevirmeleri için  

birinden rica edin. 
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De 5 Molens opende begin februari haar deuren. Op 14 mei werd het 
ontmoetingscentrum aan de Nieuwe Damlaan officieel geopend. 

Om 15.30 uur heette directeur Seniorenwelzijn 
Marianne van Twist iedereen welkom. Peter 
Groeneweg, voorzitter van Seniorenwelzijn en 
tevens bedenker van de naam ‘De 5 Molens’, sprak 
hierna lovende woorden over de resultaten die 
behaald waren. Sonja Brand (manager Welzijn 
Schiedam) en Mario van Nies (dagelijks mede-
werker De 5 Molens) waren vanzelfsprekend ook 
aanwezig. Er was veel belangstelling vanuit de 
wijk en het Schiedamse netwerk. Onder de aan-
wezigen waren onder anderen leden van wijkver-
eniging Wonen & Leven, directeur Woonplus Bob 
Venhuizen, medewerkers van Samen Buurten en 
natuurlijk veel bewoners van Nieuwland. Ook Look 
TV was aanwezig en maakte opnamen.

Nominatie
Majorettekorps Adencia gaf vervolgens een show 
met zes grote en zes kleine meisjes onder leiding 
van Rielle de Haan. Na dit spetterende optreden 
sprak wethouder Christine Daskalakis enkele 
woorden en verrichtte zij de officiële openingshan-
deling. Twee ouderen overhandigden haar een met 
linten versierde baton (majorettestokje) waarna 
de opening een feit was. Christine Daskalakis 
prees de de ruime opzet van het gebouw en de 
warme sfeer en openheid. Zij overhandigde aan 
Peter Groeneweg een cadeau van het College van 
Burgemeester en Wethouders; een prachtige zeef-
druk met een afbeelding van Vrouwe Aleida.
Ze was ook verheugd te kunnen vertellen dat 
Schiedam is genomineerd voor de prijs ‘Beste 
Ouderenbeleid’. Uit 47 gemeenten werden er 
slechts vijf geselecteerd. Een hele eer dus. 

Schiedam is genomineerd vanwege haar betrok-
kenheid met ouderenwerk. Ook de vrijwilligers 
werden geprezen. 

Molens
Het majorettekorps gaf nogmaals een optreden. 
En toen was het tijd om het glas te heffen. Alle 
aanwezigen kregen een glas champagne uitgereikt. 
Er werd nog een poos gezellig gepraat onder het 
genot van wat hapjes. Aan het eind van middag 
kregen Christine Daskalakis en enkele anderen 
een rondleiding door het gebouw. De verschillende 
ruimten in het pand zijn naar de vijf historische 
Schiedamse molens vernoemd. Leuk detail is dat 
de Mesken (ontmoetingsruimte voor Turkse man-
nen) nu de naam ‘de Kameel’ heeft gekregen. Dat 
is een nieuwe molen in aanbouw aan de Schie bij 
het Doeleplein. De bezoekers waren het er over 
eens: De 5 Molens is een prachtige aanwinst voor 
Nieuwland. 

Communicatiebureau Nieuwland Het redactieteam van Nieuwland Nieuws is altijd op zoek naar verhalen en artikelen. Indien u 
hierin betrokken zou willen worden als vrijwilliger, dan kunt u een mailbericht sturen naar info@nieuwland-schiedam.nl U kunt ook 
een briefje sturen naar Communicatiebureau Nieuwland, Nieuwe Damlaan 760, 3118 AC  Schiedam.



Op 15 juni komt minister Van der Laan naar Nieuwland om met 
eigen ogen te zien hoe het loopt met het wijkactieprogramma. 
Wat is er gerealiseerd in de wijk?

Het Wijkactieprogramma Nieuwland (WAP) is 
in samenspraak met bewoners, ondernemers en 
andere partners opgesteld door de gemeente 
Schiedam en woningcorporatie Woonplus 
Schiedam, in het kader van de ‘40-wijken-aanpak’. 
Het programma is maar liefst door 32 partijen 
in de wijk ondertekend en wordt dus zeer breed 
gedragen. Jos van Wijk, interim manager wijk-
actieprogramma bij de gemeente: “Het WAP is 
een programma voor de lange termijn, maar nu 
al zien wij de eerste successen. Zo is de school-
uitval al gedaald met 28%! Betere scholing leidt 
er vaak toe dat jongeren meer kans hebben op 
de arbeidsmarkt. In Nieuwland besteden wij veel 
aandacht aan werk, inkomen en inburgering. Het 
belangrijkste dat wij momenteel doen is de ‘schot-
ten weghalen’ tussen allerlei instellingen die zich 
hiermee bezig houden. Er moet beter en sneller 
worden samengewerkt.”

