
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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GROTE OPKOMST WAP-AVOND
NIEUWLAND OP DE GOEDE WEG
Op 28 januari 2010 vond in het gebouw van Scholengemeenschap Spierings-
hoek de jaarlijkse bewonersbijeenkomst plaats. Ook dit keer toonden 
bewoners een grote betrokkenheid bij hun wijk. 

Gemeente Schiedam en 
Woonplus organiseren jaarlijks 
een bewonersbijeenkomst in 
het kader van het Wijk Actie 
Programma Nieuwland (WAP). 
Dit is het actieplan dat in het 
kader van de ‘40-wijken-aanpak’ 
is opgesteld door de gemeente 
Schiedam en woningcorporatie 
Woonplus Schiedam in samen-
spraak met bewoners, onderne-
mers en andere partners in de 
wijk. 

Inbreng bewoners
Het eerste deel van de avond werd gepresenteerd door Quintis Ristie, bekend van ondermeer 
‘Raymann is Laat’ en de Lassie rijstreclames. Met zijn bekende kreet ‘Soko Sokoooo!’ (dat zoiets 
betekent als: ‘laten we het gezellig maken, laat het feest maar beginnen’) gaf hij de aftrap. Op 

onnavolgbare wijze gaf Quintis het woord afwis-
selend aan wethouder Maarten Groene en Bob 
Venhuizen, directeur- bestuurder van Woonplus. 
Zij vertelden over wat er het afgelopen jaar al is 
bereikt. Maarten Groene noemde als voorbeeld 
de Nolenslaan die ingrijpend is opgeknapt. Bob 
Venhuizen benadrukte dat de inbreng van de 
bewoners en ondernemers in Nieuwland onmis-
baar is in het Wijk Actie Programma. “Wij kunnen 
van alles bedenken zo achter ons bureau, maar 
liever vragen we het aan de mensen zelf, die hier 
wonen en leven. Die weten heus wel wat écht 
nodig is.” 
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Projecten
Tijdens de avond werden enkele 
projecten toegelicht, zoals het 
project voor Antilliaanse man-
nen, het Ouder Kind Centrum, 
seniorenhuiskamer ’t Puttertje, 
het Cruyffcourt en de atletiek-
baan op het binnenterrein bij De 
Meesterstraat. Enkele project-
leiders werden vervolgens geïn-
terviewd over hun projecten. 
Ook werd een vooruitblik gege-
ven op de projecten die voor 
2010 in de planning staan en 
werd er een discussie gevoerd 
met de zaal.

Nieuwland-spel
Na de pauze werd de kennis getest van de Nieuwlanders over hun eigen wijk. Dat gebeurde met het 
spel ‘Ik hou van Nieuwland’. De twee ‘strijdende’ teams gedroegen zich alsof hun leven ervan afhing, 
en dat leverde hilarische momenten op. De avond werd afgesloten met een item over het voucher-
systeem waarmee vorig jaar een start is gemaakt. Zoals bekend heeft het ministerie van VROM geld 
beschikbaar gesteld om overal bewonersinitiatieven te ondersteunen. Bewoners besteden dat geld 
zelf aan ideeën die -ook door bewoners- zijn ingediend met een aanvraagformulier dat een ‘voucher’ 
wordt genoemd. De brassband die ook dankzij een voucher was opgezet gaf een wandelend optreden 
en bewoners die ook een voucher hadden ingediend volgden de muzikanten met een afbeelding van 
hun project in een vrolijke optocht. Enkele plannen werden vervolgens toegelicht en bewoners werden 
door de wethouder opgeroepen om ook dit jaar weer veel plannen in te dienen. 

Landelijke erkenning
Op de Kwaliteitskaartenwaaier Bewonersparticipatie Krachtwijken scoorde Nieuwland dit jaar een 
8,5. Landelijk gezien is dat één van de hoogste scores. Vorig jaar was dat nog een 7. Deze waaier 
wordt samengesteld door het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA), een onaf-
hankelijk, landelijk bewonersplatform. Nieuwland is op de goede weg. 

Wilt u meer informatie over 
het Wijk Actie Programma? 
Heeft u een goed idee en wilt 
u een voucher aanvragen? 
Kijk dan even op
www.nieuwland-schiedam.nl  
Voucherformulieren zijn ook 
verkrijgbaar bij de gemeente 
of wijkcentrum Dreesplein.
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BOUWRIJP MAKEN ‘DE VIJF 
MOLENS’ BIJNA VOLTOOID
In maart wordt de nieuwe buitenruimte van nieuwbouwproject De Vijf Molens 
opgeleverd. Tenminste, als het weer ook meewerkt. 

