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Nieuwland weet wat het is om een feest te organiseren ‘voor en door bewoners’. De afgelopen jaren werd dat onder 
andere bewezen met de succesvolle Nieuwland Festivals. Op zaterdag 15 en zondag 16 september wordt op het 
Wibautplein dat succes vervolgd met alweer de vierde editie van het festival. Door Richard Hegeman

WEER TWEE DAGEN FEEST OP HET WIBAUTPLEIN

NIEUWLAND FESTIVAL ’07

Ook dit jaar zal het Wibautplein weer twee dagen 
lang het podium zijn voor een gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud. Rock ’n Roll, Salsa, 
Breakdance, Hip hop, Kinderdisco, Jumpen, Hoekse 
Tranentrekkers, Theater Speelman & Speelman en 
DJ Morad; dit is slechts een kleine opsomming van 
wat u kunt verwachten. Naast deze optredens is er 
een grote rommelmarkt, wereldkeuken en een terras. 

Speeleiland en voetbaltoernooi
Op beide dagen zijn er voor de kinderen diverse 
activiteiten in Speeltuin ’t Park. Zo is er op zaterdag 
een uur picknick en kunnen de kinderen zich laten 
schminken, meedoen aan de playbackwedstrijd  en 
genieten van een ballonnenkunstenaar. Ook op 
zondag is er op het speeleiland genoeg te doen; de 
reuzespiraal, grabbelton, kop van jut en het rad van 
avontuur staan klaar. Voor de jongeren is er op de 
Vlaardingerdijk een voetbaltoernooi. 

Succes verzekerd
Aan het uitgebreide programma (zie de achterzijde 
van deze krant) en de organisatie zal het niet lig-
gen; het Nieuwland Festival wordt weer een succes! 
Een zeer enthousiaste groep bewoners en mede-
werkers van de organisaties in de wijk hebben er de 
afgelopen maanden hard aangewerkt. Ook dit jaar 
is het doel van het festival weer ‘elkaar ontmoeten’. 
Nieuwlanders van verschillende culturen en leef-
tijden werken samen aan een boeiend weekend in 
de wijk. Een samenwerking waarvan de vrijwilligers 
hopen dat dit ook de bezoekers van het festival inspi-
reert. Nu is het alleen nog hopen op een weekend 
met mooi weer...
 
Op de achterpagina van deze krant staat het programma 
van het Nieuwland Festival

Speelman & Speelman
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Nieuwland: van pech- naar prachtwijk!

De aanleiding van de bewonersbijeenkomst was 
de lijst met veertig aandachtswijken van minister 
Vogelaar, waar Nieuwland ook op voorkomt (zie 
pagina 3: Waarom eigenlijk Nieuwland?). Aan de 
aanwezigen is gevraagd of de aangedragen the-
ma’s voor het wijkactieprogramma de juiste zijn. 
Daarnaast wilden de gemeente en Woonplus van 
de bewoners hun ideeën en oplossingen horen om 
in Nieuwland van probleemwijk naar prachtwijk te 
gaan.

Discussie
Na het algemene deel werden de aanwezigen 
verdeeld over verschillende kleinere groepen. Op 
deze manier kon er gediscussieerd worden over de 
voorgestelde thema’s van het wijkactieprogramma, 
te weten:  
• ‘Werken en leren in de wijk’; aanpak om wijk-
economie in Nieuwland te versterken en arbeids-
participatie te bevorderen (tegengaan van 
(jeugd)werkloosheid en ontwikkelen van kansen en 
talenten).
• ‘Wonen en veiligheid in de wijk’; aanpakken van 
de kwaliteit van de woonomgeving en meer hand-
having en toezicht van politie, lichtblauwe brigade 
en buurtpreventieteams. 