Gerichte ondersteuning
Bij de participatiecoach, die onlangs in het leven 
is geroepen, kunnen mensen met vragen over 
werk, inburgeren en inkomen terecht. Jos: “Bij die 
instantie kijkt men naar het totaal. Bij hulpvragen 
over werk en inkomen bijvoorbeeld, zal men daar 
ook belangstelling hebben voor de huisvestings-
situatie en de zorg voor de kinderen. Hierdoor 
krijg je overzicht en kan er gerichte ondersteuning 
bedacht worden. Wij starten in juli ook een wijk-
gerichte inburgeringcursus en vanaf september 
komt er een werkmakelaar die elke week spreekuur 
zal houden op het Dreesplein. Mensen kunnen 
daar advies krijgen bij het vinden van een baan, 
bijvoorbeeld. Eind 2008 zijn we ook al gestart met 
de eerste ‘opstapbanen’, waarvan we er nu al 
zo’n 45 hebben. De ‘groene brigade’ is daar een 
goed voorbeeld van. Wijkgenoten werken samen 
mee aan de groenvoorziening. Het zijn in feite 
stageplaatsen die een opstapje bieden naar een 

betaalde baan. Een positief getuigschrift van ‘de 
groene brigade’ werkt namelijk in je voordeel als 
je solliciteert.”

Projecten
Sinds kort is ook het wijkzorgteam van start 
gegaan. “Dit team biedt onder andere opvoe-
dingsondersteuning”, vertelt Jos. “Ook opent het 
Centrum Jeugd en Gezin binnenkort haar deuren. 
Hier bundelen de jeugdgezondheidszorg en enkele 
andere partijen hun krachten. Wij ontwikkelen 
daarnaast projecten voor stimulering van de wijk-
economie. Denk aan het verbeteren en verfraaien 
van (winkel)straten en het verbeteren van kansen 
voor ondernemers.”  Veel aandacht gaat ook uit 
naar verbeteringen van de openbare ruimte en 
projecten voor kinderen en jongeren.  Al met al 
teveel om op te noemen dus.”

Meerwaarde
De projecten van het Wijkactieprogramma lopen 
alle bij elkaar flink in de papieren. Jos: “Veel men-
sen denken dat er met het wijkactieprogramma 
vele miljoenen euro’s gemoeid zijn. Dat klopt, 
maar het is zeker niet zo dat het Rijk zo’n beetje 
alles betaalt. De gemeente en Woonplus moeten 
zelf net zo goed flink investeren. Dat is niet alle-
maal nieuw geld. Bepaalde projecten worden uit 
bestaande middelen gefinancierd. Wel is de wijze 
van organisatie nieuw waardoor de resultaten 
samen een beter geheel vormen. Dat vooral, is de 
meerwaarde van het WAP!”

WIJKACTIEPROGRAMMA NIEUWLAND

RESULTATEN BOEKEN OP LANGE TERMIJN
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Wilt u meer weten over het wijkactie-
programma en alle projecten? Kijk dan 
op www.nieuwland-schiedam.nl voor 
het laatste nieuws.
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Nieuwe wijkprocesmanager 

Begin mei heeft Nieuwland een nieuwe wijkprocesmanager 
gekregen: Darius Spencer. Hoe ziet hij Nieuwland en welke 
plannen heeft hij voor onze wijk in petto?

In maart nam Daphne Kunst 
afscheid als wijkprocesmanager 
van Nieuwland. Zij werd in mei 
opgevolgd door Darius Spencer. 
De wijkprocesmanager coördi-
neert allerlei processen gericht 
op het verbeteren van de leef-
baarheid in de wijk. Hij of zij 
regisseert de samenwerking 
tussen bijvoorbeeld scholen, 
woningcorporaties, welzijnsorga-
nisaties, gemeentelijke diensten, 
politie, bedrijven, zelforganisa-
ties, het opbouwwerk en natuur-
lijk ook bewoners(verenigingen). 
Nieuwland maakte onlangs ken-
nis met Darius bij het wijkover-
leg van 19 mei jl. 

Vele mogelijkheden
Darius Spencer is geen onbe-
kende in het wijkwerk. Voordat 
hij naar Nieuwland kwam werkte 
hij twee jaar als wijkcoördinator 
in Delft en, voor die tijd, zeven 
jaar als wijkregisseur in het 
Oude Noorden van Rotterdam. 
Andere functiebenamingen mis-
schien, maar in feite hetzelfde 
werk dat hij hier in Nieuwland 
doet. Reden voor zijn komst 
naar Nieuwland was het grote 
aanbod van mogelijkheden hier. 
Darius: “Ik kom uit  een wijk in 
Delft waar na twee jaar werken 
de zaken allemaal vrij goed op de 
rails stonden. Prima reden voor 
mij om een nieuwe uitdaging te 
zoeken. In Nieuwland is er al heel 
veel goeds opgebouwd, wat niet 
wegneemt dat er ook nog wel 
het nodige  te verbeteren valt, 

qua organisatie en onderlinge 
afstemming. Het is een wijk die 
volop in de belangstelling staat 
en ook voortdurend in beweging 
is. Door de beschikbaarheid van  
Vogelaargelden is het hier ook 
mogelijk om problemen aan te 
pakken.”

Betrokkenheid
Nieuwland ziet er al een stuk 
beter uit en is behoorlijk schoon, 
vindt Darius. “Hier wordt duide-
lijk aandacht aan besteed; ook 
door bewoners. Die betrokken-
heid van bewoners is geweldig. 
Dat is mij meteen opgevallen, 
ook tijdens het wijkoverleg. Ik 
hoop op korte termijn nog meer 
bewoners te spreken en ik ga ook 
gesprekken voeren met bewo-
nersverenigingen. Daarnaast wil 
ik veel aandacht besteden aan de 
uitvoering van de voucherrege-
ling en aan de gang van zaken 
rondom het opbouwwerk. We 
hebben een hoop plannen klaar 
staan om daadwerkelijk uit te 
voeren. Handen uit de mouwen, 
dus!” 

