
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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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. Kijk voor meer informatie op www.nieuwland-schiedam.nl.

BRUISEND NIEUWLAND FESTIVAL
Op zaterdag 2 oktober vond Nieuwland Life plaats, de achtste  
editie van het jaarlijks terugkerende festival. Dit keer weer op het 
Dreesplein waar van alles te beleven viel. Een kleine terugblik.

Nieuwjaarsreceptie Nieuwland
Op dinsdag 11 januari bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie 

voor Nieuwland. Het belooft weer, net als de vorige keer, een gezellige borrel 

te worden met volop hapjes, drankjes en muziek. Een mooie gelegenheid om 

gezellig bij te praten met andere Nieuwlanders en de professionals die in de 

wijk werken.  Komt u ook? Dinsdag 11 januari van 17.00 – 20.00 uur

Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem Dreesplein 2

Zoals elk jaar biedt het evenement veel 
gezelligheid, lekker eten en drinken en 
een bonte verzameling aan artistiek talent. 
Het festival werd na een optreden van de 
brassband en de Chinese leeuw geopend 
door wethouder Maarten Groene en Jeffrey 
Davidsz, wijkactieprogramma manager van 
Woonplus. De presentatie was de hele dag 
in handen van Roel Pot, bekend van RTV 
Rijnmond.
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Talentenjacht
Er was weer van alles te doen; een rommelmarkt, 
een gezellig terras met muziek, kinderactiviteiten 
(waaronder schaken en dammen), de wereldkeuken 
van buurtbewoners, een loterij voor Stichting KiKa 
(Stichting Kinderenkankervrij) en vele optredens 
van zang- en dansgroepen. De kinderen die meede-
den aan de circusworkhop vertoonden hun kunsten 
op het podium en er was een talentenjacht waar 
kinderen hun zang- en danstalenten konden laten 
zien. In de jury zaten naast Kevin Stouthandel, 
wereldkampioen Freestyle Linedance, ook de tele-
visiepersoonlijkheden Jacqueline en Alex; finalis-
ten uit Holland’s Got Talent. De talentenjacht werd 
gewonnen doorJimaidis Cicilia (11) en Feyza Ozel 
(10) die een zelfgeschreven liedje zongen.

Marokkaanse Frans Bauer
Het publiek kreeg de hele dag en avond een geva-
rieerd programma voorgeschoteld; van de Chinese 
leeuwendans en een buikdanseres met slang, tot 
aan een familiedisco en muziekoptredens van Paul 
Bradley en het Hüseyin Badilli Quintet en Rachid 
de ‘Marokkaanse Frans Bauer’. Het bleef nog lang 
gezellig op het Dreesplein. Mede dankzij de vele 
vrijwilligers kan Nieuwland weer terugkijken op 
–ook dit jaar weer-  een geslaagd festival.  
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SCHOON, HEEL EN VEILIG TIJDENS DE FEESTDAGEN

VREUGDEVUREN EN VUURWERK
De feestdagen staan weer voor de deur. Tijd voor het verbranden van kerstbomen

en het afsteken van vuurwerk. Om deze dagen voor iedereen op een

leuke en veilige manier te laten verlopen zijn er wat richtlijnen opgesteld door

de gemeente. Ook zijn er twee locaties aangewezen voor de vreugdevuren.

KERSTBOMEN
In Schiedam zijn twee vreugdevuurlocaties: 
Westfrankelandsedijk en Maasdijk. Levert u hier
uw boom in vanaf 27 december, dan krijgt u krijgt 
een lot met een nummer waarmee u kans maakt op 
cadeaubonnen. De trekking is medio januari 2011. 
De winnende nummers worden bekend gemaakt 
op www.schiedam.nl en op de gemeentepagina. 
Ook Irado houdt een inzamelronde speciaal voor 
kerstbomen. Op twee aangewezen dagen kunt u uw 
boom neerleggen bij de boven- en ondergrondse 
verzamelcontainers om te worden opgehaald. Dit 
mag op woensdag 5 januari (als u beneden de 
snelweg woont) of op donderdag 6 januari (als u 
boven de snelweg woont). U kunt uw kerstboom 
ook aanbieden op de reguliere inzameldagen op de 
plek waar normaal gesproken de vuilniszakken of 
minicontainers aangeboden worden. De kerstbo-
men moeten los op straat gelegd worden, dus niet 
verpakt of in een minicontainer. U kunt uw boom 
ook inleveren bij het afvalbrengstation van Irado 
(voor openingstijden zie kadertje onderaan). 

VUURWERK
Op beide vreugdevuurlocaties wordt gezorgd voor 
een goede afwikkeling van het verkeer. Ook zijn er 
op oudejaarsavond jongerenwerkers aanwezig; ook 
in Nieuwland. Op de site www.swswelzijn.nl vindt 
u de extra activiteiten die georganiseerd  worden 
voor jongeren tot ongeveer 23 jaar. Als mensen op 
straat een vuurtonnetje willen stoken dan is daar 
een vergunning voor nodig. Bovengrondse prul-
lenbakken worden afgesloten, de ondergrondse 
afvalbakken niet.  Vanaf 27 december wordt er 
extra personeel van de Lichtblauwe Brigade van 
de gemeente en politiepersoneel ingezet vooral 
voor toezicht en handhaving in de avonduren. 
Ondervindt u overlast van bijvoorbeeld vuurwerk 
of bent u getuige van een strafbaar feit, belt u dan 
de politie! Als gemeenschap dragen we immers 

de kosten van alle vernielingen en dat is jaarlijks 
heel veel. Na de jaarwisseling is het streven de 
stad zo snel mogelijk weer schoon te hebben. Je 
kunt ook zelf helpen de stad weer zo snel mogelijk 
schoon te krijgen De gemeente heeft vuurwerk-
zakken gedeponeerd bij de vuurwerkpunten, buurt-
huizen, bibliotheek, het stadskantoor en Toezicht 
en Handhaving. Schiedammers kunnen de zakken 
op deze punten gratis verkrijgen. Schiedammers 
die vuurwerk afsteken (dat mag alleen op oude-
jaarsdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot ’s nachts 
02.00 uur) wordt verzocht om zelf op 1 januari de 
vuurwerkrestanten in de eigen straat op te ruimen. 
Ook hiervoor kunt u de speciale vuurwerkafvalzak 
gebruiken. Bewoners zijn immers zelf ook verant-
woordelijk voor het opruimen en schoonhouden van 
de straat.

