
  

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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COLOFON
Nieuwland Nieuws is 
een uitgave van, voor en 
door bewoners en mede-
werkers van gemeente 
Schiedam, Woonplus, 
politie, SWS Welzijn  
en alle andere organi- 
saties in Nieuwland.
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Herman Berkhout 
Jeffrey Davidsz
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Suzan van der Maale
Alison Martis
Chris van Putten
Rob Tas
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Jeffrey Davidsz 
Jan van Kampenhout  
Suzan van der Maale
Jan van der Ploeg
Krachtgroen 
Abdelkader Seghau  
Woonplus 

Vormgeving 
Edwin Smet

Druk 
TDS printmaildata

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.

ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 SEPTEMBER OP DR. WIBAUTPLEIN

NIEUWLAND FESTIVAL
Op zaterdag 10 en zondag 11 september vindt de negende editie plaats van het 
Nieuwland Festival. Het belooft weer een prachtig festijn te worden met veel muziek, 
allerlei activiteiten voor jong en oud, en culinaire hapjes uit de wereldkeuken.

Zoals de meeste Nieuwlanders 
wel zullen weten, wisselt dit fes-
tival ieder jaar van locatie. Vorig 
jaar stond het Nieuwland Festival 
op het Dreesplein en dit jaar is 
het Wibautplein aan de beurt. Zo 
zijn deze pleinen om het jaar hét 
middelpunt van de wijk tijdens 
het feest. De editie van dit jaar 
kan twee dagen duren, omdat het 
Wibautplein zich daar prima voor 
leent. 

Vanaf februari zijn Nieuwlandse 
vrijwilligers, samen met hun pro-
fessionele partners druk in de weer 
geweest met de organisatie van 
het festival. Zij zijn er ook dit jaar 
weer in geslaagd om een origineel 
en afwisselend programma samen 
te stellen dat hopelijk veel mensen 
zal aanspreken. Dit is echt een eve-

nement voor én door Nieuwlanders!
Het festival wordt zaterdag om 
12.00 uur geopend door wethouder 
Maarten Groene en Bob Venhuizen, 
algemeen directeur van Woonplus. 
Die middag is er tot in de avond 
een afwisselend muzikaal program-
ma dat spetterend wordt afgeslo-
ten door The London Galaxy, een 
coverband met echte ‘seventies-
disco’. Voetjes van de vloer dus!  
 
Behalve muziek zijn er in de mid-
dag ook een optreden van de 
bekende cabaretier Ali Osram, een 
modeshow, een kindershow, een 
capoeira- demonstratie en een 
djembé-workshop. Ook is er een 
veiling van kinderkunst waarvan de 
opbrengst bestemd is voor goede 
doelen.

Zondag komen zangkoren uit ver-
schillende leeftijdsgroepen en 
culturen een optreden geven. Krijgt 
u die dag zélf zin om mee te doen? 
Tijdens de SwingZing Along- show 
zingt en swingt het publiek met alle 
bekende hits mee!  

Buiten het podium valt ook weer 
genoeg te beleven tijdens deze 
twee dagen: een rommelmarkt 
(waarvan de opbrengst naar goede 
doelen gaat), een speciaal festival-
programma voor kinderen op het 
Speeleiland en, zoals ieder jaar, de 
kraampjes van de wereldkeuken. 
Daar kan het publiek genieten van 
heerlijke gerechten die zijn klaar-
gemaakt door Nieuwlanders zelf.

Zorg dus dat u erbij bent!
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NIEUWLAND FESTIVAL
zaterdag 10 
12.00 - 22.00 uur en 
zondag 11 september
12.00 – 18.00 uur
Dr. Wibautplein

Meer informatie?
Christine Pauw
Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 1
tel  473 86 71 of 06 345 538 40

PROGRAMMA 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
12.00 uur  officiële opening door Maarten Groene en Bob Venhuizen
12.10 uur  Bachatta Conclase (Antiliaanse muziek)
12.45 uur  Arampatamil Payilakam (Tamil dansgroep) 
13.00 uur  Christiaans Crazy Show (kinderprogramma)
14.00 uur  Nesum  (Turkse band)
15.00 uur  Modeshow
15.25 uur  Veiling Kinderkunst
15.35 uur  Modeshow 
16.10 uur  René van Beeten (André Hazes-imitator)
17.00 uur  Capoeira (demonstratie Braziliaanse vecht-danskunst)
17.15 uur   Ali Osram (cabaretier) 
17.50 uur   optreden deelnemers workshops dans en 
 djembé (Afrikaanse trommel) 
19.00 uur   Nesum (Turkse band)
20.00 uur  Rabassa (Kaapverdische band)
21.00 uur   The Johnny London Galaxy (coverband met 
 jaren ’70 disco)
22.00 uur afsluiting 

De hele dag rommelmarkt,  wereldkeuken, work-
shops, pannakooi en WII en nog veel meer.
Voor kinderen zijn er de hele middag djembé- en 
dansworkshops. Ook is er allerlei speelmateriaal  
bij TOS te leen.
Om 18.00 uur Familiedisco!!!