Kinderen
Veel aandacht wil Darius ook 
besteden aan jongeren en kin-
deren in de wijk. Niet zo gek, 
gezien het feit dat hij een 
sportieve inslag heeft wat 
betreft zijn opleiding en hob-
by’s en hij bovendien een aan-
tal jaren werkzaam was bij 
Bureau Halt en de Raad voor de 
Kinderbescherming. “Mij is  

opgevallen dat ook in Nieuwland 
aardig wat  kinderen met over-
gewicht rondlopen (ook een 
Nederlands probleem). 
Waarschijnlijk bewegen ze o.a. te 
weinig. Ik wil daarom gaan kijken 
naar meer sport- en speelmoge-
lijkheden in de wijk. Dat is iets 
dat voor mij hoog op de agenda 
mag staan. Dat is meteen ook 
het leukste van het werk hier in 
Nieuwland. Ik mag hier behalve  
werken op theoretisch en orga-
nisatorisch niveau ook concrete 
projecten van de grond tillen op 
bijvoorbeeld het fysieke vlak. Ik 
hoop op korte termijn -samen 
met bewoners en alle organisa-
ties- een hoop voor elkaar te 
krijgen in de wijk.” 

Darius Spencer 

Voor contact met de 
wijkprocesmanager kunt u 
contact opnemen met de 
gemeente:
Afdeling Wijkontwikkeling 
Tel 010 2191023

EVEN
VOOR-

STELLEN
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NIEUWE DIRECTEUR BESTUURDER  WOONPLUS BOB VENHUIZEN

Buurten moeten elkaar versterken
Meer overleg met bewoners. Samen met hen bouwen aan de stad. Dat staat 
de komende periode bij Bob Venhuizen voorop. Sinds 15 april is hij de nieuwe 
directeur van Woonplus. Hoe kijkt hij naar Nieuwland? 

Een onbekende is hij niet in 
Schiedam. Bob Venhuizen startte 
in 2000 bij Woonplus als manager 
Unit Stad en werd in 2006 direc-
teur bedrijfsvoering. “Schiedam 
is een geweldige stad.”, vindt hij. 
“We hebben een prachtige bin-
nenstad en Schiedam als geheel 
heeft een prettige schaalgrootte 
waardoor alles overzichtelijk 
blijft. De wijken hebben elk een 
breed scala aan voorzieningen 
te bieden zoals verschillende 
scholen, winkelstraten en uit-
stekend openbaar vervoer. Het 
leuke is ook dat er nog te bouwen 
is aan Schiedam. Dat biedt 
perspectief.” 

Bewonerspanel
Bouwen wil hij ook aan relaties 
met bewoners en belangheb-
benden, zoals zorg- en wel-
zijnsorganisaties. “Woonplus 
heeft in 2008 een visitatie onder-
gaan. Uit het rapport van de 
Visitatiecommissie dat begin 
dit jaar is verschenen blijkt dat 
het goed gaat met Woonplus, 
maar dat er ook zaken zijn die 
beter kunnen. Daar gaan wij de 
komende tijd hard aan werken. 
Zo willen wij bijvoorbeeld zorg- 
en welzijnsorganisaties meer 
inspraak geven in ons beleid. Wij 
voeren natuurlijk al veel overleg 
met hen, maar daar willen we 
nog wat meer structuur in aan-
brengen. Ook willen wij meer in 
overleg met bewoners zelf. Daar 
gaan wij onder andere bewoner-

spanels voor in het leven roepen. 
Het gaat niet langer alleen om 
plannen bedenken, maar ook om 
terug te kijken op de uitvoering 
ervan. Daar kan uitkomen dat 
sommige plannen moeten wor-
den bijgesteld. Dat gebeurt tot 
nu toe naar mijn smaak nog te 
weinig. Voor ons bewonerspanel 
voor de nieuwe internetsite heb-
ben zich al 350 Schiedammers 
aangemeld. Dat is geweldig; 
daaruit blijkt maar weer hoe 
groot de betrokkenheid is van 
bewoners.” 

Nieuwbouw
Een onderwerp dat ook hoog 
op de agenda staat is natuurlijk 
de geplande nieuwbouw. Bob 
Venhuizen: “De kredietcrisis 
heeft daar ook invloed op. Wij 
kampen ook met financierings-
problemen doordat onze huidige 
nieuwbouwprojecten langer leeg 
blijven staan. Als we kijken naar 
Nieuwland dan hebben we daar 
natuurlijk enkele mooie projecten 
op stapel staan: denk aan Het 
Terras, het Dr. Wibautplein, Over 
het Water of de oude karton-
nagefabriek. Wij zijn nu volop in 
voorbereiding en hopen eind dit 
jaar een volgende stap te kunnen 
maken met onze plannen.” 
Nieuwbouw kan een goed middel 
zijn om nog wat meer verbanden 
te creëren tussen buurten onder-
ling. “Daar worden ze allemaal 
sterker van”, zegt Bob. “Als je 
kijkt naar bijvoorbeeld het Dr. 

