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Het is weer tijd voor... 
Na de vorige succesvolle edities in 2003 en 2004 krijgt het 
Nieuwland Festival ook dit jaar een vervolg. Op zaterdag 10 en zondag 11 september staat het Wibautplein namelijk weer
in het teken van het Nieuwland Festival. Gedurende deze twee dagen zijn er voor jong en oud allerlei leuke activiteiten
georganiseerd. Maar wat is er allemaal dat weekend te beleven? Door Ton Dijkshoorn

het Nieuwland Festival!

Tijdens één van de vergaderingen rondom het
Nieuwland Festival is het mij al duidelijk. Een zeer
enthousiaste groep bewoners en organisaties zorg-
den voor een zodanig leuke sfeer dat het Nieuwland
Festival vast weer een succes wordt. Ook dit jaar
heeft het festival tot doel om mensen van verschillen-
de culturen dichter bij elkaar te brengen en het imago
van Nieuwland te verbeteren. Door samen dit festival
te organiseren leren bewoners elkaar en elkanders
cultuur beter kennen. Opbouwwerker Ellen Bergwerff
is dan ook trots op het Nieuwland Festival. Het is voor
deze groep vrijwilligers en professionals ‘de kroon op
het werk’.  

Activiteiten
Dit jaar is gekozen om de verschillende activiteiten
over twee dagen te verdelen. Zo is er op zaterdag 10
september een divers programma voor kinderen en
jongeren. Speciaal voor de kinderen is het nabijgele-
gen Speeltuin In ‘t Park geopend (zie pagina 6 van
deze krant). Daarnaast is het Wibautplein omgetoverd
in een waar festivalterrein met verschillende tenten.
Een greep uit de vele activiteiten op deze dag: op een
open podium vindt er voor kinderen een playbackshow
plaats en aansluitend een tropische disco. Ook is er
een rommelmarkt, een dansgroep en een verhalenver-
teller aanwezig. In de grote tent zijn optredens te

bewonderen van Jay Kay, MEO  en dj bootsy Paul.
Deze dag wordt om 22.00 uur afgesloten met een ver-
rassingsact buiten het terrein.

De volwassenen komen op zondag 11 september aan
hun trekken. Dan is er van 12.00 tot 17.00 uur een
bazar op het Wibautplein. Het plein wordt dan
‘bevolkt’ door een Berbertent, een Antilliaans Kunuku
huisje, een Turkse markt en een Hollandse huiskamer.
Tevens is er een tentoonstelling te bezichtigen over
de actie voor Sri Lanka en kan er deel genomen wor-
den aan een workshop dans. De kinderen kunnen
deze dag onder begeleiding mooie sieraden maken. 

U ziet het: aan het uitgebreide pro-
gramma zal het niet liggen. Nu maar
hopen op zomers weer en zorg dat u
niets mist van het Nieuwland
Festival! ■

Op de achterpagina van deze krant
vindt u het totale programma van het
Nieuwland Festival 



Nieuwland Kanjer Jaap
Baron In het zonnetje gezet
Door Jeffrey Davidsz

Op dinsdag 2 augustus 2005 werd Jaap Baron tot zijn grote verrasssing in het zon-
netje gezet als Nieuwland Kanjer, een titel die Jaap door zijn jarenlange inzet in
Nieuwland absoluut verdiend. Jaap is geboren in Schiedam-West en woont al
meer dan vijftig jaar in Nieuwland.  Acht jaar lang woonde hij aan de Talmalaan en
maar liefst veertig jaar aan de Troelstralaan, waar Jaap door sloop van zijn flat
moest verhuizen. Inmiddels woont Jaap al meer dan drie jaar met veel plezier aan
het Nieuwlandse Schuttersveld. Jaap is een duizendpoot en zet zich op veel
manieren voor Nieuwland in. Zo neemt Jaap deel aan het Wijkbeheeroverleg van
Nieuwland, is hij redactielid van het Nieuwland Nieuws, zit hij in de organisatie
van het Nieuwland Festival en verzorgt hij tal van vrijwilligersactiviteiten voor de
bewonersgroep Schutersveld.

Jaap kent Nieuwland heel goed, hij heeft in zijn jeugd de wijk zien bouwen en hij
kan er ook veel over vertellen. Helaas heeft Jaap ook veel mensen uit de wijk zien

vertrekken. “Maar de laatste jaren gaat het met Nieuwland veel beter”, zo zegt hij. “En dat is precies de reden waarom ik me zo inzet voor de buurt”, aldus Jaap.

Momenteel is Jaap hard bezig met de organisatie van het Nieuwland Festival. Jaap zet zich in voor het ‘Hollandse’ deel van de programmmering. Hierbij wordt
een oud-Hollandse huiskamer ingericht en er worden demonstraties getoond van oude ambachten. Heeft u
in uw kelder of rommelkast nog overbodige meubels uit het verleden staan? Jaap kan deze goed gebruiken
voor zijn activiteiten! 

Jaap zijn grootste passie is het ‘Shiatsu’, dit is acupunctuur maar dan zonder naalden. Ook weet Jaap veel
te vertellen over traditionele Chinese medicijnen, bovendien kunt u altijd bij hem terecht voor een afspraak
voor een ontspanningmassage.

Menig Nieuwlander zal Jaap eens of vaker zijn tegengekomen
want Jaap zet zich heel actief in voor het Nieuwland Nieuws. Met
pen en papier trekt hij regelmatig door de wijk op zoek naar
nieuws en verhalen. En wie weet, wellicht komt hij een keer bij u
terecht. ■

Kent u ook een Nieuwlandse bewoner/bewoonster die zich met hart
en ziel inzet voor onze wijk? Vindt u dat deze persoon wel eens in
het zonnetje gezet mag worden? Meld het de redactie van deze
krant! Misschien is uw gekozen persoon wel de volgende Nieuwland
Kanjer!
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Harry’s Kiek: oog voor detail
Door Harry Nagel

De vlinder ; Vanessa atalanta - ook wel atalanta of schoenlapper genoemd. Is een trekvlinder die niet in
Nederland kan overwinteren. Hij trekt in het voorjaar vanuit het Middelandse zee gebied en Noord Afrika
naar het noorden. De tweede generatie trekt in het najaar weer terug. Dit wat je ook bij vogels ziet. ■

Nieuwland aan Zet
Projecten voor de leefbaarheid
Bewoners van Nieuwland hebben samen met professionals
projectvoorstellen gedaan om de leefbaarheid in de wijk te
verbeteren. Sommige projecten zijn al voltooid, andere zijn
net van start gegaan of nog in voorbereiding (gekeken
wordt of hier gelden voor beschikbaar worden gesteld).