INLEVEREN KERSTBOMEN
Inleveren voor de Vreugdevuren
Admiraal de Ruyterweg/
Westfrankelandsedijk óf hoek
Maasdijk/Buitenhavenweg.
Vanaf 27 december

IRADO AFVALBRENGSTATION
Fokkerstraat 550
Open van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur
zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Gesloten op 25 en 26 december
en 1 januari.

VOOR MEER INFORMATIE
Gemeente Schiedam, afdeling
veiligheid, Suzan Deegeling
010-219 1436 of Laiwa Boot, 010-219 1432
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Burgemeester Verver is de over-
vallen spuugzat: “Wij zetten 
allerlei middelen in om het aantal 
overvallen te verminderen. Zeer 
recent is ook besloten mobiele 
camera’s op strategische plek-
ken te zetten. Die wisselen dus 
steeds van plaats in de stad. 
Daarnaast nemen wij nog veel 
meer maatregelen, in samenwer-
king met diverse partners.”  Zo 
zijn Team Toezicht en Handhaving 
van de gemeente (LBB) en de 
politie gestart met een ’najaars-
offensief overvallen’. De mede-
werkers van de LBB hebben een 
extra opleiding overvalpreventie 
gekregen en worden in de  
donkere dagen gericht ingezet  
op piektijden. 

Handige tips
Aan alle Schiedamse winkeliers 
is ook het boekje ‘Tips en Tools 
rondom een overval – samen-
werken aan veiligheid’ uitgereikt. 
Burgemeester Verver overhan-
digde donderdag 9 december 
persoonlijk een exemplaar aan 
een ondernemer om hier extra 
aandacht voor te vragen. In het 
boekje, een uitgaven van de 
gemeente Schiedam,  wordt 
ingegaan op de maatregelen die 
ondernemers kunnen nemen om 
het overvallers lastig te maken. 
Zo krijgen zij handige tips over 
onder andere de winkelinrichting, 
kassa- en cameragebruik en het 
sleutelbeleid. Wordt een winke-
lier onverhoopt toch overvallen, 
dan geeft het boekje adviezen 
over wat deze in zo’n geval wel 

en niet moet doen. Ook tips voor 
na de overval en handige tele-
foonnummers zijn in het boekje 
vermeld.  Verder zijn de mogelijk-
heden om een veiligheidscheck 
of een overvaltraining aan te vra-
gen, in het boekje opgenomen.

Alert publiek
Veel verdachten worden gepakt 
na tips van burgers. Het is daar-
om goed als iedereen extra alert 
is tijdens deze donkere dagen. 
Vaak denken mensen, als ze 
wakker worden van een vreemd 
geluid, dat iemand anders de 
politie wel belt. Maar zij worden 
echt liever drie keer te veel dan 
één keer te laat gebeld.
Spoed? bel 112 en anders via 
0900-8844. Of anoniem via 0800-
7000.

GEMEENTE PAKT OVERVALLEN AAN

Donkere Dagen Offensief
Criminelen slaan veelvuldig hun slag tijdens de donkere dagen, met een piek 
voor de feestdagen. Gemeente Schiedam werkt samen met diverse partners aan 
de preventie van en voorlichting over winkelovervallen. 

DE BUURTAGENTEN VAN NIEUWLAND
Voor velen van u zijn het inmiddels bekende gezichten in de wijk. De buurtagenten van Nieuwland kunt u 
regelmatig tegenkomen op straat. Behalve dat zij overlastgevers in de kraag vatten, zijn zij ook vooral bezig 
met anticiperen. Kijken dus naar waar problemen eventueel kunnen ontstaan. De contacten met wijkpart-
ners, instellingen, ondernemers en buurtbewoners zijn daarbij belangrijk. Nieuwland is een prachtwijk, en 
samen met u kunnen zij er ook voor zorgen dat dit zo blijft. U kunt de buurtagent altijd aanspreken op straat 
of even bellen om een afspraak te maken. De wijk Nieuwland heeft vier buurtagenten:

NIEUWLAND NOORD-WEST
Bijdorp, Tuinencomplex, 
‘Vijfsluizen’, Hargapark en Van 
Hogendorpbuurt
Wendy Baron

NIEUWLAND NOORD-OOST
Nieuwland Noord, ’s 
Gravelandsepolder ten noorden 
van de Burg. Van Haarenlaan 
en ten oosten van de Nieuwe 
Damlaan
Angelique van de Heuvel 

NIEUWLAND ZUID-WEST
Nieuwland ten zuiden van 
de Burg. Van Haarenlaan 
en ten westen van de 
Nieuwe Damlaan
Ferry Lockhorst

NIEUWLAND ZUID-OOST
Nieuwland, ten zuiden van 
de Burg. Van Haarenlaan 
en ten oosten van de 
Nieuwe Damlaan
Aad van Vliet

Een afspraak maken kan 
via het algemene nummer 
0900 8844. Het callcenter 
geeft de afspraak aan de 
wijkagent door. 

