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This newspaper is made for and 

by inhabitants of Nieuwland. The 

paper informs you about activities, 

important events and the people 

that live here. Please ask someone 

to translate the articles for you.

Bu gazete Nieuwland sakin-

leri tarafından düzenlenip yine 

semt sakinlerine 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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“Een schone, hele en veilige buurt krijg je alleen als je daar samen voor zorgt. Een woonomgeving die er goed verzorgd 
uitziet is goud waard!” Dit was de boodschap die Gemeente Schiedam, Woonplus en de Wijkpolitie eind maart lieten 
horen tijdens de officiële start van het project ‘Nieuwland Schoon, Heel en Veilig 2007’. Als symbool voor een ‘gouden 
omgeving’ werd aan vertegenwoordigers van Nieuwland een gouden bezem, hamer en politiepet overhandigd. 
Door Richard Hegeman

NIEUWLAND SCHOON, HEEL EN VEILIG 2007 

DAT IS GOUD WAARD!

De drie organisaties en het Opbouwwerk organiseren 
de actie om de leefbaarheid in Nieuwland te verbe-
teren. De organisaties willen dat doen in samenwer-
king met de bewoners, scholen in de buurt en andere 
actieve organisaties in de wijk. Bij een vergelijkbare 
actie in 2005 bleek dat de samenwerking een sleutel 
is tot het succes. 

Een thuis
“Een schone omgeving is gastvrij, net als thuis”, zei 
burgemeester Verver-Aartsen. “Dat geldt ook voor 
je straat, je buurt en je wijk. Je kunt rommel in de 
omgeving alleen bestrijden, als de mensen die er 
wonen het gevoel hebben dat de ruimte van hun is.” 
Woonplus gaat zich vooral op de portieken richten: 
“Een thuis is meer dan alleen een huis. Een ‘thuis’ 
daar zit emotie in. Je ziet hier keurige portieken en 
portieken waar het een rommeltje is. Het spreekt 
voor zich dat het fijner thuiskomen is in een schone 
portiek”, zei directeur-bestuurder Van Dreven van 
Woonplus. Tot slot sprak de heer Helmendach, Hoofd 
Wijkpolitie over de veiligheid: “Dat is een groot goed 
en de veiligheid in Nieuwland neemt toe. Om te zor-
gen voor een veilige omgeving, heeft de politie de 

steun van de bewoners en organisaties nodig. Vuil op 
straat, fout parkeren, kleine vernielingen; daar begint 
het mee. We moeten er samen voor zorgen dat dat 
soort dingen in onze wijk niet gebeuren.”

Vijf buurten
Gezamenlijk worden vijf buurten aangepakt met 
diverse acties: zwerfvuil verwijderen, portieken 
leegruimen en schoonmaken, extra inzet van de 
Lichtblauwe Brigade en extra schoonmaak door  
ONS en Irado. Bovendien is er extra inzet om over-
lastgevers aan te pakken en wordt Schoon, Heel en 
Veilig 2007 onder de aandacht gebracht met een  
voorlichtingscampagne. De vijf gebieden die  
achtereenvolgens worden aangepakt, zijn de  
gebieden rond de Van Hogendorpstraat , Talmalaan, 
Parkweg, Johan de Wittsingel en de Monseigneur 
Nolenslaan. ■

Mee met de Smaragd 2
Om de Nieuwlanders hartelijk te bedanken 
die zich hebben ingezet om de leefbaarheid 
in Nieuwland te behouden en te versterken, 
organiseerde ‘Netwerk Nieuwland’ eind vorig 
jaar een gezellig uitje: een feest op het schip 
de ‘Smaragd 2’. De redactie ontving daarover 
veel positieve berichten en mooi foto’s die we u 
niet willen onthouden. Heeft u geen uitnodiging 
ontvangen? Sluit u zich dan nu ook aan bij ‘Het 
Netwerk Nieuwland’ en zet u in voor uw wijk! 
De organisatoren gaan hun uiterste best doen 
om het succes van vorig jaar te overstijgen...
Lees verder op pagina 2
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Digitale informatiezuil voor twee basisscholen
JOOST mag het weten!
Sinds twee maanden hebben de basisscholen Het Startblok en ‘t Meesterwerk hulp van ‘JOOST’. Dit is een 
digitale informatiezuil voor ouders die antwoord geeft op allerlei vragen over Jeugd, Onderwijs, Omgeving, 
Samenleving en Thuis. De zuilen lijken goed te werken. Medio juni evalueert de projectgroep of JOOST 
aan de verwachtingen voldoet.

Vrijwilligers mee met de Smaragd 2

ÜMMÜ MERMER: 
“Alles was perfect verzorgd. Wat extra leuk was is 
dat mijn echtgenoot, die mij naar de boot bracht, 
gewoon mee mocht. Ik was bang dat ik zeeziek zou 
worden, maar dat is gelukkig niet gebeurd.” 

LOES MEIJER: 
“Heel gezellige tocht, goede verzorging, het buffet 
met Chinese gerechten was heel smakelijk, vlotte 
bediening, romantisch verlicht.”

BOB SOUDIJN: 
“Geweldig! Het beste wat Nieuwland ooit voor 
de vrijwilligers heeft gedaan. Intimiteit, tegen de 
Kerstdagen, mooi verlicht, de mensen ontmoeten 
elkaar nu eens onder heel andere omstandigheden. 
Wel voor herhaling vatbaar, maar dan iets anders dan 
op een boot? Het zou alleen misschien een goed idee 
zijn om de rookvrijheid te beperken tot een bepaald 
gedeelte..” 