In september 2009 zijn de uitvoeringswerkzaamheden van het inrichtingsplan van het nieuwbouwproject 
De Vijf Molens gestart. Daarin is onder meer de bestrating, beplanting en plaatsing van het straatmeu-
bilair van zowel de omliggende buitenruimte als het binnenterrein van De Vijf Molens, opgenomen. De 
afgelopen periode  is het werk geregeld gehinderd door vrieskou en sneeuwval, waardoor de afronding 
van het project iets meer tijd heeft gekost dan verwacht. Als het weer meezit, gaat het dan hopelijk toch 
lukken in maart.

In het ontwerp van het nieuwbouwproject en de inrichting van de buitenruimte is rekening gehouden met 
verschillende belangen en wensen in de buurt. Eerst is de straatverharding verwijderd en is de riolering 
aangepast en vernieuwd (onder meer door de aanleg van een gescheiden stelsel). Vervolgens is de straat 
herbestraat en voorzien van nieuwe tegels, banden, 
keerwanden en kolken. Daarnaast zijn plantvak-
ken aangelegd, die voorzien zijn van nieuwe bomen 
en struiken en is verschillend straatmeubilair 
aangelegd; zoals fietsnietjes, paaltjes, et cetera). 
Tenslotte zijn hekken en afscheidingen geplaatst.  
De projectleider Beheer Openbare Ruimte, de heer 
P. Bakker, is blij met de stand van zaken: “Zowel 
met de uitvoering en  de planning als met het aan-
komende eindresultaat kunnen we goed aankomen. 
De 5 Molens gaat een mooi plaatje worden!”. 

Het belangrijkste doel van de 
bazaar was mensen enthousiast 
te maken voor het leren van de 
Nederlandse taal en hen te laten 
zien welke mogelijkheden hier-
voor zijn. De verschillende orga-
nisaties  presenteerden hun cur-
sus als ‘Taal +’.  De plus brengt 
tot uitdrukking dat het leren van 
de Nederlandse taal belangrijk 
is, maar niet op zichzelf staat. 
Wie een taal spreekt kan ook 
meedoen in de maatschappij. 
De feestelijke bazaar werd druk 
bezocht. De bezoekers werden 

actief aangesproken en  kwamen 
zeker niet alleen voor de vrolijke 
muziek en de lekkere hapjes.

Zo’n veertig mensen hebben 
zich op deze dag aangemeld om 
een cursus Nederlands te gaan 
volgen. Veel mensen hebben een 

aanmeldkaart meegenomen. Ook 
de organisaties die meededen 
hebben goede zaken gedaan: 
• Sezer consult heeft vijf 
   nieuwe ambassadeurs
• vier nieuwe taalcoaches 
   voor het Taalcoach project
• twaalf personen gaan mee 
   met ‘Samen Wandelen’
• twee vrijwilligers voor 
   Vluchtelingenwerk
Kortom, het was een geslaagde 
dag met Hollandse sneeuw in 
een tropisch jasje. 

Taalbazaar  
Op zaterdag 30 januari 2010 werd op de Mgr. Nolenslaan een Taalbazaar ge-
organiseerd. Alle taalcursussen in de wijk Nieuwland werden er gepresenteerd. 
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De veiligheid en leefbaarheid in de P.J. Troelstra-
laan en omgeving zijn vooruit gegaan. Maar er is nog 
genoeg te doen om ook in 2010 de ingeslagen weg 
te blijven volgen. Dat blijkt uit een enquête die in de 
tweede helft van 2009 is gehouden in de omgeving 
van de Troelstralaan.
Uit de enquête blijkt dat buurtbewoners vinden 
dat niet alleen jongerenoverlast, maar ook andere 
problemen in de openbare ruimte, zoals rommel op 
straat vaak voor komen. 
Daarnaast kan de beleving van veiligheid nog verder 
verbeterd worden, net als de zichtbaarheid van de 
politie. Belangrijk in de aanpak zijn de ervaring en 
beleving van de bewoners van de P.J. Troelstralaan 
en omgeving. In de enquête is specifiek gevraagd 
naar de beleving van leefbaarheidheid en veiligheid 
in de wijk en de bekendheid met de genomen maat-
regelen. Met deze terugkoppeling over de enquête 
wordt gehoor gegeven aan de wens van buurtbewo-
ners hen te informeren en elkaar op de hoogte te 
houden. In totaal hebben 187 mensen de vragenlijst 
ingevuld. 