✓ = project in voorbereiding 
✓ = project gestart 
✓ = project voltooid

Culturele diversiteit
✓ Nieuwe bewoners wegwijs maken in de wijk/ 

project Nieuwe Buren
✓ Nieuwland organiseert de Zomerparade in 

Schiedam (en doet mee aan het 
Zomercarnaval in Rotterdam)

✓ Trapveldje MCM de Grootstraat 
✓ Nieuwland ontmoet andere culturen; een 

multicultureel festival (Nieuwland Festival)

Nieuwland Mobiel
✓ Ouderennetwerk opzetten/ project ‘Samen 

doen’ (zie oproep op pagina 8!)
✓ Begeleiding van ouderen in sloopgebieden 
✓ Veiligheid in en rond metrostations
✓ Centrale satellietschotels Schuttersveld

Levensruimte
✓ Buurtpreventieproject o.l.v. de wijkpolitie
✓ Skatebaan - Nieuwlandpark/Vlaardingerdijk 
✓ Black Pearls - babbelbox voor meiden

Samen zijn
✓ Kunstpuntcom (kunstproject voor kinderen, 

zie ook de kinderpagina in deze krant)
✓ Oud helpt jong en andersom
✓ Het Meesterwerk: verbeteren 

schoolomgeving voor school en buurt
✓ Vernieuwingsproject Speeleiland 

(geopend in oktober 2003)
✓ Samen sporten in Nieuwland 
✓ Speelplek Van Hogendorpstraat 
✓ Programma zelforganisaties in buurtcentra
✓ Nieuwland Safari
✓ Nieuwland Tentoonstelling

Nieuwland in orde
✓ ‘Van geel naar wit licht’ 

(straatlicht is in veel buurten vervangen)
✓ Toezichthouders bekend
✓ Actieprogramma Schoon, Heel en Veilig 2004
✓ Moeders voor een veilige buurt
✓ Project Schone Wijken : 

Woonomgeving Schaepmansingel e.o.
✓ Holle Bolle Beer
✓ Leefbaarheidsprojecten

Durf
✓ Communicatiebureau Nieuwland (zie pagina 4!)
✓ Wijkkrant: Nieuwland Nieuws
✓ Ouderkamer (ouders en kinderen werken 

samen aan school en wijk)
✓ Buurtprofielen 
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Uitverhuizen.
Column door Hans Heinrichs

Zoals zo vaak op straat, kom ik bekenden tegen.
Soms hebben deze mensen van die zeurverhalen, ze denken dan dat ik een
maatschappelijk werker ben.
Met mijn achtergrond van werk, zou ik dit zelf ook haast gaan geloven.
Waarom dan toch dit verhaal! Omdat ik dit triest vind.
Er woont een oude buur in het sloopgebied bij de Parkweg.
Dit persoon is niet een van jongste, woont nog steeds met veel plezier op
haar oude stekkie.
Niet een paar jaar, al 35 jaar. Dat is pas binding met je buurt!
Nu wil het geval dat deze buur gezegd is geen recht meer te hebben op
een 3 kamerwoning omdat ze daar te ‘oud’ voor is.
Ik vraag dan;
“wie heeft dat tegen u gezegd?”
“U heeft toch niet zelf bedacht dat de buurt gesloopt moest worden”
“En was niet de afspraak dat iedereen een vergelijkbare woning zou krij-
gen”.
Ik meen zelfs nog gehoord te hebben van een terugkeer garantie.
“Is dit een vorm van leeftijdsdiscriminatie”?  
Ik heb het verhaal aangehoord en was onder de indruk. Met het advies om
het nog eens duidelijk na te vragen bij Woonplus op het spreekuur op don-
derdagochtend  in de buurtpost en anders juridische bijstand te vragen of
naar het Sobo te gaan, spoedde ze zich weer huiswaarts.
Haar woorden waren, “mijn man is hier weggedragen om te begraven, als
ze mij hier weghalen ben ik bang het niet te
overleven. Ik had gehoopt ook hier aan mijn
einde te kunnen komen”.
Waarom ik nergens anders zou kunnen wen-
nen?
Heimwee Hans, gewoon Heimwee. ■

Jongeren aan Zet, participeren, niet consumeren
Door Brenda Flapper

Het mentoraatproject Jongeren aan Zet (JAZ) is een zelfstandig onderdeel van het jongerenwerk van Stichting Welzijn Schiedam en is
een uitbreiding van en vervolg op het mentoraatproject 'Mustakbel'. ‘Mustakbel’ is opgezet door de Marokkaanse stichting Narcis
bedoeld voor Marokkaanse jeugd en hen ouders. Later het project uitgebereid naar meerdere doelgroepen en over genomen door SWS.
Vanaf 2003 zijn de projectmedewerkers en stagiaires van JAZ bezig in de Albardastaat in Nieuwland om Marokkaanse, Turkse,
Somalische, Antilliaanse en Nederlandse jongeren en hun ouders ondersteuning te bieden in hun persoonlijke ontwikkeling. 

JAZ is bestemd voor jongeren van 10
t/m 16  jaar. De jongeren die mee-
doen worden meestal aangemeld via
ouders of een instantie (zelforgani-
saties, school, jeugdzorg). Als ze bij
JAZ komen, krijgen ze een vrijwilli-
germentor toegewezen die als een
soort persoonlijke coach de jongere
motiveert en stimuleert in zijn of
haar persoonlijke ontwikkeling.

Naast ondersteuning van een mentor kunnen jongeren op vrijwillige basis deel-
nemen aan educatieve en creatieve workshops en activiteiten die tevens bijdra-
gen aan persoonlijke groei, zoals sociale vaardigheidstraining, huiswerkbegelei-
ding, taalvaardigheidstraining, computerles en kookles en creatieve workshops
op het gebied van toneel, dans en kunstzinnige vorming. Ook ouders worden
betrokken bij Jongeren aan Zet door bijvoorbeeld speciale activiteiten. De activi-
teiten van Jongeren aan Zet vinden onder meer plaats in Wijkcentrum Dreesplein
en Albardastraat. Verder zijn er door het jaar heen activiteiten als voetbaltoer-
nooien, uitstapjes, een kamp en een seizoensafsluiting.
Mahmoud Chavoushi is projectleider van Jongeren aan Zet. 'Tot op heden zijn er
met name allochtone jongeren betrokken bij het project, maar JAZ wilt in toe-
komst  ook autochtone jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben laten
deelnemen aan dit project', vertelt Machmoud:. 'Het komende seizoen is dan ook
een van de speerpunten om meer doelgroepen bij het project te betrekken.'  Een

anders speerpunt van JAZ is het uitbreiden en verdiepen van de activiteiten.
Samen met Jamila El Jafoufi en Mariam Namir heeft Machmoud voor het komen-
de schooljaar een uitdagend programma opgesteld waarin jongeren worden
geprikkeld om actief te participeren in verschillende workshops, werkgroepen en
themabijeenkomsten. 'Jongeren die bij JAZ komen hebben de mogelijkheid om te
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling', zegt Mahmoud;'daarom besteden we
veel aandacht aan educatieve activiteiten. Wij willen jongeren stimuleren om bij
JAZ te komen en actief participeren, niet om te consumeren'.

Migrantenorganisaties zijn belangrijke samen-
werkingspartners voor de JAZ. Deze organisaties
vormen een bron van informatie over o.a. de cultu-
rele achtergrond van de jongeren en vervullen ook
vaak een brugfunctie richting de ouders. ■

JAZ is altijd op zoek naar enthousiaste mentoren!
Ben je tussen 18 en 25 jaar en vindt je het leuk om
jongeren te ondersteunen en te begeleiden d.m.v.
activiteiten, huiswerkbegeleiding, het organiseren
van diverse activiteiten etc, neem dan contact op
met een van de projectmedewerkers. We zijn bereik-
baar vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur op dinsdag,
woensdag en donderdag met het telefoonnumer 010
427 09 41. Of kom even langs bij Albardastraat 69.

Buurtbemiddeling Door Ben Dubbeldam

Wethouder Lepidis reikt aan 12 bemidde-
laars in Nieuwland hun certificaat uit.
Daarmee is buurtbemiddeling in
Nieuwland een primeur voor Schiedam.