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2011
11.45 uur  inloop
12.00 uur  opening door Orhan Zengin (opbouwwerker 
 in Nieuwland) en Jeffrey Davidsz 
 (wijkactie programma manager Woonplus).
12.10 uur  Popkoor Pleasure
12.30 uur  Koor Nieuwzuid
13.00 uur  Jeugdkoor DoReMi
14.10 uur  Swingzing-Show (bekende hits waarbij publiek 
 kan meezingen en swingen)
15.10 uur  Popkoor Pleasure
15.35 uur  Jeugdkoor DoReMi
16.00 uur  Koor Nieuwzuid 
16.50 uur afsluiting officiële programma

De hele dag rommelmarkt en wereldkeuken, pannakooi en WII.

Op zondag is er een speciaal kinderprogramma op het speeleiland.
12.00 - 17.00 uur  milieuspeurtocht.
14.00 uur  Ronald McDonald opruimshow.  

En natuurlijk kunnen kinderen ook gewoon vrij spelen 
op het speeleiland.

KIJK VOOR HET ACTUELE PROGRAMMA OP 
WWW.NIEUWLAND-SCHIEDAM.NL
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Het idee voor deze documentaire ontstond na het zien van Rook, Gezag en Rummikub. De documentaire over 
Nieuwland die een jaar geleden zijn première beleefde. Betty Melkert woont al sinds haar twaalfde in Schiedam 
Nieuwland en heeft alle veranderingen in de wijk meegemaakt. Betty: “Ik heb de verpaupering ervaren, maar zie 
nu ook de vooruitgang; van ‘hongerput’ naar heden (vandaar ook deze titel voor de film). In het kader van het 
zestigjarige bestaan van de wijk wilde ik hier aandacht aan geven. Ik wil in deze documentaire meer het accent 
leggen op de positieve kant van de wijk. Veel negatiefs dat in de andere documentaire naar voren kwam, ervaar 
ik zelf helemaal niet zo”.

Kansen pakken
Han van de Horst, historicus, schrijft het scenario voor de documentaire. Ook hij groeide op in Nieuwland en 
keerde er jaren later, in 1995, weer terug. Han:  “Wij willen in deze documentaire de emancipatie van de wijk 
laten zien. In de jaren vijftig was Nieuwland een arbeiderswijk. Maar de kinderen van deze arbeiders gingen 
studeren en klommen op. Ditzelfde zie je nu bij bijvoorbeeld bij de kinderen van Turkse en Marokkaanse immi-
granten. Wij willen mensen met elkaar in gesprek laten gaan. Over vroeger en nu en over de kansen die ze 
gepakt hebben en over hun toekomstverwachtingen. Dus bijvoorbeeld ondernemers van toen in dialoog met 
jonge ondernemers van nu.”

Start opnamen
Inmiddels zijn Betty en Han druk bezig met het benaderen van mensen om mee te doen aan deze documentaire. 
Wiebe Hoogeveen, filmmaker (Broodkast Filmproducties) verzorgt de opnamen en de regie. De verwachting is 
dat ze dit najaar nog kunnen beginnen met de opnamen voor deze tweedelige documentaire die uitgezonden zal 
worden op Look TV. De première wordt verwacht in het voorjaar. 

Voucher voor documentaire Nieuwland

VAN HONGERPUT NAAR HEDEN
Een documentaire over Nieuwland die de mensen een hart onder de riem steekt. 
Dat hebben Betty Melkert, Wiebe Hoogeveen en Han van de Horst voor ogen. 
Hun voucheraanvraag is gehonoreerd en de filmopnamen moeten dit najaar van 
start gaan.

Het redactieteam heeft op dit 
moment acht leden. Tina Lebbink 
is er één van. Al meer dan vier jaar 
gaat zij gedreven op zoek naar 
nieuws in de wijk. Tina: “Ik was 
al langer een actieve vrijwilliger, 
o.a. voor het Nieuwland Festival, 
voordat ik bij het redactieteam 
kwam. De laatste jaren ben ik 
steeds meer betrokken geraakt bij 
projecten in de wijk, zoals Winter 
Wonderland op het Dreesplein of 
op het Schuttersveld. Ik vind het 
leuk om echt op jacht te gaan naar 

nieuws. Door zo actief achter infor-
matie aan te gaan en te schrijven 
kom je veel te weten over de wijk 
en kom je erachter dat je eigen 
buurt veel interessanter is dan je 
misschien dacht. Er gebeurt zo veel 
in Nieuwland. Ik vind het leuk om 
dat in het Nieuwland Nieuws en op 
de site terug te zien. Mensen kun-
nen eigenlijk nooit meer zeggen: ‘Ik 
wist nergens van!’  Wij brengen het 
nieuws immers letterlijk tot op de 
deurmat!”