Politiebureau
Bijdorpplein 1
Wijkteamchef: Ad Willemen
Telefoon 0900-8844
Telefoon spoed 112
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Uit de verschillende aandachtswijken kwamen zo’n 
negenhonderd jongeren en ouderen samen in het 
Deltion College in Zwolle. Ook vanuit Schiedam 
was er een bus vertrokken met bewoners en 
professionals uit Nieuwland, een voetbalteam 
uit Nieuwland en ook nog twaalf bewoners uit 
Schiedam Oost. 
Op het bewonersfestival stond de ontmoeting 
tussen jongeren en ouderen in de aandachtswij-
ken centraal. En die groepen hebben elkaar zeker 
ontmoet, al waren het niet alleen veel jongeren 
en ouderen; ook die in de categorie daartussenin 
waren goed vertegenwoordigd.

Onder de indruk
Jong en oud, uit allerlei culturen, uit wijken van 
Helmond tot Rotterdam hebben elkaar tijdens 
debatten (o.a. ook met Tweede Kamerleden en een 
wijkagent) verteld hoe zij tegen hun wijken aankij-
ken, hoe zij ze willen opknappen en hoe jongeren 
en ouderen meer zouden moeten samenwerken. 
Beide groepen waren duidelijk onder de indruk van 
elkaar. De ouderen en hun organisaties spraken 
over een overdonderende opkomst van actieve jon-
geren op een koude zaterdag in Zwolle. De jonge-
ren en hun organisaties zeiden verbaasd te zijn dat 

ze zoveel mogelijkheden zagen om meer met bewo-
nersorganisaties samen te werken. Vooroordelen 
werden weggenomen en er werden contacten 
gelegd. 

Even serieus
De gastheer op deze dag was Valerio Zeno, televi-
siepresentator van BNN. Er waren  tientallen work-
shops waar jong en oud samen leerden rappen, 
breakdancen,  schrijven, animatiefilms maken en 
sociale media in hun wijk te gebruiken.
De succesvolle bokser Orhan Delibas gaf bokscli-
nics. Hij is een bokser die internationale prijzen 
heeft gewonnen en nu jongeren in zijn Arnhemse 
wijk Klarendal van de criminaliteit afhoudt door hen 
bokslessen te geven. Verder was er een markt met 
tientallen (bewoners)organisaties en -projecten. 
Het toneelstuk `Even Serieus, nee maar nu echt!` 
beleefde zijn landelijke première. In deze dynami-
sche jongerenvoorstelling van het STUT Theater, 
spelen vijf Marokkaanse jongens met vooroordelen, 
maar laten zij ook zichzelf zien. Na een spannend 
zaalvoetbaltoernooi en enkele muziekoptredens 
gingen honderden jongeren en ouderen nog gezel-
lig met elkaar op de foto.

NIEUWLANDERS BIJ LANDELIJKE BEWONERSDAG

Festival Je Zal Er Maar Wonen succesvol
Op 27 november vond in Zwolle het festival ‘Je Zal Er Maar Wonen’ plaats. Dit is 

de bekende jaarlijkse Landelijke Bewonersdag, maar dan anders! Dit keer was 

het een festival speciaal voor jongeren en ouderen in de wijk.
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Elk jaar wordt voor deze week 
een ander thema gekozen. Dit 
jaar was dat:  “Samen staan wij 
sterk”. Tijdens de vele, druk-
bezochte, bijeenkomsten in 
Schiedam is door de deelnemers 
op uiteenlopende wijze invul-
ling gegeven aan dat thema.  
Ouderen, jongeren, mensen die 
naar Nederland zijn gekomen 
om hier een nieuw bestaan op 
te bouwen, hebben elk hun eigen 
verhaal kunnen vertellen.  Voor 
de deelnemers werd het een 
inspirerende ervaring om deze 
verhalen, ervaringen met elkaar 
te kunnen delen. 

JAREN WACHTEN
Zo was er het aangrijpende ver-
haal van een Afghaanse vluchte-
ling die in Nederland jarenlang 
op z’n vluchtelingenstatus moest 
wachten, terwijl zijn vrouw en 
kinderen in Iran verbleven. En 
eindelijk mochten zij dit jaar 
ook naar Nederland komen. Hoe 
blijf je al die jaren sterk? Met 
wie kan je het gemis delen? Wie 
steunt je?  Hoewel juist moei-
lijke omstandigheden de mensen 
dichter bij elkaar lijken te bren-

gen, blijkt ook dat in ons dage-
lijks leven, dicht bij huis, in onze 
wijk, buurt of straat samenwer-
king tot een betere leefomgeving 
of meer begrip voor elkaar kan 
bijdragen.
 
DIALOOGLESSEN
In de maanden voorafgaande 
aan de Week van de Dialoog 
kregen de brugklassers van SG 
Spieringshoek dialooglessen. 
Op 4 november was er een grote 
manifestatie, georganiseerd 
door het LIFE college met maar 
liefst vijfendertig dialoogtafels. 
Jongeren en senioren gingen met 
elkaar in gesprek aan deze dia-
loogtafels. Deze activiteit werd 
georganiseerd in samenwerking 
met jongerenwerkers van SWS 
Welzijn. De deelnemers werden 
gastvrij onthaald met een door 
leerlingen bereide lunch. 

WINKEL VAN SINKEL
Naast de bijeenkomsten in de 
verschillende wijken trokken 
nog twee andere projecten de 
aandacht. Het eerste project was 
het toneelstuk ‘De Winkel van 
Sinkel’. Een stuk over het eerste 

warenhuis van Nederland en 
speciaal bewerkt voor de Week 
van de Dialoog in Schiedam.  
Rita van der Eijk van Stichting 
Meredia  (Meer respect en dia-
loog) werkte speciaal voor de 
Week van de Dialoog met men-
sen vanuit verschillende culturen 
aan dit bijzonder toneelstuk. 
Tijdens de Week van de Dialoog 
werd het drie keer opgevoerd. 
Het tweede bijzondere project 
was een schilderij dat gezamen-
lijk werd gemaakt.  Veel mensen, 
naar schatting zo’n driehonderd, 
hebben meegewerkt om met een 
duim- of vingerafdruk dit schilde-
rij in te kleuren. Later is het doek 
bewerkt door de beeldend kun-
stenaar Juan Heinsohn Huala, 
van Stichting Vluchtelingenwerk 
en aangeboden aan burge-
meester mevrouw. W.M. Verver-
Aartsen.

