
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 semtinizdeki 

faaliyetler, önemli olaylar ve burada 

oturanlar hakkında bilgiler veriyor. 

Bu bilgileri size çevirmeleri için  

birinden rica edin baskalarından 

rıca ediniz.
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De bijeenkomst vond dit keer plaats in het 
Wennekerpand. De opkomst was goed; zeker zo’n 
honderdtachtig bewoners met verschillende cultu-
rele achtergrond waren gekomen. De avond werd 
gepresenteerd door voormalig wijkcoördinator van 
Nieuwland, Radha Buldeo Rai. Wethouder Mario 
Stam en Bob Venhuizen, directeur-bestuurder van 
Woonplus verrichtten de opening. Mario Stam wees 
er nog eens op dat de betrokkenheid van bewo-
ners in Nieuwland groot is. Ze werken echt zélf aan 
hun wijk, ‘hand in hand’ met de professionals. Bob 
Venhuizen benadrukte nog een keer het belang van 
het Wijkactieprogramma en dat dit zoveel mooie pro-
jecten opgeleverd heeft voor de wijk. 

MOOIE PRESENTATIES
Na een korte terugblik op zaken die zijn aangepakt 
dankzij het Wijkactieprogramma uit 2008, werd aan-
dacht besteed aan de uitdagingen voor Nieuwland in 
de komende jaren. Die staan in het WAP-programma 
2012-2017. Bewoners en professionals die bij verschil-
lende projecten betrokken 
zijn in de wijk vertelden 
over wat zij bereikt hebben. 
Zo is de overlast op de 
Nolenslaan sterk vermin-
derd door de Antilliaanse 
inloop in wijkcentrum 
Dreesplein en zijn veel kin-
deren gaan sporten dankzij 
de wijksportvereniging. 
Ook kwam het kookproject 

op ’t Meesterwerk aan bod en de Joudclub. Deze club 
wordt gerund door een paar vrolijke jonge meiden die 
allerlei activiteiten opzetten voor ouderen. Bewoners 
presenteerden projecten als ‘Eetbare Balkons’, de 
Wandelgroep en Buurtpreventie; stuk voor stuk mooie 
voorbeelden van burgerkracht. Duidelijk is dat burger-
kracht onmisbaar is voor het WAP. Bewoners voeren al 
veel taken uit, maar zullen daarnaast nu ook zelf aan 
het roer moeten gaan staan en de leiding nemen.

GEZONDHEID
Na de pauze en een optreden van twee Nieuwlandse 
rappers, werd de discussie hervat. Het thema gezond-
heid kwam op tafel, omdat onderzoek uitwijst dat er in 
dat opzicht nog veel te verbeteren valt in Nieuwland. 
Na een presentatie van de GGD volgde er een zaal-
discussie. Vooral eenzaamheid en overgewicht blijken 
veel voor te komen. Ook blijkt dat veel Nieuwlanders 
hun gezondheid als matig tot slecht ervaren. Tegen 
het einde van de WAP-bijeenkomst kreeg het publiek 
een voorproefje van de festiviteiten rondom 400 

jaar betrekkingen tus-
sen Nederland en Turkije, 
namelijk een optreden van 
cabaretier Ali Osram. De 
avond werd door Mario 
Stam en Bob Venhuizen 
afgesloten met een tekst-
regel van de twee rappers: 
Nieuwland is een wijk waar 
ik morgen wéér voor ga!
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Nieuwland Nieuws is 
een uitgave van, voor en 
door bewoners en mede-
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Schiedam, Woonplus, 
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saties in Nieuwland.
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AANDACHT VOOR GEZONDHEID EN BURGERKRACHT TIJDENS WAP-AVOND 

BEWONERS MAKEN DE WIJK 
Op donderdag 8 maart 2012 organiseerden Woonplus en de gemeente Schiedam de 
jaarlijkse bewonersbijeenkomst over het Wijkactieprogramma (WAP). 
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Het festival wisselt ieder jaar van locatie. Vorig jaar 
stond het Nieuwland Festival op het Dr. Wibautplein 
en dit jaar is het Dreesplein weer aan de beurt. Er is 
een afwisselend programma met muziek en dans en 
een talentenjacht. Ook naast het podium valt genoeg 
te beleven: bewoners organiseren een rommelmarkt 
en een loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor 
‘Make a Wish’. Deze organisatie laat wensen in ver-
vulling gaan van kinderen met een levensbedreigende 
ziekte (www.makeawishnederland.org). Zoals elk 

jaar zijn er de kraampjes van de wereldkeuken. Daar 
kan het publiek genieten van heerlijke gerechten die 
bereid zijn door Nieuwlanders van allerlei pluimage.

Noteer de datum dus vast in uw agenda en zorg dat u 
erbij bent!

NIEUWLAND LIFE 2012
zaterdag 15 september 
12.30 - 22.00 uur

zaterdag 15 september op Dr. Willem Dreesplein

NIEUWLAND LIFE 2012
Op zaterdag 15  september vindt de tiende editie plaats van Nieuwland Life. Dit festival, 
dat gedragen wordt door tientallen vrijwilligers, belooft opnieuw een culturele ontmoe-
tingsplek te worden voor en door alle Nieuwlanders: muziek, tal van activiteiten voor 
jong en oud, en natuurlijk culinaire verrassingen uit de wereldkeuken van bewoners zelf.

Kan jij zingen, dansen, een instru-
ment bespelen, je idool goed 
nadoen, goochelen of iets anders 
dat je graag wilt laten zien? En 
woon je in Nieuwland of zit je hier 
op school en ben je tussen de 7 en 
16 jaar oud? Geef je dan op voor de 
talentenjacht van Nieuwland Life 
2012 op 15 september. Het festival 
wordt dit jaar weer georganiseerd 
op het Dreesplein. 