 

Hart voor de wijk
Voel jij je ook betrokken bij 
Nieuwland? Vind je het leuk om af 
en toe een stukje te schrijven en 
misschien ook een foto te maken? 
Heb jij hart voor de wijk? Kom dan 
ons gezellige team versterken!
Stuur even een berichtje naar 
info@nieuwland-schiedam.nl. Je 
kunt ook een briefje sturen naar 
Suzan van der Maale van het 
Communicatiebureau, Nieuwe 
Damlaan 760, 3118 AC Schiedam.

REDACTIELEDEN GEZOCHT
Het redactieteam van Nieuwland Nieuws en de website www.nieuwland-schiedam.nl 
is op zoek naar bewoners die de redactie komen versterken. Wie doet er mee?
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Iftar in 
Nieuwland
Jaarlijks wordt op het Dreesplein 
een iftar georganiseerd; een geza-
menlijke maaltijd uit deIslam-
traditie voor alle Nieuwlanders: 
moslims én niet-moslims. Dit jaar 
was dat op 20 augustus. 

Zoals bekend eten moslims tijdens de 
Ramadan overdag niet. De iftar is de maal-
tijd die zij in deze periode na zonsondergang 
gebruiken. Vanwege het onberekenbare weer 
werd de iftar dit keer binnen in het wijkcen-
trum georganiseerd in plaats van in een 
tent buiten. De belangstelling was groot, 
misschien ten gevolge van het succes van 
vorig jaar. Dit jaar werd er een kleine finan-
ciële bijdrage van de gasten gevraagd. De 
opbrengst (ook van de collecte tijdens de 
avond) gaat naar een nog nader te bepalen 
goed doel. Daarbij hadden bewoners een 
voucher aangevraagd om deze gezamenlijke 
maaltijd te kunnen financieren.
 
Cabaretier
Veel mensen hadden zich opgegeven voor de 
iftar en alle prachtig gedekte tafels waren 
bezet. Wethouder Maarten Groene pleitte in 
zijn korte toespraak voor onderling vertrou-
wen en vooral plezier tussen mensen met 
een verschillende culturele achtergrond. Hij 
benadrukte hoe belangrijk de iftar maaltijd 
en andere gezamenlijke activiteiten kunnen 
zijn voor een goede sfeer in de buurt. Na een 
uitleg over de achtergrond van de iftar, werd 
het feestje opgeluisterd door cabaretier 
Jalloul. Hierna volgde een minuut stilte voor 
de Christenen om te bidden en werd er een 
gebed gezongen voor de Moslims. Natuurlijk 
was er allerlei lekkers op het uitgebreide 
buffet dat precies 
na zonsondergang 
open ging. Het 
werd een gezellige 
avond waarop de 
organisatoren, en 
de vele vrijwilligers 
met tevredenheid op 
terug kunnen zien.

In 2006 werden de eerste woningen opgeleverd van het nieuw-
bouwprogramma ‘De Nieuwe Tuinen’. Nieuwe bewoners trok-
ken er al snel in en wilden iets moois van de woonomgeving 
maken. Al snel werd echter duidelijk dat door de crisis in de 
bouwsector slechts een deel van het plan op korte termijn 
gerealiseerd kon worden. De plannen voor het Wibautplein 
bleken op dat moment niet haalbaar, althans niet op korte ter-
mijn. Teleurstelling alom. In 2010 werd het volgende deel van 
het plan uitgevoerd. Een verrijking van de omgeving. Vanaf de 
Burgermeester van Haarenlaan ziet de buurt ‘Nieuwe Tuinen’ 
met zijn speelse bebouwing er goed uit.

Verloedering Maar wat er met het laatste deel van het project, 
het Dr. Wibautplein zou gaan gebeuren bleef een vraagteken 
voor de bewoners. Lange tijd hoorden zij niets meer en velen be-
gonnen zich zorgen te maken over de verloedering van het plein 
en de twee flats, waarvan er een leeg staat en de andere anti-
kraak wordt bewoond. Een van die omwonenden is Theo Snelle-
man: “Enkele bewoners zijn met Woonplus en de gemeente gaan 
praten. Ook zijn er brieven geschreven waarin zij hun bezorgd-
heid hebben geuit over de huidige toestand.  Van Woonplus en de 
gemeente kwam wel antwoord, maar daarin nog geen concrete 
plannen. Daar zijn bewoners teleurgesteld over en enkelen over-
wegen nu zelfs om te verhuizen.”

Kritisch volgen Afgelopen maand kwam er opnieuw een brief  
van Woonplus en de Gemeente. Hierin werd aangekondigd dat 
de twee flats aan het plein eind 2011 gesloopt zullen worden. De 
nieuwbouw staat voorlopig voor 2016 gepland. In de tussenlig-
gende periode wordt de slooplocatie tijdelijk ingericht, met een 
openbaar grasveld bijvoorbeeld.  De ruimte wordt in elk geval 
zodanig ingericht dat deze toegankelijk is voor bewoners en 
kinderen en zij de ruimte veilig kunnen gebruiken. 
Opluchting alom dus, dat de flats op korte termijn tegen de 
vlakte gaan. Al moet er wel meteen bijgezegd worden dat de 
buurt de ontwikkelingen natuurlijk kritisch volgt, onder het 
motto: ‘Eerst zien en dan geloven’.