DINEKE VAN 
LEEUWEN 
 (van Thuis  
Op Straat): 
“Ik kreeg een 
telefoontje 
waarin ik werd 
gevraagd om 
die dag vrij te 
houden voor een 
verrassings-
uitje. Eerlijk gezegd had ik niet zoveel zin om mee te 
gaan: het was het eind van het jaar en ik was moe... 
Achteraf ben ik heel blij dat ik ben mee gegaan, want 
het was fantastisch! De boot was geweldig, het eten 
heerlijk en de bediening top. En de verlichte havens 
van Rotterdam waren onvergetelijk. Mijn hartelijke 
dank aan de organisaties die deze boottocht mogelijk 
gemaakt hebben!” ■

Om de Nieuwlanders hartelijk te bedanken die zich hebben ingezet om de leefbaarheid in Nieuwland te behouden en te versterken, organiseerde 
‘Netwerk Nieuwland’ eind vorig jaar een gezellig uitje: een feest op het schip de ‘Smaragd 2’. De redactie ontving daarover veel positieve berichten 
en mooie foto’s die we u niet willen onthouden. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Sluit u zich dan nu ook aan bij ‘Het Netwerk Nieuwland’ en zet 
u in voor uw wijk! De organisatoren gaan hun uiterste best doen om het succes van vorig jaar te overstijgen...

Volgens de directeur van ’t Meesterwerk, Ton Claasens, zijn de eerste gelui-
den over Joost positief: “We zien regelmatig ouders de zuil gebruiken op 
zoek naar informatie. Ze vertellen ons dat het gemakkelijk is om via het pro-
gramma meer informatie te vinden.” Kees Bol, coördinator van Het Startblok 
denkt ook dat Joost goed werkt: “Voor onze scholen is dit een goed hulpmid-
del, want ouders zitten vaak met vragen waar de docenten niet altijd direct 
een antwoord op hebben. Ouders reageren vaak enthousiast als ze merken 
dat ze in alle rust zelf de juiste informatie kunnen opzoeken.” 

Evaluatie
Over een half jaar wordt het project geëvalueerd. “Dan pas weten we of 
‘Joost’ voldoet aan de doelen die we hadden. We meten of de informatiezui-
len voldoende worden gebruikt en of de gebruikers ook met de informatie 
geholpen zijn. Als dat het geval is, wordt het voor andere instellingen wellicht 
ook interessant om te kijken of ze zelf een ‘Joost’ in huis willen halen”, ver-
telt Jacob Boven, van de afdeling Educatie van Gemeente Schiedam. 

Samenwerking
In één opzicht is het project voor Boven al bij voorbaat geslaagd: “De 
samenwerking tussen de verschillende partijen in Nieuwland! Basisschool ‘t 
Meesterwerk had over de informatiezuil gelezen en hem tijdens de Nationale 
Onderwijstentoonstelling gezien. ’t Meesterwerk schreef een projectplan en 

Het Startblok sloot zich aan bij de  
poging om de zuil ook in Nieuwland te  
krijgen. Beide scholen waren ervan over-
tuigd dat de zuil voor de ouders van leerlingen een heel belangrijke bron van 
informatie zou kunnen zijn.Vanuit de afdeling Educatie hebben we toen de 
regie op ons genomen en het proefproject werd mogelijk door samen te wer-
ken met Woonplus Schiedam, Thuiszorg NWN en de afdelingen Welzijn en 
Wijkzaken van de gemeente.”

Hoge verwachting
Wethouder Daskalakis gaf bij de start aan dat ze vertrouwen in het project 
heeft: “Dit project werd mogelijk doordat de betrokkenen heel goed hebben 
samengewerkt. De informatiezuil is erg gebruiksvriendelijk. Joost biedt veel 
handige informatie op een heel overzichtelijke manier aan. Ik verwacht dat 
als uit de evaluatie blijkt dat veel ouders er gebruik van maken, meer scholen 
in deze informatiezuil geïnteresseerd zullen zijn.”

Joost mag het weten
Hoe komt de projectgroep aan de naam ‘Joost’? De informatiezuil geeft 
informatie over de onderwerpen jeugd, onderwijs, omgeving, samenleving en 
thuis. De eerste letters van die onderwerpen passen in de naam. Bovendien 
verwijst de naam naar het gezegde ‘Joost mag het weten’. ■

Wethouder Daskalakis: Joost is erg 
gebruiksvriendelijk!
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Sociale Actie Nieuwland
Nieuwe impuls met ‘geld van Pechtold’

De naam van de straat die deze keer centraal zegt het eigenlijk al: ‘veld van 
schutters’. Maar wat is de geschiedenis die daar bijhoort? De gemeente kocht 
het terrein in 1783 van het Weeshuis der Hervormden om er een oefenterrein 
voor de schutterij van te maken. Als de schutters voor hun wekelijkse schiet-
oefeningen naar de oefenplaats marcheerden, lieten de tamboers onderweg 
een luid tromgeroffel horen. Dat verklaart waarom er grenzend aan het huidige 
Schuttersveld een ‘Tamboerstraat’ te vinden is. In de directe omgeving van het 
Schuttersveld verwijzen nog meer straatnamen naar die periode: Herautpad, 
Vendelhof en Officierenpad. Een heraut was een ruiter in dienst van de koning 
die op zijn trompet blies wanneer een bericht voorgelezen moest worden. Verder 

had elke schutterij zijn 
eigen vendel, nu ‘vaandel’ 
of ‘vlag’ genoemd. Het 
‘Officierenpad’ verwijst 
naar de hoge rangen onder 
de schutters. Zij hadden 
hun eigen vereniging: ‘Ons 

Genoegen’. Deze naam vindt men terug in de Laan ons Genoegen, die vroeger lag 
op de plek waar nu de Nieuwe Damlaan is, bij de Vlaardingerdijk. Tegenwoordig is 
de naam terug te vinden in het centrum. 
In 1884 ging Hermes het Schuttersveld gebruiken voor cricket en voetbal. De club 
verhuisde in 1958 naar het Hargacomplex, zodat de vrijgekomen grond kon worden 
gebruikt voor woningbouw. Het huidige Schuttersveld is eind 1962 ontstaan. ■

