
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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ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 SEPTEMBER OP DR. WIBAUTPLEIN

NIEUWLAND FESTIVAL

Vorig jaar Nieuwland Life op het 
Dreesplein; dit jaar is het weer 
de beurt aan het Wibautplein. De 
vele vrijwilligers die Nieuwland 
rijk is hebben opnieuw een 
gevarieerd programma van de 
grond gekregen, samen met de 
professionele partners. Er is echt 
van alles te zien en te doen: een 
rommelmarkt, een gezellig terras 
met muziek, er zijn kinderactivi-
teiten en het publiek kan genie-
ten van allerlei verrukkelijke 
gerechten uit de wereldkeuken. 
Kortom, dit festival wordt een 
geweldige afsluiting van het 
zomerseizoen.

Het festival wordt zaterdag om 
12.00 uur geopend door wethou-
der Maarten Groene en Jeffrey 
Davidsz, wijkactieprogramma 
manager van Woonplus. In de 
middag is er een intercultureel 
dialoogspel, en er zijn allerlei 
muziek- en dansoptredens, work-
shops en demonstraties. Op 
het Dr. Willem Dreesplein, en 
daaromheen, kunt u behalve van 
alle muziek en dans ook genieten 
van de rommelmarkt, een gezel-
lig terras met muziek, kinder-
activiteiten en de wereldkeuken. 
Bewoners uit Nieuwland laten 
u proeven van allerhande 
gerechten uit eigen keuken. 

Voetjes van de vloer
Op zaterdagavond gaan de voet-
jes van de vloer met Footloose, 
een coverband van grote 
(rock) hits. Op zondag zorgt de 
Kaapverdiaanse band Rabasa 
voor een swingend einde van 
het festival. Zorg dus dat u erbij 
bent!

Op zaterdag 12 en zondag 13 september vindt de zevende editie plaats van het 
Nieuwland Festival. Het evenement belooft net als vorig jaar weer een bonte 
verzameling te worden van artistiek talent dat elkaar in hoog tempo afwisselt 
op het podium en ook daarbuiten. 
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PROGRAMMA
Zaterdag 12 september
12.00 uur  start parade vanaf Dreesplein
12.15 uur  start Adencia vanaf  verenigingsgebouw
13.00 uur  aankomst Adencia Wibautplein
13.00 uur  officiële opening door Jeffrey Davidsz en Maarten Groene
13.15 uur  optreden Adencia
13.30 uur  Intercultureel Dialoogspel
14.00 uur  binnenkomst parade
14.30 uur  Optreden ballet- en dansstudio Schiedam o.l.v. Rowana Koffijberg
15.30 uur  Djembe workshop
16.00 uur  winnares Nieuwland Life 2008 Carina
16.15 uur  Senioren Welzijn
17.00 uur  Optreden Dr. Johnny Love met  mc. Aldrin
17.30 uur   Intercultureel Dialoogspel 
17.50 uur    Pauze
18.00 uur  Reptielenworkshop door Anaconda
18.30 uur   Familiedisco
20.00 uur  Optreden Footloose [Coverband]
21.00 uur   Idem

Presentatie: (van 13.00 - 20.00 uur) Adje (bekend van Paul de Leeuw)
De hele dag braderie, rommelmarkt, creamarkt, wereldkeuken, Minimouse, roofvogelshow en panakooi. 
Kinderworkshops van 13.00 – 16.00 uur

Zondag 13 september 2009
11.45 uur  inloop
12.00 uur  opening presentator
12.05 uur  Paul Bradley
12.45 uur  Marokkaanse dansgroep
13.10 uur  Tai Chi deel 1
13.30 uur  smartlappenkoor De Vlaardingse Smarties
14.00 uur  Tai Chi met zwaarden
14.20 uur  karate
14.40 uur  boksen
15.00 uur  De Vlaardingse Smarties
15.30 uur  Paul Bradley
16.15 uur  Rabasa (tot 17.00 uur)

Presentatie: Henk Groenewegen van Radio Schiedam
De hele dag roofvogelshow en reptielenworkshop.

NIEUWLAND FESTIVAL, Dr. Wibautplein
zaterdag 12 september
12.00 - 22.00 uur 

Meer informatie?
Buurtprojecten (Opbouwwerk Nieuwland)
kantoor van Wonen & Leven 
Nieuwe Damlaan 646
Tel 06 462 617 93 of o.zengin@buurtprojecten.nl

zondag 13 september
12.00 – 17.00 uur
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Aanvraagster van deze voucher was mevrouw 
Yesim Calayir. Zij mocht eind vorig jaar uit handen 
van toenmalig minister Ella Vogelaar de allereerste 
voucher van Schiedam in ontvangst nemen. Haar 
idee was dat er meer sportactiviteiten in de wijk 
moesten komen. Dat wordt nu gerealiseerd. SWS 
Jong en Sport en Recreatie hebben een plan opge-
steld voor de invulling van deze activiteiten. Op 
dit moment loopt er al een project ’meidenvoetbal’, 
waar zestig meiden aan meedoen.

Vol verwachting
Ruim voor de aanvang van de kick-off op de 
druilerige zondagmiddag stond de jeugd in gro-
ten getale voor de deur. Zij waren vol verwachting 
op de opening afgekomen. Al spoedig werden de 
eerste ballen getrapt op het veldje. Drie spelers 
voetbalden tegen elkaar. De winnaar was degene 
die de meeste doelpunten kon maken. Ook de toe-
schouwers wilden zo snel mogelijk beginnen. Een 
groepje oudere jeugd ging daarom naar het tweede 
speelveld, bij de M.C.M. de Grootstraat.