Herontwikkeling Dr. Wibautplein

Er komt schot in...
Op 5 juli heeft de gemeente een samenwerkings-
overeenkomst gesloten met Woonplus over de  
herstructurering van het Dr. Wibautplein. Deze 
overeenkomst maakt het mogelijk nog dit jaar met 
de sloop van de bestaande bebouwing te starten. 
“Gelukkig!”, verzuchten de omwonenden.
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Doel van dit project is om mensen 
bewust te maken van gezondheid 
en te leren zelf groente en kruiden 
te kweken. Het project wordt finan-
cieel ondersteund door de gemeen-
te Schiedam en Woonplus vanuit de 
zogenaamde vouchergelden. Zo zijn 
er bloembakken en plantjes voor 
de ‘balkontuintjes’ aangeschaft. 
Stichting Gezonde Gronden ver-
zorgt de cursus. Geïnteresseerde 
bewoners konden zich voor deze 
cursus opgeven. De cursus ging 
in april van start met zo’n dertig 
cursisten, met name afkomstig 
uit de omgeving van de Johan de 
Wittsingel. Zij hebben inmiddels 
allemaal een groente- en kruiden-
tuintje aangelegd (op hun balkon) 

en de eerste oogst is binnen. Op 
zaterdag 24 september wordt het 
project afgesloten met een fees-
telijke dag in het wijkcentrum 
Dreesplein waarop gezamenlijk 
gekookt zal worden met de oogst uit 
de tuintjes.
 
Tuinonderhoudproject
Bewoners hebben aangegeven veel 
plezier te beleven aan dit project 
en er zijn al ideeën voor vervolg-
trajecten. Daarin kunnen bijvoor-
beeld thema’s aan de orde komen 
als groen, gezondheid, milieu, etc. 
Zo hebben de Buurtstenen inmid-
dels ook een plantenbak aan de 
Donker Curtiusstraat ingericht 
met allerlei kruiden. Ook starten 

zebinnenkort een tuinonderhoud-
project voor mensen die moeite 
hebben om hun tuin te onderhou-
den.

Wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met Samen Buurten, 
info@samenbuurtenschiedam.nl
of tel. 010 246 74 33. U kunt zich ook 
opgeven bij Herman Berkhout, h.ber
khout@buurtprojecten.nl of
tel 06 416 919 74

De Buurtstenen hebben inmid-
dels een eigen hyvespagina: 
www.buurtstenen.hyves.nl of 
mail buurtstenen@hotmail.nl 
of tel 06 464 461 72

Succevol initiatief van ‘Buurtstenen’

Eetbare Balkons 
Naar aanleiding van wensen die naar voren kwamen in de 
interviews van Samen Buurten met bewoners, is er een 
bewonersgroep ontstaan, genaamd ‘Buurtstenen’. Op 
initiatief van deze bewonersgroep en in samenwerking 
met andere bewoners uit de wijk, het opbouwwerk, Samen 
Buurten en Stichting Gezonde Gronden is het project  
‘Eetbare Balkons’ ontstaan. 

Jeanine van den Berg is geen 
onbekende bij Woonplus. Al eerder 
werkte zij mee aan  projecten rond 
het thema leefbaarheid. Vanaf 1 juni  

werkt zij in Nieuwland; zij blijft in elk geval tot het 
einde van dit jaar. Jeanine: “Ik richt mij op sociale 
begeleiding, overlastbemiddeling en leefbaarheid. Dit 
doe ik samen met mijn collega Silvia Bourguignon. 
Opvallend aan Nieuwland vind ik de culturele diversi-
teit;  zoveel nationaliteiten maken een wijk wel leven-
dig!  Het is een wijk waar veel gebeurt. Helaas soms 
ook in negatieve zin en daar proberen wij dan iets aan 
te doen. Vervuiling bijvoorbeeld en ongedierte. Wij 
spreken mensen hierop aan en nemen maatregelen 
als ze zich niet aan de afspraken houden.”  Ongedierte 

ontstaat meestal doordat mensen hun troep niet 
opruimen; soms is het ook gewoon domme pech. 
Jeanine: “Wij dachten laatst een overledene aan te 
zullen treffen in een woning, vanwege de stank en de 
vliegen en maden. Bleek dat de stroom was uitgeval-
len van een vriezer vol met vlees. En de bewoners? 
Die waren lekker met vakantie. Gelukkig zijn dit soort 
gevallen een uitzondering.”