Belangrijkste uitkomsten
In de enquête is gevraagd welke problemen in de 
buurt volgens de buurtbewoners het meest voorko-
men. De top 5 bestaat uit: 
1. Rommel op straat 
2. Overlast van groepen jongeren
3. Overlast scooters/brommers
4. Parkeeroverlast
5. Vernieling/vandalisme

Wat is er allemaal al gedaan?
De afgelopen jaren heeft de gemeente onder regie 
van de afdeling veiligheid samen met politie, andere 
veiligheidspartners en het welzijnswerk hard gewerkt 
aan de verbetering van de veiligheid en leefbaar-
heid rond de P.J. Troelstralaan en omgeving. Deze 
gezamenlijke aanpak maakt onderdeel uit van het 
actieprogramma Veiligheid. Zo zijn er maatregelen 
getroffen, zoals het aanbrengen van extra verlichting, 

de inzet van het team Handhaving & Toezicht (Licht-
blauwe brigade) van de gemeente en extra inzet 
van politie en RET. Deze maatregelen hebben een 
positief effect gehad op de situatie in de P.J. Troel-
stralaan en omgeving. Was het aantal meldingen bij 
de politie in de eerste helft van 2007 nog 434, in de 
eerste helft van 2009 zijn de meldingen gedaald tot 
84. 

Uit de enquête bleek dat ongeveer 30% van de onder-
vraagden op de hoogte was van de aanpak van deze 
problemen. Dit kan natuurlijk beter. In de toekomst 
zal er meer informatieuitwisseling plaatsvinden met 
buurtbewoners. Getroffen maatregelen zullen uit-
gebreid onder de aandacht worden gebracht, onder 
andere via het Nieuwland Nieuws.
Uit de vraag “Hoe heeft de leefbaarheid en veilig-
heidssituatie in de Troelstralaan e.o. zich sinds begin 
2008 ontwikkeld?” blijkt dat ongeveer 30 % zegt dat 
de situatie is verbeterd. Door positieve ervaringen 
en informatie over de aanpak en de zichtbaarheid 
van genomen maatregelen is het de bedoeling dat dit 
cijfer zal toenemen 
in de toekomst.  

Veiligheidsenquête P.J. Troelstralaan en omgeving

VEILIGHEID STERK VERBETERD
De veiligheid en leefbaarheid in de P.J. Troelstralaan en omgeving zijn vooruit 
gegaan. Maar er is nog genoeg te doen om ook in 2010 de ingeslagen weg te 
blijven volgen. Dat blijkt uit een enquête die in de tweede helft van 2009 is 
gehouden in de omgeving van de Troelstralaan. 
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Tijdens het laatste wijkoverleg van Nieuwland 
kwam het verzoek van bewoners om meer uitleg 
over de aanpak van hennepteelt en de bijdrage die 
bewoners zelf kunnen leveren. Hennepkwekerijen 
zorgen voor verloedering in de wijk. Het kweken 
van hennep brengt risico’s met zich mee voor u en 
uw woonomgeving. Denk hierbij aan brandgevaar, 
wateroverlast en stankoverlast. Ook gaat de kweek 
van hennep vaak samen met belastingontduiking, 
diefstal van elektriciteit en uitkeringsfraude.
De gemeente pakt hennepkwekerijen daarom hard 
aan. De Schiedamse aanpak die in 2009 stadsbreed 
werd ingevoerd is ontwikkeld onder regie van de 
afdeling Veiligheid en in samenwerking met de poli-
tie, Eneco en Stedin, Woningcorporatie Woonplus 
en Brandweer Waterweg, Belastingdienst Rijnmond 
en het Openbaar Ministerie. Deze aanpak maakt 
onderdeel uit van het actieprogramma Veiligheid. 
Afgelopen jaar is gebleken dat deze werkt. In 2009
zijn er in Schiedam 68 hennepkwekerijen ontruimd 
en in totaal 17.265 planten in beslag genomen en 
vernietigd.

Kenmerken van een hennepkwekerij
• Beslagen of afgeplakte ramen en/of gordijnen
• Ramen die nooit open gaan en/of condens op 
   de ramen
• Het licht blijft de hele nacht branden
• Een constant zoemend/ronkend geluid 
• Stank 
• Lekkage 
• De bewoners zijn zelden thuis, of op vaste tijden 
   een uurtje 
• Problemen met stroom in de buurt, zoals lampen 
   die sterk of zwak schijnen of een tv die soms 
   uitvalt door de illegaal afgetapte stroom
• Verdachte verbouwing (opzetten kwekerij)

Hennepkwekerij ontdekt, en dan?
Als er een vermoeden is van een hennepkweke-
rij stelt de politie samen met de gemeente een 
onderzoek in. Als blijkt dat het inderdaad om een 
hennepkwekerij gaat, wordt het pand ontruimd. 
Bij direct dreigend gevaar gebeurt dit meteen! Is 

er geen direct gevaar, dan wordt er op een later 
moment een zogenoemde ‘henneptrein’ ingezet. 
Dat betekent dat er op één dag meerdere panden 
worden ontruimd. Dit spaart tijd en is efficiënter. 