Bron: Van Schie, Dam en Schiedam. Historie en verklaring van Schiedamse 
straatnamen en lokatie-aanduidingen. W.P.Rook, Schiedam 1989

“De onderwerpen en projecten zijn door de bewo-
ners aangedragen”, zegt Kunst. “We hebben die 
onderverdeeld in vijf hoofdthema’s: activiteiten voor 
jongeren, aanpak jongerenoverlast, project buurten, 
veilige woonomgeving, en communicatie. De bewo-
ners hebben vanaf het begin van het project aange-
geven betrokken te willen worden bij de uitvoering. 
De commissie die ons plan heeft beoordeeld gaf 
ook zijn waardering dat Schiedam zowel in het 
plan, als in de presentatie heeft laten zien enorm 
te hebben ingezet op het betrekken van bewoners 
en ondernemers. Verder overleggen we daarnaast 
natuurlijk met de betrokken organisaties, als politie, 
opbouwwerk, het communicatiebureau en Stichting 
Welzijn Schiedam (SWS).” 

Samenwerking
Goed, de plannen liggen er, maar wat gaan we hier 
in Nieuwland binnenkort van merken? “We heb-
ben eerst de organisatiestructuur goed uitgewerkt. 
Nu moeten we de projecten samen met bewoners 
uitwerken en concreet maken”, zegt Davidsz. “Er 
komt voor elk project een team van bewoners en 
professionals. Denk bijvoorbeeld aan ‘Veilige 
Woonomgeving’, waarmee we in de Nolenslaan en 
omgeving mee aan de slag gaan. We willen dat de 
woningen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
voldoen. Daar is de hulp van de politie en Woonplus 
bij nodig. We hebben de bewoners hard nodig, want 
zij kennen hun buurt en kunnen het beste aangeven 
waar de knelpunten zitten. Verder ligt de samenwer-
king met de Lichtblauwe Brigade, Buurtpreventie 
en Buurtbemiddeling voor de hand.” Kunst vult hem 

aan: “Er zijn veel kinderen in de buurt, dus wer-
ken we samen met Thuis Op Straat en SWS om 
daar zomeractiviteiten te organiseren. Verder wil-
len we ook iets doen aan de zichtbaarheid van de 
Nolenslaan als winkelstraat. Het is logisch dat er 
winkeliers in de werkgroep nodig zijn.” 

Toekomst
Er is de afgelopen jaren al hard gewerkt aan de wijk 
in ‘Nieuwland Aan Zet’. Waarom dan deze nieuwe 
inspanningen? “Dit extra geld van de overheid geeft 
een nieuwe impuls aan de wijk en de ideeën die 
er zijn ”, aldus Kunst. “Daarnaast biedt het ook de 
kans om goedlopende projec-
ten door te laten lopen. Verder 
willen we verder bouwen aan 
de samenwerking die er al 
was tussen bewoners en orga-
nisaties in de wijk. “Ook in 
Groenoord is men hard aan de 
slag, wat weer een kans biedt 
om kennis en ervaring uit te 
wisselen.”

Verwachtingen
Wat verwachten Davidsz en 
Kunst van de projecten? “We 
verwachten in ieder geval 
betrokkenheid en enthousi-
asme van de bewoners om 
dit jaar de projecten tot een 
succes te maken en om ze in 
2008 en langer door te laten 

lopen. Verder willen we graag dat de sociale, econo-
mische en fysieke ontwikkeling van de Parkweg en 
omgeving doorzet.” Aan de ambities van Davidsz en 
Kunst zal het niet liggen. ■

Davidsz en Kunst: “We verwachten betrokkenheid en enthousiasme”.

De overheid heeft besloten om voor leefbaarheidsprojecten in Schiedam extra geld beschikbaar te stellen (ook wel bekend 
onder de naam “Pechtoldgelden”, genoemd naar voormalig minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing). De gemeen-
te gaat daar samen met Woonplus, de wijkpartners en de bewoners hard mee aan de slag. Daphne Kunst (wijkproces-
manager, gemeente) en Jeffrey Davidsz (coördinator leefbaarheid, Woonplus) zijn de eerste maanden van dit jaar druk 
geweest met invullen van de plannen. Zij vertellen wat we in Nieuwland kunnen verwachten. Door Richard Hegeman

Schuttersveld
Waar komt die naam vandaan?
Door Jaap Baron

Weet u wie doctor Abraham Kuyper was? Of burgemeester Van Haaren? Heeft u zich wel 
eens afgevraagd waar de straatnamen in Nieuwland vandaan komen? De redactie dook in de 
archieven en gaat vanaf deze editie in op de vraag ‘Waar komt die naam vandaan?’ Deze keer: 
‘Schuttersveld’. 

Wilt u meepraten en meedenken over een 
van de projecten, of helpen om ze te organi-
seren? U kunt zich daarvoor aanmelden bij 
Daphne Kunst, telefonisch via 010-246 54 60 of 
per email: d.kunst@schiedam.nl



Nieuwland Nieuws — mei-juni 2007 pagina 4

“Bij het Accent College staat de Internationalisering 
sowieso hoog op de agenda”, zegt Van Eijk over de 
aanleiding van de reis. “Vanuit de lessen maatschap-
pijleer kwam de vraag of we niet zoiets konden doen. 
Het zou niet zomaar een schoolreis worden; we wil-
den daar iets bijdragen en dat de leerlingen hier iets 
met hun ervaringen konden doen. Je moet dus zorgen 
voor een zinnig programma en het moet ook veilig 
zijn. We hadden daarvoor contact met een organisa-
tie voor ontwikkelingssamenwerking. De leerlingen 
moesten in een brief aangeven waarom ze mee wil-
den. Verder hebben we voorgesprekken gehouden en 
gingen we samen naar de GGD, voor meer informatie 
en de nodige injecties. Toch hebben we als school 
nog lang getwijfeld: veiligheid staat voorop. Slechts 
drie dagen van tevoren gaven we groen licht.”