Veel waardering was er voor alle 
vrijwilligers die door hun tomelo-
ze inzet de Week van de dialoog 
mogelijk maakten en natuurlijk 
ook voor  alle mensen die zo 
enthousiast de dialoogtafels 
bezocht hebben. 

DE WEEK VAN DE DIALOOG 2010
Zeven jaar geleden werd in Schiedam de eerste Dag van de Dialoog gehouden. Sinds twee 

jaar is dit de Week van de Dialoog. Dit jaar vond deze plaats van 1 tot en met 8 november.  De 

afsluitende bijeenkomst viel dit jaar pas op vrijdag 12 november, op de landelijke Dag van 

Respect. Zo kon er een mooie verbinding gemaakt worden tussen ‘Dialoog’ en ‘Respect’. 
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Het Stadsdebat vond plaats in de Grote Kerk. Het doel ervan was duidelijk: meer inzicht krijgen in wat 
de inwoners van Schiedam wel en niet belangrijk vinden. Waar geven zij prioriteit aan in de periode 
2012-2014? Naast het Stadsdebat is een groot aantal Schiedammers geraadpleegd via internet. Onder 
het circa 2.200 leden tellende vaste internetpanel van Schiedam is een enquête uitgezet waarop zij tot 
7 oktober konden reageren. Ook willekeurige bezoekers van de website van de gemeente konden tot 
die datum hun mening weergeven.

Goed luisteren en meedenken
Meer dan honderd  geïnteresseerde inwoners, raadsleden en ambtenaren waren bij het Stadsdebat 
aanwezig. Na een inleiding, waarbij elk van de wethouders en de burgemeester in het kort vertelden 
voor welke lastige beleidskeuzes zij staan, was het woord aan de aanwezigen. Vanuit de zaal werd 
ondermeer gepleit voor (extra) aandacht voor het wijkgericht werken, het uitgaansklimaat voor jonge-
ren, starters op de woningmarkt en cultuur in het algemeen.

Munten plakken
In de pauze mochten de aanwezigen ‘geld’ verdelen over taken die gemeente uitvoert. Zij maakten 
een verdeling onder 25 niet wettelijk verplichte taken die de gemeente uitvoert. Na telling werd een 
top tien gemaakt van prioriteiten, waaruit bleek dat het meeste geld zou moeten gaan naar ‘Kunst en 
Cultuur’ en ‘Wijken en Wonen’. Ook ‘Diversiteit’ en ‘Schoon, Heel en Veilig’ scoorden hoog. 

Betrokken burgers
Burgemeester Verver is tevreden over het verloop van het Stadsdebat. “Schiedam moet keuzes maken 
en het gemeentebestuur vindt het erg belangrijk om de Schiedammers hierbij te betrekken. Dat 
doen we op verschillende manieren en daar is dit Stadsdebat er één van. Het debat geeft aan wat de 
betrokken burgers, die van-
daag aanwezig waren, belang-
rijk vinden en dat nemen 
we mee in ons beleid voor 
de komende jaren. Daarbij 
kan het ook gaan om hoe we 
activiteiten anders zouden 
kunnen organiseren. Die 
inhoudelijke discussie is in 
het college gevoerd en nu uit-
gebreid richting onze burgers. 
Daar kunnen zowel het col-
lege als de gemeenteraad hun 
voordeel mee doen”, aldus 
burgemeester Verver.

Stadsdebat rondom bezuinigingen voor inwoners Schiedam

Wijken en Wonen scoort hoog
Schiedam staat voor keuzes. Naar verwachting zal de gemeente de komen-
de jaren minder geld ontvangen van het Rijk als gevolg van bezuinigingen. 
Tegelijkertijd heeft het nieuwe college van B&W de ambitie om de stad verder 
tot bloei te brengen. Om de inwoners van Schiedam te betrekken bij dit keuze-
proces werd daarom op maandag 4 oktober een stadsdebat georganiseerd.
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Nieuwland is gemakshalve opge-
knipt in drie delen t.w. west, mid-
den en oost. De gehele openbare 
ruimte is geschouwd (geinspec-
teerd), dit betekent niet alleen de 
ruimte waar de gemeente voor 
verantwoordelijk is maar ook de 
ruimtes voor en achter de wonin-
gen van Woonplus.

Op de eerste middag is het 
westerlijk gedeelte geschouwd 
tussen de Nieuwe Damlaan 
en de Dr. Schaepmansingel. 
Allereerst werd er opgemerkt dat 
de bestrating rondom de boom-
kransen van de leilinden aan het 
Wibautplein er slordig bij lagen. 
Het serviceteam heeft inmiddels 
alle bestrating rondom de bomen 
hersteld. Voor het pand aan het 
Wibautplein 115-125 was een 
gat gevallen door een lekkende 
hemelwaterafvoer. Woonplus 
heeft deze gerepareerd en de 
bestrating hersteld. Verder was 
er sprake van scheefstaande 
hekken, perkjes die niet goed 
onderhouden waren en het ver-
zoek om aan het einde van de 
S. van Houtenlaan in de s-bocht 
een parkeerverbod uit te schrij-
ven. Uiteraard waren er meer 
zaken niet in orde en hierop 
hebben de serviceteams en 
Woonplus inmiddels actie onder-
nomen. 