Wibautplein dan zou dat de 
verbinding moeten worden tus-
sen Dalsland en de Nieuwe 
Tuinen. De afgelopen acht jaar 
is er flink geïnvesteerd in de 
verschillende buurten van wat 
ik maar even noem: ‘de lappen-
deken Nieuwland’. De buurten 
zijn elk flink opgeklommen en 
het gaat goed. Maar net zoals je 

kunt zien in het kunstwerk op het 
Dreesplein dat deze lappendeken 
verbeeldt: de scheidslijnen tus-
sen de lapjes (buurten) mogen 
wel een beetje dunner worden. 
Buurten moeten niet als los zand 
aan elkaar hangen. Mensen uit 
verschillende buurten kunnen 
elkaar ontmoeten door voorzie-
ningen slimmer in de wijk neer 
te zetten zodat ze voor iedereen 
gemakkelijk bereikbaar zijn. Daar 
willen we met bewoners en alle 
andere partijen hard aan werken 
de komende tijd.”

EVEN
VOOR-

STELLEN
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VOLOP RUIMTE VOOR UW WOON/WERKWENSEN!

Nieuwbouw Het Terras in Schiedam

De woningen zijn zeer geschikt 
voor gezinnen of voor kleine 
ondernemers. Door de flexibele 
woonplattegronden kunnen de 
ruimtes optioneel naar eigen 
wens en gebruik worden inge-
deeld. Het vertrek dat grenst aan 
de tuin is ideaal als kantoor aan 
huis maar kan ook als atelier, 
extra slaapkamer of als woonkeu-
ken worden gebruikt. De woningen 
bestaan standaard uit drie woon-
lagen en een plat dak. Ze hebben 
een woonoppervlak van ongeveer 
140 m2. Een optionele vierde 
woonlaag, met of zonder dakter-
ras, behoort tot de mogelijkheden.

Flinke korting 
De prijzen voor de tussenwo-
ningen zijn € 255.000,- vrij op 

naam en voor de hoekwoningen 
€ 260.000,- v.o.n. Woonplus biedt 
zeer gunstige aankoopvoorwaar-
den voor zowel koopstarters als 
doorstromers om het kopen van 
een woning binnen dit project 
nog aantrekkelijker te maken. 
Van de tussenwoningen wor-
den tien woningen verkocht met 
de ‘Slimmer Kopen® regeling’. 
Hiermee kan het kortingspercen-
tage op de aankoopsom oplopen 
tot maar liefst 20%. Om ook 
kopers die niet in aanmerking 
komen voor een ‘Slimmer Kopen® 
regeling’ tegemoet te komen, 
verstrekt Woonplus op de overige 
woningen een aankoopvergoeding 
van € 10.000,-.

Meer informatie?
De bouw van Het Terras start naar 
verwachting in het najaar van 
2009. Ruim een jaar later worden 
de woningen opgeleverd. Voor 
de verkoop geldt géén inschrijf-
procedure.
Geïnteresseerden kunnen 
rechtstreeks contact opnemen 
met makelaar Anke Bodewes, 
telefoonnummer (010) 246 44 44

Aan de Burgemeester van Haarenlaan ontwikkelt Woonplus Schiedam nieuwbouwproject ‘Het 
Terras’. Het project omvat 33 geschakelde eengezinswoningen met een tuin op het zuiden. Het 
Terras vormt samen met de projecten Het Prieel en Het Bordes de groene woonwijk Nieuwe Tuinen. 

Te weinig beweging. Veel bij de 
computer of voor de televisie 
zitten; liefst met zakken chips 
en snoep onder handbereik. In 
Nederland neemt overgewicht 
onder (jonge) kinderen flink toe de 
laatste jaren. Doel van het lespro-
gramma ‘Superster(k)’ ’is om kin-
deren lichamelijk en geestelijk zo 
veerkrachtig te maken, dat zij in 
staat zijn om zelfstandig gezon-
dere keuzes te maken. 

Superster(k) gaat uit van de 
kracht en de leeftijd van het kind 
en niet zozeer van de klacht. 
Per bijeenkomst worden er drie 

lesactiviteiten gegeven rond 
psychologie, voeding (diëtetiek) 
en bewegen. Het lesprogramma 
is een samenwerkingsverband 
tussen Praktijk Het Pakhuys, 
Voedingsadviesbureau C. 
Schaper en ’t Meesterwerk zelf. 
Tot aan de zomervakantie ligt de 
nadruk op het ontwikkelen van 
een gezonde leefstijl, waarbij 
ouders ook actief worden betrok-
ken. Na de zomervakantie richt 
het project zich meer op kinde-
ren die gezien hun leeftijd en 
lengte niet helemaal op het juiste 
gewicht zitten.

Elke woensdagmiddag komen 
zestig kinderen naar school voor 
dit bijzondere lesprogramma. In 
vier weken tijd komen dus 240 
doelgroepleerlingen aan de beurt. 
De reacties op het programma 
zijn enthousiast. Zowel ouders 
als kinderen vinden ‘Superster(k)’ 
geweldig en ervaren dit initiatief 
als een mooie steun in de rug 
naar een gezonde(re) levensstijl.