Gevolgen hennepkweker
Als er bij iemand een hennepkwekerij ontdekt 
wordt, kan deze rekenen op: 
• Een strafrechtelijke vervolging 
• Beëindiging van het huurcontract 
• Gas en stroom worden afgesloten, Eneco 
   verhaalt de kosten op de verdachte 
• Er wordt onderzoek gedaan naar uitkeringsfraude. 
   Als er is gefraudeerd met uitkeringen, dan 
   worden die teruggevorderd 
• De gemeente verhaalt de kosten op de overtreder
   voor het opknappen van de woning en het 
   ontmantelen van de kwekerij 
• Financieel onderzoek naar fraude en de winst 
   uit eerdere kweken door de Belastingdienst en 
   naheffing.

Het kweken van hennep is een vorm van criminaliteit die veel voorkomt in 
Nederland. Ook in Schiedam en in Nieuwland is dat helaas zo. Hoe pakken we 
deze hennepteelt aan?

Hennepkwekerijen in Nieuwland?!

Hennepkwekerij in uw wijk?
Om illegale hennepkwekerijen aan te kunnen 
pakken, hebben wij uw hulp nodig. Vermoedt 
u dat er een hennepkwekerij bij u in de straat, 
buurt of wijk is? Meld het! Bel de politie: 
0900-8844 (lokaal tarief) of bel Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000 (gratis).
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Decision room Nieuwland
Op 4 februari werd een ‘decision room’ georganiseerd in wijkcentrum Dreesplein. Deelnemers 
konden aan de hand van een paar vragen hun mening geven over de wijk. Daaraan wordt steeds 
meer waarde gehecht door het gemeentebestuur en Woonplus.

Momenteel wordt er met behulp van het Wijk Actie 
Programma (WAP) hard gewerkt aan Nieuwland. 
Om te weten of wij op de goede weg zitten is het 
nodig tussentijds te bekijken hoe het gaat in de 
wijk en hoe bewoners en ook mensen die er wer-
ken aankijken tegen de wijk. Een van de manieren 
om dat te doen is de ‘decision room’. Deelnemers 
komen in een zaal bijeen en krijgen elk op een 
eigen beeldscherm stellingen te zien, in dit geval 
over Nieuwland, en kunnen daarover stemmen. De 
uitkomsten die direct zichtbaar zijn op een groot 
scherm vormen dan het uitgangspunt voor een dis-
cussie. 

Zo is er in de ‘decision room’ onder meer gediscus-
sieerd over de veiligheid in Nieuwland, over het 
belang van taal en over de vraag of kinderen hier 
genoeg kansen krijgen en of Nieuwland hen een 
toekomst kan bieden. Duidelijk werd dat er nog een 
hoop te doen valt in Nieuwland. Zo vonden deelne-
mers dat er al veel verbeterd is in de wijk, maar dat 
bijvoorbeeld enkele straten ‘vergeten’ worden die 

eigenlijk al lang een opknapbeurt hadden moeten 
krijgen. Ook werd duidelijk dat nog meer nieuw-
bouw of renovatie nodig is in de wijk. Deelnemers 
waren het er grotendeels over eens dat ook werkge-
legenheid in de wijk belangrijk is. Activiteit draagt 
bij aan een prettige sfeer in de buurt. Nieuwland 
moet dus geen ‘slaapwijk’ worden. 

Voor de professionals die in de wijk werken was 
er een middagsessie, in de avond was er een met 
bewoners. Later dit jaar hoort u hier zeker meer 
over!

WIJKTHEATERVOORSTELLING THUIS IN NIEUWLAND
Een groep actieve bewoners heeft met met een voucher een wijktheatergroep op 
poten kunnen zetten. Hiermee wilden ze een voorstelling spelen over Nieuwland 
en haar bewoners. Samen met theatermaker Michiel van de Burgt zochten ze 
naar verhalen en onderwerpen die iets vertellen over de Nieuwlanders.

“Dit werden voor een deel zeer persoonlijke ver-
halen.” vertelt Van de Burgt. “ Het eerste verhaal 
begint al, voordat de wijk gebouwd is.”
In de voorstelling verruilen ‘de instanties’ de oude 
woningen in de wijk voor nieuwe, als blokjes in een 
speelgoedwereld. De bewoners van die blokjes 
vertellen de mooie en minder mooie kanten van 
hun leven in Nieuwland. Het is een voorstelling 
geworden met romantiek, drama, zang en humor.