Ontbrekend trottoir
Tijdens de tweede wijkschouw 
is het midden gedeelte tussen 
de Nieuwe Damlaan en Parkweg 
geschouwd. Hier kwam de groep 
gesneuvelde ruiten in een por-
tiek tegen, een scheve lichtmast 
aan de Noordvestsingel bij het 
Schuttersveld, wortelopdruk in 
de Nieuwe Damlaan tussen de 
Loeffstraat en de Schiewaeg en 
een fietssluis die was gesloopt 
door vandalen. Deze is inmid-
dels vervangen door een meta-
len sluis. Op het Vendelhof 
was een metalen verzinkbaar 
paaltje geplaatst. Dit was een 
verzoek naar aanleiding van 
een eerdere wijkschouw. Het 
gat dat in het wandelgedeelte 
van het Vendelhof is gevallen, is 
inmiddels gerepareerd door het 
serviceteam. Ook leek het of er 
een stuk trottoir ontbrak aan de 
Parkweg tussen het Dr. Willem 
Dreesplein en het metrostation 
Parkweg. De gemeente zorgt er 
nu voor dat er een mooi tegelpad 
komt. 

Lichtmast
Tenslotte kwam op de derde 
avond het oostelijk gedeelte 
tussen de Parkweg en de Schie 
aan de beurt. Ook in deze buurt 
was sprake van wortelopdruk 
(’s Gravelandseweg), een bord 
met ‘parkeren voor bedrijven’ dat 

nog weggehaald moest worden, 
en ook bleek dat er bij de zitplek 
aan de Louis Raemaekerstraat 
behoefte was aan een afval-
bak. De lichtmast die maar 
bleef branden aan de Johan 
Braakensiekstraat is inmiddels 
ook gerepareerd.

Na de ophoging van de aan-
grenzende straten en trottoirs 
zal in januari een start worden 
gemaakt met het kappen van de 
bomen in de Colijnstraat. Het 
ophogen van de straat en de 
rioleringswerkzaamheden zullen 
medio april 2011 starten. 

Misschien dat het  westelijke 
gedeelte van de wijk nog wat 
achter blijft bij de rest van de 
wijk als het gaat om het weg-
werken van vuiligheid op straat. 
Maar verder is de algemene 
indruk dat Nieuwland er steeds 
beter bij ligt. De klachten die er 
waren zijn daadwerkelijk verhol-
pen en er is duidelijk sprake van 
een stijgende lijn wat betreft het 
onderhoud in de buitenruimte.

Voor vragen of klachten 
kunt u contact opnemen 
met Herman Kriek, wijktoe-
zichthouder Nieuwland  via 
hc.kriek@schiedam.nl 

WIJKSCHOUW NAJAAR 

Nieuwland ligt er steeds beter bij
Op 22 en 29 september en 6 oktober jl. hebben de vrijwilligers van de werkgroep 

buitenruimte, bewoners, gemeente, Politie, Woonplus en Irado volgens het WAP 

(Wijk Actie Plan) een najaarsschouw gehouden. 
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Meyknecht was gedurende een 
jaar bezig met de film. Hij maakte 
opnamen op vier verschillende 
locaties: Islamitische basis-
school Ababil, seniorenontmoe-
tingsplek ‘Het Puttertje’, het 
sigarettenwinkeltje van Uli, en 
op straat met de wijkagent. Vier 
verschillende verhalen dus, die 
samen een integraal beeld geven 
van deze wijk. Van al het gescho-
ten materiaal maakte Meyknecht 
een documentaire onder de titel 
Rook, Gezag en Rummikub. 

De hoofdrolspelers in de docu-
mentaire hebben zo elk hun eigen 

verhaal, een eigen leven en de 
daarbij behorende problemen. 
Ulli in zijn sigarettenwinkel, die 
dient als vaste ontmoetingsplek 
voor buurtbewoners en jongeren; 
Riet van Het Puttertje, waar de 
rummikubbende dames vertellen 
over vroeger en ook de problemen 
van vandaag met elkaar doorne-
men; groep acht van de basis-
school waar de leerlingen zich 
opmaken voor de Cito-toets, en 
tenslotte agent Ferry die geacht 
wordt criminelen in de kraag te 
vatten, maar toch ook op bezoek 
gaat bij de plaatselijke dronkaard 
om te zien hoe het met hem gaat.  

De documentaire Rook, Gezag 
en Rummikub was als driedelige 
serie te zien op RTV Rijnmond. 
Wie afleveringen gemist heeft 
kan de documentaire alsnog 
bekijken op de website van RTV 
Rijnmond via onderstaande link
http://www.rijnmond.nl/
Programmas/rijnmond_doc/
Rook_Gezag_en_Rummikub

Regie: Steef Meyknecht
Producent: Synchroon
www.steefmeyknecht.nl

Op 18 september vond de première 
plaats van een documentaire over 
Nieuwland, gemaakt door Steef 
Meyknecht. Een portret van een 
wijk waarin maatschappelijke en 
politieke issues worden bezien op 
het niveau van de menselijke maat.

Documentaire over  
bewoners in Nieuwland

Rook, Gezag 
en Rummikub 
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Wijksportvereniging Nieuwland   
 Samen sport ontdekken
In onder meer Rotterdam en Spijkenisse heeft men goede ervaringen  met 
wijksportverenigingen. In de wijksportvereniging kunnen kinderen van 4 tot 
en met 12 jaar in de eigen, vertrouwde woonomgeving op laagdrempelige wijze 
kennis maken met diverse sporten. Nieuwland krijgt de primeur; in februari 
gaat hier de eerste wijksportvereniging in Schiedam van start. 

In een wijksportvereniging werken gemeente, 
sportverenigingen, onderwijs, welzijn en buiten-
schoolse opvang nauw samen. Kinderen kunnen 
na school in de buurt in een gymzaal of op een plein 
kennismakingslessen volgen in diverse sporten.   
Het oprichten van een zogenaamde wijksport-
vereniging in de wijk Nieuwland heeft een goede 
kans van slagen, zo blijkt uit onderzoek dat hiernaar 
verricht is. Er zijn voldoende partijen die mee willen 
doen.