Nieuw lesprogramma in de strijd tegen overgewicht

Superster(k) bij ‘t  Meesterwerk
In Nieuwland heeft brede wijkschool ’t Meesterwerk de primeur in de aanpak van overgewicht met 
het lesprogramma ‘Superster(k)’. Kinderen ervaren ‘hoe zij lekkerder in hun vel’ kunnen zitten. 

Meer informatie over 
Superster(k)? 
Praktijk Het Pakhuys
Carla Kuipers
tel.  010 – 59 18 238
info@praktijkhetpakhuys.nl
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Buurtbemiddeling is een vrijwil-
ligersorganisatie voor en door 
bewoners. Als je een poosje pro-
blemen hebt met je buren, dan kan 
je bij deze organisatie aankloppen 
om hulp. Het gaat om gevallen 
waarin buren niet goed in staat 
zijn om problemen samen op 
een aardige manier op te lossen. 
Meestal gaan de conflicten over 
geluidsoverlast, vuilnis of over 
problemen met de buurtkinderen 
op straat. 
Buurtbemiddeling is een idee 
afkomstig uit de Verenigde Staten 
en wordt sinds eind jaren ’90 succesvol toegepast 
in Nederland. Het Amerikaanse idee van ‘burger-
panels’ werd vertaald naar een Nederlandse, meer 
wijkgerichte, variant. Nieuwland is een van de eer-
ste wijken in Schiedam waar dit initiatief in praktijk 
werd gebracht, vier jaar geleden.

Eigen oplossing
Vrijwilligers van Buurtbemiddeling hebben een 
speciale training doorlopen. Wanneer een bewoner 
een zaak meldt, volgt eerst een intakegesprek met 
de projectleider die kijkt of de zaak geschikt is voor 
buurtbemiddeling. Als dat zo is dan volgen enkele 
gesprekken met de bemiddelaars. Deze voeren 
eerst apart gesprekken met de strijdende partijen 
en begeleiden dan het gezamenlijke gesprek. De 
bemiddelaars ondersteunen alleen het proces. Het 
is namelijk de bedoeling dat de betrokken buren 
zélf met een werkbare oplossing komen voor hun 
problemen. 

Luisteren
Edgar van der Roer is sinds  de start projectlei-
der bij Buurtbemiddeling. “In Nieuwland hebben 
wij tien actieve bemiddelaars.” vertelt hij. “Het 
zijn mensen van verschillende afkomst en van 
alle leeftijden; de oudste is al 73! In de afgelopen 
vier maanden hebben zij ongeveer achttien zaken 
aangeboden gekregen. Dat is dus gemiddeld een 

zaak per week.” In de praktijk 
blijkt dat er veel vooroordelen 
bestaan tussen mensen; ook 
in Nieuwland. Uit de bemid-
delingsgesprekken blijkt dat 
er al een hoop valt op te los-
sen door ‘goed naar elkaar 
luisteren’. “Dat gaat soms 
zelfs zo goed, dat buren na 
afloop van een bemiddeling 
niet alleen begrip hebben 
voor elkaar, maar ook bij 
elkaar over de vloer komen.” 
lacht Edgar. “Het is dus wel 
gebeurd dat buren klaagden 

over luidruchtige buurtkinderen, maar na afloop van 
een gesprek zelfs gingen oppassen. Zo zie je maar 
weer: onbekend maakt onbemind! Met buurtbemid-
deling hopen we een brug te kunnen slaan tussen 
bewoners.” 

Cursus
De vrijwilligers van Buurtbemiddeling krijgen 
voordat zij bemiddelen een training van enkele 
dagdelen. Edgar: “Het is een leuke cursus die ook 
veel inzichten oplevert die in ieders leven van pas 
kunnen komen. Van veel van onze bemiddelaars 
krijgen we dat ook te horen. We hebben al een 
stevig netwerk opgebouwd van bemiddelaars in 
Nieuwland (en in andere wijken in Schiedam), maar 
we zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Begin juli starten we weer met een nieuwe cursus. 
Dus: Wilt u iets doen voor uw buurt? Meldt u dan 
aan bij buurtbemiddeling!”

Buurtbemiddeling slaat brug tussen bewoners
Conflicten, burenruzies en overlast op straat gaan ten koste van de leefbaarheid in 
een buurt. Buurtbemiddeling blijkt al jaren een effectieve oplossing te bieden. Zo 
ook in Nieuwland.