WATER
Direct na aankomst bleek al dat niet alles zo vanzelf-
sprekend is als in Nederland: “We zaten in een nieuw 
hotel, maar de waterpomp was kapot. Het personeel 
ging verderop jerrycans met twintig liter water halen. 
Dan ga je wel wat anders om met een bezoek aan de 
douche en het toilet. Van de hoteleigenaar kregen we 
les in ‘wassen in de tropen’: zoveel mogelijk water 
opvangen om weer te gebruiken. Door de vele regen 
stonden onze kamers af en toe onder water en er 
elektriciteit via een aggregaat tot tien uur ’s avonds. 
Daarna kon je echt niks meer zien. De oude bus die 

we tot onze beschikking hadden, hebben we een keer 
of vijf moeten repareren. Opvallend was dat de leer-
lingen niet hebben geklaagd.”

TECHNISCHE SCHOOL
Elke twee dagen ging de groep naar een technische 
school. De leerlingen werden daarbij gekoppeld 
aan de Oegandese leerlingen om zo drie weken met 
elkaar op te trekken. “Dat leverde veel heftige, per-
soonlijke verhalen op. Veel kinderen daar zijn bijvoor-
beeld weeskind. Het was opvallend hoe weinig spul-
len ze hebben. We gingen daarom naar de markt om 
stof te kopen en samen kleding te maken. Weer terug 
in Nederland, hebben we gereedschap verzameld 
en we hebben Engelstalige boeken geregeld. Verder 
stuurden we stapels papier op.”

DOVE KINDEREN
Een onderdeel van het project was het opzetten van 
activiteiten voor een school voor dove kinderen: “Er 
zaten zo’n tachtig leerlingen in een lokaal. De leerlin-
gen sliepen in stapelbedden van vier hoog. Dat ken-
nen wij niet; zoveel mensen bij elkaar levert stank op. 
Weer heb ik van onze leerlingen geen klacht gehoord. 
Ze doen daar veel aan sport en cultuur. We verzonnen 
daarom verschillende spellen en deden dat voor. Dat 
vonden ze fantastisch!”

VLUCHTELINGEN
De groep bezocht ook een vluchtelingenkamp van 
de UNHCR, met kindsoldaten en vluchtelingen. “Dat 
was erg heftig. Tijdens de Aids-voorlichting hoor je 
een opmerking als ‘In Nederland leef je met AIDS 
twintig tot dertig jaar en hier ongeveer anderhalf 
jaar’. Ook gingen we naar een toneelvoorstelling van 
de kinderen over de oorlog. Dat was gruwelijk echt! 
We hadden ook nog een excursie van twee dagen 
naar een natuurpark in het programma opgenomen. 
Spannend, want ‘s nachts hoorde je de dieren tegen 
het huisje schuren. Het was bijzonder dat de leerlin-
gen uiteindelijk toch meer geïnteresseerd waren in 
de scholen.” 

INDRUKWEKKEND
Boeiend zo’n reis naar Afrika, maar wat heeft men 
daar hier aan? Volgens Van Eijk heel veel: “De leerlin-
gen hebben besef gekregen van wat we hier hebben. 
Dat hebben ze na terugkomst ook overgedragen aan 
de andere leerlingen van de school en aan de leerlin-
gen van basisscholen. Bijvoorbeeld over het gebruik 
van water, over het delen van voedsel en over wat 
armoede is. Dat valt in een gewone les bijna niet over 
te brengen. Ook zijn de leerlingen in positieve zin 
veranderd. Ik denk bijvoorbeeld aan de leerling die in 
Oeganda naar voren stapte en een indrukwekkende 
toespraak hield in het Engels. Dit besef bij de jeugd, 
daar kunnen we wat mee in de toekomst!” ■

Ervaringen om over te dragen
ACCENT COLLEGE GING NAAR AFRIKA
Vijftien Leerlingen van het Accent College in Nieuwland gaan langs alle basisscholen in Schiedam en 
Rotterdam West met een indrukwekend verhaal: een project van drie weken in Oeganda. Dick van Eijk, 
coördinator Techniek van de school ging mee als begeleider. Door Richard Hegeman
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Een wereld van smaak

Een kijkje in de keuken van Buurtrestaurant PAN
Door Jaap Baron

Oprichting Stichting Azhar

Een brug tussen culturen in Schiedam
De (Marokkaans)-Schiedamse gemeenschap is sinds het begin van dit jaar een 
stichting rijker geworden: stichting Azhar. De nieuwe stichting wil de Marokkaanse 
kunst en cultuur promoten en als brug functioneren tussen diverse bevolkingsgroepen. 
Initiatiefnemer en voorzitter Hassan Aissati beantwoord enkele vragen over Azhar.

“PAN zit regelmatig vol en in het aantal reserverin-
gen zit een stijgende lijn”, zegt chef-kok en bedrijfs-
leider Cor Brentjes. “Ook lunchen hier veel mensen, 
bijvoorbeeld van de omliggende bedrijven en van de 
gemeente. En dat terwijl er nog niet zoveel reclame 
is gemaakt.” Volgens Brentjes lukt het goed om op 
allerlei manieren aan te sluiten bij de wijk: „We 
draaien een internationale keuken. Dat past bij 
Nieuwland en bij de verschillende culturen van onze 
groep medewerkers. Het is echt de bedoeling dat zij 
gerechten inbrengen uit hun vaderland. De menu-
kaart wordt steeds meer uitgebreid. Dat de verschil-
lende culturen in deze wijk een goede inspiratiebron 
zijn, zie je ook in de aankleding van het restaurant.”