Lekker sporten in Nieuwland

Kick-off eerste voucher 

op het Dreesplein
Schiedam is één van de eerste steden die van toenmalig minister Ella Vogelaar 
een voucher heeft ontvangen. Met deze vouchers (tegoedbonnen) kunnen 
bewonersintiatieven worden bekostigd die de leefbaarheid in de wijk 
vergroten.  De bewoners uit Nieuwland gaven aan meer sportactiviteiten 
voor de jeugd te willen. Zondag 14 juni was het eindelijk zover. Op het 
Willem Dreesplein vond de aftrap van dit project plaats. 



Regelmatig is Maarten Groene, 
wethouder wijkontwikkeling en 
grote stedenbeleid en ruimte-
lijke- en economische ontwikke-
ling, in de wijk te vinden. “Dat 
is ook nodig’, vindt hij. “Goede 
plannen maak je niet van ach-
ter een bureau. Daarvoor moet 
je luisteren naar bewoners en 
ondernemers in de wijk. In 2006 
zijn we met het huidige college 
gestart en in ons werk werden 
de wijken voorop gesteld. Later 
kregen we ook nog een aparte 
minister voor wijkontwikkeling 
en dat was natuurlijk een echte 
stimulans, vooral toen Nieuwland 
een Vogelaarwijk werd. De wijk 
beschikt nu over veel meer mid-
delen en wij kunnen wel stellen 
dat Nieuwland er over een paar 
jaar echt prachtig bij ligt, en dat 
er ook veel goede voorzieningen 
zijn.“

Winkelstraat
Die prachtige vooruitzichten op 
dit moment zijn nog niet overal 
te merken, stelt Maarten Groene. 
“Het is daarom zo belangrijk om 
samen gemotiveerd te blijven”, 

zegt hij. “Daar is soms niet zo 
heel veel voor nodig. Denk maar 
aan de vouchers. Met soms 
kleine bedragen kunnen bewo-
ners zelf geweldige initiatieven 
ontwikkelen. Met weinig geld 
geef je daarmee een echte slin-
ger aan de positieve ontwikkeling 
van de wijk. Overigens heeft de 
gemeente wel een aantal zaken 
naar voren gehaald zodat de 
ontwikkelingen in de wijk in een 
hogere versnelling komen. Denk 
aan de Nolenslaan. We hebben 
flink geïnvesteerd in deze winkel-
straat en dat zie je.”
 
Openhartig
Positief is de wet-
houder ook over 
de participatie van 
alle Nieuwlanders. 
“Ik heb het idee, 
dat door alle activi-
teiten van vrij veel 
Nieuwlanders de 
aandacht getrok-
ken wordt naar de 
ontwikkelingen in 
de wijk. Ik zie dat 
de jongeren meer 
betrokken raken en 

bij de presentatie van het wijk-
actieprogramma vorig jaar zag ik 
ook een beduidend kleurrijkere 
bewonersvertegenwoordiging. 
Dat gaat dus echt de goede kant 
op. Ik wil bewoners oproepen om 
te vertellen wat zij vinden van 
hun wijk. Regelmatig spreek ik 
op straat Nieuwlanders aan. Dan 
krijg je natuurlijk ook te horen 
wat er mis gaat, en dat is belang-
rijk voor mijn zicht op de wijk. We 
zitten bij de gemeente niet alleen 
te wachten op complimenten. 
Openhartige reacties van dege-
nen die hier wonen is onmisbaar; 
dan weten wij waar we het eerste 
mee aan de slag moeten! “ 

Wethouder Maarten Groene over ontwikkelingen in Nieuwland

Met weinig een flinke slinger geven 
Het gaat goed met Nieuwland, vindt wethouder Maarten Groene. Door het wijkactiepro-
gramma en de vouchers gebeurt er een hoop. Ook al is niet alles al zichtbaar in de wijk. 

Balkunstenaars
De opening werd verricht door wethouder Maarten 
Groene, waarna hij en wijkprocesmanager Darius 
Spencer ook het zogeheten 3D- challengeveld (een 
opgeblazen driehoekige afbakening met twee doe-
len) ingingen om te voetballen tegen het andere 
team van jongens en meisjes. 
Daarna traden vier balkunstenaars op. Op de flyer 
stond Soufiane Touzani. Hij was aanwezig, maar 
helaas geblesseerd. Kenan Rathinho, Hamza, 

Stefan en Jeamd lieten wel hun ongelofelijke 
kunsten zien. De jeugd kon zich verder nog uitleven 
met lasergamen en sporten op de Nintendo Wii. 
Het was een leuke dag, waar ongeveer driehonderd 
bezoekers op af zijn gekomen. De Soccer Show 
Down krijg nog een vervolg in de wijk. Bij Sport en 
Recreatie zijn er lessen te volgen. Kijk voor meer 
informatie achterin deze Nieuwland Nieuws bij de 
agenda.
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Wethouder Maarten Groene (links) met minister Eberhard van der 
Laan tijdens zijn bezoek aan Nieuwland.



Vanuit het Stadskantoor waar de minister was 
ontvangen, fietsten hij en de rest van het gezel-
schap naar de nieuwbouwlocatie ‘Over het Water’. 
Wethouder Yorick Haan en Seniorprojectmanager 
Nicolien de Heer gaven een toelichting op de nieuw-
bouwplannen en op de omgeving Parkweg Noord. 
Vervolgens fietste het gezelschap via de Johan 
de Wittsingel naar de Turkse bakkerij Hicret op 
de Nolenslaan. Daar sprak de minister met lokale 
ondernemers over de ontwikkeling van het onderne-
mersklimaat in Schiedam Nieuwland. 