Buurtbemiddeling Schiedam
Buurtpost Donker Curtiusstraat 94
Spreekuur dinsdag van 10.00 – 12.00 uur 
(of op afspraak)
Telefoon 010 246 96 00
e-mail buurtbemiddeling@devijf.nl  
www.buurtbemiddeling.nl
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Het Schievestecollege wil als brede school graag 
de samenwerking en het contact met buurtbewo-
ners verdiepen. In samenwerking met verschillende 
organisaties (waaronder Woonplus, Switch Now, 
en Joulz) hebben de leerlingen zich gebogen over 
het milieu, en de tuinen in deze wijk opgeknapt. 
Het volledige project bestond uit twee delen. In het 
eerste deel (van 14 t/m 16 april) hebben de leer-
lingen zich geconcentreerd op het milieu. Hierbij 
moesten zij een klimaatidee bedenken, een couplet 
voor een rap met Ali B. over het milieu verzinnen, 
en zich voorbereiden op een debat over het milieu. 
Rapper Ali B, wethouder van onderwijs Daskalakis 
en de heer Dechering (een vertegenwoordiger 
van Joulz) waren als jurylid aanwezig tijdens het 
debat over het milieu. Vol vuur hebben de leer-
lingen (Ikram, Rendeline, Emre, Jerry, Bünyamin, 
Jevi, Berry en Fatih) de verschillende stellingen 
verdedigd, dan wel aangevallen. Ook al zijn ze 
allemaal voor het milieu, toch wisten ze zich zeer 
goed in hun rol van tegenstander in te leven. De 
rap werd gezongen alsof de dames Rendeline en 
Jevi al jaren op het podium stonden. Het winnende 
klimaatidee werd met een cheque van € 500,-  
beloond. De winnaars Jill, Nikki en Cheyenne 

gaan voor dit geld armbandjes maken in vijf ver-
schillende kleuren. De kleuren zwart, groen, roze, 
geel en blauw staan resp. voor vervuiling, natuur, 
gezondheid, zon en de lucht. De armbandjes wor-
den als geluksbrengers verkocht. Van de opbrengst 
kopen ze spaarlampen. Deze worden vervolgens 
uitgedeeld in het bejaardenhuis aan de overkant 
van het schoolgebouw op de Nw. Damlaan. 

Maatschappelijke stage
Na afloop van het debat wordt, met een spette-
rend optreden van Ali B (zie http://www.youtube.
com/watch?v=DDfWl5-1ruU), het startsein gege-
ven voor het tweede deel van het project, te weten 
het opfleuren van de wijk! In samenwerking met 
Woonplus, Irado en BGS hebben de leerlingen drie 
dagen keihard gewerkt aan het wieden, spitten en 
beplanten van drie stukken tuin. Hierbij leerden ze 
het verschil kennen tussen beplanten van een par-
ticuliere tuin (grote verscheidenheid aan planten) 
en de beplanting in de buitenruimtes (slechts één 
soort). Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken 
of het onderhoud van de buitenruimtes en tuinen, 
in het kader van de maatschappelijke stage, een 
terugkerende activiteit kan worden.

Leerlingen Schiedam 
fleuren de wijk op
Leerlingen van het Schievestecollege zijn in het kader van Maatschappelijke Stage in 
april aan de slag gegaan met het opfleuren van tuinen en buitenruimtes in het gebied 
rondom de flats op de Damlaan in Schiedam.  

WIJKACTIEPROGRAMMA NIEUWLAND
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Onthulling Molenwieken in Nieuwland
Op 25 juni om 16.00 uur vindt de officiële onthulling plaats van de 
Molenwieken in Nieuwland. Inge van Haastert maakte een kunsttoe-

passing op de Noordvest-
singel. waarbij de schaduw 
van de museummolen een 
prominente rol speelt. De 
onthulling wordt verricht 
door Ada Valk en Pauline 
Geurtsen, raadsleden en 
initiators van ‘cultuur in 
de wijk’. U bent hierbij van 
harte welkom!

> ... er een consultatiebureau voor ouderen is geopend op de ’s Gravelandseweg 792? U kunt er een 
gratis gezondheidscheck laten doen. Wilt u meer weten of een afspraak maken bel dan Careyn Contact, 
088-1239988. Maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur of mail naar cb.schiedam@careyn.nl. Meer 
informatie vindt u op de website www.careyn.nl.

> ...er van 28 juli tot en met 14 augustus een Senioren Zomerschool is? Deze is gevestigd op de 
Burgemeester Honnerlage Gretelaan 57. Ook vindt u op dit adres een Ouderenadviseur. Deze is 
bereikbaar op 010-2486888.

> ... Seniorenwelzijn nog op zoek is naar vrijwilligers die maaltijden kunnen bezorgen in Schiedam? U 
kunt hiervoor bellen naar Anja van Beek, telefoon 010-2486888.

> u op www.nieuwland-schiedam.nl het laatste nieuws over Nieuwland kunt lezen? Ook vindt u er een 
overzicht met handige adressen en links en een agenda met activiteiten in de wijk. 

> ... wij nog redactieleden zoeken voor Nieuwland Nieuws en de website van Nieuwland? Aanmelden kan 
via info@nieuwland-schiedam.nl

WIST
U DAT?

Op de website van Nieuwland, www.nieuwland-schiedam.nl staat sinds kort ook informatie van onze 
cultuurscout Rob Dijkstra. Hij brengt culturele activiteiten in kaart, speurt naar talenten in de wijk en 
organiseert daarnaast ook nieuwe activiteiten. De eerste activiteiten staan gepland voor begin oktober. 
Wilt u hier graag bij betrokken worden? Of hebt u misschien een goed idee? Neemt u dan contact op met 
de cultuurscout via tel 06 10 72 64 25 of mail naar cultuurscout@nieuwland-schiedam.nl

HET NIEUWLAND FESTIVAL KOMT WEER NAAR HET WIBAUTPLEIN

Afgelopen jaren heeft het Nieuwland festival 
afwisselend op het Dreesplein en het Wibautplein 
plaats gevonden. Dit jaar komt het weer naar het 
Wibautplein, en wel op 12 en 13 september. Er is 
dan weer van alles te doen; er is een braderie en er 
zijn  diverse optredens van dansgroepen en bands 
uit Schiedam. Om alles in goede banen te laten 
lopen zijn er nu al vele vrijwilligers bezig met 
organiseren. 