Elke maandag houdt Jeanine spreekuur in de
 buurtpost van de Troelstralaan.Complexbeheer-
der Erik Govaert, wijktoezichthouder Herman 
Kriek en wijkagent Ferry Lockhorst zijn hierbij 
ook aanwezig. 13.00 - 14.00 uur, Troelstralaan 83
tel. 010- 204 51 00

Even voorstellen... Jeanine van den Berg
De komende maanden kunt u haar regelmatig tegenkomen in de wijk: 
Jeanine van den Berg, medewerker sociale begeleiding Nieuwland bij 
Woonplus. Wij stellen haar graag aan u voor.



Creatief Beheer Parkweg

TERUG NAAR DE POLDER
Het nieuwbouwproject ‘Over het Water’ is 
door o.a. de kredietcrisis vertraagd. Dit heeft 
tot gevolg dat het bouwterrein ten westen 
van de Parkweg de komende jaren braak 
blijft liggen. De gemeente Schiedam heeft 
daarom besloten om er voorlopig een open-
bare tuin van te maken vol wilde planten, 

bloemen en andere 
zaken die bedacht 
zijn door bewoners. 

Bij het ontwerp en beheer 
van dit terrein is de hulp 
ingeroepen van een echte 
specialist op dit gebied, 
namelijk Creatief Beheer. 
Dit is een Rotterdams 

bureau dat al jaren bezig is met de ontwikkeling en 
het beheer van de buitenruimte. Zij doen dat in nauwe 
samenwerking met  de bewoners zélf. Deze worden 
betrokken bij het maken van de plannen en ook bij de 
uitvoering ervan. 

Stadstuin
De plannen voor dit gebied zijn herontwikkeld.  In 
september beslist de gemeenteraad over de nieuwe 

plannen voor de resterende fasen in ‘Over het Water’.  
Omdat vorig jaar al duidelijk was dat voor een deel van 
het gebied de plannen pas over een aantal jaren gere-
aliseerd gaan worden heeft Creatief Beheer opdracht 
gekregen om het terrein tijdelijk in te richten. Er is al 
een begin gemaakt met het plan. Dat kun je zien bij 
de Parkweg, waar een stadstuin is opgezet. Bewoners 
hadden ervoor gepleit dat deze tuin ook geschikt zou 
zijn voor jonge kinderen. Naast een tuinhuisje en een 
aantal bloemperken staan er nu bijvoorbeeld ook klei-
ne voetbaldoelen en evenwichtstoestellen.
 
Polderdijk
Het idee van Creatief Beheer is om in Nieuwland  
‘terug te gaan naar de polder’. Hiermee verwijzen ze 
naar de geschiedenis van het gebied en naar de naam 
Nieuwland. Het idee is om op het braakliggende ter-
rein een tijdelijk park te creëren met een polderdijk en 
bankjes, bomen en bruggetjes. Aan deze polderdijk 
kunnen kavels komen te liggen die door de bewoners 
zelf op verschillende manieren worden ingevuld. 
Bijvoorbeeld als buurt-
tuin, schooltuin, sport-
veldje, picknickplaats, 
bloemenweide of als plek 
voor kunstprojecten. 

Meer informatie? Kijk 
op www.poldertuin.nl

Waar komt die naam vandaan? 

Alphons 
Ariënsstraat
Deze straat loopt van de ’s Grave-
landseweg naar de Noordvestsingel  
(wijk Nieuwland-Oost). In 1981 
werd deze straat nog verlengd 
naar de Noordvestsingel. Door 
de aanleg van de trambaan in 
1985 was een kleine aanpassing 
nodig en werd de straat naar de ’s 
Gravelandseweg doorgetrokken.

Alphonse Marie August Joseph 
Ariëns leefde van 1860 tot 1928. Hij 
werd op 26 april geboren in Utrecht 
als zoon van de advocaat Adriaan 

Willem Karel Ariëns en huisvrouw 
Lisette Christine Antonia Povel.

Ariëns volgde de lagere school. 
Toen hij tien jaar oud was, werd hij 
naar het kleinseminarie en inter-
naat Rolduc gestuurd, waar hij tot 
1878 zijn basisopleiding genoot. Hij 
studeerde vervolgens theologie aan 
het grootseminarie te Rijsenburg, 
en werd op 15 augustus 1882 tot 
priester gewijd. Daarna vertrok hij 
naar Rome, waar hij dogmatiek stu-
deerde en in 1885 promoveerde tot 
doctor in de theologie. Vervolgens 
reisde hij een jaar door Italië om de 
arbeidsomstandigheden aldaar te 
bestuderen.

Hij richtte in 1891 de R.K. Twentse 
Textielarbeidersbond op, de eerste 
vakbond van katholieke signatuur. 
Deze vakbond ging in 1895 op in de 
katoenbewerkersbond Unitas.