Als u ook buurtbemiddelaar wilt worden
dan kan dat nog. In september volgt een
tweede cursus. 
Bel voor informatie naar 06-51700770. ■

PROJECT NIEUWE BUREN
Door Loes Meijer en Jaap Baron

Het idee voor dit project werd naar voren gebracht tijdens  Nieuwland aan
Zet. Na enige tijd proefdraaien ging in 2003 dit project van start. Het doel van
de ‘nieuwe buren’ is om nieuwkomers in de wijk te verwelkomen en wegwijs
te maken.Zo kan de anonimiteit verminderd  en de kernwaarden als samenzijn
en levensruimten werkelijkheid worden. Het werk wordt gedaan door vrijwilli-
ge buurtgenoten in samenwerking met het Opbouwwerk en Woonplus. 

Iedere vrijwilliger krijgt een bepaalde buurt toegewezen. Waarna hij of zij de
mensen, die nieuw zijn in de wijk een bezoek brengt. Bij die gelegenheid krijgt
de nieuwe bewoner ook een welkoms attentie en een informatiemap. De infor-
matie bestaat uit een plattegrond van de wijk met de adressen, telefoonnum-
mers en folders  van de belangrijkste instellingen in de wijk. En een routebe-
schrijving voor een leuke fiets - of wandeltocht.  Meestal wordt het in dank
aanvaard. In veel gevallen worden we binnen gevraagd voor een kopje koffie
en een praatje. 
Nieuwland aan Zet is afgesloten, maar het project Nieuw Buren mag verder.
Aangezien er in Nieuwland de komende tijd nog veel zal worden geherstruc-
tureerd en uitverhuisd zullen er altijd nieuwe bewoners komen.
Om dit  werk goed te kunnen doen zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s, die
ons team willen versterken.

Heeft U interesse?
U kunt zich telefonisch aanmelden bij het opbouwwerk; telefoon 06-43235167 ■
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Kleine klacht, grote bloemenpracht 
Door Kathy Huitema

Er was een kleine klacht aan de galerij van het Dr. Willem
Dreesplein. Of er iemand van Woonplus kon komen kijken.
Technisch coördinator Willem Holierhoek moest toch die kant op,
dus ging hij even langs. Willem inspecteerde de klacht en keek
tevens zijn ogen uit: een pracht aan oogstrelende zomerbloeiers
op de galerij. Wat een vrolijk gezicht en wat een gezellig keuve-
lende dames, die hem vertelden hoe blij ze met hun Woonplus
woning en hoe tevreden ze over hun woonomgeving zijn. 

Vrolijke galerij 
Ze drinken hun kopje koffie en thee bij mooi weer altijd op de galerij, de
dames Sjaan Rigters en Coby van Pelt. Dat spreken ze niet af, dat is puur
toeval. Ze gaan zitten op het bankje en ze genieten van het drankje, van
de plantjes om hen heen en van elkaars gezelligheid.
De dames wonen sinds tien jaar naast elkaar op de vierde etage aan het
Willem Dreesplein. Ze hebben een prachtig uitzicht. Ze genieten van de
aanblik van drie Schiedamse molens en de fraai aangelegde tuinen van
de woningen aan de overkant. “Mooiere woonplek kan je niet bedenken!”
zeggen de dames bijna dagelijks tegen elkaar. Ze hebben hun galerij opgevrolijkt met zomerbloeiers, zoals  petunia’s, geraniums, Spaanse margrieten en clema-
tis.  

Goede buur
“We hebben hier zo’n gezellige galerij. Dat is toch heel wat waard hè? We komen allebei uit een woning in de van Limburg Stirumstraat. Die werd toen gesloopt
en daarom moesten we verhuizen. We hebben het getroffen met alles en iedereen. Het spreekwoord ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ gaat hier nog
steeds op.” De dames Rigters en van Pelt houden de bloeiende plantjes goed in de gaten. Is de bloeiperiode van de eenjarigen voorbij, dan passen ze hun plan-
tenkeuze aan, zodat ze ook in de herfst en winter kunnen genieten van een mooie ‘groene galerij’. 
De Woonplus medewerker genoot van het oplossen van deze klacht. Want wat is er nou leuker dan een compliment te krijgen van twee tevreden huurders! ■

Recept Cacik
Door Sati Veraan

Cacik is een yoghurtgerecht met knoflook en komkom-
mer. Het is eigenlijk een voorgerecht (meze), maar zelf
vind ik het lekker als bijgrerecht.

Ingrediënten (voor 4 personen):
1 liter yoghurt (het lekkerste is Ciftlikyoghurt (turkse
boerenyoghurt). Je koopt het in 1 liter bekers.)
ca. 2 a 3 turkse kleine komkommers (met gewone kom-
kommer kan ook, maar de turkse kleine zijn wat pittiger
en minder waterig)
3 a 4 teentjes knoflook
mintblaadjes (gedroogd)
dille (vers, diepvries of gedroogd)
zout
beetje paprikapoeder en olijfolie

Bereiding:
Doe de yoghurt in een schaal en sla het goed los. Knijp
de teentjes knoflook erdoor en voeg wat zout toe. Roer
het stevig. Proef of je de knoflook en zout voldoende
vindt (het moet een pittige smaak zijn).
Doe er ca. 2 dessertlepels mintblaadjes doorheen. Snij
de komkommer in hele kleine stukjes (echt zo klein
mogelijk) en roer het door de yoghurt.
Doe de cacik in 4 schaaltjes. Druppel er wat olijolie op
en strooi er dan dille overheen en een heel klein beetje
paprikapoeder.

Het is erg lekker met turks brood (knapperig gemaakt in
de oven). ■

Vrolijke dames Rigters en van Pelt  tussen vrolijke zomerbloeiers! Fotografie Roel Dijkstra  

het Nieuwland Festival!

Marhaba Maroc op Het Terras
Feestelijke start verkoop Door Richard Hegeman

Op 20 augustus is de verkoop van de woningen van ‘Het Terras’ feestelijk van start gegaan. Het
Terras is één van de vier onderdelen van de nieuwe groene woonwijk ‘Nieuwe Tuinen’. Voor deze
gelegenheid zette Woonplus een echt terras op het bouwterrein bij de P.J.Troelstralaan. Behalve de
start van de verkoop van de eengezinswoningen en appartementen, was er nóg een reden om feest
te vieren: ‘Marhaba Maroc’. Marokko en Nederland vieren namelijk dat ze vierhonderd jaar officiële
banden met elkaar hebben. Het feest kreeg daarom een Marokkaans-Nederlandse sfeer met live-
muziek, een Berbertent, Marokkaanse hapjes, een luchtkussen en enorm Marokkaans bouwwerk van
zand. Bovendien werden de aanwezigen vereerd met een bezoek van een afgevaardigde van het
Marokkaanse consulaat. ■



Nieuwland Nieuws — september-oktober 2005 pagina 5

NIEUWLAND FESTIVAL GOED VOOR VRIJWILLIGERS
Door Jaap Baron

Een van de personen, die al voor de derde keer meedoet aan dit festival is
Liesbeth Schoel.
Liesbeth blikt terug: “Het idee voor een meerdaags festival ontstond in januari
2003. We wilden de bewoners laten zien, welke projecten er allemaal draaiden
in onze wijk. Het waren er inmiddels zoveel; veel mensen waren daar niet  van
op de hoogte. Hassan Aissati van de Marokkaanse vereniging Narcis haakt
daarop in; mede door hem zijn de initiatieven gekoppeld. Andere zelforganisa-
ties werden gevraagd zich aan te sluiten. Zo ontstond een multicultureel feest
met steun van de gemeente.