Je hoeft niet alleen op te treden. 
Natuurlijk mag dit ook met z’n 
tweeën of met een hele groep. Het 
optreden mag alleen niet langer 
duren dan tien minuten. Er zijn drie 
leeftijdscategorieën en voor elke 
categorie is er een prijsuitreiking.

Vragen of wil je je opgeven?
Meld je aan vóór 23 augustus via 
een formulier dat je kunt halen 
(en inleveren) bij wijkcentrum 
Dreesplein. Of vul het online 
formulier in (www.nieuwland-
schiedam.nl/news/34)

NIEUWLAND LIFE 2012 

TALENTEN 
GEZOCHT!
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Eind mei 2012 ontvingen omwonenden van het Dr. 
Wibautplein een brief van de gemeente over de lang-
verwachte sloop van de flats aan het plein. Vanaf 
maandag 4 juni is Vlasman Sloopwerken bezig met de 
ontmanteling van deze woningen. Als eerste is de flat 
onder handen genomen waar het kinderdagverblijf in 
gevestigd was. Naar verwachting is dat deel van de 
sloop nog voor de bouwvak klaar. De kelder wordt na 
de bouwvak gesloopt, evenals de overige woningen en 
de winkelplint. Het einde van het hele sloopproces is 
gepland op 21 september. 

Herinrichting
De geplande nieuwbouw aan het 
plein zal niet meteen van start 
gaan na de sloop. De crisis in de 
woningmarkt maakt dat de plan-
nen moeten worden aangepast. 

Waarschijnlijk kan dan rond 2015 gestart worden met 
bouwen. Het Wibautplein krijgt nu eerst een tijdelijke 
inrichting. Bewoners worden uitgenodigd om zélf 
met plannen te komen te komen en deze samen met 
ondersteuning van professionals uit te voeren. Onze 
opbouwwerker Orhan Zengin gaat daarom tijdens de 
zomervakantie samen met cultuurscout Ineke Hagen 
de straat op om van bewoners te horen welke voorzie-
ningen zij graag zien op het plein. Op verschillende 
plekken in Nieuwland zult u hen tegenkomen bij de 

mobiele cultuurkiosk. U kunt ook 
bellen en mailen: Orhan Zengin, 
telefoon: 06 462 617 93, e-mail: 
o.zengin@buurtprojecten.nl of 
Ineke Hagen, telefoon 010 2734780, 
e-mail post@stichtingmooiwerk.nl.
Dus: heeft u een goed idee? Laat 
van u horen!

SLOOP WIBAUTPLEIN EIND SEPTEMBER KLAAR

Ideeën gezocht voor tijdelijke inrichting
De sloop van het Dr. Wibautplein is begonnen. Tijdens de sloopperiode deze zomer 
kunnen bewoners ideeën aandragen voor een tijdelijke inrichting van het plein.
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BAZAAR AAN DE SCHIE

AFWISSELEND CULTUREEL 
AANBOD UIT NIEUWLAND EN OOST

Bazaar aan de Schie is een ver-
volg op Montmartre aan de Schie, 
dat in augustus 2010 plaats vond. 
De kades aan de Schie ter hoogte 
van de ’s-Gravenlandsekade en 
de Overschiesestraat werden zo 
ingericht en aangekleed dat je je 
er op een Oosterse markt waande. 
Dit vanwege het thema Verborgen 
Schatten – 400 jaar Turks-
Nederlandse handelsbetrekkingen. 

Creatief talent
Op vrijdag 29 juni om 16.00 uur 

werd de Bazaar ingeleid met tradi-
tionele Turkse muziek en officieel 
geopend door wethouder Johan 
Grijzen. Op beide dagen was er 
een afwisselend programma, met 
o.a.een buikdanseres en vele muzi-
kale optredens. 
Er waren er leuke activiteiten voor 
kinderen, zoals een poppenthea-
tervoorstelling, zelf bootjes maken, 
boetseren (op een draaischijf) 
of Turkse hapjes maken. Bij vele 
kraampjes lieten bewoners uit de 
wijken Nieuwland en Oost lieten 

zich van hun creatiefste kant zien 
en toonden hun werk of maakten 
dit ter plekke; o.a. schilderijen, glas 
graveren, kaarten maken en moza-
ieken maken. 
 
Poëzie-bootje
Er was een gezellige loungetent 
met een Oosters sfeertje en door 
de vele eetkraampjes met allerlei 
lekkere hapjes rook het er heerlijk. 
Bezoekers konden meevaren in 
een ‘poëziebootje’ en zich laten 
voorlezen. Heen en weer varen 
tussen de kades kon op een boot 
die op kano’s was gebouwd door 
studenten Urban Design van het 
LIFE College was gebouwd onder 
leiding van vormgevers Roel Crul 
en Esther van der Eerden. Zij waren 
ook betrokken bij de verdere aan-
kleding van de Bazaar.

De Bazaar aan de Schie werd 
georganiseerd door de cultuurscout 
in samenwerking met FunKey Events 
en is financieel mogelijk gemaakt 
door NLTR400 en de Gemeente 
Schiedam.

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni veranderde een deel van Schiedam in een Oosterse 
bazaar. Op deze creatieve markt was van alles te zien en te doen en bewoners uit de 
wijken Nieuwland en Oost toonden er hun creatieve talenten. 
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Schiedam is rijk aan eetculturen en deze 
komen samen tijdens de tweede editie van 
het Schiedam Food festival. De bedoeling 
van dit eetfestijn, dat is opgezet met tal van 
vrijwilligers, is dat mensen met uiteenlopende 
culturele achtergrond proeven van elkaars 
gerechten en zo met elkaar in gesprek komen. 