Spel Ati Jansen, Cindy van Katwijk, Dienie Nesse, 
Susan Ugbeye, Theo Piening, Tin Lebbink
Regie, samenstelling script, vormgeving, productie  
Michiel van de Burgt
Technische ondersteuning Jeroen Blom

Met dank aan De voucher commissie, Ministerie 
van WWI, Woon+, Rien van Loenen, Christine 
Pauw, Gihan Kasturiarachchi

18 maart 2010 – 20.00 uur
De 5 Molens (try-out)
Nieuwe Damlaan 818, Schiedam
Deze voorstelling is alleen voor 55+
Toegang gratis

19 en 20 maart 2010 – 20.00 uur
Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 2, Schiedam
Kaarten zijn voor 1 euro af te halen bij 
Wijkcentrum Dreesplein
www.michielvandeburgt.nl/wijktheater
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Het projectteam kwam tijdens deze tweede avond, 
georganiseerd door het opbouwwerk, met een 
nieuw voorstel voor het Cruyff Court aan de Park-
weg. Dit voorstel was aangepast naar de wensen 
van de bewoners die tijdens de eerste bijeenkomst 
kenbaar waren gemaakt. Zo wilden zij bijvoorbeeld 
de hoge hekken rondom het veld behouden. De aan-
wezige bewoners konden opnieuw aangeven wat 
zij van het ontwerp vonden. Er werd volop enthou-
siast gediscussieerd en dit leverde opnieuw goede 
ideeën op.

Ilja van Holsteijn van de stichting Cruyff Court 
KNVB Velden hield een korte presentatie over het 
participatieproject voor jongeren Meedoen, Le-
ren, Winnen. Sport en Recreatie van de gemeente 
Schiedam heeft aangegeven in april/mei met dit 
project te willen starten, in samenwerking met 
SWS Welzijn en het Cruyff Institute for Sport 
Studies. 

Meedoen, Leren, Winnen is hét project om jongeren 
tussen de 14 en 18 jaar te betrekken bij de Cruyff 
Courts en de kans te geven verantwoordelijkheid te 

tonen. Het project is er op gericht om jongeren, die 
normaal gesproken niet makkelijk te bereiken zijn, 
actief in te zetten bij activiteiten in de wijk en op 
het Cruyff Court. Gedurende 6 tot 8 weken leert een 
groep van 8 à 10 jongeren onder begeleiding van 
opleiders van het Johan Cruyff Institute for Sports 
Studies en het lokale sportbuurtwerk, hoe zij zelf 
een evenement voor de wijk moeten organiseren. 
Het project werd goed ontvangen door de aanwe-
zige bewoners. 

Opbouwwerker Orhan Zengin gaf nog in het kort de 
stand van zaken met betrekking tot de samenstel-
ling van de Beheergroep. Zeer positief is, dat al 
vijf bewoners zich hebben aangemeld hiervoor. In 
maart/april zal het projectteam het definitieve ont-
werp presenteren van het Cruyff Court KNVB Veld. 

Op woensdag 27 januari werd in het wijkcentrum Dreesplein de tweede 
bewonersbijeenkomst met betrekking tot het Cruyff Court KNVB veld Parkweg 
gehouden. Na de eerste werd het projectteam met een aantal prima ideeën van 
de bewoners aan het werk gezet. 

CRUYFF COURT OP DE PARKWEG

Meer informatie over Meedoen, 
Leren, Winnen? 
Sport en Recreatie van de gemeente Schiedam,  
tel. 010-2082323 en vraag naar Rudy Bänffer.
Of via www.nieuwland-schiedam.nl
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> ...er sinds kort in de buurtpost aan de B.H. Gretelaan 
een zorgsteunpunt gevestigd is? U kunt er bijvoorbeeld 
terecht voor bloedafnames, een ECG (hartfilmpje) 
of bloeddrukmeting. Ook is er de mogelijk tot een 
inspanningsonderzoek (fietsproef). Meerdere adviseurs 
van Zorg en Hoop zijn aanwezig om bewoners te adviseren 
of door te verwijzen naar aangesloten intstanties. 
De buurtpost is dagelijks geopend van 08.00-17.00 uur.

> ... er op 10 april een Veiligheidsmarkt georganiseerd 
wordt in de Margriethal? Op deze markt kunt u advies 
krijgen over veiligheid in de breedste zin van het woord.
Van veilig autorijden en fietsen, tot het beveiligen van uw 
huis. U kunt er uw fiets laten graveren tegen diefstal, en 

de politie (met honden en paarden) en brandweer geven 
demonstraties. In de ‘Huiskamerrace’ kunt u ervaren hoe 
het is om bij brand, in het donker uw weg naar buiten 
te vinden. Ook is er een ongeval-kantelsimulator. Dit is 
een kantelbaar opgestelde auto waarmee bestuurders 
en passagiers worden getraind om op een zo veilig 
mogelijke wijze een gekantelde personenauto te 
verlaten. En wanneer deze niet opgeroepen wordt, zal de 
politiehelicopter een landing maken. Voor de kinderen zijn 
er ook allerlei activiteiten waaronder een springkussen.