Daarnaast voerde hij een harde 
strijd tegen het alcoholisme 
onder de arbeidersbevolking. Het 
Kruisverbond tegen alcoholisme 
werd door hem opgericht. Met 
enkele andere verenigingen ging 
het Kruisverbond in 1899 op in de 
federatie Sobriëtas, onder lei-
ding van jhr. mr. Charles Ruijs de 
Beerenbrouck. 
Wat precies de aanleiding is 
geweest om een Schiedamse 
straat naar deze priester te  
vernoemen is onbekend.
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Deze intentieverklaring is een van de resultaten van 
de bijeenkomst van 6 september vorig jaar. Behalve 
zo’n zestig ondernemers waren hier diverse andere 
partijen vertegenwoordigd, zoals het Openbaar 
Ministerie, Politie Rotterdam-Rijnmond, de Kamer van 
Koophandel, Bureau Slachtofferhulp, de gemeente en 
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Samen 
hebben zij gebrainstormd over een verbeterde aan-
pak van de veiligheid. Een van de actiepunten die 
daaruit voortkwam is het verkrijgen van het landelijke 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
 
Samenwerking
Het KVO vereist dat er op het punt van de veiligheid 
in het winkelgebied goed wordt samengewerkt door 
de gemeente, ondernemers, politie en brandweer. Het 
gaat om gezamenlijke afspraken over maatregelen 
tegen bijvoorbeeld overvallen, inbraak en brand. Ook 
staan er afspraken in over trainingen voor het winkel-

personeel. Met de intentieverklaring wordt een eerste 
stap gezet voor het verkrijgen van het KVO. Alle par-
tijen die de intentieverklaring ondertekenen commit-
teren zich aan het keurmerk. Het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel (HBD) begeleidt de partijen bij het 
behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Op 6 september wordt de eerste 
Nieuwe Burenavond georgani-
seerd door de bewonersgroep 
Nieuwe Buren. Vanaf 19.00 uur 
kunnen nieuwe bewoners van 
Nieuwland kennismaken met 
de organisaties in de wijk en 
met mensen die al langer in de 
buurt wonen. Als eerste buurt 
is de omgeving van de Mgr. 
Nolenslaan aan de beurt. 

De bewonersgroep Nieuwe Buren 
verwelkomt al jaren mensen die 
in de wijk Nieuwland zijn komen 
wonen. Zij doet dat door de nieuwe 
bewoners te bezoeken en hen een 
informatiemap (met een klein pre-
sentje) aan te bieden. Mensen zijn 
echter lang niet altijd thuis, en zo 
komt het vrij vaak voor dat de map 
dan maar in de brievenbus gedepo-

neerd wordt, dus zonder persoon-
lijk contact. Dat is jammer, want 
het gaat de bewonersgroep Nieuwe 
Buren nou juist om die persoonlijke 
kennismaking met de nieuwkomers.  
Zo is het idee ontstaan om Nieuwe 
Buren-avonden te organiseren 
waarin bewoners alsnog kennis 
kunnen maken met elkaar en met 
vertegenwoordigers van organisa-
ties diein de wijk actief zijn.

De eerste Nieuwe Burenavond 
vindt plaats op 6 september in 
wijkcentrum Dreesplein. Vanaf 
19.00 uur zijn bewoners uit de 
omgeving van de Mgr. Nolenslaan 
van harte welkom. Bewoners die 
het afgelopen half jaar op de laan 
zijn komen wonen zijn natuurlijk 
extra welkom. De bewonersgroep 
zorgt voor wat lekkers te eten en te 

drinken. Nieuwe bewoners, althans 
degenen die via Woonplus een 
woning huren, hebben al een uit-
nodiging gekregen. Maar ook alle 
andere nieuwe buurtbewoners zijn 
natuurlijk van harte welkom.

In de loop van het jaar volgen nog 
meer van deze Nieuwe Buren-avon-
den in andere buurten in de wijk. 
De Nieuwe Buren-avonden worden 
mogelijk gemaakt door een vou-
cherbijdrage. 

Wilt u meer weten over de 
Nieuwe Buren-avonden dan 
kunt u terecht bij Herman 
Berkhout (Buurtprojecten 
– Opbouwwerk Schiedam): 
06 416 919 74 of via email:  
h.berkhout@buurtprojecten.nl.

NIEUWE BUREN-AVONDEN

Intentieverklaring keurmerk ondertekend

Veilig ondernemen op de Nolenslaan
Voor de Mgr. Nolenslaan is een intentieverklaring opgesteld voor het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO). De verklaring is op 9 mei 2011 ondertekend door de burgemeester, de 
winkeliersvereniging, de eigenaar van de winkelpanden, de politie en de brandweer. 
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> ...op woensdag 29 juni het trafohuisje 
aan de MCM de Grootstraat ‘onthuld’ is? 

Het trafohuisje is nu een bonte verzameling 
van (foto’s van) geworden. Initiatiefneemster 

Carla Heuchemer en de ontwerpster Yvon 
Koopman  verrichtten gezamenlijk de opening

> ... scholengemeenschap Schravelant is verhuisd naar het 
oude gebouw van het Lentiz college aan de Mgr. Nolenslaan 
(vlakbij de Plusmarkt). Er kan nu een start gemaakt worden 
met de sloop en nieuwbouw van het schoolgebouw aan 
de Hugo de Grootstraat. Bedoeling is dat het nieuwe 
gebouw augustus 2013 in gebruik wordt genomen. Over 
de nieuwbouwplannen kunt u lezen op de site van ‘het 
Schravelant’:: www.schravelant.nl. 