Op het Dreesplein komen verschillende kraampjes 
met heerlijke traditionele gerechten uit landen als 
Marokko, Turkije, Curaçao, Bovenwindse eilanden, 
Suriname, Soedan, de Kaap Verdische eilanden, 
Iran en Nederland. 
U kunt komen proeven en daarnaast ook genieten 
van muziek, dans en toneel.
Voor de kinderen is er een kookworkshop, waarin 
ze zelf hapjes leren maken. Daarnaast is er ook 
een luchtkussen en zijn er verschillende spelacti-
viteiten. 
 
Dus: kom, zie, proef en beleef de Schiedams 
multiculturele eetcultuur tijdens het  Food fes-
tival op zondag 2 september, 13.00 – 19.00 uur. 
 

Dit evenement is een initiatief van het Antilliaans Beraad 

EPAH Schiedam, dat dit organiseert in samenwerking met 

o.a. SWS Welzijn, SMS en Dostlar Elele.

SCHIEDAM FOOD 
FESTIVAL 2012Met de opening van de tentoonstelling ‘Marius Bauer in 

Turkije’ gaf het Stedelijk Museum Schiedam op 16 maart 
de aftrap voor het themajaar Verborgen Schatten. De 
tentoonstelling is wegens succes verlengd en nog tot 26 
augustus te zien in de Grote- of St. Janskerk.

Wandelend door Istanbul
De kunstenaar Marius Bauer maakte meerdere reizen 
door Turkije en was een grote bewonderaar van de Turkse 
cultuur. Hij ontwikkelde een grote fascinatie voor het 
land en heeft deze in een omvangrijk oeuvre weerge-
geven. Bijzonder is, dat de tentoonstelling te zien is in 
de Grote of Sint Janskerk, waar Cornelis Haga werd 
begraven, de eerste ambassadeur van de Republiek 
der Verenigde 
Nederlanden in 
het Ottomaanse 
Rijk. 
De tentoonstel-
ling is ingericht 
als de reizen en 
wandelingen die 
Bauer in Turkije, 
en met name 
Istanbul, maakte. 
Via de thema’s 
Havengezichten, Stadsgezichten, Straatleven, Bazaars 
en Markten, Muziek en Dans, Moskeeën, Avondstemming, 
De sultan en zijn gevolg, Figuren, en Duizend-en-een-
nacht ontdekt de bezoeker wat Bauer heeft gezien. 
Binnen ieder thema hangen de werken uitgevoerd in 
uiteenlopende technieken en materialen en met verschil-
lende dateringen door elkaar. 

Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. Gesloten op 
maandag, zondag en tijdens erediensten. T/m 25 augus-
tus. Toegang is gratis. www.sintjanskerkschiedam.nl  

 

REIS MEE MET MARIUS 
BAUER IN TURKIJE

Wegens succes verlengd!

Voor wandelgroep Nieuwland was de tentoonstelling een leuke stop 
tijdens hun wekelijkse wandeling.

op  2 september leren Schiedammers 
elkaar nóg beter kennen
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TURKS-NEDERLANDS FESTIVAL IN STRICKLEDEPARK

Zingende stroopwafels en broodjes Döner
In het kader van het Turks-Nederlansde jubileum opnieuw een feestje om cultuur uit 
te wisselen. Op zaterdag 16 juni vond het ‘Hutspot-Broodje Döner’-festival plaats in 
het Strickledepark. 

Onder een warm zonnetje werd op zaterdagmiddag 
16 juni konden bezoekers kennis maken met de Turkse 
en de Nederlandse cultuur. Er waren veel kraampjes 
waar van alles te proeven was uit beide nationale 
keukens. Maar er vond niet allleen een smaakuitwisse-
ling plaats. Er werd ook volop genoten van Turkse en 
Nederlandse muziek (Turks Volksmuziek Ensemble) en 
Hollandse meezingers (The Amazing Stroopwafels). 
Kinderen konden meedoen aan een buikdanswork-
shop, klompendansen en oude Turkse en Nederlandse 
spelletjes, zoals bijvoorbeeld koekhappen en zaklopen 
of een rondje in de draaimolen.
Het werd een geslaagde middag, ook dankzij de leuke 
samenwerking tussen de twee bewonersverenigingen 

uit Nieuwland en West. Een goede reden voor meer 
gezamenlijke initiatieven.

Zoals de naam al doet vermoeden, werden alle zintuigen bediend tijdens dit straatfeest. Op vrijdagavond 9 
juni vertrok een vrolijke optocht onder muzikale begeleiding van het Turkse Ottomaanse Mehteran orkest en 
van het Tamboer, - Trompetter & Majorettekorps Juliana naar de moskee aan de Dr. Schaepmansingel.

DRAAIENDE DERWISJEN
Na aankomst bij de moskee werden zowel het Turkse als het Nederlandse volkslied gespeeld en werd het 
evenement geopend door de burgemeester Leemhuis-Stout en de Turkse Consul-Generaal Togan Oral. Er 
was een afwisselend programma met veel muziek en dans, o.a. met optredens van een Islamitisch zangkoor 

en het kerkelijke Conservatorium, draaiende der-
wisjen en ook van een kindervolksdansgroep. Ook 
waren er veel kraampjes met o.a. een schilder, boek-
handelaar en een klompenmaker. Voor de jeugd waren 
er activiteiten en er was een theatervoorstelling over 
Nasreddin Hodja (Islam-geestelijke en filosoof uit de 
Middeleeuwen en bekend om zijn wijze en grappige 
verhalen). En natuurlijk was er ook veel lekkers te 
eten en drinken. 

Volgens organisatoren, deelnemers en bezoekers is 
het een feest geworden dat zeker voor herhaling vat-
baar is. 

VROLIJK ‘VIJF ZINTUIGEN’- STRAATFEEST
De Sociale en Culturele Islamitische Vereniging organiseerde op 9 en 10 juni het 
‘Vijf  Zintuigen- straatfeest’. Het werd een vrolijk feestje waarbij opnieuw 400 jaar 
Turks-Nederlandse betrekkingen gevierd werden.