Kosten
De kinderen gaan in de wijksportvereniging zes 
kennismakingslessen volgen. Dit kunnen lessen zijn 

in handbal, judo, tennis, tafeltennis en schaken. Hiervoor betalen ze een kleine bijdrage van 10 euro. Na 
vier kennismakingslessen kunnen kinderen beslissen of ze lid willen worden van een sportvereniging. Ze 
kiezen dan voor één sport en zijn tegelijkertijd ook lid van de wijksportvereniging.
De kosten van het lidmaatschap zijn bij elke sportvereniging verschillend. Het lidmaatschap is niet duur, 
want het is de bedoeling dat er veel kinderen komen sporten. Omgerekend kost een sport tussen de 5 en 
10 euro per maand.

Wanneer van start?
De sportlessen van de wijksportvereniging starten in februari in de gymzalen bij de basisscholen. De kin-
deren ontvangen nog een bericht over de dagen en de tijden. Opgeven kan door een aanmeldingsformu-
lier in te vullen en bij de leerkracht in te leveren. Voor deze zes kennismakingslessen wordt een bijdrage 
van 10 euro gevraagd. 

Meer informatie? 
Op school bij de (sport)leerkracht of bij 
Sport en Recreatie - Nieuwe Damlaan 5 - Schiedam 
telefoon 010 - 219 23 23 
www.schiedam.nl/sportenrecreatie - email: 
sport@schiedam.nl
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In een vol theater met meer 
dan 700 mensen straalden de 
Schiedamse vrijwilligers naast 
bekende sterren als Danny de 
Munk, Albert West en Hans 
Kazan. Uit de 23 genomineer-
den werden door burgemeester 
Verver en wethouder Groene 
4 winnaars aangewezen. In de 
categorie Hulpverlening en Zorg 
waren de winnaars Joop en 
Agaath Zwarts van Woon- en 
Zorgcentrum Schiewaegh. Bij 
Educatie, Sociaal-culturele vor-
ming en Cultuur was de winnaar 
Hassan Aissati van de Stichting 
Multicultureel Schiedam en 
Stichting Azhar. Bij Recreatie, 
Hobby en Sport werd de win-
naar Joke Dijkshoorn van de 
Stichting Rolantino’s en in de 
categorie Overige werd Saskia 
Hameeteman-Blanker van de 
Stichting CareChild de winnaar.
De titel ‘Vrijwilliger van het 
jaar 2010’ ging uiteindelijk naar 
Hassan Aissati voor het vele 
vrijwilligerswerk dat hij al zo’n 15 

jaar doet om integratie te bevor-
deren, maar ook voor de steun 
die hij zijn Marokkaanse landge-
noten biedt.

Verslavend
“Ik ben al zeker 15 jaar actief 
in de wijk Nieuwland” vertelt 
Hassan.  “In die tijd heb ik meer-
dere Marokkaanse stichtingen 
opgericht, maar bijvoorbeeld ook 
het project  Jongeren aan Zet. 
Ik organiseerde allerlei sportac-
tiviteiten voor de jeugd, uitwis-
selingactiviteiten Nederland-
Marokko, festivals met muziek, 
dans en film.” Op zijn initiatief 
is ook Stichting Multicultureel 
Schiedam opgericht, een soort 
platform voor de andere stich-
tingen. Eerst was hij voorzitter, 
maar nu richt hij zich meer op de 

financiële zaken van de stichting 
en wordt daarom penningmees-
ter genoemd. Jongeren aan Zet 
is inmiddels een groot succes 
geworden en valt nu onder SWS 
Welzijn. Het vrijwilligerswerk 
ervaart Hassan bijna als versla-
vend. “Je krijgt er zoveel voor 
terug; je breidt je netwerk uit en 
onderhoudt allemaal contacten 
met leuke mensen. Daardoor 
wordt het organiseren van iets 
op den duur ook steeds makkelij-
ker.” Wel vindt hij het jammer dat 
er zo’n groot verloop is onder de 
vrijwilligers. “Je kunt enthousi-
ast beginnen, maar voor organi-
saties is het nodig dat ze langer 
op je kunnen bouwen. Begin dus 
met iets kleins en voorkom dat je 
teveel hooi op je vork neemt. Het 
moet wel leuk blijven natuurlijk!.” 

Hassan Aissati verkozen tot vrijwilliger van het jaar  
 Vrijwilligersfeest Schiedam 
Op donderdag 28 oktober vond het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaats in Theater 
aan de Schie. Tijdens deze gezellig avond werden de vele vrijwilligers die 
Schiedam rijk is in het zonnetje gezet en werd de vrijwilliger van het jaar 2010 
bekend gemaakt.

SMS ZAALVOETBALTOERNOOI
Ook dit jaar weer heeft SMS (Stichting Multicultureel Schiedam) een sporttoernooi georganiseerd. Dit 
keer een zaalvoetbalbaltoernooi. In de Margriethal streden op 12 december 10 teams om de hoogste eer. 
De teams, met elk 7 spelers en 1 reservespeler op de bank waren zeer gemengd; allerlei culturen en jong 
en oud(er) waren  vertegenwoordigd. Het publiek vermaakte zich prima, want er werd fanatiek gespeeld. 
Gelukkig wel zonder ongelukken.  
Zaalvoetbalteam ‘Amar’ mocht uiteindelijk de felbegeerde beker in ontvangst nemen.