> ... ‘De Buurstenen’ (een groep enthousiast bewoners) 
Nederlandse conversatielessen willen starten voor 
bewoners uit de omgeving van de Johan de Wittsingel. 
Zowel voor beginners als mensen die al wat meer 
Nederlands spreken. Hiervoor zijn De Buurstenen op 

zoek naar vrijwilligers die deze conversatielessen willen 
begeleiden. Wilt u als vrijwilliger uw (buurt)steentje 
bijdragen? Neem dan contact op met Herman Berkhout 
(Buurtprojecten – Opbouwwerk Schiedam): 06 416 919 74 of 
via email: h.berkhout@buurtprojecten.nl.

> ... de eerste picknicktafels geplaatst zijn in de buurt van 
de Johan de Wittsingel?  Drie van vier picknick-sets zijn 
nu geplaatst door Irado. Bewoners uit deze buurt hadden 
voucheraanvragen ingediend om de speelplekken in deze 
buurt op te knappen. Deze picknicksets maken daar deel van 
uit. De vierde set, die bij de Van Hallstraat, laat nog even op 
zich wachten. Op de plaats waar hij moet komen zitten veel 
boomwortels in de grond en deze moeten eerst verwijderd 
worden. Een ontwerper kijkt op dit moment naar wat de 
mogelijkheden zijn voor de speelplekken.
Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met de 
beschikbare ruimte, maar ook met de leeftijdsgroepen in de 
betreffende straat. De speelplekken worden dan over enkele 
weken of anders vlak voor het begin van de lente aangepakt.

Het Strickledepark ligt tussen de Vlaardingerdijk 
en de Burg. Stulemeijerlaan. Ontwerperscollectief 
Krachtgroen heeft van de gemeente Schiedam en 
het ministerie opdracht gekregen om in het park 
het project ‘Ruimte voor Contact’ te ontwerpen. In 
samenwerking met Buurtprojecten (opbouwwerk) en 
omwonenden heeft Krachtgroen een plan gemaakt. 
Bewoners zijn enthousiast over het ontwerp. Het eer-
ste resultaat van dit plan is een natuurlijk uitziende 
speelplek voor verschillende leeftijden. Bewoners 
zetten zich nu in voor aanvullende onderdelen. Zo is 
er een sponsoraanvraag voor een waterpartij gedaan 
door een bewoonster en zijn er meerdere vouchers 
aangevraagd door bewoners voor een tokkelbaan, krui-
dentuin en ook voor de waterpartij.

Culturele middag
Zaterdag 27 augustus is de speelplek van het park 
geopend door Wethouder Maarten Groene en enkele 
leden van de beheergroep ‘Stricklede Park’. De speel-
plek werd feestelijk ingewijd door een dansoptreden 
van kinderen o.l.v. dansdocente Anuschka Coumou. 
Ook onthulde wethouder Groene het nieuwe titel-
bord bij het opgeknapte Torentje van Yvon Koopman. 

De opening van het park was ook het startsein voor 
een culturele middag in het park. Cultuurscout Ineke 
Hagen maakte van 
deze middag een cultu-
rele ontmoeting tussen 
West en Nieuwland 
door een podium te 
bieden aan creatieve 
talenten uit beide 
wijken. Met o.a. urban 
music van Sterling 
Winklaar, het vrouwen-
koor Uit Volle Borsten 
en de rockband Carpetbaggers. Carmen Posno ver-
zorgde creatieve workshops voor kinderen en Hüseyin 
Kizilca maakte een film van deze feestelijke middag. 
Verder konden bezoekers rondgeleid worden door het 
park en in de naastgelegen stiltetuin en bij een mobiel 
restaurant pannenkoeken eten. 

Kom ook eens een kijkje nemen in het park! Meer 

weten? Kijk op de site die bewoners gemaakt hebben: 

www.strickledepark.nl. Kijk voor meer foto’s van de 

culturele middag op www.nieuwland-schiedam.nl

FEESTELIJKE OPENING HERINRICHTING PARK

NIEUWLAND ONTMOET WEST IN HET STRICKLEDEPARK
Het project ‘Ruimte voor Contact’ wil buurtbewoners bij elkaar brengen. Een van de acties 
van dit project is het plan om van het Strickledepark een echte ontmoetingsplek te maken. 
In samenspraak met bewoners werd het park in die geest aangepakt. Het eerste deel van de 
herinrichting is klaar en is zaterdag 27 augustus feestelijk opengesteld voor het publiek.
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De zomer is weer ten einde, helaas. De hele zomervakantie (met uitzon-
dering van drie weken vakantie van TOS) was er van alles te beleven op 
het Wibautplein. 