Organisatie: Coördinatiegroep 400 jaar TR/NL., Beheer- en onderhoudsgroep Strickledepark, BVSW, 
Bewonersvereniging W & L, Muradiye Moskee, Buurtprojecten/opbouwwerk, SMS en SWS.
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Belang van het kind staat voorop 

BOUW NIEUWE KINDCENTRA IN ZICHT

Brede scholen bieden naast onderwijs vaak ook voor- 
en naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, sport- of 
culturele activiteiten, e.d. Met al deze activiteiten 
ontstaat een verlengde schooldag. In de nieuwe 
Kindcentra in Nieuwland zitten school en kinderop-
vang bij elkaar onder één dak. Kinderen kunnen er 
van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds terecht. Deze 
samenvoeging  op één locatie moet bijdragen aan de 
ontwikkelingskansen van de kinderen in Nieuwland.

Bijzondere gevel
De twee kindcentra komen op de Nieuwe Damlaan 
en in De Wildestraat. Op beide locaties is de sloop 
begonnen. Naar verwachting duren de werkzaamhe-
den tot eind augustus. 

Het kindcentrum aan de Nieuwe Damlaan biedt onder-
dak aan zes voorzieningen, te weten de openbare 
basisschool ‘De Taaltuin’, islamitische basisschool 
‘Ababil’, het Peuterspeelzaalwerk van SWS, de kin-
deropvangcentra Mundo en Academia en de gym-
nastieklokalen van de gemeente Schiedam. Bij het 
ontwerpproces zijn alle partners intensief betrokken 
geweest. Maar ook de ouders hebben actief deelge-
nomen aan de discussie over onderwerpen als veilig-
heid en uitstraling. Bijvoorbeeld de draairichting van 
deuren, het kleurgebruik voor de gevel, de vorm van de 
speelpleinen en de energievoorziening. Zo krijgt het 
dak bijvoorbeeld zonnepanelen en komen er water-
besparende kranen en toiletten. Architectenbureau 
Atelier PRO uit Den Haag heeft een mooi ontwerp 

In juni is gestart met de sloopwerkzaamheden van basisschool De Taaltuin, de ach-
terbouw van het voormalige Lentiz-college en basisschool De Wieken. De bouw van 
de kindcentra aan de Nieuwe Damlaan en de Wildestraat komt hiermee dichterbij. 
Met de bouw van de nieuwe kindcentra wil de gemeente Schiedam een impuls geven 
aan de ontwikkeling van de Brede School in Nieuwland. 

Impressie nieuwe Kindcentrum Nieuwe Damlaan
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gemaakt voor een gebouw van circa 5.700 m2, bestaan-
de uit twee verdiepingen. Bijzonder aan het ontwerp 
is, dat het fraaie schoolgebouw uit 1959 aan de Nieuwe 
Damlaan niet volledig gesloopt hoeft te worden, maar 
straks deel zal uitmaken van het nieuwe complex. 
Het voorste gedeelte van dit bijzondere gebouw blijft 
bestaan. In dit voorste gedeelte wordt de komende 
twee jaar ook de ‘De Taaltuin’ tijdelijk gehuisvest. Het 
is de bedoeling dat het Kindcentrum in januari 2014 
geopend wordt.

De Wildestraat
In het Kindcentrum in De Wildestraat worden basis-
school De Wieken en kinderopvang Komkids samen 
gehuisvest. Het wordt een gebouw van twee ver-
diepingen met een totale oppervlakte van 1.350 m2. 
Ook Architectenbureau KAW uit Eindhoven heeft 
de toekomstige gebruikers intensief betrokken bij 
het ontwerpproces. Het nieuwe Kindcentrum komt 
direct naast het huidige schoolgebouw van de beide 
partners, namelijk op de plaats van het verenigings-
gebouwtje aan de Wildestraat 38-40 dat daarvoor 
gesloopt moest worden. Tijdens het bouwproces 
straks blijven De Wieken en Komkids open. Het nieu-
we Kindcentrum wordt naar verwachting in september 
2013 geopend. 

Informatie over deze bouwprojecten kunt u krijgen bij 
de toekomstige gebruikers van de kindcentra of bij 
de gemeente Schiedam. Of kijk op www.schiedam.nl/
Kindcentranieuwland.  

Planning (onder voorbehoud)
KINDCENTRUM LOCATIE NIEUWE DAMLAAN
juni 2012: sloop gestart van de achterbouw van voor-
malig ‘Lentiz-gebouw’
juli 2012: De Taaltuin verhuist naar voorbouw voorma-
lig ‘Lentiz-gebouw’
augustus 2012: sloop van De Taaltuin
oktober 2012: start met bouwen 
januari 2014: opening kindcentrum 

KINDCENTRUM WILDESTRAAT
Eind juni 2012: sloop klaar
oktober 2012: start met bouwen
september 2013: opening kindcentrum
 

Impressie nieuwe Kindcentrum De Wildestraat



Op de rotonde Nieuwlandplein in Schiedam is op 6 juni een kunstwerk 
onthuld door wethouder Johan Grijzen.

Onthulling ‘Heroes’ Nieuwlandplein

Het kunstwerk, een ruiterstandbeeld, is een ontwerp 
van beeldend kunstenaar Coen de Jong. Het initiatief 
voor de realisatie van het kunstwerk komt van buurt-
bewoonster Betty Melkert. Een groep van bewoners 
die rond het Nieuwlandplein wonen, is betrokken 
geweest bij de uitvoering.

Er is gekozen voor een ruiterstandbeeld omdat dit 
voor veel mensen herkenbaar is en ook de status 
heeft van ‘kunstwerk’. De titel van het kunstwerk is 
‘Heroes’ en komt van een bekend nummer van David 
Bowie. Uitgangspunt bij het kunstwerk is verbeelding 
en fantasie. Uit de platen van het beeld is de tekst 
“Er was eens” gesneden en deze is in de taal van de 
grootste bevolkingsgroepen van de wijk aangebracht: 
Nederlands, Turks, Marokkaans, Papiamento en 
Sranan. Ook is de tekst in het Engels aangebracht. 