In 2003 duurde het feest drie dagen. Het
was zo’n succes, dat onmiddellijk werd
besloten om het een jaar later opnieuw te
doen.
September 2004 kwamen ook veel bezoe-
kers, maar werd het festival ingekort tot 2
dagen. Er kwam een Antilliaanse zomerpa-
rade bij met veel muziek, dans en vrolijk-
heid dwars door de wijk. 
Er was een uitgebreid kinderprogramma
op het Schuttersveld. Kortom het was een
feest voor elk wat wils van welke nationa-
liteit dan ook.

Na de evaluatie is besloten het festival en de zomerparade niet meer tegelijker-
tijd te laten plaatsvinden.  Dit jaar is gekozen voor een tweedaags festival in
samenwerking met het speeleiland wat 12 1/2 jaar bestaat.
Besloten is  de leeftijdsgroepen wat meer uit elkaar te halen, zodat er voor  elke
leeftijd genoeg tijd en amusement is.
Zo is de zaterdag en zondag voor de kinderen  een apart kinderprogramma op
het speeleiland. De samenwerking tussen de diverse culturen en hun vrijwilli-
gers is dit jaar opperbest. Beter dan in voorgaande edities toen nog naar vrij-
willigers moest worden gezocht.
Liesbeth hoopt op een geslaagd weekend, ondanks andere festiviteiten in de
stad. Nieuw is ook, dat behalve de bekende multiculturele groepen er tevens
aandacht is voor de Hollandse cultuur”. ■

Oriëntaalse dans van
Radia Door Ellen Bergwerff

Op zaterdag aan het begin van de avond treedt Radia
op. Radia is de enige in Nederland van Marokkaanse
origine die de Arabische dans heeft geïntroduceerd.
Na haar optreden in juni in Schiedam Zuid komt zij
nu voor de tweede keer naar Schiedam om haar kun-
sten te laten zien. 

Over het algemeen komen Marokkanen niet zo zeer
naar ‘buiten’ met hun dansen. Vaak dansen vrouwen
onder elkaar met koekjes en muntthee. Zij klappen
voor elkaar en slaken kreten van aanmoediging. Ze
kunnen ongestoord hun zelf zijn in een sfeer van ver-
bondenheid en solidariteit. Ook mannen dansen met
elkaar en zien dit als een vorm van ontspanning en
samen zijn.

Radia wil graag aan iedereen
laten zien hoe mooi de
Marokkaanse dansen zijn,
hoe sierlijk en gracieus, hoe
mooi de kleding is en dat
Marokko veel verschillende
waardevolle culturen heeft.
Zij spreekt niet van buikdan-
sen omdat alle spieren van
het lichaam gebruikt worden.
Radia spreekt liever van Raqs
Sharqi oftewel Arabisch voor
Oosterse dans. Deze vorm
van dansen is al duizenden jaren oud het bestaat uit
een versmelting van Afrikaanse, Aziatische en
Europese elementen en is nog altijd in ontwikkeling. 
Onder Raqs Sharqi vallen 3 soorten dansen: de
Sha'abi, Baladi en de klassieke dans. De Shaabi is
een uitbundige volksdans die is overgeleverd door de
zigeuners, Baladi is een stadsvolksdans, subtiel en
expressief met elementen van luchtigheid en zwaar-
moedigheid. De klassieke dans komt uit koningsho-
ven en harems van Sultans, die is gracieuzer met
meer lyrische muziek.
Tijdens het festival kunt u de dans van Radia zien op
zaterdag avond om 18.30 uur. ■

Kunuku – huisje Door Sati Veraan

Ook de stichting Epah verzorgt een gedeelte van de programmering van
het Nieuwlandfestival. Eén van de activiteiten is het bouwen van een
Kunuku huisje. Wat is dat?

De kas di palu di maishi is een strohut zoals die
door de slaven werd gebouwd en nu nog voorkomt
buiten de stad, ook wel kas di kunuku (kunuku-
huis) genoemd. Het huis heeft een rechthoekige
vorm. De niet-vlakke muren zijn opgetrokken uit
gevlochten takken, bestreken aan de binnen- en
buitenzijde met een mengsel van klei en koeien-
mest en nemen dikwijls schuinlopend naar onder
in dikte toe, de kleine geluikte ramen als het ware
aan de dakrand. Soms worden ook stenen
gebruikt voor versteviging van de muren. Het aan
vier zijden overhangende dak is van maïsstengels
(palu di maishi) vervaardigd. De deur van het
kunukuhuis is dikwijls een saya cu jaki (letterlijk:
rok en blouse), dat wil zeggen horizontaal gesple-
ten en dubbel openslaand. Het huisje is verdeeld

is twee vertrekken, een woonkamer en een slaap-
kamer. Op enige meters afstand van dit huisje is
meestal een kleinere hut gebouwd, die als keuken
dienst doet. De twee gebouwen worden dikwijls
aan elkaar verbonden door een ramada (afdak).
De dakbedekking van maïshalmen heeft als voor-
deel dat het huis fris blijft in de warme maanden,
en warmte biedt in de koelere regenmaanden. Het
laat geen water door, want als de stengels nat
worden zetten ze uit en sluiten aaneen. Bij droog-
te kraken de stengels weer open en laten frisse
lucht door stromen

Komt allen een kijkje nemen in het Nieuwlandse
Kunukuhuisje. ■

Shantykoor Overstag Door Sati Veraan

Tijdens het festival treedt het Shantykoor ‘Overstag’ uit Brielle twee maal op. Dit vindt plaats op het
festival terrein op het Wibautplein om 14.00 uur en als afsluiting om 16.30 uur. 
Het Shantykoor ‘Overstag’ is in november 1997 gestart. Enkele leden van het Shell -mannenkoor zoch-
ten mannen met desnoods een rauwe en onzuivere stem voor het formeren van een Shantykoor.  Deze
van oorsprong zeemansliederen dienden ter ondersteuning voor het gelijkmatig hijsen van de zeilen of
het halen van het anker.
En natuurlijk gaf het Shanty lied uiting aan de gevoelens over vrouwen en drank van de zeebonken.
Ze onderzochten de mogelijkheid een shantykoor van de grond te krijgen.  Dat is gelukt en vanaf het
begin had het koor succes. Door het enthousiasme van de koorleden en dirigent Cor Storm is het
shantykoor inmiddels uitgegroeid tot een formatie van ruim 40 man. De muzikale begeleiding bestaat
uit drie accordeonisten, een drummer, een tamboerijnspeler, een mondharmonicavirtuoos en twee gita-
risten en een banjoman. ■

het Nieuwland Festival!
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Interview Jay Kay
Door Sati Veraan

Welkom Jay Kay. Aparte naam: betekent het
iets? Jay Kay is een afkorting van mijn naam. 

Waar kom je van-
daan en kan je er
iets meer over ver-
tellen? ik ben gebo-
ren in Colombia. Toen
ik anderhalf jaar was,
ben ik in Aruba gaan
wonen. Hierna heb ik
op Bonaire gewoond
en op 3 en een half
jarige leeftijd naar
Curaçao verhuisd.
Toen ik 11 jaar was,
ben ik naar Venezuela verhuisd om te gaan studeren.
Op 15 jarige leeftijd ben ik teruggegaan naar
Curaçao. Toen ik 19 jaar was, ben ik naar Nederland
gekomen. 