De eerste week waren we allemaal flink in beweging: basketbal, voetbal en tennis. En 
de massale waterpistoolgevechten op het plein. Ook de TOS begeleiders ontkwamen 
niet aan het watergeweld en gingen in een nat pak naar huis. In de weken dat  TOS 
met vakantie was, werd het ook meteen slecht weer. 

TOS nam gelukkig na de vakantie het betere weer 
mee terug! We hebben toen een muziekweek georga-
niseerd met samba-, djembé- en dansworkshops. Ook 
hebben we gekanood bij de Parkweg en lekker ge-
sprongen op een luchtkussen. Kortom,  vervelen was 
er niet bij tijdens de vakantie; er was genoeg te doen! 
Het TOS-team in Nieuwland wil iedereen bedanken 
die deze zomer naar het Wibautplein is gekomen. Wij 
hopen jullie allemaal weer snel te zien! 

Zomerspetterz 

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 14010 op werkdagen van 
8:30 tot 17:00 uur Let op: toets alleen 
deze 5 cijfers in, zonder netnummer!
contact@schiedam.nl

Irado
Fokkerstraat 550
telefoon klantenservice 
Telefoon (010) 262 1000

Jongeren Aan Zet 
Mentoraatproject voor jongeren
Wil Rouwen
Dr. W. Dreesplein 2 
Telefoon (010) 473 86 71

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

ADRESSEN

NIEUWLAND FESTIVAL
Op zaterdag 10 en zondag 11 september is het Nieuwland Festival op het 
Wibautplein. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Op zondag is er 
een apart kinderprogramma op het Speeleiland.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
12.00 – 17:45 uur  activiteiten en materiaal lenen bij TOS 
14.30 – 14.50 uur  Djembéworkshop (v.a 4 jaar, ouderen mogen ook al meedoen)
15.00 – 15.30 uur  Djembéworkshop 1 (v.a. 7 à 8 jaar)
15.45 – 16.15 uur  Dansworkshop 1
16.30 – 17.00 uur  Djembéworkshop 2
17.15 – 17.45 uur  Dansworkshop 2
18.00 – 18.10 uur  Presentatie op podium (voor degenen die dat willen)

ZONDAG 11 SEPTEMBER  PROGRAMMA SPEELEILAND
12.00- 17.00 uur  milieuspeurtocht. 
14.00 – 14.45 uur   Ronald McDonald opruimshow. 
14.45 uur  verder met de speurtocht

Kinderen die de speurtocht af hebben gerond, 
mogen vrij spelen op het Speeleiland.
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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
Herman Berkhout
Telefoon 06 416 919 74
h.berkhout@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)
Parkweg 71 
Telefoon (010) 223 75 31

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

Wijkzorgteam
Nieuwe Damlaan 760
Marion Hennink
Telefoon 06 134 173 08
m.hennink@schiedam.nl

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
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
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 en donderdag 12.30-16.00 uur
Bloemschikken elke eerste maandag van de 
maand
Club actief 2e donderdag van de
maandag 13.00-16.00 uur
Visiteclub zondag 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
Themalunch 1x per maand Kosten€ 6,00

Kijk voor de actuele agenda van Nieuwland op 
www.nieuwland-schiedam.nl

NIEUWLAND FESTIVAL
10 EN 11 SEPTEMBER

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
van 12.00 uur- 22.00 uur
ZONDAG 11 SEPTEMBER 
van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Dr. Wibautplein

DANSAVOND
24 SEPTEMBER

SWS Welzijn organiseert zaterdag 
24 september een dansavond. U kunt 
vrij dansen van 20.00 tot 23.30 uur. 
Zin om mee te doen? Kom dan naar 
Wijkcentrum Dreesplein! Deze avond 
kost 1,50 euro. Tijd 20.00 - 23.30 uur



AARDE               
BEWONERS            
BUREN               
BUURTSTENEN         
CABARETIER          
CREATIEF BEHEER      
CULTUUR             
CULTUURDAG          
DISCOBAND           
DOCUMENTAIRE        

DREESPLEIN          
EETBARE BALKONS      
FILM                
GEZONDE GRONDEN      
HONGERPUT           
IMAM                
KEURMERK            
KINDEREN            
MODESHOW            
NIEUWLAND FESTIVAL   

OOGSTEN             
OPTREDEN            
OUDEREN             
PARKWEG             
PODIUM              
PRESENTATOR         
PROEVEN             
REDACTIETEAM        
STRICKLEDEPARK      
TENT                

THUIS OP STRAAT       
TUINIEREN           
TIJDELIJKE INRICHTING  
VEILIG ONDERNEMEN    
WERELDKEUKEN        
WIBAUTPLEIN         
ZAAIEN              
ZANGER              
ZANGKOOR            
ZOMERSPETTERZ       

Mail de oplossing vóór 25 september 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. 

MEVROUW 
S.C. JUNG  IS 

DE GELUKKIGE 
WINNARES. 

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

Strickledepark: spelen, sporten 
en elkaar ontmoeten.
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