Sprookjesboek
Omdat ‘Er was eens’... zo’n belangrijke rol speelt bij 
het kunstwerk is een sprookjesboek uitgegeven: ‘Er 
was eens in Niilantis, Sprookjes uit Nieuwland.’
De verschillende culturen in Nieuwland kennen alle-

maal sprookjes en volksverhalen. Met behulp van 
vrijwilligers en maatschappelijke organisaties uit de 
wijk zijn karakteristieke sprookjes en volksverhalen 
van verschillende culturen in de wijk verzameld. Het 
sprookjesboek was via een spaaractie bij de winke-
liers in Nieuwland verkrijgbaar. De actie, die tot 7 juli 
liep, is een groot succes geworden en veel mensen 
hebben inmiddels een boek opgehaald. Wie nu nog 
een volle spaarkaart heeft kan deze nog tot eind juli 
inleveren. Wees er wel snel bij, want er zijn nog maar 
enkele boeken over.

Op 28 juni zijn in Nieuwland twee ‘SocialSofa’s’ onthuld door wethouder 
Mario Stam en Bob Venhuizen, directeurbestuurder van Woonplus.

SOCIALSOFA’S IN NIEUWLAND ONTHULD

SocialSofa’s zijn betonnen banken die zijn ingelegd met mozaïek. Overal in Nederland, ook in Schiedam, zijn 
verschillende uitvoeringen van deze banken te zien. De banken in Nieuwland zijn voorzien van een mozaïekfi-
guur in de vorm van het bekende logo van Nieuwland. In de fabriek waren al eerst de witte mozaïektegeltjes aan-
gebracht. Bewoners hebben daarna de banken samen afgemaakt door daar het logomozaïek aan toe te voegen. 
De sofa op het Nieuwlandplein is op 28 juni als eerste onthuld, namelijk door Mario Stam. Tien minuten later 
onthulde Bob Venhuizen de tweede sofa die op de kruising Parkweg/van Haarenlaan staat; aan de zijde van het 
complex ‘Over Het Water’.

Ontmoetingen
Karin Bruers (u kent haar wel als presentatrice van de WAP-avond van 2011) is bedenker en ambassadrice van 
de SocialSofa. Vijf jaar geleden heeft zij dit concept ontwikkeld uit onvrede over sociale verkilling. SocialSofa 
geeft kleur aan de buurt en voegt iets bijzonders toe aan het straatbeeld. De bank oogt vrolijk en uitnodigend en 

kan misschien spontane ontmoetingen tot stand brengen tussen mensen 
die elkaar anders nooit zouden spreken. Dit draagt bij aan verdraagzaam-
heid in de buurt. Nieuwland is hiermee weer twee vrolijke kunstwerken 
rijker en wij hopen dat deze gezellige ontmoetingsplekken intensief 
gebruikt zullen worden!
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> ... u een 
kraam kunt 

huren op de 
rommelmarkt tijdens het Nieuwland 
Life festival op 15 september? Voor 
meer informatie en reserveringen 
kunt u terecht bij de balie van 
wijkcentrum Dreesplein. Prijs kraam: 
€ 20,-.

> ... er sinds 2010 langs de Parkweg 
een terrein ligt dat tijdelijk beheerd 
wordt door ‘Creatief Beheer’? 
Buurtbewoners in en rondom de wijk 
kunnen elke woensdag meedoen 
aan de tuinactiviteiten of er gewoon 
een kop koffie of thee drinken. 
Ook zijn er elke woensdagmiddag 
kinderactiviteiten zoals: 
moestuinieren, vogelhuisjes maken, 
koken, spelen op het park, etc. 
Kijk voor meer informatie over de 
poldertuin en de activiteiten op 
www.creatiefbeheer.nl

> ... Seniorenwelzijn een cursus 
kennismaken met de computer en 
internet voor senioren organiseert? 
In twee delen van elk drie 
bijeenkomsten maken zij stap voor 
stap kennis met de mogelijkheden 
van de computer en internet. De 
kosten zijn € 31,50 per 3 lessen van 
2 uur.
Deelnemers hoeven niets van 
computers te weten. De start is 
dinsdag 17 juli van 10.00 uur – 12.00 
uur in dienstencentrum de 5Molens. 
Opgeven kan via telefoonnummer 010 
2486888.
 
> ... er iedere vrijdag een nieuwe 
visiteclub is in Ontmoetingscentrum 
de 5Molens?  10.00 - 15.00 uur,  
Nieuwe Damlaan 818, incl. koffie en 
thee € 2,65 per keer. Indien gewenst 
kunt u een warme maaltijd gebruiken 
voor € 5,15. Meer informatie  via 
telefoonnummer 010 2486888

WAAR KOMT DIE NAAM VANDAAN? 

DE MEESTERSTRAAT
De Meesterstraat is een zijstraat van de Mgr. 
Nolenslaan. Deze straat loopt recht naar ‘Het 
Meesterwerk’, de bekende basisschool in Schiedam. 
Heeft die naam misschien te maken met school-
meesters? Mis, deze straat is vernoemd naar de libe-

rale Minister-president Theodoor 
Herman de Meester (1851 – 1919). 

Theo werd geboren in Harderwijk waar zijn vader burgemeester was. 
Zijn jongere broer Johan was een bekend toneelcriticus en taalkundige 
in die tijd. Theo studeert rechten in Utrecht. Pieter Rink, een medestu-
dent die later minister van Binnenlandse Zaken werd in het kabinet De 
Meester schreef over zijn studiegenoot: “In verband met zijn beschei-
den aard, trad hij te Utrecht niet bijzonder op den voorgrond, maar 
allen kenden hem en hij was algemeen bemind en geacht. Ik geloof 
niet, dat hij één vijand had.” Een vriendelijk heerschap dus.