> ... er een nieuwe manier is om defecten in de openbare ruimte te melden? 
De gemeente Schiedam voert nu- naast de regie en het beheer - ook zelf in eerste instantie het 
onderhoud uit aan de Openbare Verlichting (OVL), Verkeersregelinstallaties (VRI), Tramwaarschuwinglich
tinstallaties (TWI), en Parkeersystemen (Parkeerautomaten en Parkeer Verwijs Systeem). 
 Het team Verkeer en Verlichting van de afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte) voert zowel het 
preventief onderhoud (controleren en schoonhouden ) als reparaties (storingen en schades) uit aan de 
installaties en voert de regie op eventuele reparaties door derden. 
 Bewoners kunnen meldingen van klachten, storingen en schades doorgeven door te bellen met het 
algemeen telefoonnummer 010-219 1111. Binnenkort wordt de mogelijkheid tot melden uitgebreid met een 
digitaal formulier op de website van de gemeente Schiedam

> ... u mee kunt praten in de klankbordgroep Beatrixpark?
Er is een speciale klankbordgroep ontstaan die met de gemeente praat over het aantrekkelijk maken van 
het Beatrixpark. In deze klankbordgroep zitten ook inwoners uit Nieuwland. Heeft u ook goede ideeën voor 
het Beatrixpark? Praat dan vooral in de groep mee. U kunt zich opgeven bij de gemeente Schiedam via 
beatrixpark@schiedam.nl. Contactpersoon is Janet van Huisstede.

> ... SWS activiteiten voor meisjes en jonge vrouwen gaat opzetten? 
Stichting Welzijn Schiedam (SWS) wil activiteiten opzetten voor meisjes/vrouwen  van 13 tot 23 jaar. 
SWS wil graag van de meisjes uit de buurt horen welke activiteiten zij zouden willen doen. Er zijn 
inmiddels al enkele ideeën aangedragen, zoals een fototentoonstelling, activiteiten met muziek, kunst 
en cultuur en zoals bezoeken aan musea en filmhuis. Als je mee wil doen aan of denken over activiteiten 
meld je dan aan bij: Mariska Silvius. Zij is op vrijdagmiddag van 16.30 tot 18.30 te bereiken bij Wijkcentrum 
Dreesplein, 010-4738671 of bij Dina Kohen van Samen Buurten. Zij is te bereiken op dinsdag en vrijdag op 
010-2467433. 

> ... de gemeente weerbaarheidstrainingen gaat geven aan meisjes en jonge vrouwen?  De trainingen zijn 
verdeeld over twee leeftijdsgroepen: van 13 tot 16 jaar en van 16 tot 23 jaar. De trainingen vinden plaats op 
vrijdagmiddag tussen 15.00 uur en 17.00 uur in het Life-college aan de Nolenslaan (nr. 99b). Je krijgt van 
de gemeente nog een folder met meer informatie over de training in de bus. Heb je interesse, dan kun je 
je ook bij een van de medewerkers van Samen Buurten opgeven 010-2467433.

WIST
U DAT...
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BURENCONTACTMIDDAG

Onbekend maakt onbemind
Om buren meer met elkaar in contact te laten 
komen heeft Samen Buurten op 7 oktober een 
leuke middag georganiseerd. Het weer was goed 
en veel buurtkinderen (er zijn er 183 geteld!) heb-
ben meegedaan aan de spelactiviteiten van TOS 
(Thuis Op Straat). Het luchtkussen, het schminken 
en nep-tatoeages zetten vielen 
zeer in de smaak en er was voor 
iedereen wat  lekkers. De vol-
wassenen gingen met elkaar ‘in 
dialoog’ en er werd flink gedis-
cussieerd. 

Samen Buurten was blij met het aantal aanwe-
zigen en de gezelligheid, maar misten ook een 
groot deel van de bewoners. Ook de aanwezige 
buurtbewoners gaven aan dat jammer te vinden.
Die hadden misschien gehoopt op een gelegen-
heid om die buurman/buurvrouw die ze nog nooit 

gesproken hebben juist op deze 
dag te ontmoeten. Door de 
Buurtcontactmiddag  zijn er nieu-
we contacten ontstaan. Belangrijk 
voor de buurt, want als buren 
elkaar kennen, gaan  zij zich ook 
prettiger voelen in de buurt.
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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   

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

SINTERKLAASFEEST OP HET DREESPLEIN
Ook dit jaar kwam de Goedheiligman weer naar Nieuwland. Op dinsdagmiddag 
30 november bezocht hij met zijn Pieten het Dreesplein. De kinderen (4 t/m 8 
jaar) werden flink verwend met wat lekkers te drinken, strooigoed en ze kregen 
allemaal een cadeautje. 

Op vrijdagavond 3 december werd er nog verder gefeest tijdens de kinder-
disco in het wijkcentrum. Het thema was ‘pepernoten’. Kinderen tussen de  8 
en 12 jaar hebben 
heerlijk kunnen 
dansen en kregen 
limonade en een 
cadeautje. 
Jammer dat de 
Sint weer naar 
Spanje vertrokken 
is, maar we zien 
hem vast volgend 
jaar weer terug in 
ons wijkcentrum.

Op zaterdag 30 oktober 
organiseerde de buurt 
Nieuwe Tuinen een waar 
griezelfeest. Een week 
vantevoren hadden de 
kinderen al een lampion-
netje in de brievenbus 

gekregen en ’s avonds om 18.00 uur 
verzamelden zij zich, griezelig ver-
kleed, bij de Treubstraat. Samen met 
een aantal medewerkers van TOS 
(Thuis op Straat) en begeleid door een 
brass-band liep de stoet met lampion-
nen door de wijk. Aansluitend waren 
er optreden en mochten de kinderen 
onder begeleiding bij de buurtbewo-
ners aankloppen voor een snoepje.
Ter afsluiting was er nog wat lekkers 
te eten en drinken. Om 20.00 was het 
feestje, dat georganiseerd kon worden 

dankzij een voucheraanvraag en extra 
financiële steun uit de wijk, weer afge-
lopen. 

Griezelige speeltuin
Een dag later werd er nog een feestje 
gegeven in de speeltuin. Het eiland 
was eng versierd met o.a. doodskis-
ten, grafzerken en heksen. Er was van 
alles te doen zoals een griezelspel, 
een heksenbezem limbodans en een 
griezel-grab-
belton. Dankzij 
de vele vrijwil-
ligers waren er 
veel tevreden 
gezichten na 
afloop.