Margriethal, 11.00 – 17.00 uur, toegang gratis.
Vanwege de drukte kunt u het beste komen met fiets of 
openbaar vervoer.

WIST
U DAT...

Op 16 december werd op het 
Dreesplein ook de eerste Social 
Sofa in Schiedam geplaatst. De 
Social Sofa is een stenen bankje, 
waar bewoners met elkaar pra-
ten over de wijk en alles wat hen 
bezighoudt. De sofa staat op het 

Willem Dreesplein 
en is een initiatief 
van buurtbewoon-
ster, mevrouw N. 
Spruit-Bleeker. 
Het stenen bankje 
werd onthuld door 
de directeur van 
Woonplus, de heer 
Bob Venhuizen. 
Hierna legde hij 
samen met Mevr. 

Spruit-Bleeker de eerste steen-
tjes op de sofa, waarna buurt-
bewoners en andere belang-
stellenden ook hun steentje 
konden bijdragen. Aansluitend 
aan de onthulling, opende Bart 
de Leede, directeur van SWS 
Welzijn het traditionele kerst-

wijkontbijt. Hieraan deden 113 
mensen aan mee.

Op 16 januari werd er opnieuw 
gezellig samen gegeten. Een 
bewoonster had een voucher 
aangevraagd voor het organi-
seren van een echte stamppot 
middag. De boerenkool, zuurkool 
en hutspot vonden gretig aftrek. 
Tegelijkertijd konden bewoners 
kennis maken met de beveiligers 
van het project Watch Out of 
even praten met de buurtagenten 
die ook aanwezig waren.

Troelstralaan
Op de valreep van het jaar 2009 
(30 december) werd door de acti-
viteitengroep Troelstralaan, met 
ondersteuning door het opbouw-
werk, een buurtcontactavond 
georganiseerd. 75 bewoners 
(inclusief kinderen) kwamen bij 
elkaar. Niet alleen om elkaar 
beter te leren kennen, maar ook 
om te kijken wat er in de buurt 

leeft. Onder het genot van lek-
ker eten en drinken werden vele 
ideeën naar voren gebracht. 
Bijvoorbeeld het organiseren van 
een culturele en culinaire markt 
(markt met hapjes en drankjes 
uit alle windstreken) of activi-
teiten voor kinderen. Daarnaast 
werd ook gedacht aan structurele 
buurt- en sportactiviteiten met 
bewoners.
Bewoners hadden ook wensen 
betreffende het vergroten van de 
veiligheid, zoals meer toezicht 
op straat en meer handhaving bij 
overlast in de omgeving Troel-
stralaan. Ook snellere reparaties 
van de wegen (al zijn deze van 
tijdelijke aard) en meer speelwei-
den voor de oudere jeugd (bij-
voorbeeld voetbalveldjes) staan 
op het verlanglijstje.  Na afloop 
van de geanimeerde discussie 
bleef het nog lang gezellig met 
muziek en dans. De organisa-
toren kijken terug op een zeer 
geslaagde avond.

De afgelopen maanden zijn er weer veel activiteiten 
georganiseerd op verschillende locaties in Nieuwland. 
Veel Nieuwlanders hebben daar aan deelgenomen en 
maakten kennis met buurtgenoten. 

Vele bewoners-
ontmoetingen in Nieuwland
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K I N D E R PA G I N A
ADRESSEN IN 
NIEUWLAND

Buurtbemiddeling Schiedam
Albert van Raalteplein 15-B
3122 GH Schiedam
Telefoon (010) 246 96 00
info@buurtbemiddeling-schiedam.nl
Voor Nieuwland:
Buurtpost Donker Curtiusstraat 94

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage Gretelaan 289
Complexbeheerder: Patrick van Waart
Telefoon (010) 426 63 23
Spreekuur: dinsdag tussen
13.00 en 14.00 uur 

Buurtpost Minister Donkerstraat 
Minister Donkerstraat 11
Complexbeheerder:  Ton Robben
Telefoon (010) 246 93 56
Spreekuur: donderdag tussen
13.00 en 14.00 uur (even weken)

Buurtpost Troelstralaan
Troelstralaan 83
Complexbeheerder: Eric Govaart 
Telefoon (010) 449 22 03
Spreekuur: maandag tussen
13.00 en 14.00 uur 