FINANCIEEL GENIE
Kort nadat Theo cum laude promoveert in de rechten, start hij zijn amb-
telijke loopbaan in 1875 bij de provinciale griffie in Zwolle. Hij klimt snel 
op in de ambtelijke wereld en schopt het tot vicepresident van de Raad 
van Indië. Dat was het centrale orgaan van het Nederlandse koloniale 
bestuur in Azië. Zijn kwaliteiten blinken uit op het financiële vlak; hij 
weet de belabberde financiële huishouding in onze voormalige kolonie 
keurig op orde te krijgen. 

GEDOOGKABINET
In 1905 belandt hij min of meer bij toeval in de Haagse politiek, name-
lijk tijdens een verlof in Nederland. Hij wordt gevraagd minister van 
Financiën te worden. In dat jaar wordt hij echter Minister-president van 
een minderheidskabinet, gedoogd door de SDAP. De geschiedenis her-
haalt zich blijkbaar. Ook zijn kabinet weet de rit niet uit te zitten. Nadat 
dit gevallen is wordt Theo lid van de gemeenteraad in Den Haag en 
later lid van de Tweede Kamer. Na de Kamerverkiezingen in 1917 wordt 
hij benoemd tot lid van de Raad van State. In die positie blijft hij tot 
aan zijn dood in 1919. 

Wat zijn betekenis is 
geweest voor Schiedam 
is onduidelijk, ook al valt 
natuurlijk niet uit te slui-
ten dat Theo de Meester 
wel eens een bezoek heeft 
gebracht aan onze prach-
tige stad.
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Op woensdag 30 mei heeft de 
Schiedamse finale van het ABN AMRO 
Young Talent Trophy plaatsgevonden 
op Tennispark Spieringshoek. Tijdens 
deze finale streden 16 kinderen uit de 
groepen 6 en 7 voor een van de 6 plaat-
sen die recht geeft op het spelen van 
de halve finale van de NK in Den Haag 
medio september.

VOORRONDES
In de wijk Nieuwland vonden de voor-
rondes plaats in de weken 18 t/m 21. 
De voorrondes werden door de vol-
gende scholen georganiseerd: Het 
Startblok, ’t Meesterwerk, de Wieken 
en de Taaltuin. Vanuit deze voorrondes 
stroomden de beste 2 kinderen door naar de finale op 30 mei. Het aantal werd opgevuld door 8 kinderen die lid 
zijn van de Wijksportvereniging Tennis.

ORGANISATIE
De organisatie van dit toernooi lag in handen van Tennisvereniging Rebounce, Sport en Recreatie en de combi-
natiefunctionarissen van Het Startblok, ’t Meesterwerk, de Wieken en de Taaltuin.

FINALE ABN AMRO YOUNG TALENT TROPHY

ZOMERPROGRAMMA 
CRUYFFCOURT 
EN KRAIJECK 
PLAYGROUND
Tijdens de zomervakantie is er van 
alles te doen op het Cruyffcourt 
en de Krajicek Playground. Niet 
alleen in Nieuwland, maar ook in 
de Woudhoek. Kijk voor het rooster 
even in de agenda op 
www.nieuwland-schiedam.nl
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De eerste drie weken doet Zomerspetterz het 
Speeleiland aan. Hier kun je gewoon langskomen en 
gezellig meedoen! Week één wordt het eiland iedere 
dag omgetoverd in een ander land. De tweede en 
derde week kun je meedoen met muziekdag, spel-
letjespret, kralenfeest, recordfestijn en nog veel! 
Kinderen zijn welkom van maandag t/m donderdag 
tussen 13.30 en 16.00 uur. Toegang is gratis. Wil je 
meer weten over Zomerspetterz op het Speeleiland? 
Neem dan contact op met  Patrice Hocks via 
phocks@swswelzijn.nl.

Week vier kun je even bijkomen, dan zijn er even 
geen spetterz. Daarna wordt in week vijf en zes 
Zomerspetterz voortgezet, maar dan in Schiedam 
Oost. Hier kun je o.a. meedoen aan een speurtocht, 
muziekbattle en poppentheaterdag. De zomervakantie 
wordt op donderdag 16 augustus feestelijke afgeslo-
ten met een grote openluchtdisco, een halal-bbq en 
“Oost Got Talent Kids”. Iedereen die het leuk vindt om 
te laten zien wat hij/zij goed kan mag zich inschrij-
ven voor “Oost Got Talent Kids” en maakt kans om te 
mogen optreden tijdens het wijkfeest Oost op 1 sep-
tember.

De activiteiten in Oost zijn ook gratis, behalve 
Drievliet en de bbq, en vinden plaats van 12.00 
tot 16.00 uur. Inschrijving is verplicht en vol is 
vol! Inschrijven kan bij Menno Smit via e-mail 
msmit@swswelzijn.nl of via tel. 06-14044422. 
Inschrijven voor Drievliet kan tot uiterlijk 15 juli.

ZOMERSPETTERZ!
Het Kinderwerk van SWS Welzijn heeft ook dit jaar weer 
een spetterend zomerprogramma in petto voor Schiedamse 
Kids. Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn de eerste drie weken 
van de vakantie van harte welkom op het Speeleiland aan 
de Dr. Schaepmansingel. De laatste twee weken kunnen 
kinderen zich inschrijven voor het programma in Oost. 
Van spelletjesparcours tot djembee en van je eigen 
poppenkastvoorstelling tot een gezellige barbecue.