• ‘Ontmoeten in de wijk’; activiteiten gericht op inte-
gratie en ontmoeting ontwikkelen om meer bewo-
ners bij de wijk te betrekken. 
Als apart onderdeel werd het thema ‘Achter de 
voordeur’ gepresenteerd. Onder dit thema valt een 
reeks aan projecten en maatregelen om de meer 
dan gemiddelde sociale en maatschappelijke pro-
blematiek tegen te gaan op het gebied van huisves-
ting, schulden, werkloosheid, relatie ouder-kind en 
geweld. 

Wijkactieplan
De thema’s worden met de aangedragen idee-
en van de bewoners verder uitgewerkt in een 
‘Wijkactieplan’. Dat plan wordt eind september 
voorgedragen aan minister Vogelaar. Afgesproken 
is dat regelmatig terugkoppelingen naar de bewo-
ners plaatsvinden om de betrokkenheid bij de eigen 
wijk te bevorderen. Eén van de mooiste bijdragen 
van een bewoner was de volgende:’Nieuwland is de 
laatste jaren vooral een pechwijk, maar het is nu 
ook al een mooie wijk die een prachtwijk moet gaan 
worden’.

Op donderdagavond 5 juli vond er in Nieuwland een bewonersbijeenkomst plaats. De opkomst was enorm; ruim 
170 bewoners uit Nieuwland reageerden op de uitnodiging in het kader van het wijkactieprogramma. Zeventig 
andere bewoners wilden later bij de aanpak betrokken worden. Doel van deze bijeenkomst was om samen met 
bewoners mogelijke maatregelen en projecten te bedenken om Nieuwland weer krachtiger te maken.

OVERVOLLE BEWONERSBIJEENKOMST OP 5 JULI Door Ton Dijkshoorn
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EÉN VAN DE VEERTIG WIJKEN

Waarom eigenlijk Nieuwland?
 

OP VERKENNING IN EEN AANDACHTSWIJK

Ministers op bezoek in Nieuwland Door Richard Hegeman

Een delegatie van de regering bezocht Nieuwland eind mei, 
tijdens de ’40 wijken tournee’ van minister Vogelaar van het 
Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. 

Minister Vogelaar kwam samen met minister Bos en staatssecretarissen 
Dijksma, Van Bijsterveldt en Bussemaker naar het Wijkcentrum Dreesplein voor 
een ontvangst door het College van Schiedam en een ‘speeddate’ met bewo-
ners. Vervolgens gingen de bewindslieden verdeeld over drie groepen de wijk 
in. Zij bezochten onder andere een huisartsenpost, Schuttersveld, buurtres-
taurant PAN, ‘Fort Drakenstein’, een jongerengroep, winkeliers, basisschool 
’t Meesterwerk en het Accentcollege. Aan het eind van de dag was er voor de 
bewoners in het wijkcentrum een buffet om ze te bedanken voor hun medewer-
king aan het programma. Daarbij bleek hun enthousiasme om binnenkort weer 
volop aan de slag te gaan met nieuwe initiatieven en projecten. 

Een paar maanden geleden presenteerde minister Vogelaar van Wonen, Wijken 
en Integratie ‘haar’ Top-40 van aandachtswijken in Nederland. Zij wil extra gaan 
investeren in deze wijken vanwege een opeenstapeling van sociale, fysieke en 
economische problemen die zich daar voordoen. Ook Nieuwland is geselec-
teerd als één van de veertig aandachtswijken Nederland. 

De minister heeft de veertig wijken geselecteerd op basis van achttien criteria 
(zogenoemde indicatoren). De helft van de indicatoren is gebaseerd op het oor-
deel van bewoners, de andere helft op harde feiten. Voor bijvoorbeeld inkomen, 

werk, opleiding en de woningvoorraad zijn cijfers van onder andere het CBS, 
RIO en Wegener gebruikt. Het oordeel van bewoners over overlast, vandalisme 
en (on)tevredenheid over hun eigen buurt, schetst de sociale en fysieke pro-
blemen van een wijk. Deze informatie is afkomstig van onderzoeken zoals het 
WBO 2002 en het WoON 2006. 