Maar wij kunnen daar nog enthousiaste mensen bij 
gebruiken. Bijvoorbeeld voor de begeleiding van 
de vele kinderen en bezoekers, het klaarzetten van 
spullen voor optredens, de beveiliging op en rond 
het terrein, het schoon houden van het terrein, bar 
diensten, etc. etc. 
Wilt u meehelpen en bent u beschikbaar op 12 en 13 
september? Meldt u dan aan bij Orhan Zengin via 
06-46261793 of o.zengin@buurtprojecten.nl

NIEUWLAND CULTUURLAND



Nieuwland Nieuws — juni 2009 pagina 10

K I N D E R PA G I N A

In de mei-vakantie hebben we in het wijkcentrum 
weer veel leuke activiteiten gedaan. Natuurlijk was 
het op 30 april Koninginnedag; veel kinderen hebben 
meegedaan aan het straattekenen en het spelpar-
cours. Ook was er dit jaar een rommelmarkt, rad van 
fortuin en een groot luchtkussen. Tussen de mid-
dag bereikten ons de berichten over het drama in 
Apeldoorn. De volwassenen konden in een aparte 
ruimte naar de tv kijken en leefden erg mee. Voor de 
500 kinderen op het plein wilden wij het feest toch 
door laten gaan, maar er is toen wel besloten om de 
muziek uit te zetten. Geen dansende kinderen dus 
en dat maakte dat de sfeer ook beduidend anders 
was dan in voorgaande jaren.

Naast alle knutsel, sport en spelactiviteiten in 
de vakantie was er (met dank aan onze sponsor 
Woonplus) ook nog de mogelijkheid met je familie 
mee te gaan naar de Linneaushof (Europa’s groot-

ste speeltuin) Ook de ‘Ogen van het Schuttersveld’ 
mochten hun verdiende ‘ogen’ inwisselen om mee te 
gaan. Ondanks het regenachtige weer was het een 
dag vol speelplezier! Nieuwsgierig naar al onze 
activiteiten? Kom dan eens langs bij het wijkcen-
trum of bezoek onze website www.swswelzijn.nl.

Mei-vakantie in wijkcentrum Dreesplein

Opknappen huisje speeleiland
Op 7 april hebben de buurtagenten van Nieuwland samen met hun col-
lega’s bij de politie het huisje op het speeleiland geschilderd. Het was 
voor de groep (30 man sterk) de ludieke afsluiting van een werkconfe-
rentie. 
Het speeleiland wordt door de jeugd van Nieuwland nog steeds volop 
gebruikt en het huisje kon duidelijk een goede lik verf gebruiken. 
Overalls, verf, schuurpapier, kwasten etc. zijn betaald uit het budget 
van het wijkactieprogramma. Scholen waren op de hoogte gesteld van 
deze actie, zodat er mogelijk extra veel kinderen op af zouden komen. 
Helaas gooide het weer roet in het eten en bleven de kinderen weg. 
Een groot gedeelte van het huisje is toch nog verfvrij gemaakt en twee 
zijden zijn geverfd.  Nu nog kijken wie het karwei verder kan afmaken.”

TOS
Bij TOS (Thuis op straat) kun je van jong tot oud met leuke activiteiten meedoen. Er is op het Wibautplein  
van 15.00 tot 17.00 uur van maandag tot vrijdag altijd wel wat te beleven. Ook is TOS op zaterdag één keer in 
de twee weken op het plein aanwezig en op maandag- en vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Meer weten? Kijk op www.tosschiedam.nl
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ADRESSEN IN 
NIEUWLAND

Banadiri
Email: banadiri@hotmail.com

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage Gretelaan 289
Complexbeheerder: Patrick van 
Waart
Telefoon (010) 426 63 23

Buurtpost Nolenslaan
Minister Donkerstraat 11
Complexbeheerder:  Ton Robben
Telefoon (010) 246 93 56

Buurtpost Troelstralaan
Troelstralaan 83
Complexbeheerder: Eric Govaart 
Telefoon (010) 449 22 03

Buurtpost Donker Curtiusstraat
Donker Curtiusstraat 94
Complexbeheerder: Mike Ziek
Spreekuur: elke dag tussen 13.00 en 
14.00

Communicatiebureau Nieuwland
Nieuwe Damlaan 760 
Telefoon (010) 246 74 33 
info@nieuwland-schiedam.nl   

Ontmoetingscentrum de 5 Molens
Nieuwe Damlaan 818
Telefoon (010) 470 55 00
5molens@seniorenwelzijn.nl

Gemeente Schiedam
Stadserf 1
Afdeling Wijkontwikkeling 
Telefoon (010) 219 10 23

Irado
Fokkerstraat 550
telefoon klantenservice 
(010) 262 1000

Jongeren Aan Zet 
Mentoraatproject voor jongeren
Wil Rouwen
Albardastraat 69
Telefoon (010) 427 09 41