PROGRAMMA ZOMERSPETTERZ

Week 3: locatie Speeleiland, Dr. Schaepmansingel 
(13.30 tot 16.00 uur)

Week 3
MAANDAG 23 JULI
Hamertje tik zagen, meten, timmeren, hout branden..
DINSDAG 24 JULI
Spelletjespret blikgooien, gatenkaas, doelschieten...              
WOENSDAG 25 JULI
Recordfestijn win 1 van de vele bekers of medailles...
DONDERDAG 26 JULI                    
Kralenfeest  kettingen, oorbellen, sleutelhangers....

Week 5 t/m 6: locatie Wijkcentrum Oost en van ’t Hoffplein 
(12.00 tot 16.00 uur)
Week 5
DINSDAG 7 AUGUSTUS
Beginfeest ballonnen oplaten, clown Adje, 
 midgetsjoelen en Oud Hollandse Spelen.
WOENSDAG 8 AUGUSTUS
Speurtocht speurtocht in kleine groepjes door de wijk
DONDERDAG 9 AUGUSTUS
Muziekspel muzikale battle met Djembee en percussie.

Week 6
DINSDAG 14 AUGUSTUS
Drievliet uitstapje voor het hele gezin dus 
 ouders mogen mee.
 Deelname € 2,50 incl. patat, flesje drinken en 
 ijsje. Inschrijven is verplicht!
WOENSDAG 15 AUGUSTUS
Poppentheaterdag poppenkastvoorstelling en zelf poppen 
 maken met Klieder en Klodder, bovendien 
 maken de oudere kinderen een eigen poppen-
 voorstelling met hun zelfgemaakte poppen.
DONDERDAG 16 AUGUSTUS
Feestelijke grote openluchtdisco, verrassingsoptreden, 
afsluiting “Oost Got Talent Kids” en halal bbq. 
 deelname bbq: € 2,-.
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Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage Gretelaan 289
Telefoon (010) 426 63 23

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   

Moskee Assalaam
Westfrankelandsestraat 15-17
3117 AJ Schiedam

 
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 

ADRESSENFEESTELIJKE IFTAR-MAALTIJD EN DIALOOG

Op 17 augustus wordt op het Dreesplein weer een speciale iftar 
georganiseerd; een gezamenlijke maaltijd uit de islamitische 
traditie voor alle Nieuwlanders: moslims én niet-moslims.

Tijdens de Ramadan eten Moslims niet overdag maar alleen tussen zonson-
dergang en de dageraad. De iftar is de maaltijd die zij direct na zonsondergang 
gebruiken. De opzet van de iftar is dat je voldoende tijd neemt om te eten, want 
het is niet gezond om na een hele dag vasten opeens een heleboel eten naar 
binnen te werken. De iftar is daarom ideaal om gezellig met elkaar in gesprek 
te gaan. Op 17 augustus zal de iftar een extra feestelijke maaltijd zijn waarbij 
iedereen van harte welkom is. Dit jaar krijgt de Turkse cultuur extra aandacht 
vanwege het themajaar van Schiedam: ‘Verborgen Schatten: 400 jaar diploma-
tieke betrekkingen met Turkije’. De organisatie van de iftar is in handen van 
SWS, Stichting Multicultureel Schiedam, Stichting Azhar en coördinatiegroep 
400 jaar TR/NL.

Meer informatie kunt u krijgen bij de balie van wijkcentrum Dreesplein. U kunt 
zich daar ook laten inschrijven voor deelname aan deze iftar. Doe dit wel op 
tijd, want er is uiteraard een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
17 augustus, Wijkcentrum Dreesplein 19.30 – 22.00 uur. Kosten 1,00 

PILOT ONDERNEMERTRAINING VAN LENTIZ LIFE 
COLLEGE IS SUCCES
Op 2 juli heeft wethouder Groeneweg certificaten uitgereikt aan de 
20 deelnemers die de training ondernemersvaardigheden met succes 
hebben gevolgd bij het Lentiz Life College. 

In het kader van het stimuleren van de wijkeconomie krijgen ondernemers en 
mensen die plannen hebben om een bedrijf te starten de kans om hun kennis te 
verruimen. De training sluit aan bij de kennis en kunde van de kandidaten. De 
deelnemers zijn in verschillende branches actief, van hondenuitlaatservice tot 
cameraman. Een aantal deelnemers is actief in het project ‘Buurtstenen’ waarbij 
de planten en bloemen op balkons voor de ene ondernemer de ingrediënten zijn 
voor de heerlijke gerechten. Een andere ondernemer geeft er workshops over en 
de derde maakt er cosmetica mee. De vraag om meer ondersteuning te krijgen 
in het ondernemerschap hebben deze (startende) ondernemers gemeen. Peter 
Groeneweg: “Vanuit de gemeente willen we met deze pilot ook graag de kleinere 
ondernemer uit de wijk ondersteunen, deze ondernemers zijn van belang voor 
vitale wijken in een ondernemende stad”.

Coach
Cursusleider Hans van der Wiel is enthousiast over de inzet van de deelnemers: 
“Naast vakken die gaan over bedrijfsvoering en marketing was er veel aandacht 
voor social media en andere praktische vaardigheden. Als moderne ondernemer 
moet je met de tijd meegaan, we hebben de deelnemers hierin op weg geholpen”. 
De deelnemers kunnen als ze dat willen na deze training een coach toegewezen 
krijgen via de Stichting Mentor. Ook de winkelstraatmanager in Nieuwland, Ben 
Dubbeldam, staat klaar om hen verder te begeleiden.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingmentor.nl of neem contact op 
met Ben Dubbeldam, tel 010-4271792 of mail naar geefme@devijf.nl
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Samen Buurten
Nieuwe Damlaan 760
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

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
Kinderdisco vrijdagavond van 19.00-21.00 uur, 
groep 5 tot en met 8, inloop, € 1,50 per keer.
Kinderinstuif woensdag van 13.30-15.00 uur, 
inloop, € 0,50 per keer.
Mini-kidzzclub dinsdag van 15.30-17.00 uur, 
inloop, € 0,50 per keer.
Meidenclub maandag van 16.00-17.30 uur, 
inloop, € 1,00 per keer.
Jongensclub donderdag van 15.15-16.45 uur, 
inloop, € 0,50 per keer.