In onderstaande tabellen is Nieuwland voor een aantal van de gebruikte indica-
toren vergeleken met het gemiddelde in Schiedam en Nederland.

Minster Vogelaar (links op de bank) bracht op bezoek bij bewoners van Schuttersveld.

Een paar maanden geleden presenteerde minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie ‘haar’ Top-40 van aan-
dachtswijken in Nederland. Zij wil extra gaan investeren in deze wijken vanwege een opeenstapeling van sociale, fysieke 
en economische problemen die zich daar voordoen. Ook Nieuwland is geselecteerd als één van de veertig aandachtswijken 
Nederland.  Door Ton Dijkshoorn

Nederland   € 20.200 64% 41% 38% 21%
Schiedam   € 19.100 61% 47% 32% 21%
Nieuwland  € 16.500 52% 62% 22% 16%

Inkomen, werk en opleidingsniveau

Nederland 71%  29%
Schiedam 29%  71%
Nieuwland 10%  90%

Woningvoorraad
  Eengezins Meergezins 

Nederland 53%  47%   34%
Schiedam 58%  42%   37%
Nieuwland 75%  25%   61%

  Oude woningen   Goedkope woningen
  Bouwjaar   Bouwjaar  Aandeel sociale 
  < 1970  >= 1970   huurwoningen

Nederland 27% 16% 23% 7%
Schiedam 23% 22% 41% 14%
Nieuwland 29% 31% 41% 22%

Nieuwland ‘scoort’ op de gekozen indicatoren ten opzichte van Schiedam en 
Nederland een stuk minder. Hoewel zich de afgelopen jaren in de wijk al aller-
lei zaken positief hebben ontwikkeld, is er nog genoeg te doen. Ook dit project 
zal met beide handen moeten worden aangepakt om van Nieuwland weer een 
prachtwijk te maken. 

Aandeel 
werkenden

Gem. gestan-
daardiseerd 
huish. inkomen
(Ultimo 2004)

Opleidingsniveau (%)

Laag Midden Hoog

Verhuisgeneigd-
heid
Aandeel dat 
wil verhuizen

Fysieke en sociale problemen

Bekladding
komt vaak/
soms voor

Vervuiling 
last van stank/
vuil: vaak/soms

Onveiligheid
bang om beroofd 
te worden
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Van Hogendorp, Van Limburg Stirum & Van der Duyn van Maasdam

Waar komt die naam vandaan? Door Jaap Baron

Nieuwe aanpak Taal Op Maat in Nieuwland

Groepen moeders krijgen Nederlandse les op school
door Sarah Hamel

Taal op Maat biedt gratis Nederlandse taalles aan huis voor vrouwen in Schiedam en Vlaardingen.
Bij Taal op Maat worden normaal gesproken twee vrouwen aan elkaar gekoppeld. De vrijwilliger komt bij de 
deelnemers op bezoek om aan hen de Nederlandse taal te leren. Vanaf september wordt er op basisschool 
’t Meesterwerk ook Taal Op Maat aan groepen vrouwen gegeven. Projectleider Erfan Pourmohammadi 
beantwoordt daarover enkele vragen.

Hoe is het project Taal Op Maat begonnen?
“Formeel is het van start gegaan in Schiedam in 
september 2005. Het Oranjefonds geeft een subsi-
die voor drie jaar. Wanneer het project goed loopt 
zal de gemeente Schiedam dit zelf voortzetten.”

Wat is het doel van dit project?
“Het project is voornamelijk bedoeld om de 
Nederlandse taal te leren, maar dat is niet alles. De 
bedoeling is ook om de verschillende culturen met 
elkaar te laten kennismaken. En zo de drempels te 
verlagen en elkaar te accepteren en begrijpen.”

Voor wie is Taal Op Maat?
“In principe is het taalles aan huis voor allochtone 
vrouwen, die niet op een andere wijze de taal kun-
nen leren. Vrouwen zijn meer aan huis gebonden 
door hun kinderen en huishouding. Het biedt ook 
de kans aan allochtone vrouwen om eens andere 
culturen te leren kennen.”