Je bent dus op vrij jonge leeftijd begonnen met
verhuizen. Vond je het niet moeilijk om steeds
elders te gaan wonen voor enkele jaartjes?Toen
ik kleiner was, merkte ik dat niet zo; ik wist dat ik
weer weg zou gaan en maakte daarom heel snel
vrienden. Vanaf mijn 11e jaar begon ik het moeilijk te
vinden om hiermee om te gaan. Het werd lastiger
om afscheid te nemen. Deze geschiedenis van vaak
verhuizen heeft er wel voor gezorgd dat ik goede
sociale vaardigheden heb ontwikkeld. Ik maak mak-

kelijk contact met mensen. Ook in de studio’s.

Hoelang ben je al met muziek bezig? Van kinds
af aan. Vanaf mijn 16e wist ik dat ik wilde doorgaan
in de muziek. Ik ben toen ook gestart met een band-
je, dat Just 4 u heette. Dit heb ik zo’n drie jaar
gedaan en toen ben ik naar Nederland gekomen. Op
28 juni was dat precies 5 jaar geleden. 

Je bent bekend geworden door Idols. Kun je
daar iets meer over vertellen? Dat was ook mijn
insteek. Idols heb ik als opstap gebruikt om bekend
te worden en daar ben ik aardig in geslaagd. 

Wat vond je het leukste bij Idols? De live optre-
dens en de theaterstukken. Hierin zag je de kwalitei-
ten van iedereen terugkomen. En natuurlijk de for-
mule van Idols. Er is veel herhaling; elk weekend je
gezicht op TV heeft wel zijn invloed gehad. 

Is Jerney K echt een bitch? Nee hoor; ben je
gewoon jezelf en doe je je ding, dan is er niets aan
de hand. Ik kon het wel redelijk goed met haar vin-
den.

Welke genre zing je? Hip Hop en R & B maar meer
R dan B. Bij de Hip Hop-stijl moet je denken aan 
R Kelly stijl.

Ben je een voorbeeldfiguur voor de Antillianen?
Jazeker wel. Het huidige imago van Antillianen is
niet zo rooskleurig. Ik probeer juist een voorbeeld te
zijn. Ik vind het een plicht om bepaalde dingen zo
goed mogelijk te doen en af te ronden. Ook ben ik
gelovig en zeg dat God kijkt. Iemand kan je altijd

checken. Dus ja; ik ben wel degelijk een voorbeeldfi-
guur. Ik pas ook op mijn tellen. Het belangrijkste is
humor. Maar sommige dingen doe je daar niet mee
af. Als mensen grappen maken over mijn afkomst of
over een bepaalde gemeenschapsproblematiek, dan
pak ik diegene net zo hard terug.

Jouw moeder was ook bij de uitzending van
Idols. Is zij trots op je? Mijn moeder en mijn broer-
tje zijn erg trots op me. 

Wat vind je van Schiedam? Ja wel leuk. Toen ik
pas in Nederland was, heb ik ook een tijdje hier in
Nieuwland gewoond. 

Wat wil je de jeugd van Schiedam meegeven?
Je moet gefocust blijven op je doelen. Het maakt
niet uit wat je doelen zijn en hoe hard je moet wer-
ken, als je eenmaal je doelen hebt, dan behaal je ze
wel. Ik ben een gelovig persoon en ik blijf in God
geloven. 

Hoe gaat het verder naast je zangcarrière? Voor
het eind van het jaar wil ik mijn eigen kledinglijn
introduceren/op de markt brengen. Het heet Jota
Gear. Jota betekent God. 

Wat zouden we voor je kunnen betekenen? Blijf
mij steunen, een nieuwe cd komt uit; en we gaan
spetteren op 10 september! ■

Interview Meo 
Door Sati Veraan

Wie is Meo? Meo is een afkorting van Romeo
Dennis, Ik ben 21 jaar en in Schiedam geboren en
getogen.

Heb je broers en zussen? Ik heb drie zussen, twee
broers en twee broertjes. 

Hoe gaat het met je? Ja, heel goed; ik ben lekker
bezig. Ik heb al twee singles uit in Nederland en ga
nu mijn derde cd opnemen.
Waarschijnlijk zal dat in
Amerika opgenomen worden,
maar het hoe en wat is nog niet
duidelijk. In Duitsland doe ik
ook optredens en ik ben met
een boysband bezig voor het
opnemen van een clip. Ik heb
nu een contract getekend bij
Toptrex Label voor een jaar.

Wat heb je voor opleidingen gedaan? Na de mid-
delbare school ben ik naar het Albeda college
gegaan. Deze heb ik helaas niet afgemaakt. 

Wanneer ben je echt gestart met je zangcarriè-
re? In 2002 ben ik echt muziek gaan schrijven. Ik rap
voornamelijk. Ik schrijf wel Engelstalig en merk dat
hoe vaker je schrijft hoe makkelijker het wordt. Je
krijgt er ervaring in. Tot nu toe heb ik veel samenge-
werkt met andere muzikanten zoals een groepslid
van Remix, Milton van Romeo, Ziggy ook uit
Schiedam en af en toe treed ik op in de studio.

Hoe kijkt de Surinaamse gemeenschap naar
je? De Surinaamse gemeenschap is minder verte-
genwoordigd in Schiedam. Ik merk de laatste tijd op

dat de mensen naar mij opkijken. De mensen blazen
het wel op, vind ik, want ik ben en blijf de jongen van
de straat. 

Hoe kijkt je familie er tegen aan? Ja, ze zijn
natuurlijk trots op hun irritante broertje. 

Wat zou je de jeugd van Schiedam willen mee-
geven?
Muziek is de laatste tijd echt een hype geworden.
Als je het leuk vind om met muziek bezig te zijn,
moet je het gewoon blijven doen. Je moet doen wat
je moet doen. Achter je doel aangaan. Je moet niet

deze week iets kiezen en de week
erop weer wat anders. 

Wat is je eindstreven? Als artiest
doorbreken. In Nederland zal dat wat
moeilijker gaan omdat Nederland
daar te nuchter voor is. Het is veel
moeilijker om in Nederland door te
breken dan elders. In Duitsland
word je meer als een artiest behan-

deld, je krijgt er meer respect. Waarschijnlijk zal ik
in een ander land eerder doorbreken als artiest.

Stel dat je na een paar jaartjes niet meer aan
de bak komt in de muziekwereld, wat zou je
dan doen? Ik zou nooit kunnen stoppen met
muziek. Het maakt niet uit hoe of wat; ik blijf in de
muziek. Ik zal tot het einde in de muziek blijven en
als ik het zelf niet meer kan maken dan zorg ik er
wel voor dat ik voor anderen schrijf of wat dan ook.
Ik zal altijd met muziek bezig blijven. 

En wat kunnen we van jou verwachten op het
Nieuwland Festival? Je moet sowieso komen naar
mijn show; er zijn twee leuke danseressen en een
mede rapper, die ik via de opleiding in Vlaardingen
heb leren kennen. Dus allemaal komen en genieten.!

■

SPEELTUIN IN ’T PARK IS 12,5 JAAR. 
Door Jaap Baron

Speeltuin In ’t Park is jarig. Het bestaat 12,5
jaar.Tijd dus voor  een bezoekje aan Wilma van der
Ven.  De eerste keer, dat ik Wilma op het eiland
sprak, is precies 17 kranten geleden. Zij was de
eerste Nieuwland kanjer. Nog niet in vaste dienst
van het speeleiland, maar ze had er wel een
bepaalde visie over. Nu jaren later is die visie,
“Kinderen hebben de toekomst en moeten kunnen
spelen” nog steeds van kracht, want Wilma zit al
weer 5 jaar op het eiland. En altijd is er wel een
aantrekkelijk programma voor  de kinderen.