Meidenvoetbal
In de voetbalkooi tegenover het Dreesplein trap-
ten Van der Laan en wethouder Maarten Groene 
een balletje mee met het meidenvoetbal. Dit, naar 
aanleiding van de de kick-off voor meer sport in de 
wijk die net de dag ervoor had plaatsgevonden op 
het Dreesplein. Daarbij was met succes gebruik 
gemaakt van het vouchersysteem. Na de wedstrijd 
ontving de minister een T-shirt met handtekeningen 
van de voetbalmeiden. “Die heb ik dan alvast voor 
als jullie wereldkampioen worden”, lachte Van der 
Laan.

Taalcoaches
In het wijkcentrum sprak hij met een aantal men-
sen van de bewonersvereniging en de regiegroep 
Vouchers over het vouchersysteem. Er volgde een 
presentatie over het project voor Antilliaanse man-
nen, een discussie over de wijkgerichte inburgering 
en de kick-off van van het project taalcoaches. Na 
het vertonen van een korte film ondertekenden de 
bij dit project betrokken partijen met de wethou-
der een convenant. De tien partijen zijn Marianne 
van Twist van Seniorenwelzijn, Bart de Leede 
namens SWS Welzijn, Leen Butter namens de 
gemeente, alle ROC’s (Albeda, Zadkine en Kaleos), 

Vluchtelingenwerk, Humanitas, het Gilde en 
Steunpunt Vrijwilligers.

Oplossen
Na een korte toespraak van Maarten Groene kreeg 
de minister een fles Schiedamse jenever aangebo-
den. Toen was het tijd voor een hapje en drankje voor 
iedereen. Minister Van der Laan toonde zich tevreden 
over de ontwikkelingen in de wijk en concludeerde 
dat de Nieuwlanders de juiste spirit hebben. “Als het 
tegen zit doen ze hier nóg harder hun best”, zei hij. 
“Problemen zijn er om op te lossen.”

Van der Laan ontmoet 
de spirit van Nieuwland

Minister fietst 
door de wijk
Op maandag 15 juni bracht minister 
Eberhard van der Laan een bezoek 
aan Nieuwland. Hij was zichtbaar 
onder de indruk van de betrokkenheid 
van de bewoners bij hun wijk.
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VOORJAARSBRUNCH EN 
BUURTBARBECUE GROOT SUCCES
Over de vouchers en het aanvragen ervan heeft u al vaak kunnen lezen in Nieuwland 
Nieuws. De voorjaarsbrunch van het Schuttersveld en de buurtbarbecue op de Nieuwe 
Damlaan, die door middel van vouchers zijn gerealiseerd, waren een groot succes. 
Een korte impressie.

Op zaterdag 30 mei vond de voor-
jaarsbrunch plaats op het bin-
nenterrein van het Schuttersveld. 
Op tien lange tafels was allerlei 
lekkers uitgestald: van turkse 
pizza’s en broden, gevulde brood-
jes, salades, sauzen, eieren en 
natuurlijk ook Hollandse ‘snee-
tjes’ en broodbeleg. Het weer 
was niet overdreven warm maar 
het was gezellig toeven zo onder 
de parasols. Voor de ruim tach-
tig kinderen die er waren was 
ook nog een groot springkussen 

neergezet. Een feestje dus!

Op zaterdag 20 juni was er nog 
een leuk burenevenement: een 
buurtbarbeque op de Damlaan 
voor Damlaners en bewoners van 
de Honnerlage Grete-flat.
Aan de waterkant stonden drie 
tenten opgesteld met daarin een 
lopend buffet. Er was voor ieder 
wat wils: standaard barbecue-
vlees, halal vlees en vegetarisch 
eten. En verder nog sauzen, 
aardbeien, stukjes appel, meloen, 

komkommer en salade. Een hele 
hoop lekkere dingen dus. 

Er waren zeker rond de honderd 
mensen aanwezig. Een van de 
bewoners maakte de boel nog 
wat gezelliger door vanaf zijn 
balkon een muziekje te laten 
klinken. Het feest eindigde om 
20.00 uur. Een feestje dat voor 
herhaling vatbaar is vonden 
velen. 
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Vorig jaar mei startte in wijkcentrum Dreesplein 
een inloopavond voor Antilliaanse mannen. 
Aanleiding was het feit dat deze mannen al 
geruime tijd ‘iets te gezellig’ rondhingen op de 
Nolenslaan. Door omwonenden, het winkelend 
publiek en de winkeliers werd hen dat niet in dank 
afgenomen. De inloopavond betekent dat ongeveer 
twintig van deze mannen elke donderdagavond 
domino spelen in het wijkcentrum in plaats van 
dat ze buiten op straat hangen. De overlast voor 
omwonenden is verminderd en de mannen hebben 
nu hun eigen ontmoetingsplek. De heren wilden 
graag iets aardigs terug doen voor de wijk en zo 
organiseerden zij een klein Antilliaans festival. 