Halloweenfeesten in Nieuwland
Spoken, heksen en bezemstelen
Eind oktober werden er in Nieuwland opvallend veel heksen, monsters 
en andere griezels gesignaleerd. Kinderen konden lekker griezelen 
tijdens de twee Halloweenfeesten die waren georganiseerd. 
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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 

Samen Buurten
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC  Schiedam
Telefoon (010) 246 74 33
info@samenbuurtenschiedam.nl

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

Vakantie activiteiten
Dinsdag, woensdag en donderdag, 13.30-
15.00 uur, 0,50 euro per keer

Kleding maken, maandag, 13.15 uur-15.15 uur, 
12 bijeenkomsten voor 33,00 euro
Kleding maken, woensdag, 09.30-11.30 uur, 12 
lessen voor 33,00 euro
Kleding maken, vrijdag, 09.30-11.30 uur, 12 
lessen voor 33,00 euro
Computeractiviteiten voor beginners, maan-
dag 19.00-20.30 uur, 10 bijeenkomsten voor 
40,00 euro
Computeractiviteiten voor gevorderden, 
maandag, 19.00-20.30 uur,  10 bijeenkomsten 
voor 40,00 euro
Fietslessen, woensdag, 09.30-11.00 uur,  16 
lessen voor 25,00 euro

Gezond en fit
Conditietraining, maandag, 08.55-09.55 uur, 
12 lessen voor 22,20 euro
Conditietraining, maandag, 10.00-11.00 uur, 
12 lessen voor 22,20 euro
Conditietraining, donderdag, 09.00-10.00 uur, 
12 lessen voor 22,20 euro
Lijnclub, maandag, 19.00-20.30 uur, 13 lessen 
voor 20,80 euro
Countrydance, maandag, 11.00-12.00 uur, 13 
lessen voor 10,40 euro

Recreatie en ontmoeting
Contactpunt voor ouderen, dinsdag, 13.30-
15.30 uur, 12 keer voor 13,80 euro.

OUDER EN KINDCENTRUM 
(OKC)
Geopend: 
maandag  van 9.00 - 15.00 uur (educatief)
woensdag van 9.00 - 12.00 uur (vrije inloop)
vrijdag van 9.00 - 15.00 uur (creatief)
Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem 
Dreesplein 2, 010-4738671.

SENIORENWELZIJN 5 MOLENS
Quilten maandag 09.00-11.30 uur,
contributie via vereniging
Nederlandse les voor Turkse vrouwen donder-
dag 09.00-10.45 uur en 13.00 - 14.30 uur
Turkse les voor Turkse vrouwen donderdag 
09.00-10.30 uur en 10.30 – 12.00 uur
Volksdansen vrijdag 10.15-11.15 uur
€ 83.95 per seizoen, (met R-dam pas € 54.60)
Yoga Dinsdag 10.00-11.00 uur en 11.15-12.15 
uur. 39 bijeenkomsten, € 9,15 per maand
(met R-dam pas € 5,95)
Koersbal maandagen dinsdag 13.30-15.30, 
contributie via vereniging
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, € 6,75 per maaltijd
Biljarten maandag tot en met vrijdag, 09.00-
16.30 uur, € 0,20 per 15 minuten
Biljartvereniging, maan- t/m donderdag, 
19.00-22.00 uur, contributie via vereniging
Damesbiljart donderdag, 19.00-22.00 uur, con-
tributie via vereniging
Bingo 3e woensdag van de maand, 13.30-16.00 
uur, € 3.70 euro voor 6 ronden
Kaarten en spelletjes maandag tot en met 
vrijdag, 09.00-16.30 uur, gratis
Bridge contributie via vereniging
Maandag t/m donderdag 12.30-16.00 uur
Bloemschikken 2e en 4e woensdag 
van de maand
Club actief 2e 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, 11.00-16.00 uur, zondag 13.30-16.00
uur. Toegang vrij
Visiteclub woensdag 10.00-15.30 uur,  
€ 2,30 per keer

Voor meer informatie www.seniorenwelzijn.nl

IN DE WIJK 

31-12  Karten 
Het jongerenwerk organiseer een leuk uitje: Karten  
in Delft. Er wordt verzameld bij Wijkcentrum Dreesplein. 
Inschrijven is noodzakelijk. Meer informatie of inschrijven  
bij jongerenwerk wijkcentrum dreesplein of via de  
website www.swswelzijn.nl
Kosten: 8 euro 
11-1 Nieuwjaarsborrel Nieuwland,  
Wijkcentrum Dreesplein, 17.00 – 20.00 uur
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Mail de oplossing  vóór 10 januari 2011 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. 

BUIKDANSERES          
BUURTCONTACTMIDDAG    
GEMEENTERAAD          
HALLOWEEN             
HANGJONGEREN          
HEEL VEILIG            
INTEGRATIE            
INVESTEREN            
JONGEREN              
KINDEREN              

KUNST                 
LEEGSTAND             
LICHTBLAUWE BRIGADE    
LINE DANCE             
MEERJARENPLANNEN      
MICHAEL JACKSON        
NIEUWLAND LIFE         
OPTREDENS             
PERSONEELSKOSTEN      
PODIUM                

REINIGEN              
SIGARENWINKEL         
SOCIALE VOORZIENINGEN  
SPORTEN               
SPORTHALLEN           
SPORTTOERNOOI         
STADSDEBAT         
VEILIGHEID         
VERLENGDE LEERTIJD   
VOORZIENINGEN     

WELZIJN            
WONEN             
WORTELDRUK        
WIJKEN             
WIJKPROCESMANAGER  
WIJKSCHOUW         
WIJKWERK           
ZORG              

SELMA PAKSOY 
IS DE GELUKKIGE 

WINNARES. 

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

Nieuwland Life: maak kennis  
met de onverwachte talenten  
van je buren.