Waarom nu met groepen op school en waarom 
dan speciaal ‘t Meesterwerk?
Er lag een voorstel van de medewerkers van 
de ouderkamer van deze school. Zij wilden 
Nederlandse taallessen laten geven aan een groep 
moeders waarvan de kinderen op ‘t Meesterwerk 
zitten. De directeur van de school, Ton Claassens, 

was heel enthousiast over dit project. Bovendien 
was er veel vraag naar. Hij zorgt voor de lesruimte 
en een lokaal voor de kinderopvang.

Wanneer begint het project?
Taal Op Maat voor groepen vrouwen zal in septem-
ber beginnen. Er zijn al een paar aanmeldingen bin-
nen gekomen en we verwachten er nog meer wan-
neer het nieuwe schooljaar begonnen is.

Wie kunnen er meedoen?
Alle vrouwen uit Nieuwland kunnen aan dit pro-
ject deelnemen, als vrijwilliger en als deelnemer. 
Vrouwen zonder kinderen zijn ook welkom.
 

Tussen de Nieuwe Damlaan, de Van Haarenlaan en het spoor liggen de Van Hogendorpstraat, de Van Limburg 
Stirumstraat en de Van der Duyn van Maasdamstraat. Toeval dat deze drie straten naast elkaar liggen? Voor het 
antwoord moeten we terug naar het begin van de 19e eeuw.

Na het rampzalige offensief van Napoleon in Rusland, trekken Franse troepen 
zich terug uit de Nederlandse gewesten. Een driemanschap maakt daarvan 
gebruik door in 1813 het voorlopig bewind van de Staat der Nederlanden te 
vormen. Die drie waren: staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-
1843), Leopold graaf van Limburg Stirum (1758-1840) en Adam François Jules 
Armand van der Duyn van Maasdam (1771-1848). Zij vroegen prins Willem 
Frederik van Oranje-Nassau om staatshoofd te worden. Op zijn verzoek kwam 
in 1814 de eerste grondwet van de Verenigde Nederlanden tot stand onder lei-
ding van Van Hogendorp. In 1815 aanvaardde hij het koningschap als ‘Koning 
Willem I’.  

10 jaar ‘Van Limburg Stirum Complex’
De drie kunnen hierdoor de grondleggers van de huidige Staat der 
Nederlanden worden genoemd. Geen toeval dus, dat hun namen regelmatig 
samen verschijnen. In 1956 werd in Schiedam een raadsbesluit genomen om 
deze straten de namen van dit driemanschap te geven. Sinds 1978 is heel dit 
gebied een woonerf. Het complex aan de Van Limburg Stirumstraat, staat er 
sinds 1997.  Aangezien dat dit jaar precies tien jaar geleden is, organiseerde 
de bewonerscommissie samen met Woonplus Schiedam een feest voor dit 
heugelijke feit.

Voor meer informatie
De ouderkamer van ‘t Meesterwerk: 
(010) - 47 36 787 of de heer Pourmohammadi: 
06 28 44 70 55  

Bewoners ‘Van Limburg Stirum Complex’ vieren het tienjarig bestaan
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25 JAAR SCHOFFELEN AAN DE DELFLANDSEWEG 
Door Tina Lebbink 

In juni bestond de schoffelploeg van de Delflandseweg 25 jaar. Onder leiding van mevrouw  Schaeffer werd op een 
zaterdag begonnen met het schoffelen en verwijderen van het inmiddels tot kniehoogte gegroeide onkruid. De 
gemeente stond het verwijderen met chemische onkruidverdelgers niet langer toe. Bij het 15-jarig bestaan werd al 
de Gouden Bezem uitgereikt door de ONS. We vroegen mevrouw Schaeffer, de voorzitster van bewonersvereniging 
sinds de oprichting, om een interview. 
“We hebben het jubileum twee keer gevierd. Eenmaal in het trefcentrum, waarbij 
alle huidige, maar ook de oud-schoffelaars werden verrast met koffie met gebak. 
Daarnaast maakten we een uitstapje naar het Jenevermuseum, met een rondlei-
ding en daarna drankjes proeven”, vertelt mevrouw Schaeffer.