CULTUREEL KAPITAAL
Op donderdagavond 2 juli werd dit festival 
geopend. Melvin Landburg, projectleider bij 
de Antilliaanse inloop vertelt over het project. 
Vervolgens neemt burgemeester Verver-Aartsen 
het woord. Ze vertelt dat ze de inloop een prach-
tig voorbeeld vindt van hoe de beste oplossingen 
gevonden worden: namelijk bij de doelgroep zelf. 
“Na veel overleg kwamen we met de mannen 
zelf uit op deze inloop. Hier hebben ze hun eigen 
plek. Dat is belangrijk want de vele culturen die 
Nieuwland rijk is moeten zich hier allemaal thuis 
voelen.” 

HANDEN UIT DE MOUWEN
Naast ontspanning is er ook aandacht voor allerlei 

problemen die de mannen kunnen hebben zoals 
met werk, inkomen, huisvesting of alcohol. De man-
nen op hun beurt willen ook een steentje bijdragen. 
Drie van hen zijn toegetreden tot buurtpreventie. 
Gerrit Ramazan: “We zijn al vanaf het begin bij het 
project en zijn er helemaal blij mee. Het was wel 
leuk geweest als de inloop iets langer zou duren. 
Er zijn veel mensen die mee willen doen en zoveel 
ruimte en tijd is er niet.” Glennford Winklaar gaat 
ook meedoen aan buurtpreventie: “Wij kennen de 
buurt goed en vinden het geweldig dat we nu de 
straat opgaan maar dan juist om iets voor de buurt 
te betekenen. De eerste vergadering hebben we 
gehad, en de bijbehorende jas hebben we zojuist 
gekregen. We hebben er zin in!.”

MISVERSTAND
Plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister van de 
Nederlandse Antillen de heer Sint Jago was ook 
aanwezig en is zeer enthousiast over het project. 
“In de Antilliaanse cultuur willen mensen graag 
bij elkaar staan en lekker hard praten, grappen 
maken en elkaar plagen. Op niet-Antillianen komt 
het soms ruzieachtig over. Daarom is het zo goed 
dat dit project er is; de mannen hebben een plek en 
tegelijkertijd willen we over en weer begrip kweken 
voor elkaars cultuur. 
Tegen de Nieuwlanders zeggen we: Bonbini. Ofwel: 
Welkom!”

ANTILLIAANS FESTIVAL DREESPLEIN
Op 2 en 4 juli vond de opening plaats van ‘De Antillen openen haar deuren.’ Een twee-
daags festival dat was georganiseerd door de ‘mannen van de Nolenslaan’. Daarmee 
werd ook de officiële aftrap gegeven van het inloopproject voor deze Antilliaanse mannen.

Burgemeester Verver-Aartsen met Glennford Winklaar (links) en 
Gerrit Ramazan.
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een 
laagdrempelig en toegankelijk inlooppunt voor 
ouders en kinderen en jongeren tot 19 jaar. In 
het CJG zorgen jeugdartsen, verpleegkundigen 
en andere hulpverleners er met elkaar voor dat 
opvoeden net even gemakkelijker wordt. Deze 
specialisten zitten onder één dak. Dat versoepelt 
de samenwerking. Ook andere professionals die 
zich bezighouden met de jeugdgezondheidszorg en 
jeugdhulpverlening zijn partner van het CJG. Zelfs 
al tijdens uw zwangerschap werken wij met zieken-
huizen, verloskundigen en kraamzorginstellingen 
samen. 

U als ouder komt er voor uw bezoek aan het con-
sultatiebureau, voor het wegen van uw kind en voor 
onderzoek naar de groei en ontwikkeling. Uw kind 
gaat er gedurende de schooltijd op bezoek bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 
Maar het CJG is er ook voor u als het thuis even 
niet lekker loopt. Om wat voor reden dan ook. 
Dat is niet altijd te wijten aan grote problemen. 
Een onwillige peuter. Een opstandige puber in 
huis. Of uw kind dat wordt gepest op school. 

Zorgen, die het opvoeden en opgroeien wel een 
stukje lastiger maken. 

Omdat het CJG veel verschillende specialisten 
kent, is er bijna altijd wel iemand die u kan onder-
steunen. En als dat nodig is, raadpleegt het CJG 
zijn brede netwerk van instanties die zich met 
jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening 
bezighouden. Samen zoeken we naar een passende 
oplossing. Totdat we die hebben gevonden. 

Meer taalmogelijkheden voor Nieuwlanders
Het beheersen van de Nederlandse taal is bepalend voor de mate waarin je actief 
deel kunt nemen aan de samenleving. Omdat veel Nieuwlanders van buitenlandse 
afkomst zijn, is taalonderwijs in Nieuwland heel belangrijk.

De gemeente is een project 
gestart in Nieuwland met het 
doel het taalonderwijs beter te 
organiseren en meer mensen 
te laten deelnemen. Met dit 
project ontwikkelt de gemeen-
te in samenwerking met de 
Nieuwlandse gemeenschap 
allerlei nieuwe methoden. Zo 
loopt er nu bijvoorbeeld een pilot 
bij basisschool ’t Meesterwerk. 
Via de school kunnen geïnteres-
seerden in taalonderwijs meer 

informatie krijgen over de moge-
lijkheden. Ook start binnenkort 
een eerste cursus op de school 
zelf. Wanneer deze aanpak suc-
cesvol blijkt, kan deze worden 
uitgebreid naar andere plekken 
in de wijk. Na de zomer zal de 
gemeente verder in gesprek gaan 
met zelforganisaties, professio-
nals en bewoners van Nieuwland 
over dit project en de mogelijk-
heden voor verdere samenwer-
king onderzoeken. 