Magnalia Dei Kerk
Albardastraat 67
Ds. M. Russchen  
Telefoon (010) 273 29 53 
mrusschen@pknschiedam.nl  

Parochie St. Jan de Doper/Visitatie
Mgr. Nolenslaan 99
Telefoon (010) 473 50 66

Politie
Bijdorpplein 1
Wijkteamchef: Ad Willemen
Telefoon (010) 274 44 39 

Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Telefoon (010) 248 68 88

SWS Welzijn
Tuinlaan 60
Telefoon (010) 40 90 909

SONOR, Opbouwwerk Nieuwland
p/a Wonen en Leven
Nieuwe Damlaan 646
Sati Veraan  
Telefoon 06 432 35 976

Speeltuin in ’t Park
Dr. Schaepmansingel 51
Telefoon (010) 471 97 04

Stichting Azhar
Contactpersoon: Hassan Aissati
Telefoon 06 303 09 762
info@stichtingazhar.nl
www.stichtingazhar.nl

Stichting Multicultureel Schiedam (SMS)
Contactpersoon: Serap Onal
Telefoon (010) 427 09 41 (bij JaZ)

Stichting Vluchtelingenwerk Schiedam
Van Swindensingel 40
Telefoon (010) 470 03 30

Thuis Op Straat (TOS)
Rembrandtlaan 41a
Telefoon (010) 273 48 51

Turkse Vereniging Schiedam
Contactpersoon: Fatima Ergin
Telefoon (010) 426 41 68 / 
06 202 72 607

Wonen en Leven
Wijk- en bewonersverenging
Nieuwe Damlaan 646
Telefoon 06 383 70 797

Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
Unit Nieuwland
Telefoon (010) 204 51 01

Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 2
Telefoon (010) 473 86 71

TOS SCHIEDAM
Juni
20 activiteiten op het Wibautplein, 12.30-15.30 uur

SWS WELZIJN/ WIJKCENTRUM DREESPLEIN
Juni
5, 12, 19 en 26  Skatenight Schiedam, 19.30-23.00 uur, Stadserf, Toegang gratis
21 Rommelmarkt, 10.00-15.00 uur,  Dreesplein, Toegang gratis
27 Festival ‘Door  inzet en plezier Ons doel bereikt’ 
Door mensen met een beperking. 14.00 uur, De Erker 
Kijk op www.swswelzijn.nl voor meer informatie.

Juli
2 Expositie Antillen, 19.00-22.00 uur, Dreesplein
4 ‘De Antillen opent haar deuren’, 12.00-22.00 uur,  Dreesplein

SENIOREN
Juni
29 juli – 2 augustus   Bowling Chandra. Het Schiedam Senior Open Internationaal 
Bowling Toernooi, Prinses Beatrixlaan 6, 010-4502997
woensdag 19.00 uur, donderdag 14.00 uur, vrijdag 19.00 uur, zaterdag 09.00 uur. Boek tijdig!

28 juli – 14 augustus Senioren Zomerschool, 55+ en ouder
Thema 1 Kunst en vliegwerk,Thema 2 Grenzeloos,Thema 3 Terug in de tijd, 
locatie Ontmoetingscentrum West, Frank van Borselenstraat 95a, Vlaardingen, 
Kosten per thema € 39,50 voor 3 dagen/ € 15,00 voor 1 dag. Informatie 06-18714473 
(thema-weken), inschrijven dinsdag 2 juni van 10.00-12.00 uur

14 mei – 14 juli Foto-expositie De mens achter de patiënt van fotograaf Sjaak van Beek, 
werkzaam als verpleegkundige. Vlietland Ziekenhuis.

AGENDA
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Mail de oplossing vóór 28 juni naar: info@nieuwland-schiedam.nl of stuur deze naar 
Communicatiebureau Nieuwland, Nieuwe Damlaan 760, 3118 AC Schiedam.
Vergeet niet op uw inzending uw naam, adres, telefoonnummer en (als u dit heeft) 
e-mailadres te vermelden. Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon verloot. 

Woordzoeker
ALI B                  
BETROKKENHEID         
BEWONERS              
BEWONERSVERENIGING    
BINNENTERREINEN       
BUREN                 
CULTURELE WANDELING    
DEBAT                 
DIRECTEUR             

HET TERRAS             
INKOMEN               
JEUGDGEZONDHEIDSZORG  
KINDEREN              
NIEUWBOUW             
NIEUWLANDFESTIVAL     
ONTMOETINGSCENTRUM    
OPBOUWWERK            
OPENING               

OPFLEURPROJECT        
OVERLAST              
SAMEN BUURTEN          
STRAATNAMEN           
SUPERSTERK            
VOORJAARSLUNCH        
VRIJWILLIGERS      
WERK              
WERKMAKELAAR      

WERVEN            
WONINGCORPORATIE  
WOONPLUS          
WIJKACTIEPROGRAMMA 
WIJKECONOMIE       
WIJKOVERLEG        
WIJKPROCESMANAGER  
WIJKZORGTEAM       

De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in het diagram verborgen. 
Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende 
letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel.

MEVROUW 
M. DAMME WAS DE 

GELUKKIGE WINNARES
Zij heeft inmiddels 

haar prijs 
ontvangen.

Oplossing  vorige puzzel: In Nieuwland raken molenwieken het wegdek.