PAN in de wijk
“Wat we doen is sterk gericht op de wijk. Dat blijkt 
ook uit onze arrangementen, die werden samenge-
steld in overleg met de bewoners en de organisa-
ties in de wijk. Zo is er nu behalve de al succesvolle 
kinderkookclub van Stichting Welzijn Schiedam, 
ook een kookclub voor jongeren van 12 tot 16 jaar. 
Verder kun je samen met een groep vrienden of 
buren samen komen koken en daarna natuurlijk 
met z’n allen aan tafel. We geven diverse work-
shops en een paar keer paar jaar organiseren we 
een culturele avond. Sinds februari hebben we voor 
Nieuwlanders de 
‘PANpas’. Die kost 
� 2,50, en daarmee 
krijg je 10% korting. 
Ook het contact met 
winkeliers is goed. 
De stomerij aan 
de overkant doet 
bijvoorbeeld de 
was en de bloemen 
komen van de bloe-
menshop aan de 
Nolenslaan.”

Training
Ruim twintig werkzoekenden van 23 tot en met 53 
jaar krijgen er werk en opleiding. Een werktraining, 
die zich geheel richt op de praktijk: schoonma-
ken, bedrijfsadministratie, koken en bediening. De 
leerlingen van Pan worden twee dagen per week 
begeleid door een leraar van het Albeda College. 
Daarnaast hebben ze drie praktijkdagen. Zo worden 
ze in één jaar opgeleid tot horeca-assistent. Het is 
de bedoeling, dat jaarlijks vier werkzoekende deel-
nemers een baan in dit restaurant krijgen. Voor de 
anderen wordt een baan gezocht binnen de horeca. 
Na drie jaar zal dit buurtrestaurant volledig met 
nieuwe horecakrachten moeten draaien. 

De leerlingen
Hoe bevalt het om bij PAN te werken? We vroegen 
het aan Uka en Charlene, beiden afkomstig uit 
Curaçao. “Een vast doel heb ik nog niet voor ogen, 
maar het werk bevalt mij heel goed”, zegt Uka die 
sinds de opening bij PAN werkt. “Er is wel veel 
huiswerk aan verbonden, maar het is een erg gezel-
lige groep. Ik werk het liefst in de bediening en werk 
liever niet in de keuken. Hiervoor was ik medewerk-

ster bij een drogis-
terij, maar dit bevalt 
veel beter.” Ook 
Charlene is positief 
over het restaurant, 
waar zij na twee 
maanden instroom-
de. “Mijn vorige baas 
ging failliet. Nu bij 
PAN leer ik veel en 
het huiswerk wordt 
regelmatig afgewis-
seld met toetsen. In 
de toekomst zou ik 
willen gaan werken 
in een bejaarden-
huis, verzorgingshuis 

of in een keuken van een andere instelling. Ik zou 
graag Antilliaans koken en dat zou ik ook graag op 
de kaart zien. De keukenploeg waar ik werk is pret-
tig en de samenwerking is goed.” 

Waarom ‘PAN’?
Tot slot zijn we nog nieuwschierig waar de naam 
van het restaurant naar verwijst. Brentjes: “Je denkt 
natuurlijk al gauw aan een kookpan. Maar, PAN 
betekent in ook in vele talen ‘brood’. Verder bete-
kent PAN ‘geheel’, zoals in Pan-Amerika." ■

Waar verwijst de naam ‘Azhar’ naar?
“Azhar betekent ‘roos’ in het Marokkaans. In de jaren ‘80 had ik die naam verzon-
nen voor mijn Marokkaanse radioprogramma op Radio Schiedam. 

Wat willen jullie met de stichting bereiken?
“Het belangrijkste doel van stichting Azhar is de Marokkaanse en Nederlandse 
kunst en cultuur promoten. Denk daarbij aan kunst, literatuur, sport, film, muziek 
en dans. Ook willen we voorzien in informatie over Nederland en Marokko. 
Hiermee is de nieuwe stichting er niet alleen voor Marokkanen. Het is goed 
om naar je eigen achtergrond te kijken en naar de cultuur die daar bij hoort. 
Tegelijkertijd is het belangrijk dat je kijkt naar hoe die cultuur past tussen de 
vele andere culturen die er in Nederland zijn, om te beginnen natuurlijk de 

Nederlandse. We hebben, als werkgroep, ons de afgelopen jaren steeds meer 
gericht op verschillende bevolkingsgroepen in Schiedam. Door samen te werken 
en activiteiten en evenementen te organiseren met andere organisaties willen we 
een impuls geven aan de solidariteit tussen groepen en individuen van verschil-
lende culturen.” 

Hoe werkt Azhar aan die samenwerking? 
“Azhar onderhoudt nauwe contacten met onder meer Stichting Welzijn Schiedam 
(SWS), Stichting multicultureel Schiedam, het Platform Buitenlanders Rijnmond 
(PBR), jongeren- en vrouwenorganisaties en bewoners- en sportverenigingen 
in Schiedam. Daarnaast hebben we contact met diverse landelijke organisaties, 
zowel in Nederland als Marokko. lees verder op pagina 6

PAN Restaurant
Parkweg 365-369
Telefoon (010) 246 03 40

Openingstijden 
Woensdag t/m zondag van 10.00 tot 23.00 uur
Keuken tot 21.30 uur

Dit initiatief wordt behalve door Bureau Medelanders 
gesteund door de Gemeente Schiedam en de Gemeentelijke 
Sociale Dienst en Start Foundation.