Samen zoeken naar een passende oplossing
Sinds kort zijn de deuren geopend van het Centrum voor Jeugd en Gezin in 
Schiedam. U kunt hier terecht als u vragen heeft over opvoeding en opgroeien  en 
hier begeleiding en hulp bij nodig heeft. 

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het CJG? 

Kijk dan op www.cjgschiedam.nl of bel met  010 - 273 0022.

Centrum voor Jeugd en Gezin, Noordvest 20, Schiedam 

Heeft u interesse in de oplei-
ding? Kom dan voor meer 
informatie naar het inburger-
loket op het Stationsplein. Dit 
is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 8:30-12:30. 
Telefonisch is het loket op 
werkdagen (van 8:30-17:00 uur) 
te bereiken op 010 - 246 61 28. 
Voor meer informatie over het 
project, bel dan met Maudy 
Keulemans op 06 480129898.
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Op initiatief van basisscholen 
’t Meesterwerk en de Wieken is 
zeven jaar geleden het plan opge-
vat om de binnenterreinen aan te 
pakken. Er moest een fijne speel – 
en leeromgeving komen voor zowel 
de scholen als de wijk. Ook TOS 
(Thuis op Straat) moest hierin een 
plaats toebedeeld krijgen.
Na vele overleggen met gemeente, 
politie, wijkbewoners, Woonplus 
en TOS is er uiteindelijk een mooi 
plan ontstaan. Tijdens een avond 
die door het bewonersplatform 
was georganiseerd is het plan 
gepresenteerd. Alle betrokken par-
tijen hebben flink geïnvesteerd in 
deze plannen. Deze werden later 
nog wel gewijzigd, maar in mei 
2009 konden dan toch de laatste 
onderdelen van het plan worden 
afgerond. Op het resultaat mogen 

we trots zijn! 
Omdat wij zo blij zijn met onze 
vernieuwde omgeving en weten 
hoeveel tijd dit traject gekost 
heeft, organiseren wij een officiële 
opening gevolgd door een feestje.

PROGRAMMA
10.00 uur Officiële opening voor 
bewoners en genodigden met 
muziek. Na de opening is er gele-
genheid tot ontmoeting tussen 
bewoners, scholen en de betrokke-
nen bij  het project onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
10.00 tot 14.00 uur Spelletjes en 
culturele activiteiten voor de kin-
deren van het Meesterwerk en de 
Wieken. 

De kinderen van de scholen, vier-
honderd bij elkaar, gebruiken de 

nieuwe omgeving voor allerlei 
spelletjes en culturele activiteiten. 
Om er een leuk en geslaagd feest 
van te maken, is veel hulp nodig. 
Ouders, buurtbewoners, opa’s en 
oma’s;  iedereen kan helpen bij 
het begeleiden van activiteiten of 
het uitdelen van eten en drinken. 
Helpende handen worden zeer op 
prijs gesteld en zijn hard nodig.

Wilt u meehelpen? Meldt u aan 
bij: Ton Claassens van ’t Meester-
werk (010-4736787),  Saskia Mak 
van De Wieken (010-4738570) of bij 
Samen Buurten (010-2467433). 
De bewoners krijgen na de zomer-
vakantie een uitnodiging. De 
medewerkers van Samen Buurten 
en Woonplus zijn ook aanwezig op 
het openingsfeest.

Op deze zonnige donderdagmid-
dag is het dan zover; twee molen-
wieken staan afgebeeld in de 
bestrating van de Noordvestsingel. 
Gemeenteraadslid Ada Valk legt 
bij de feestelijke onthulling uit 
hoe Inge van Haastert de speci-
ale commissie die was ingesteld 
door de gemeenteraad had weten 
te overtuigen. “Zij kwam binnen 
zeulen met het materiaal waarmee 
zij het kunstwerk wilde maken: 
een tas vol stenen en betonnen 
klinkers”, vertelt Ada Valk. “De 
energie en de wil om iets goeds te 
maken straalden ervan af”. Ada, 

haar collega-raadslid Pauline 
Geurtsen en Inge snijden vervol-
gens samen de prachtige taart aan 
die klaar staat. Na afloop brengt 
een fluisterboot de genodigden 
naar de overkant van het water. In 
de museummolen staat voor ieder-
een een drankje klaar en kunnen 
de liefhebbers bovenin nog genie-
ten van een schitterend uitzicht op 
Nieuwland.

Cultuurscout Rob Dijkstra bege-
leidt het gezelschap vervolgens 
naar De Huiskamer op het stad-
serf. Deze stadswandeling voert 

langs het Centrum 
Beeldende Kunst 
waar een tentoonstelling van 
Inge’s werk is ingericht. Binnen 
geeft zij een toelichting op zowel 
haar schilderijen als op het nieuwe 
kunstwerk. Schiedam is weer een 
paar prachtige molenwieken rijker!

Feestelijke opening 
binnenterreinen
Op 10 september worden de vernieuwde binnenterreinen 
feestelijk geopend. De opening wordt verzorgd door de scholen; 
‘t Meesterwerk, de Wieken, Woonplus, Het Puttertje en enkele 
bewoners. Doel van de feestelijkheden is: Ontmoeten.

Culturele happening voor Nieuwland

Feestelijke onthulling molenwieken
De afgelopen maanden heeft u in Nieuwland Nieuws het proces van kunstproject ‘De 

Molenwieken’ kunnen volgen. Op donderdag 25 juni zijn de wieken feestelijk onthuld.