DE SCHOFFELPLOEG
“Elke dinsdagmorgen komt de ploeg bij elkaar van half tien tot half twaalf. 
Tussendoor pauzeren we. De huidige schoffelploeg bestaat uit tien mede-
werkers, maar de samenstelling van de schoffelploeg wisselt, door ziekte en 
overlijden. Een van de eerste medewerkers, die bleef tot zijn dood, was de heer 
Krabbendam. Zelf hoop ik nog wat jaren door te gaan. Nieuwe schoffelaars zijn 
uiteraard altijd van harte welkom.” 

‘T HUISJE
In het trefcentrum ’t Huisje verzorgen de dames Groenendaal en De Koning de 
koffie en thee. “Dit was niet altijd ons onderkomen. Eerst kwamen we bij elkaar 
in het trappenhuis en daarna in een containerhok. ’t Huisje wordt ook gebruikt 
voor activiteiten als kaarten maken en een cursus kantklossen. Op vrijdagen 
wordt er Open Tafel gehouden, waarbij Frankeland de maaltijden verzorgt. Verder 
kunnen er vergaderingen en bijeenkomsten worden gehouden. Twee keer per 
week is het open voor spelletjes en koffie drinken.” 

WIE BETAALT DAT?
“De ONS heeft het gereedschap beschikbaar gesteld. De bewoners van de 
Delflandseweg betalen de bewonersvereniging een vrijwillige bijdrage vanaf vijf 
euro per jaar. Daarnaast krijgt de vereniging subsidie van de gemeente. 

Delflandseweg is een van de twee bewonersverenigingen in Nieuwland, de ande-
re is Wonen en Leven, aan de Nieuwe Damlaan.”

Wij feliciteren mevrouw Schaeffer en haar schoffelaars van harte met dit jubi-
leum en we kijken uit naar het jubileum van volgend jaar: het 30-jarig bestaan 
van de Bewonersvereniging Delflandseweg. 

De complexbeheerders zijn de ‘ogen en oren van de wijk’. Ze kennen de mensen in de wijk en zijn daar het 
aanspreekpunt voor de bewoners. De ouderenadviseur geeft informatie en advies, verwijst u door en bemid-
delt bij een hulp- of zorgvraag. Samen vormen zij een team dat knelpunten, wensen en signalen van ouderen 
verzamelt en, waar mogelijk, oplost. Aan deze diensten van dit team zijn geen kosten verbonden. Iedere 
Nieuwlander die ouders is dan 55 jaar, kan bij dit WoonWelzijnsTeam terecht.

Woonwelzijnsteam Nieuwland
Nieuwe Damlaan 760
Dinsdag van 11.00 - 11.30 uur
Telefoon Ouderenadviseur: (010) 248 68 88
Telefoon Complexbeheerder: (010) 449 22 03

Duofiets huren?

Kan uw vader, moeder, opa, oma, vriend of kennis 
niet meer zelfstandig fietsen? Verlangt hij of zij 
toch naar een leuk uitstapje in de buitenlucht? 
Bent u sportief genoeg om wat extra stevig op de 
pedalen te gaan staan? Dan is de duo-fiets een 
uitkomst! Voor een klein bedrag kunt u de fiets 
huren via Stichting Ouderenwerk NWN. 
Bel voor meer informatie: 010-248 68 88.

Ouderenadviseur Annet Wit (links) en stagiair Berna Temür 
promoten de duo-fiets

WOONWELZIJNSTEAMS VOOR OUDEREN

Nieuwe Ouderenadviseur
Elke week houdt ‘WoonWelzijnsTeam Nieuwland’ spreekuur in het Communicatiebureau aan de Nieuwe Damlaan 760. Het team wordt gevormd 
door een ouderenadviseur van Stichting Ouderenwerk NWN en een complexbeheerder van Woonplus Schiedam. Sinds de zomer is Annet Wit-De Vaal 
de nieuwe ouderadviseur in Nieuwland die samen met complexbeheerder Harry Nagel het team vormt.