Buurtpost Donker Curtiusstraat
Donker Curtiusstraat 94
Complexbeheerder: Ton Robben
Spreekuur: donderdag tussen 13.00
en 14.00 uur (oneven weken)

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 
Telefoon (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  

Kinderdisco op het Dreesplein
Iedere maand is er in het wijkcen-
trum aan het Dreesplein een kinder-
disco voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
Steeds is er een ander thema. We 
hebben al een sport- en speldisco 
gehad en op 5 maart staat de disco 
in het teken van de ruimtevaart. Er 
is van alles te zien en te doen, maar natuurlijk is het dansen op de 
hippe muziek van dj Rien het leukst !  Aan het eind van de disco is er 
voor iedereen een toepasselijk cadeautje.

Volgende disco:
5 maart, thema: ruimtevaart, 19:00-21:00 uur (deur open tot 19:30 uur), 
8 t/m 12 jaar, € 1,50 inclusief limonade.

Ogen van het Schuttersveld

Het Schuttersveld is in 2002 geheel opgeknapt, maar de buurt bleef 
last houden van vervuiling en vernielingen, meestal aangericht door 
kleine kinderen en tieners. Kinderen zijn vanzelfsprekend ook verant-
woordelijk voor hun leefomgeving. SWS Welzijn startte daarom het 
project ‘Ogen van Schuttersveld’ in samenwerking met Woonplus. 
Kinderen (7 t/m 14 jaar) die meedoen letten elke dag op hun buurt 
en melden vervuiling en vernielingen bij de projectleider. Eén keer 
per week verzamelen de jonge ‘Ogen van Schuttersveld’ zich in de 
buurtpost. Van daaruit worden toezichtrondes, schoonmaakacties en 
andere activiteiten georganiseerd. Woonplus en SWS Welzijn bekij-
ken elke week of er verbetering is. Bij elke verbetering kunnen de kin-
deren ‘ogen’ verdienen. Daarmee kunnen zij eens in de drie maanden 
een uitje ‘kopen’.  

Meedoen
Ook meedoen? Kom dan naar de buurtpost. Elke donderdag van 
15.00 tot 17.00 uur. Er staat altijd thee en limonade klaar. 

Voor meer informatie: 
mevrouw Pauw van SWS 
Welzijn via (010) 409 09 09 
of mevrouw Bourguignon 
van Woonplus Schiedam 
via (010) 204 51 45. 
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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 

Het Puttertje
Mg Nolenslaan 131
Telefoon (010) 226 24 91

Ontmoetingscentrum ’t Huisje
Delflandseweg 350 

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
Computerinloop
Donderdag, 15.30-16.15 of 16.15-17.00 uur
8 t/m 12 jaar, € 0,50, 7 deelnemers per groep 
Mini-club
dinsdagmiddag, 15.30-17.00 uur
4 t/m 8 jaar, € 0,50, inclusief een glas 
limonade, inschrijven niet nodig
Instuif
woensdagmiddag, 13.30-15.00 uur
€ 0,50, inclusief een glas limonade
inschrijven niet nodig
Meidenclub
maandagmiddag, 16.00-17.30 uur
€ 1,00, inclusief een glas limonade
8 t/m 12 jaar, inschrijven niet nodig

Samenspel op maat
Kinderen tussen anderhalf en tweeenhalf 
jaar kunnen samen spelen onder begeleiding 
van ouders en/of verzorgers. Dit is een voor-
stadium van de peuterspeelzaal.
Locatie Dreesplein. Woensdag van 09.00-
11.00 of donderdag van 09.00-11.00 uur

MAART
5  Kinderdisco: thema: ruimtevaart, 19:00-
21:00 uur (deur open tot 19:30 uur), 
8 t/ 12 jaar, € 1,50 inclusief limonade.
8 Internationale Vrouwendag
9.00 uur Persoonlijke verzorging (in het 
OKC) met o.a. schoonheidsspecialiste, 
nagelstyliste en kapper. Vooraf inschrijven, 
€ 5,- per onderdeel. 11.55 officiële opening, 
12.00 uur Wijklunch, € 5,- (vooraf inschrijven)
13.15 uur: film, Verdwaalde gezichten (over 
eerwraak) gevolgd door een discussie n.a.v. 
de film. 16.00 uur afsluiting 
Inschrijven of meer informatie bij de balie 
van het wijkcentrum.