Zaterdag 10 september  vanaf 10.00 zijn er activi-
teiten. Er is een expositie van schilderijen met als
thema ‘zinloos geweld’. In welke vorm dan ook, op
dieren  mensen en kinderen. 
Deze schilderijen zijn gemaakt door kinderen van 8
tot 12 jaar en zijn te zien buiten op het speeleiland.
Om 11.00 komt een wethouder de tentoonstelling
openen.

Een greep uit de andere activiteiten op zaterdag:
knutselen, snelheidsrace, spijkerbroek hangen,
blikgooien, zaklopen, voetbalwedstrijd.
Iets te eten en drinken ontbreekt ook niet. Er is ook
een draaimolen.
Voor de ouders die op het Dr. Wibautplein willen
rondlopen is er toezicht voor hun kroost vanaf 3
jaar. Alle T.O.S.medewerkers zijn op het eiland
aanwezig tot 16.00 uur.

Op zondag komt er een ballonnen kunstenaar en
worden de prijswinnaars van de kleurwedstrijd
bekendgemaakt. Ook dan is het speeleiland geo-
pend van 10.00 – 16.00 uur. Wilma veel plezier en
gefeliciteerd.

het Nieuwland Festival!
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Zoals jullie wel gezien hebben op de posters en fly-
ers van Stichting Welzijn Schiedam, was er in de
zomer van alles te doen voor kinderen. Een heleboel
kinderen hebben dan ook meegedaan met leuke acti-
viteiten op wijkcentrum Dreesplein, op het
Speeleiland of bij Tos op een van de pleinen.
Sporten, spelletjes doen, knutselen, klimmen, klaute-
ren, verkleden, schminken of kleddernat worden.
Bijna elke dag kon je wel ergens terecht om je uit te
leven. Dus kinderen die op vakantie zijn geweest: je
hebt echt wat gemist! Even een korte indruk.
Maandag en dinsdag was 's middags Wijkcentrum
Dreesplein open en kon je meedoen aan de vakantie-
instuif. Zo was er bijvoorbeeld de sportkermis of een
indianenmiddag. Je kon ook je eigen vlieger maken
of meedoen met leuke oudhollandse spelletjes.
Iedere woensdag kon je mee met een uitstapje. Zo
zijn we bijvoorbeeld op woensdag 6 juli naar het sta-
dion van Feijenoord geweest. Daar kregen de kinde-
ren een rondleiding en mochten ze even in de kleed-
kamer zitten. Op woensdag 13 juli ging de reis met
twee bussen vol naar Drievliet. Daar waren super-
spannende achtbaan-attracties, maar ook draaimo-
lens, een speeltuin en echte clowns. 
Op de donderdagmiddagen was er elke keer ergens
in Schiedam een grote activiteit voor alle kinderen in
Schiedam. Zo was er bijvoorbeeld op donderdag 7
juli was een Zeskamp aan de Vlaardingerdijk georga-

niseerd door TOS en kinderwerk SWS. Zo’n 35 kin-
deren deden mee met allerlei spannende races en
hindernisbanen. Aan het eind van de middag stond
iedereen lekker te glijden en te glibberen op de
waterbaan. Donderdag 27 juli was er een disco in
wijkcentrum Dreesplein waar je lekker uit je dak kon
gaan op de leuke muziek. Op 4 augustus was er een
Survival in het Beatrixpark bij Fort Drakensteijn. Het
was die dag gelukkig heerlijk weer en 9 teams van 4
kinderen hebben met supersnelle tijden verschillen-
de activiteiten uitgevoerd bij de piraten van het kin-
derwerk van SWS. Zo konden kinderen bijvoorbeeld
bij Snelle Jelle klimmen en klauteren over speeltoe-
stellen, bij Spierbal Sproet hun spierballen laten
zien met touwtrekken en bij de Zoute Zeephelling zo
snel mogelijk naar boven klauteren. Er kon natuurlijk
maar een team het snelste zijn en dat was het
'Supersnelle team'. Zij mochten de schat zoeken en
kregen een wisselbeker, die nu in de vitrinekast van
wijkcentrum Dreesplein staat. Een hele gezellige
zomer dus hier in Nieuwland, hopelijk hebben de kin-
deren die weg zijn geweest het ook zo leuk gehad en
zijn jullie weer met frisse moed aan het schooljaar
begonnen! ■

NB: foto’s van deze en andere activiteiten kun je
bekijken op: www. Welzijnschiedam.nl bij de foto-
albums

Zomer in Nieuwland rennen, vliegen, 
duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan Door Brenda Flapper

Akaram Tamil Payilakam
Contactpersoon: Ananthy
Balaasoriyan
E-mail
balasooriyan@yahoo.com

ATAZ (Alle Tonen Aan Zet)
Contactpersonen: 
Umit Ardic en Yusuf Mao 

Banadiri
Mariastraat 62
E-mail banadiri@hotmail.com

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage 
Gretelaan 263
Complexbeheerder:
Dennis Ingenkamp
Telefoon (010) 426 63 23

Buurtpost Donker Curtius
Donker Curtiusstraat 94
Telefoon (010) 470 49 76

Buurtpost Troelstra
Troelstralaan 83
Complexbeheerder: 
Harry Nagel
Telefoon (010) 471 62 44 / 
(010) 44 92 203

Buurtpost Klaas Kater
Klaas Katerstraat 126
Complexbeheerder: 
Eric Govaart
Telefoon (010) 246 93 57

Communicatiebureau Nieuwland
(tevens redactie 
Nieuwland Nieuws)
Nieuwe Damlaan 760
Telefoon (010) 246 74 33
E-mail 
bureau.nieuwland@tiscali.nl

Dienstencentrum de 4 Molens
Burg. Honnerlage 
Gretelaan 57
Telefoon (010) 470 55 00

Gemeente Schiedam
Stadserf 1
Wijkmanager: 
Rob Christiaanse
Telefoon (010) 246 58 66

Project Jongeren Aan Zet
Mentoraatproject voor
Marokkaanse jongeren, Turkse
en Somalische jongens 
Albardastraat 69
3119 PB Schiedam
(010) 427 09 41

Magnalia Dei Kerk
Albardastraat 67
Contactpersoon: ds. J. Bos
Telefoon (010) 427 0989
E-mail
kerk@vroombos.demon.nl

Muradiye moskee
Raam 5-7
Telefoon (010) 473 3553

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

ONS/Irado
Contactpersoon: 
Jack Haverland
Van Heekstraat 15
Telefoon (010) 631 50 00

Opbouwwerk Sonor
Nieuwe Damlaan 646
Telefoonnummers 
Ellen Bergwerff: 
(06) 4323 5976
Hans Poldervaart: 
(06) 4323 5167
Veronique Vaarten: 
(06) 4323 5977

Parochie St. Jan de
Doper/Visitatie
Mgr. Nolenslaan 99
Telefoon (010) 473 5066

Politie
Bijdorpplein 1
Wijkteamchef: Ad Willemen
Telefoon (010) 274 44 39

Sociaal Kultureel Islamitische
Vereniging
Schaepmansingel 1
Telefoon (010) 470 36 38

Stichting E Porta a Habri
(EPAH)
P.J. Troelstralaan 111
Voorzitter: Romulo Bonevacia
E-mail rombon@hotmail.com
of alison_martis@hotmail.com