Hij zit er nu enkele maanden; buurtrestaurant PAN aan de Parkweg. Het idee kwam van de bewoners in ‘Nieuwland Aan Zet’ 
en Bureau Medelanders zorgde voor de uitwerking. Het restaurant heeft een bijzondere missie: een leer- en werkplek bieden, 
goed aansluiten bij multicultureel Nieuwland en natuurlijk goede gerechten serveren. Slaagt PAN daar tot nu toe in? 
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Dit soort organisaties hebben in grote lijnen hetzelfde doel: 
mensen op een positieve manier bij elkaar brengen. Vanuit 
dat gemeenschappelijke doel en de goede contacten ont-
staat vanzelf samenwerking.” 

De stichting richt zich vooral op vrouwen en jongeren. 
Waarom?
“Juist voor hen is het belangrijk om zowel een goede band 
met de Nederlandse als met de Marokkaanse cultuur te 
houden en te ontwikkelen. De Marokkaanse gemeenschap 

in Nederland heeft de laatste jaren veel over zich heen gekregen. Marokkanen 
komen regelmatig in het nieuws en met name Marokkaanse jongeren en vrouwen 
lijken geen goed te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Er wordt vaak 
gesproken over onderwerpen als ‘radicaliseren van jongeren, hoge werkloos-
heid onder jongeren, integratie, respect, multicultureel en stageplaatsen voor 
jongeren’. Stichting Azhar probeert alle genoemde punten in samenwerking met 
verschillende organisaties in Schiedam bespreekbaar te maken en de groepen bij 
elkaar te brengen. 
We doen dat door ontmoetingen en activiteiten te organiseren.

Waar komen we Stichting Azhar in 2007 tegen?
“De werkgroep Azhar bestaat inmiddels twaalf jaar en is een begrip geworden 
voor vele Schiedammers en organisaties in Schiedam. We hebben veel erva-
ring in het organiseren van grote evenementen. Denk bijvoorbeeld aan Marhaba 

Maroc, in het kader van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Marokko. 
Ook organiseren we uitwisselingprojecten, voetbaltoernooien en een jaarlijkse 
manifestatie in het Fortis Theater. We bereiden nu samen met SWS een culturele 
manifestatie voor, die in mei moet plaatsvinden. Verder is er op 17 mei een groot 
voetbaltoernooi, dat we samen met voetbalvereniging DRGS en een jongeren-
fonds organiseren. Daarnaast zijn we ook heel actief in de wijk en werken we met 
verschillende organisaties samen, zoals Wonen en Leven, Woonplus, politie en 
scholen.

Waar kun je terecht als je meer wilt weten over de stichting of actief wilt 
meewerken?
Ideeën over samenwerking zijn altijd welkom. Bellen of mailen kan natuurlijk 
altijd en een afspraak maken ook. ■

Ondernemen in Nieuwland

Door de ogen van de opticien
Nieuwland is een deel van Schiedam 
waar vooral veel gewoond wordt. 
Maar, er wordt ook gewerkt.  
In de nieuwe rubriek ‘Ondernemen  
in Nieuwland’, nemen we één bedrijf 
onder de loep. We spraken met 
Dineke Berg van Paul Berg Optiek.

Hoe was de start?
“Dit was de eerste winkel op de Nolenslaan. De zaak bestaat al meer dan vijf-
enveertig jaar en is daarmee één van de oudste zaken van Nieuwland. Destijds 
was dit een luxe nieuwbouwwijk, die ‘hongerput’ werd genoemd omdat de huren 
zo hoog waren. Hier zat zelfs een juwelier.”

Waarom startte u de zaak hier?
“Vijfentwintig jaar geleden namen we de zaak over. Dit is altijd een prima loca-
tie in een drukbezochte winkelstraat geweest.”

Wat is uw binding met Nieuwland?
“Hoewel we zelf in Kethel wonen, hebben we natuurlijk een sterke binding met 
de wijk; het is ons brood! Als secretaris van de winkeliersvereniging kijk je 
verder dan je eigen winkel. Daardoor is de band met de wijk ook sterker gewor-
den.”

Wat zijn de voor- en nadelen van Nieuwland?
“Je zou als nadeel kunnen noemen dat er hier veel mensen met lagere inko-
mens wonen. De besteding is dus minder. Van de andere kant; het wonen is 
minder duur, dus misschien blijft er daardoor wel weer wat over voor een goede 
bril. Verder hebben we hier erg trouwe klanten: 
85% komt uit de wijk. Nieuwland is de afgelopen jaren erg opgeknapt. Nadeel is 
wel, dat er mensen moesten verhuizen, waaronder ook een aantal klanten.” 

Wat vindt u van het ondernemersklimaat?
“Heel Schiedam kampt met een parkeerprobleem, maar wij hebben hier wel 
twee voordelen: parkeren is hier gratis en we hebben niet te maken met leeg-

stand. Tien jaar geleden is de Nolenslaan gerenoveerd. Er zou wel wat aan de 
bestrating en verlichting moeten gebeuren. Daar maken we ons met de winke-
liersvereniging ook hard voor. Er is een goede samenwerking tussen de aan-
gesloten winkeliers en goed overleg met de gemeente. Verder is het echt een 
buurtwinkelstrip. Dat is prima zo; daar moet je geen gigantisch winkelcentrum 
van willen maken.”

Wat vindt u verder van Nieuwland?
“Het gaat de goede kant op, maar er is weinig samenhang. Er zijn veel verschil-
lende culturen, er is een grote doorstroming en men kent weinig buren. Dat is 
jammer, want samenhang is natuurlijk een indirect voordeel voor de winkelier: 
mond-op-mond-reclame werkt het best! Gelukkig zijn er veel goede initiatieven. 
Denk bijvoorbeeld aan de Dag van de Dialoog, de festivals en playback voor de 
kinderen. Denk ook aan de initiatieven van de buurtmoeders. Ook met een ini-
tiatief als buurtrestaurant PAN ben ik erg blij. Uitstekend initiatief en past erg 
goed binnen de wijk. Kortom, wat mogelijk is wordt in Nieuwland gedaan.”