Buurtagent Rein Hendriks
Rein Hendriks is sinds 2005 werkzaam bij de politie Rotterdam-
Rijnmond. De eerste drie jaar in Vlaardingen en sinds een jaar in 
Schiedam-Nieuwland. Hij stelt zich even voor.

Sinds maart 2009 is buurtagent Angelique van 
den Heuvel langdurig afwezig. Zij is de buurtagent 
van Nieuwland-Noord (omgeving Johan 
de Wittsingel en Louis Raemaekersstraat) en de 
’s-Gravelandsepolder. Omdat we het bij de politie 
belangrijk vinden dat elk gebied een aanspreek-
punt heeft, neem ik tot haar terugkomst de wijk van 
Angelique waar. 

Het was aanvankelijk wel even wennen voor mij hier 
in Nieuwland, want de grootstedelijke problematiek 
is hier zichtbaarder dan waar ik daarvoor werkte. 
Maar dat maakt het werk tegelijkertijd ook wel 
interessant en uitdagend. Samen met bewoners en 
alle organisaties in de wijk wil ik de komende tijd 
investeren in dit mooie stukje Nieuwland. Hiervoor 
is het actief meedenken en handelen door burgers 
van cruciaal belang. U bent als burger immers 
onze grootste informatiebron! Daarom start ik bin-
nenkort samen met Woonplus een spreekuur op 
donderdagmiddag in de buurtpost aan de Donker 
Curtiusstraat. Hierover wordt u nader ingelicht door 

Woonplus. Daarnaast zijn we als politie bereikbaar 
via telefoon, internet en buurtlink.nl.

Heeft u zaken die spelen in uw wijk, aarzelt u dan 
niet om contact op te nemen met mij. We maken dan 
een afspraak bij u thuis, op het bureau of op een 
andere locatie.

Als u belt met 
0900-8844 en mijn 
naam doorgeeft 
krijg ik een e-mail 
met het verzoek u 
terug te bellen. 
En mocht u mij 
in de wijk zien, 
spreek mij dan 
vooral aan!

EVEN
VOOR-

STELLEN

Enkele bewoners hebben via een 
voucher geld aangevraagd voor een 
Social Sofa. Een social sofa is een 
comfortabele straatbank, die in alle 
gewenste patronen gemozaïekt kan 
worden. Het is de bedoeling dat er een 
bank op het Dreesplein gezet wordt, 
en eentje op het Wibautplein.
Het ontwerp voor het Dreesplein is 
inmiddels klaar; voor het Wibautplein 
zal een ontwerpwedstrijd uitgeschreven 
worden.

De banken moeten natuurlijk van mozaïek voorzien worden, en dat... gaan de wijkbewoners zelf doen 
tijdens het Nieuwlandfestival op 12 en 13 september.

Hebt u zelf mozaïek als hobby, of vindt u het leuk om bij de social sofa’s betrokken te worden? 
Neem dan contact op met de wijkwerker van Nieuwland, Christine Pauw, tel: 0634553840  of per 
e-mail cpauw@swswelzijn.nl  

Social sofa’s in Nieuwland
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OPBOUWWERKERS
SONOR heeft definitief afscheid genomen. Daar is veel om te doen geweest. 
De nieuwe opbouwwerkers van Stichting Welzijn Hoogvliet (SWH) zijn de 
afgelopen maanden ingewerkt en stellen zich graag aan u voor. 

EVEN
VOOR-

STELLEN

Orhan Zengin is opbouwwerker in Nieuwland voor 
24 uur. Hem zult u het meeste tegenkomen in de 
wijk. “Na mijn studie werkte ik als jongeren-  en 
volwassenenwerker in Rotterdam en later als coör-
dinator van een wijkcentrum”, vertelt hij. “Op dit 
moment werk ik zowel in Hoogvliet als in Schiedam 
als opbouwwerker. Zelfredzaamheid van mensen 
wordt steeds belangrijker. In Nieuwland zie ik veel 
kwaliteit en enthousiasme onder de bewoners. Dat 

is prachtig. Samen 
met mijn collega’s 
Amy en Cornelis wil 
ik bewoners bijstaan 
om nog beter samen 
te werken en goede 
plannen te ontwikke-
len voor de wijk. Mijn 
deur staat altijd open 
voor mensen die wat 
willen!”  

Peru
Sinds twee maanden is ook Amy Niestadt opbouw-
werker in Schiedam. Amy: “Ik heb de opleiding 
Culturele Maatschappelijke Vorming afgerond. 
Eigenlijk ben ik opgeleid als sociotherapeut, maar 
ik ben later van gedachten veranderd. Na afloop 
van mijn studie ben ik namelijk naar Peru vertrok-
ken. Daar heb ik sociale projecten opgezet in een 
weeshuis. Met een aantal vrijwilligers hebben 
wij voor alle 
weeshuizen in 
de omgeving 
een gezamen-
lijke zang- en 
danswedstrijd 
georganiseerd. 
Geweldig was 
dat! Het organi-
seren en samen-
werken met men-
sen beviel me zo 

goed in Peru dat ik terug in Nederland hier ook dat 
soort werk wilde doen. In Schiedam werk ik in ver-
schillende wijken; Groenoord, Kethel, Sveaparken, 
Spaland en Nieuwland. Voor Nieuwland zal ik acht 
uur in de week beschikbaar zijn om projecten te 
begeleiden.”