Stichting Narcis
Albardastraat 71
Voorzitter: Hamid Ahimi
Telefoon (010) 426 21 23
st-narcis@zonnet.nl

Stichting Ouderenwerk
Burg. Honnerlage 
Gretelaan 57
Telefoon (010) 248 68 88

Stichting Vluchtelingenwerk
Schiedam
Van Swindensingel 40
Telefoon (010) 470 03 30

Stichting Welzijn Schiedam
(SWS) 
Tuinlaan 60
Telefoon (010) 409 09 09

Thuis Op Straat
Burg. Honnerlage 
Gretelaan 289
3119 BH Schiedam
Telefoon (010) 273 48 51

Turkse Vereniging Schiedam
Nieuwe Damlaan 766
Contactpersoon: Fatima Ergin
Telefoon (010) 426 41 68 / 
(06) 2027 2607

Wonen en Leven Nieuwland
Bewonersvereniging
Nieuwland
Nieuwe Damlaan 646
Telefoon (06) 3837 0797

Woningstichting Woonplus
Valeriusstraat 3
Telefoon (010) 204 51 01
Reparatiezaken (010) 204 52 01

Wijkservicepunt
De Wildestraat 38
Telefoon (010) 427 00 49

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

K I N D E R P A G I N A

Wij zorgen voor een gezellige buurt
Project over gedragsregels in Nieuwland 
Door Brenda Flapper

Je hebt ze vast al wel gezien, die mooie borden op het schoolplein met een
aantal regels die eigenlijk heel logisch zijn, maar waar je soms even aan
herinnerd moet worden. De vier basisscholen en andere instellingen in
Nieuwland zoals Kinderwerk SWS, Thuis op Straat en Kunstpuntcom heb-
ben samen deze afspraken opgesteld. Daarna hebben acht kinderen (twee
van elke school) voorbeelden en toneelstukjes bedacht bij de afspraken en
daarvan mooie foto's gemaakt. Deze foto's worden als lesmateriaal
gebruikt op school. In de maand augustus en september is er bij jullie op
school aandacht besteed aan het project en op 2 september was de fees-
telijke onthulling van de borden. Dus nu weten jullie het en hopen we dat
we met z’n allen in de wijk Nieuwland (nog) beter met elkaar omgaan. ■
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Colofon

Nieuwland Nieuws is een 
uitgave van, voor en door 
bewoners en medewerkers van
gemeente Schiedam, Woonplus,
politie, SWS en alle andere
organisaties in Nieuwland.

Eindredactie
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Jeffrey Davidsz
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Harry Nagel
Sati Veraan

Vormgeving 
Ed Smet

Druk
TDS

September
9 Manifestatie ‘Schiedam Laat Het Zien’ -14:30 Fortis theater -
gratis
10/11 Dr. Wibautplein  Nieuwland festival – gratis
18 Dreesplein  Rommelmarkt  10.00 – 15.00     0,50
24 Dreesplein Stijldansen  18+ 19.30 – 23.30  1,-- per keer

Oktober
6 4 Molens cursus filmkunst 9.30m- 11.30 55+ 38,--= 10 lessen
16 Dreesplein Rommelmarkt 10.00 – 15.00 0,50
22 Dreesplein  Stijldansen 19.30 – 23.30   18+ 1,-- per keer

November
Dreesplein Suikerfeest  gratis
13 Dreesplein Rommelmarkt 10.00 – 15.00 0.50
26 Dreesplein Stijldansen 19.30 – 23.30 18+ 1,-- per keer

KINDERWERK:
Herfstvakantie Thuis op Straat/Speeltuin In ’t Park.
Oktober
17 T.O.S. (groenoord) Speeltuin gesloten
18 T.O.S. (west) speeltuin Kleurwedstrijd 14.00 – 16.00  4 t/m 12 jr
19 T.O.S.Halloween 18.30 – 20.30  6 t/m 12 jaar 
speeltuin knutselen 14.00 – 16.00 leeftijd 4 t/m 12 jaar
21 T.O.S. (Noord) speeltuin puzzelrace 14.00 – 16.00  4 t/m 12 jaar
23 T.O.S. gesloten speeltuin vrij spelen 13.00 – 16.00  alle leeftijden

Bij slecht weer gaan de activiteiten niet door.  Kinderen onder de 6 jaar
onder begeleiding van een volwassene. 
Info: T.O.S. Dineke 010-2734851 Speeltuin: Wilma 010-4719704

DREESPLEIN:
MAANDAG:
Peuterspeelzaal  9.00 – 11.30  2,5 tot 4 jaar  25,-- per maand
Meidenclub  15.30 – 17.00 8 t/m 12 jaar 1,-- per keer 
Mini club  15.30 – 17.00 4 t/m 8 jaar 1,-- per keer
Sport en Spel 16.30 – 17.30 8 t/m 12 jaar 15,-- = 8 lessen
DINSDAG
Peuterspeelzaal 9.00 – 11.30 2,5 tot 4 jaar 25,-- per maand
13.15 – 15.45 2.5 tot 4 jaar 
Computerclub 16.00 – 17.00 8 t/m 12 jaar  25,-- = 10 lessen
Linoleum snijden 15.30 – 16.30  15,-- = 8 lessen
WOENSDAG
Samenspel  9.00 – 11.00 groep 1 1,5 tot  2,5 jaar 10,-- per maand
Conditietraining 9.00 – 12.00 8 t/m 13 jaar tel.06.42079431
Dansen 18.00 – 19.00  7,-- per maand
Instuif 13.30 – 15.00 4 t/m 12 jaar 0,50 per keer
Papier maché 15.30 – 16.30  8 t/m 12 jaar  15,-- = 8 lessen 
Schminken 16.30 – 17.30 8 t/m 12 jaar 15,-- = 8 lessen
DONDERDAG
Peuterspeelzaal 9.00 – 11.30 + 13.15 – 15.45 2,5 tot 4 jaar 25,-- per
maand
Samenspel 9.00 – 11.00 groep 2 1,5 en 2,5 jaar 10,-- per maand
Conditie training:  zie woensdag

Houtbewerken 15.30 – 16.30 8 t/m 12 jaar 15,-- = 8 lessen
Kookcursus 15.30 – 17.00 8 t/m 12 jaar 25,-- = 6 lessen
Sport en Spel 16.30 – 17.30  8 t/m 12 jaar  15,-- = 8 lessen
VRIJDAG
Peuterspeelzaal  9.00 – 11.30 2,5 tot 4 jaar 25,-- per maand
Disco 18.30 – 20.30 8 t/m 12 jaar  1,50 per keer
Figuurzagen 15.30 – 16.30  8 t/m 12 jaar  15,-- = 8 lessen
Haarvlechten 15.30 – 16.30 9 t/m 12 jaar 20,-- = 10 lessen
Kaarten maken 15.30 – 16.30 4 t/m 8 jaar 15,-- = 8 lessen
JONGEREN: 13 T/M 23 JAAR
Inloop Dreesplein:  dinsdag/donderdag 19.00 – 21.00   16 t/m 21 jaar
kosten: geen
15.00 – 17.00 12 t/m 15 jaar  kosten: geen
Jongeren aan Zet: computerles  woensdag/donderdag 16.30 – 18.00
kosten: n.v.t.
Huiswerkbegeleiding: dinsdag 16.30 – 18.00  kosten n.v.t.
Kookles woensdag 16.30 – 18.00 kosten n.v.t.
Sport in sportzaal woensdag 16.30 – 18.00 kosten n.v.t.
Sport meiden en moeders; (plaats onbekend) kosten n.v.t. maan-
dag/donderdag 15.30 –18.00 
Info: mahmoud  010-22276792 jamila 06.46124759 mariam 06-41994966