Een tip voor nieuwe ondernemers?
“Kijk goed naar het karakter van de wijk en zorg dat je bedrijf daar bij past.”

Waarom moeten men bij uw bedrijf zijn?
“De klant is bij ons verzekerd van de beste oogzorg. Wij zorgen niet alleen voor 
contactlenzen of een bril maar we controleren ook de ogen jaarlijks. De meeste 
opticiens doen dat alleen bij aankoop. Afhankelijk van de leeftijd kijken we naar 
de oogdruk, netvlies en staar.” 

Zit Paul Berg Optiek hier in 2017 nog?
“Ja, zeker! We zitten hier denk ik ook nog wel in 2027.” ■

Paul Berg Optiek

Wie?   Paul en Dineke Berg
Wat?   Opticien (Oogmeetkundige en 
   contactlenzen- en brillenspecialist)
Waar?   Monseigneur Nolenslaan
Geopend sinds 1969
Aantal medewerkers  4 (regelmatig aangevuld met 
   leerling-opticiens)

STICHTING AZHAR

Telefoon 06 303 09 762
Email info@stichtingazhar.nl

www.stichtingazhar.nl

Een brug tussen culturen in Schiedam vervolg
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Elke eerste vrijdag van de maand is er (meestal) een 
spetterende disco in de grote zaal van wijkcentrum 
Dreesplein. Kinderen van 8 tot 12 jaar zijn dan van harte 
welkom om te komen dansen op de muziek van DJ Rien. 
Maar dat doen ze niet in een kale zaal, want de kinder-
werkers en vrijwilligers van Wijkcentrum Dreesplein zijn 
al lang van tevoren druk bezig om van elke disco een bij-
zondere avond te maken. Zo organiseerden ze al eens een 
jungle disco, een blingbling disco en een sportdisco. Juf 
Willie, kinderwerkster op het Dreesplein vindt de sport-
disco tot nu toe wel het meest geslaagd, omdat kinderen 
naast dansen ook op allerlei toestellen konden spelen. 
Het is elke keer veel werk, maar ook een hele gezellige avond.

WIL JE OOK NAAR DE DISCO? 
Let dan goed op de posters en flyers die op de scholen hangen en in de winkels. Het kost 
1,50 en daarvoor krijg je limonade en ook vaak een presentje. Op 11 mei is er van 19.00 tot 21.00 
uur een ‘Oertijddisco’, dus wat je dan allemaal kunt verwachten...? Kom maar als je durft! ■

DISCO OP HET DREESPLEIN
Door Brenda Flapper

Banadiri
Mariastraat 62
banadiri@hotmail.com

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage  
Gretelaan 263
Complexbeheerder:
Dennis Ingerkamp
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 

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

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

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

Gemeente Schiedam
Stadserf 1
Bureau Wijkzaken
Telefoon (010) 246 55 90

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

Magnalia Dei Kerk
Albardastraat 67
Contactpersoon: ds. L.G. Bos
Telefoon (010) 427 0989
lgbos@scarlet.nl 

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

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

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

SONOR, Opbouwwerk Nieuwland
p/a Wonen en Leven
Nieuwe Damlaan 646
3118 AA Schiedam
Ellen Bergwerff: 06-4323 5976
Sati Veraan: 06-24820142

Stichting Welzijn Schiedam 
(SWS)
Tuinlaan 60
Telefoon (010) 40 90 909

Stichting Azhar
Contactpersoon: 
Hassan Aissati
Telefoon 06 303 09 762
info@stichtingazhar.nl
www.stichtingazhar.nl

Stichting Multicultureel 
Schiedam (SMS)
Contactpersoon:  
Hassan Aissati
Telefoon 06 303 09 762

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

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

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
Wijk- en bewonersverenging
Nieuwe Damlaan 646
Telefoon 06 – 38370797

Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
Telefoon 
Unit Nieuwland Verhuur/ 
algemeen
Telefoon (010) 20 45 101
unit Nieuwland 
Reparatieverzoeken 
Telefoon (010) 20 45 201

Wijkservicepunt
De Wildestraat 38
Telefoon (010) 427 00 49

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

Adressen in Nieuwland K I N D E R P A G I N A

Kinderen Taaltuin koken en knutselen 
Tijdenschoolse activiteit van Kunstpuntcom 
Door Brenda Flapper

In zes lessen hebben de leerlingen van groep 7 van OBS de Taaltuin van januari tot maart gewerkt in 
buurtrestaurant PAN en wijkcentrum Dreesplein. De groep was in tweeën gesplits waarbij de ze omste-
beurt drie kooklessen kregen en in drie lessen in ‘de Crea’ in wijkcentrum Dreesplein aan de slag gingen. 
Bij PAN hebben de kinderen eigen olie gemaakt en hapjes van filodeeg, risottokroketjes en andere lekke-
re hapjes. In de Crea hebben de kinderen onder begeleiding van juf Annemarie en juf Willie eigen oliefles-
je gemaakt tafelkleden bestempeld. De laatste les was er een presentatie in buurtrestaurant PAN waarbij 
de kinderen de tafel hebben gedekt met hun zelfgemaakte kunstwerken. Daarna kwamen de ouders en 
hebben de kinderen hun hapjes uitgedeeld aan 
de ouders. Samen hebben ze zitten smullen van 
alle lekkers. De kinderen kregen de zelfgemaakte 
olie mee in hun zelfgemaakte olieflesjes. ■
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Jubileum Dag van de Dialoog

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.
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Druk TDS

Stichting Welzijn Schiedam, Wijkcentrum 
Dreesplein

MEI 
7 Meivakantie (t/m 18 mei)
Let op de folders

12 Rommelmarkt 
10.00 - 15.00, toegang 0,50 euro 
(Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis)

26 Dansavond 40+
19.30 - 22.30, toegang 1 euro

Speeltuin In ’t Park

MEI 
8 Muziekinstrumenten maken 

9 Moederdagcadeautjes maken 
14.00 -16.00, 6 t/m 12 jaar

 Spandoeken maken ‘Zinloos Geweld’

10 Maskers en hoeden maken ‘Zinloos Geweld’

11 Optocht tegen Zinloos Geweld 
Door de wijken West en Nieuwland met begeleiding van een 
Brassband,
18.30 verzamelen bij de speeltuin (neem gerust je ouders mee!) en 
om 19.00 start optocht.
Vrij spelen tot 16.00.
 