Leefomgeving
Cornelis Boutestijn 
is het derde nieuwe 
gezicht in de wijk. 
Als opbouwwerker 
is hij behalve in 
Nieuwland ook actief 
in de wijken Oost en 
West. Cornelis: “Ik 
ben een jaar of tien 
geleden opgeleid 
als fotograaf. Toen 
al was ik erg geïn-
teresseerd in het thema ‘de mens in zijn of haar 
leefomgeving’. Als lid van een bewonersorganisa-
tie in Delfshaven leerde ik hoe belangrijk de inzet 
van bewoners is om de leefbaarheid te verbeteren. 
Ik heb als zelfstandig ondernemer gewerkt en ook 
als vormgever bij een grote krantenuitgever, maar 
overal merkte ik dat ik de sociale kant van het werk 
uiteindelijk het belangrijkst vond. Met dat motief 
ben ik in Schiedam als opbouwwerker aan de slag 
gegaan.” 

Zichtbaar
De nieuwe opbouwwerkers hebben al persoonlijk 
kennis gemaakt met bewoners en andere profes-
sionals in de wijk. Orhan: “Wij kijken ook of er 
bewoners zijn die graag iets willen doen maar nog 
niet zichtbaar zijn in de wijk. Dus: Heeft u vragen 
of goede ideeën? Neemt u dan vooral contact met 
ons op!”

Opbouwwerk Buurtprojecten 
(bij Bewonersvereniging Wonen en Leven)
Nieuwedamlaan 646  
tel: 06-462 617 93  o.zengin@buurtprojecten.nl
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Om half een werd de officiële 
opening verricht door Bobby 
Scheepe en Darius Spencer, 
wijkprocesmanagers van West 
en Nieuwland. De speeltuin was 
mooi versierd met ballonnen. Er 
waren al veel kinderen aanwe-
zig. Thijs en Isabel  knipten het 

touw door waarna de ballonnen 
de lucht in zweefden. Buiten de 
bestuursleden, de kinderen, en 
het netwerk kwamen ook verte-
genwoordigers van de Moskee 
(de naaste buurman) een kijkje 
nemen. In de toekomst willen de 
speeltuinmedewerkers en deze 
buurman gaan samenwerken 
voor de kinderen in de wijk. Na de 
toespraken kwamen de cadeaus. 
Vijf opblaaszwembaden, groot en 
klein, voor de warme dagen. 

De kinderen kregen een stem-
pelkaart, waarmee ze konden 
koemelken, poortjesballen, puz-

zelen, stokvangen, doelschieten, 
springen op een springkussen, 
popcorn halen en grabbelen uit 
een ton. Je kon ook een hennabe-
schildering krijgen, haarvlechten 
en geschminkt worden.

NIEUWS UIT DE WIJK

Heropening speeltuin en speeleiland
Op zaterdag 20 juni werd de speeltuin ‘Het Speeleiland’ officieel heropend. Op deze openingsdag 
was het bewolkt en viel er af en toe een zomers buitje, maar dat kon niemand wat schelen. 

>  ... Nieuwland sinds begin dit jaar een cultuurscout heeft? Rob Dijkstra 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  Meer informatie over de cultuurscout vindt u op de website van 
Nieuwland, www.nieuwland-schiedam.nl.

>  ... de kinderen van de Wieken geld hebben opgehaald voor een nieuw schoolplein?

>  ...er van 28 juli tot en met 14 augustus 2009 een Senioren Zomerschool is? Dit op de Burgemeester 
Honnerlage Gretelaan 57 is gevestigd? Er nog steeds een Ouderenadviseur zit op bovenstaand adres? 
Deze bereikbaar is op 010-2486888?

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

>  ...u op www.nieuwland-nieuws.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. 

WIST
U DAT?

Speeltuinvereniging 
‘Het Speeleiland’ 
Geopend: dinsdag tot en 
met vrijdag 10.00-17.00 uur en 
zondag 11.00-17.00 uur. 

Lid worden van de 
Speeltuinvereniging?  
Of meehelpen als vrijwilliger? 
Meld u dan bij beheerder 
André de Groot. 
Dr. Schaepmansingel 51, 
3118 XH  Schiedam, 
telefoonnummer 010-4719704.
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K I N D E R PA G I N A

TOS (Thuis op Straat) organiseert in de zomervakantie (maandag 
13 juli 2009 t/m vrijdag 21 augustus 2009) weer zes weken lang allerlei 
activiteiten op verschillende locaties. 
De eerste en de laatste week is dat in samenwerking met SWS 
Kinderwerk. De overige 4 weken worden door TOS georganiseerd. 
Wekelijks is er een spetterend programma met heel veel sport en 
spel, afwisselend in alle wijken van Schiedam.
De Thema’s van dit jaar zijn:
1. Wij komen naar je toe
2. Telekids
3. Olympische Spelen
4. Pimp my Day
5. Romeinen en Godinnen
6. Feest

ADRESSEN IN 
NIEUWLAND

Buurtbemiddeling Nieuwland
Buurtpost Donker Curtius
Donker Curtiusstraat 94
3119 TD Schiedam
Telefoon (010) 246 96 00
buurtbemiddeling@devijf.nl
spreekuur: dinsdag van 10.00 - 12.00 
uur

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

Zomerspetterz in de vakantie

Zomervakantie op het ‘Schuttersveld’

De activiteiten van de ‘Ogen van het Schuttersveld’ stoppen 
gedurende de zes weken schoolvakantie. De deelnemende kinderen 
hebben zich dit jaar geweldig ingezet om de leefomgeving schoon 
te maken en schoon te houden. Ook hebben zij elke week de prul-
lenbakken geleegd. Wat zij hierin aantroffen zult u verbazen. Dit 
was o.a. een beplast kindermatrasje, vier grote tafelpoten, een open 
verfbus met een restant verf, verfrollers, messen, schoenen, gebro-
ken tegels enz. U begrijpt dat deze dingen niet door kinderen achter-
gelaten zijn. Laten alle bewoners, kinderen en ouderen met elkaar 
proberen om tijdens de zomervakantie het terrein niet te vervuilen 
en alles een beetje schoon te houden. De kinderen van de ‘Ogen van 
het Schuttersveld’ kunnen dan met een gerust hart vakantie houden 
en zullen hierna met plezier hun mooie taak weer op zich nemen.