Aquarelleren maandag van 09.30-11.30 uur, 
12 lessen voor € 35,00.
Popkoor Pleasure woensdag van 19.30-21.30 
uur, € 55,00 
Kleding maken maandag van 13.15-15.15 uur, 
15 lessen voor € 41,25.
Kleding maken woensdag en vrijdag van 
09.30-11.30 uur,  15 lessen voor € 41,25 op 
woensdag en 12 lessen voor € 33,00 op de 
vrijdag.
Conditietraining maandag van 08.55-09.55 uur 
en van 10.00-11.00 uur, 13 lessen voor € 24,05.
Conditietraining voor Marokkaanse vrouwen
donderdag van 09.00-10.00 uur, 13 lessen 
voor € 24,05 
Fietslessen woensdag en vrijdag van 09.30-
11.00 uur, 16 lessen voor € 25,00.
Stijldansen voor senioren 4e zaterdag van elke 
maand van 20.00-00.00 uur, inloop, € 2,00 per 
keer.
Country line dansen beginners en gevorder-
den, maandag van 11.00-12.00 uur, 13 lessen 
voor € 10,40
Ontmoeting voor ouderen dinsdag van 13.30-
15.30 uur, donderdag van 09.30-11.30 uur, 
12 keer voor € 13,80.
Rommelmarkt 3e zondag van de maand van 
10.00-15.00 uur, tafelhuur € 9,00 per tafel.

SENIORENWELZIJN 5 MOLENS
MBVO gymnastiek donderdag van 11.00-12.00 
uur, startdatum 12 januari, € 9,45 per keer, 
per maand € 6,15.
Yoga 1 dinsdag van 10.00-11.00 uur, 
Yoga 2 dinsdag van 11.15-12.15 uur, 
3 januari gestart, € 119, 65 per 36 lessen, 
(met Rotterdampas € 77,80 euro), cursus is 
36 lessen.
Koersbal maandag of dinsdag van 13.30-15.30 
uur, hele seizoen, contributie via club.
Volksdansen, vrijdag van 10.15-11.15 uur, 
€  95,70 (met Rotterdampas € 62,25), 
36 lessen.
Countrydansen woensdag van 14.30-15.30 uur, 
€ 95,70 (met Rotterdampas € 62,25), 
36 lessen.

Schaken, dammen, kaarten en rummikub
dagelijks van 09.00-16.30 uur, gratis.
Meskenruimte: dagelijks van 09.00-16.00 uur 
(alleen voor mannen)
Seniorenactief 2e donderdag van de maand 
van 13.00-16.00 uur, gratis.
Visiteclub zondag van 11.00-13.00 uur, € 0,75 
per keer.
Eettafel maandag tot en met vrijdag van 
12.00-13.00 uur, hele seizoen, prijs afhankelijk 
van menu.
Vrij biljarten maandag tot en  met vrijdag van 
09.00-16.00 uur, hele seizoen, € 0,20 per 15 
minuten.
Biljartclub maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag van 19.00-22.00 uur, contributie via 
club, per maand te voldoen.
Damesbiljarten donderdag van 19.00-22.00 uur, 
contributie via club, per maand te voldoen.
Bingo 3e woensdag van de maand van 13.30-
16.00 uur, € 4,10 per kaart voor 6 ronden.
Bridge maandag of donderdag van 12.30-16.00 
uur, hele seizoen, contributie via club.
Computer workshop maandag van 10.00-12.00 
uur, € 31,50 (met Rotterdampas € 20,50.

KIJK VOOR DE ACTUELE AGENDA VAN 
NIEUWLAND OP www.nieuwland-schiedam.nl

IFTAR-MAALTIJD EN DIALOOG
17 augustus 
Wijkcentrum Dreesplein
19.30 – 22.00 uur
vooraf reserveren, kosten: �1,--

FOOD FESTIVAL 
2 september
Dreesplein
13.00 – 19.00 uur.

NIEUWLAND LIFE
15 september
Dreesplein
12.30 – 22.00 uur

TULPENFEEST 
19 September 
basisschool Ababil
Feest met tentoonstellingen en optredens, 
lekkere hapjes en drankjes.
Vanaf 16.30 uur zijn alle Nieuwlanders 
welkom. 



BAZAAR              
BETREKKINGEN        
BROODJE DONER        
BUURTSCHOUW         
CLUSTERING SCHOLEN   
CORNELIS HAGA        
CREATIEF BEHEER      
CRUYFFCOURT         
CULTUUR             

FESTIVAL            
FESTIVITEITEN       
HARING              
KANOVAREN           
KINDERWORKSHOPS     
KLOMPENDANS         
MOSKEE              
NEDERLAND           
NIEUWBOUW           

NIEUWLAND LIFE       
NIEUWLANDPLEIN      
POLDERTUIN          
ROTONDE             
RUITERSTANDBEELD    
SCHIE               
SLOOP               
SOCIAL SOFA          
SPEELEILAND         

TALENTENJACHT       
TURKIJE              
VERBORGEN SCHATTEN   
VIJF ZINTUIGEN        
WIBAUTPLEIN         
WIJKSPORT            
WIJKSPORTVERENIGING  

Mail de oplossing vóór 15 augustus 2012 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. 
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DE PRIJS
 IS DEZE KEER 

GEWONNEN DOOR 
FATOS KARASAHIN.

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

Doe mee aan het wijkactieprogramma! 
Dat is vierhonderd jaar Nieuwland 
waard; vol gezelligheid en vrolijke 
verrassingen!