Ouderenwerk – volwassenenwerk – 55+
Maandag
Anonieme Alcoholisten: Dreesplein: 20.00 – 22.00 18+ kosten: geen
info: 06-41692235
Aquarelleren Dreesplein 9.30 – 11.30 18+ 10,-- per maand
Body en Mind  4 Molens 10.15 – 11.15 55+ 10,-- p.m. r’dam pas 4,--
Bridge 4 Molens  12.30 – 1615 55+ contributie vereniging
Computer/Internet inloop 19.00 – 22.00 20+ 5,-- = 10 uur
Conditietraining:Dreesplein  10,00 – 11.00  18+ 8,-- per maand
Country dance  Dreesplein11.00 – 12.00 55+ 3,50 per maand
4 Molens 19.00 – 22.00 55+ 6,15 per maand per uur r’dam pas 4,--
Koersbal 4 Molens 13.30 – 15.30 55+ 2,70 per maand
Mandala tekenen 4 Molens 14,00 – 16.00  55+ 8,-- per maand incl.
materiaal
Omgaan met spanningen Dreesplein 9.00 – 11.00 18+ Turkse vrou-
wen  kosten: geen Info: 010-4453497
Naailes  Dreesplein 13.15 – 15.15  18+ 12,-- per maand
Spaans (gevorderden) Dreesplein 9.30 – 11.00 18+ 95,-- = 20 lessen
Spreekuur wijkagent Dreesplein  14.00 – 15.00 18+ 
Taal in de buurt Dreesplein stichting medelanders  9.00 – 11.30  18+
prijs?
Turks Volksdansen 20.00 – 21.00 18+ 10,-- per maand

Dinsdag
Biljarten  4 Molens 19.00 – 22.00 55+ contributie vereniging
Computerles (beginners) Dreesplein 9.30 – 11.00 18+  40,-- 
= 10 lessen
Contactpunt Ouderen Dreesplein 13.30 – 15.30 55+ 5,-- per maand
Internationaal Koken Dreesplein 18.30 – 21.00  20,-- per maand
Internationale Vrouwengroep Dreesplein  9.00 – 11.00 18+ 5,-- 
per maand
Koersbal 4 Molens 13.30 – 15.30 55+ 2,70 per maand

Lijnclub Dreesplein 10.00 – 11.00  18+ 4,50
Taal en Thema Dreesplein 9.00 – 11.30 18+ 50,-- = 36 lessen
Turkse keuken Dreesplein  18.30 – 21.00  18+ 20,-- = 4 lessen
Kennismaken met Internet (workshop) Dreesplein13.30 – 15.00 55+
10,-- = 4 bijeenkomsten
Yoga 4 Molens 10.30 – 11.30/11,45 – 12.45  55+ 8,15 per maand  r’dam
pas 5,30

Woensdag
Biljarten 4 Molens 19.00 – 22.00  55+ contributie vereniging
Computerles (gevorderden) Dreesplein  19.30 – 21.00  18+ 40,-- 
= 10 lessen
Fietscursus  Dreesplein 9.30 – 11.00  18+  vrouwen 25,-- = 6 lessen
Glas graveren Dreesplein  10.00 – 11.30  18+ 30,-- = 10 lessen
Internet cursus Dreesplein19.30 – 21.00  18+ 20,-- = 4 lessen
Koersbal 4 Molens 19.00 – 21,30 55+ 2,70 per maand
Naailes Dreesplein 9.30 – 11.30  18+ 12,-- per maand
Spaans (conversatie) Dreesplein  20.30 – 22.00 18+  95,-- = 20 les-
sen
Spaans (gevorderden) Dreesplein19.00 – 20.30 18+ 95,-- = 20 lessen
Step Aerobics Dreesplein 19.00 – 20.00 18+  8,-- per maand

Donderdag
Conditietraining Dreesplein 8.55 – 9.55  18+ 8,-- per maand
Contactpunt Ouderen Dreesplein  9.30 – 11.30 55+ 5,-- per maand
Damesbiljarten 4 Molens 19.00 – 22.00 55+ 0,20 per 20 minuten
Gymnastiek 4 Molens 11.15 – 12.15 55+ 5,-- per maand r’dam pas
3,25
Haarvlechten Dreesplein  20.00 – 21.00 18+ 15,-- = 4 lessen
Step Aerobics Dreesplein 19.00 – 20.00  18+ 8,-- per maand
Spelletjesmiddag 4 Molens 13.30 – 16.30 55+ 

Vrijdag
Computer/Internet (inloop) Dreesplein  13.00 – 17.00 55+ 5,-- = 10
uur
Filmmiddag 4 Molens 13.30 – 16.00 55+ 0,50 per keer
Koken zonder grenzen Dreesplein 9.00 – 11.00 18+ 25,-- = 5 bijeen-
komsten
Naailes Dreesplein 9.30 – 11.30 18+ 12,-- per maand
Taal in de buurt  Dreesplein zie maandag
Bloemschikken (workshop) Dreesplein 9.30 – 11.00 18+ 5,-- per keer
incl. materiaal
Volksdansen 4 Molens  10.15 – 11.30 55+ 6,15 per maand r’dam pas
4,--
Dagelijks ma t/m vrij.
Biljarten 4 Molens 9.00 – 16.30 55+ 0,20 per 20 minuten
Koffie inloop 4 Molens 9.00 – 16.30 55+ gratis
Schaken,dammen,kaarten  4 Molnes 9.00 – 16.30 55+ gratis
Bibliotheek service punt  4 Molens 9.00 – 10.00  en woensdag en
vrijdag  13.30 – 14.30 55+
Eettafel 4 Molens  12.00 – 13.00 55+ maaltijdbon 5,20 vaste klanten
5,10

Agenda Wat is er allemaal te doen in Nieuwland de komende maanden? Nieuwland Nieuws geeft met deze agenda een zo compleet mogelijk overzicht. Voor jong en oud! 

Houd ook de andere aankondigingen – op straat en in de wijkcentra – goed in de gaten.

het Nieuwland Festival!   10 en 11 september 
Programma 

Zaterdag 10 september
10.00 speeleiland open
11.00  opening tentoonstelling “zinloos geweld”

spelletjes parcours
10.00 – 15.00 rommelmarkt 
kinderrommelmarkt op kleedjes
diddle ruilbeurs
peuters op de foto met kabouter Plop of …
12.00 terras open met live muziek van de Tentband
15.00 verhalenverteller
17.00 open podium voor kinderen

met aansluitend tropische disco
18.30 dansgroep Radia
19.30 Jay Kay
20.15 dj bootsy Paul
20.15 napraten met Jay Kay
20.30 breakdance
21.00 Meo
22.00 verrassingsact

Zondag 11 september
10.00 – 16.00 kinderprogramma met diverse speelattributen

12.00- 17.00 Bazar op het Wibautplein met o.a. Wibautplein

— Berbertent met Marokkaanse thee en workshop buik-
dansen
— Antilliaans Kunuku huisje met folkloregroep en seu
grupo
— Tentoonstelling aktie Sri Lanka met workshop dans
— Turkse markt  en kindersieraden maken
— Hollandse huiskamer met klompen schilderen, koe mel-
ken en Shanty koor