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL. 

Alle activiteiten zijn van 13.00 t/m 16.00 uur. Het gehele programma kan je vinden op 
www.tosschiedam.nlVoor meer info tel. (010) 273 48 51 (Dineke van Leeuwen)
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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

Buurtprojecten, Opbouwwerk 
Nieuwland
p/a Wonen en Leven
Nieuwe Damlaan 646
Orhan Zengin 
Telefoon 06 462 617 93 
o.zengin@buurtprojecten.nl

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 (010) 885 15 55

Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
Telefoon (010) 204 51 00

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

SWS WELZIJN/ WIJKCENTRUM DREESPLEIN
Summer Madness
Prinses Beatrixpark – Parkweg
Zomeractiviteiten voor jongeren 
In de eerste en laatste week van de vakantie zijn er vele activiteiten. In de tussenliggende weken 
organiseert SWS Jong bovendien allerlei activiteiten in de wijken zelf.

Augustus
17 Play Day, lasergame, rodeostier, trampoline, levend tafelvoetbal, 
levend bowlen 17.00 uur – 22.00 uur
18 Ladies day,  fotoshoot met professionele visagisten  
maximaal 25 dames, opgeven bij Mariska Silvius tel. 0634553803 
20 voetbaltoernooi tussen jongeren en jongerenwerkers,  17.00 uur  – 22.00 uur
21 Baki Night, afsluiting Summer Madness ,optredens van Dr. Johnny Love and McAldrin, 
Capoeira,Exclusivez, Ashwin Jaydee, Aurora, Raziek, Crazy A, Lots of DJ’s, barbeque. 
17.00 uur – 00.00 uur. Meer info op www.summer-madness.nl

September 
5  Iftar Maaltijd op het plein voor ca. 300 personen. 19.00 uur – 22.00 uur gratis
12 Tijdens het Nieuwland Festival werving deelnemers wijksoap
27 Suikerfeest
 
Oktober
Buurtfeest Joop den Uyllaan
 

TOS (EN SWS)
Zomerspetterz
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar, elke werkdag (tijdens de zomervakantie), 13.00- 15.00 uur, 
bij jou in de wijk.

OUDER EN KINDCENTRUM
Deze zomer elke ochtend activiteiten. Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

In augustus
•Dinsdag 04:  Overdrijven (Ik kan heel goed...)
•Donderdag 06:  Creatief (tekenen)
•Dinsdag 11:  Omgaan (met) en uiten van boosheid
•Donderdag 13:  Creatief (Mandala)
•Dinsdag 18:  Communicatie 3
•Donderdag 20:  Creatief (schilderen)
•Dinsdag 25:  Ontspanning
•Donderdag 27:  Creatief

SPORT & RECREATIE
Soccer Show Down (Skills and Tricks Voetbal)
Gymzaal Piersonstraat 9
2 september   (15.30 - 18.30 uur)
9 september   (15.30 - 18.30 uur)
16 september (15.30 - 18.30 uur)
23 september (15.30 - 18.30 uur)
30 september (15.30 - 18.30 uur)
7 oktober        (15.30 - 18.30 uur)

Judolessen:
Een periode van 9 weken (lessen), start op woensdag 14 oktober
Materiaal (matten) en judopakken beschikbaar. 
Elke woensdag van 15.30-16.30 uur. Mocht de belangstelling erg groot zijn, 
dan volgt nog een uur les van 16.30 – 17.30 uur. 
Lokatie: Gymzaal Piersonstraat

SENIORENWELZIJN
Deze zomer is De 5 Molens dagelijks geopend van 9.00 – 16.30 (maandag tot en met vrijdag) 
warme maaltijd  tussen 12.00 en 13.00 uur voor € 5, 70

AGENDA
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Mail de oplossing vóór 1 september 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
ADJE               
ANTILLEN           
BALKUNSTENAARS     
BINNENTUINEN       
BUURTPREVENTIE     
CULTUURSCOUT       
DOMINO             
EXPOSITIE          
GEZIN              

HEROPENING         
INBURGEREN         
INBURGERING        
INLOOP             
JEUGD              
MEESTERWERK        
MINISTER           
MOLENWIEKEN        
MOZAIEK            

NIEUWLANDFESTIVAL  
ONTHULLING         
OPTREDEN           
REPTIELENWORKSHOP  
SOCIAL SOFA         
SPEELTUIN          
SPORTEN            
STADSWANDELING     
TAALCOACHES        

TAALTUIN           
VOETBALKOOI        
VOUCHERS           
WETHOUDER          
WIBAUTPLEIN        
WIJKPROCESMANAGER   
ZOMERACTIVITEITEN  

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 
E. PEHLIVAN IS DE   

GELUKKIGE WINNARES
Zij heeft inmiddels 

haar prijs 
ontvangen.

Oplossing  vorige puzzel: Beter in je vel met supersterk bij ‘t Meesterwerk. 