12 Speeltuin op zaterdag 
Speeltuin open: 12.00 -16.00

13 Moederdag
Speeltuin open: 13.00 - 16.00 

17 Speeltuin gesloten

19 Speeltuin open 
12.00-16.00

Informatie bij Wilma v.d. Ven 010-4719704 en 
Dineke van Leeuwen 010-2734851

Stichting Ouderenwerk NWN, 
Dienstencentrum De 4 Molens

10 mei 
9e Fietstocht voor 55-plussers
10.00, start bij de 4 Molens, 35 km lange tocht door Vlaardingen en 
Schiedam. Kosten 6 euro per persoon, inclusief lunch, koffie en 
thee, frisdrank en aandenken. 

Dagelijks 
Schaken, dammen, kaarten & rummikub
1 dag van tevoren opgeven

3e woensdag v.d. maand
Bingo
13.30 - 15.30, kosten 3,20 euro (6 ronden)

Maandag
Pedicure 
8.30 -16.00 op afspraak

Eindeloos 
9.30 -11.00, kosten 4 euro per maand

Body en Mind
10.15 - 11.15, kosten 6,75 euro per maand, 
met Rotterdam Pas 4,40 euro

Bridgeclub 
12.30 - 16.15, contributie via vereniging

Koersbal 
13.30 - 15.30, kosten 2.70 euro per maand

Country dansen 
19.00 - 21.00, kosten 6.75 euro per maand, 
met Rotterdam Pas 4.40 euro

Dinsdag
Turkse taalcursus voor Turkse vrouwen 
9.00 - 11.00 en 11.15-13.15, kosten 4 euro per les

Yoga 
10.30 - 11.30, kosten 8,80 euro per maand, 
met Rotterdam Pas 5,75 euro

Koersbal
13.30 - 15.30, kosten 2,70 euro per maand 

Gymnastiek voor Turkse vrouwen 
14.00 - 15.00, kosten 6,75 euro per maand, 
met Rotterdam pas 4,40 euro

Woensdag
Visiteclub 
10.00 - 15.30 kosten 1,25 euro, vervoer busje

Donderdag
Kapper 
8.30 -16.00

Nederlandse taalles voor Turkse vrouwen
9.00 - 11.00 en 11.15 - 13.15, kosten 4 euro per les

Bridgeclub nieuw 
12.30 - 16.15, contributie via vereniging

Vrijdag
Volksdansen 
10.45 - 11.30, kosten 6,75 euro per maandag, 
met Rotterdam Pas 4,40 euro

Zondag
Contactzondag
11.30-13.00 toegang gratis

Agenda

Nieuwlandplein 
wordt rotonde
Het resterende deel van de Burgemeester van 
Haarenlaan worden dit jaar opgeknapt. In 2006 
is het oostelijk deel van de laan vernieuwd. 
In 2007 wil de gemeente het Nieuwlandplein 
en het gedeelte tussen Nieuwlandplein en de 
Burgemeester Knappertlaan ook aanpakken. 
Op 15 maart werden deze plannen tijdens een 
inspraakavond aan de bewoners gepresenteerd. 

Het is de bedoeling om de kruising van het 
Nieuwlandplein om te bouwen tot een grote 
rotonde. Volgens de gemeente is dat veiliger, ter-
wijl de doorstroming niet minder wordt. Fietsers 
krijgen voorrang. Net als het al vernieuwde oos-
telijke deel, wordt de Van Haarenlaan richting de 
Knappertlaan versmald: voor beide richtingen 
blijft er één rijstrook over. Ook komen er geas-
falteerde fietspaden aan beide kanten. De krui-
sing met de Troelstralaan krijgt een extra brede 
middenberm, zoals dat ook al het geval is bij de 
Parkweg en Piersonstraat. Dat maakt het over-
steken voor fietsers veiliger. Het verkeerslicht bij 
de Troelstralaan verdwijnt.

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.

Eind maart vond alweer de 5e Schiedamse Dag van de Dialoog plaats. Verspreid over zeven locaties, 
schoven ongeveer honderdvijftig Schiedammers aan bij één van de gesprekstafels om te praten over 
het thema ‘vriendschap’. Ook dit jaar was weer iedere inwoner van Schiedam - jong, oud, autochtoon, 
allochtoon, hoog of laag opgeleid - van harte welkom om aan te schuiven. De Dag van de Dialoog zoekt 
namelijk de overeenkomsten tussen mensen, want soms lijken de verschillen tussen mensen groot. “Het 
is een speurtocht naar wat men-
sen bindt”, stelt de organisatie. 
“In gesprek blijken buurtbe-
woners dezelfde wensen en 
behoeften te hebben; zij willen 
een veilige woonomgeving en 
een prettige sfeer”. Een vijf-
tigtal Nieuwlanders kwamen 
voor deze ‘speurtocht’ naar het 
Wijkcentrum Dreesplein. Op 
14 april vierden ongeveer hon-
derdzestig deelnemers en geïn-
teresseerden op het schip ‘De 
Smaragd 2’ het jubileum, waar-
bij nog eens werd teruggeblikt 
op de vijf succesvolle edities 
van de Schiedamse Dag van de 
Dialoog. 