18 Wijktheatervoorstelling 
Thuis in Nieuwland
De 5 Molens (try-out)
Nieuwe Damlaan 818, Schiedam
Deze voorstelling is alleen voor 55+,Toegang 
gratis, aanvang 20.00 uur
19/20 Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 2, Schiedam, 
aanvang 20.00 uur
Kaarten zijn voor 1 euro af te halen bij 
Wijkcentrum Dreesplein

APRIL
10 Veiligheidsdag in Margriethal, 
11.00 – 17.00 uur

OUDER EN KINDCENTRUM 
(OKC)
Openingstijden zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 - 15.00 uur.
Activiteiten 09.00 - 11.00 uur
Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem 
Dreesplein 2, 010-4738671.

SENIORENWELZIJN 5 MOLENS
Quilten, maandag 09.00-11.00 uur, 
€ 1,25 per keer

Turkse les 1 donderdag 09.00-10.45 uur, 
€ 4,50 per maand
Turkse les 2 donderdag 10.45-12.30 uur, 
€ 4,50 per maand
Nederlandse les 1 donderdag 13.00-14.45 uur, 
€ 4,50 per maand
Nederlandse les 2 donderdag 14.45-17.00 uur, 
€ 4,50 per maand
Volksdansen vrijdag 10.15-11.30 uur 
36 bijeenkomsten, € 7,30 per maand
(met R-dam pas € 4,75)
Yoga 1 Dinsdag 10.00-11.00 uur/ 
Yoga 2 Dinsdag 11.15-12.15 uur
39 bijeenkomsten, € 9,15 per maand 
(met R-dam pas € 5,95 euro)
Koersbal maandag  13.30-15.30 en dinsdag 
13.30-15.30 uur, € 2,70 per maand
Country/linedance Dinsdag 19.30-22.30 uur, 
10 bijeenkomsten € 25,00 per cursus
WII spel en beweegcomputer Maandag tot en 
met vrijdag 09.00-16.00 uur, gratis
Eettafel maandag tot en met vrijdag 12.00-
13.00 uur, € 6,25 per maaltijd
Biljarten maandag tot en met vrijdag, 09.00-
16.00 uur, € 0,20 eurocent per 15 minuten
Biljartvereniging, maandag tot en met 
donderdag, 19.00-22.00 uur, contributie via 
vereniging
Damesbiljart, donderdag, 19.00-22.00 uur, 
contributie via vereniging
Bingo 3e woensdag van de maand, 13.30-16.00 
uur, € 3.20 euro voor 6 ronden
Kaarten en spelletjes maandag tot en met 
vrijdag, 09.00-16.30 uur, gratis
Bridge contributie via vereniging
maandag, 12.30-16.15 uur, dinsdag 19.00-23.00 
uur, donderdag 12.30-16.15 uur
Bloemschikken 2e en 4e woensdag 
van de maand
Club actief 2e en 4e donderdag van de 
maandag 13.00-16.00 uur
Contactzondag elke zondag, 11.00-13.00 uur
Mesken (voor mannen) maandag tot en met 
vrijdag, 09.00-16.00 uur, zondag 13.30-16.00 
uur. Toegang vrij
Visiteclub woensdag 10.00-15.30 uur, € 1,25 
per keer

AGENDA
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Mail de oplossing 
vóór 25 maart 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, telefoon-
nummer en (als u dit heeft) 
e-mailadres te vermelden. 

Woordzoeker
BANK                 
BEVEILIGING          
BOUWWERKZAAMHEDEN    
BUITENRUIMTE         
DE VIJF MOLENS          
GEMEENTERAAD         
HANDHAVING           
HYACINT              
IK HOU VAN NIEUWLAND    
JONGEREN             

KUIKENS              
LAMMETJES            
LENTEZONNETJE        
MOZAIEK              
NAAR DE BOLLEN         
OVERLAST             
PROJECT              
ROKJESDAG            
SNEEUWKLOKJE         
SOCIAL SOFA           

SPEL                 
STANK                
STRAAT               
STRAATNAMEN          
STRANDWANDELING      
TERRAS               
THEATERVOORSTELLING  
TOEZICHT             
TULP                
VEILIGHEIDSMARKT    

VEULENS             
VOCHTIGE RAMEN       
VOGELNESTJE         
VOORJAARSMODE       
VOUCHERS            
WAP-AVOND            
WATCH OUT            
WIJKACTIEPROGRAMMA   
WIJKBUURTFEEST       

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.

GWENDOLYN 
FORTUIN 

IS DE GELUKKIGE 
WINNARES. 

Oplossing  vorige puzzel: 
Ook het komend jaar houdt 
Nieuwland de vaart erin!Onder de vele goede inzendingen die wij 

elke keer ontvangen wordt een cadeaubon 
verloot. De heer Mircea Crisan (links) was 
de winnaar van de oktober-puzzel. Op het 
communicatieburau ontving hij zijn prijs 
uit handen van Jeffrey Davidsz, Wijk Actie 
Programma manager bij Woonplus. 