De schoffelploeg van de Delflandseweg viert het 25-jarig jubileum 
in het Jenevermuseum
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De hele vakantie was het superleuk op de Vlaardingerdijk en bij speeltuin ’t 
Park. Elke middag waren de mensen van het kinderwerk van Stichting Welzijn 
Schiedam, TOS (Thuis op Straat) en DSR (Dienst Sport en Recreatie) in hun 
groene T-shirtjes aan het rondrennen om met jullie allerlei sportieve, kunstige en 
gezellige activiteiten te doen. Elke week was weer anders. 

De eerste week kon je bijvoorbeeld meedoen met allerlei sporten zoals tafelten-
nis, hoogspringen, hardlopen, maar ook touwtrekken, volleybal en hockey. De 
tweede week was een kunstweek waarin je kon kleien, tekenen en schilderen 
en zelfs je eigen kleding ontwerpen. Op vrijdag kon je de zelfgemaakte kleding 
laten zien in een modeshow. De vierde week kwam Circus Hannes om jullie cir-
cuskunsten te leren. Met doekjes, Chinese bordjes, kegels en ballen kon je leren 

jongleren. Vrijdag was er een echte circusvoorstelling met spreekstalmeester en 
muziek. In de vijfde week kon je lekker bewegen met Urban House. Je kon mee-
doen aan Afrikaans trommelen, Line dance, Capoeira en Streetdance. De zesde 
week was er een voetbaltoernooi en een vijfkamp en de zevende week allemaal 
leuke spelletjes met water, samen naar het zwembad en vissen. Kortom, al liet 
het weer het een beetje afweten, je hoefde je niet te vervelen deze zomer. 

Maar niet getreurd als je dit hebt gemist, het schooljaar is weer begonnen en je 
kunt weer terecht bij wijkcentrum Dreesplein voor de instuif, de disco �s en de 
naschoolse activiteiten via je school. 

WAS JIJ ER OOK BIJ OP DE VLAARDINGERDIJK? 
Door Brenda Flapper

Heb je in de zomervakantie voor de tv gehangen, computerspelletjes gedaan en wat buiten gespeeld? 
Dan heb je wat gemist!

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

Sameer van 7 en Aneeqah Tariq van 9 jaar komen net terug van de speurtocht, 
samen met hun moeder en kleine zusje in de kinderwagen. Ze vinden het ook 
heel gezellig op de Vlaardingerdijk. Ze zijn net dit jaar in Schiedam komen 
wonen en doen graag mee aan de activiteiten. Vorig jaar in Rotterdam was 
er ook wel een speciaal programma voor kinderen, maar dat was niet met 
begeleiding. Aneeqah vind alles leuk, maar vooral het tekenen. Sameer vond 
vooral het kleien en 
het schilderen leuk 
en hij heeft veel zin 
om te gaan vissen. 
Ze komen een mid-
dag later weer naar 
de Vlaardingerdijk; 
dan gaan ze een 
eigen kledingstuk 
maken.

Op woensdag 1 augustus was ik even bij Speeltuin ‘t park, waar Kevin, 
Melissa, Sameer en Aneeqah net terug kwamen van een speurtocht. 
Kevin is 11 jaar en komt samen met zijn zusje Melissa en zijn moeder bijna 
elke dag naar de Vlaardingerdijk om mee te doen aan de activiteiten. Kevin 
woont in Schiedam Noord en hij zit op de Klinker. Zijn hobby’s zijn; lezen, 
computeren en tv kijken. Maar nu is hij lekker elke dag buiten. Hij vindt het 
heel gezellig op de Vlaardingerdijk, met leuke activiteiten. Het leukst vond 
hij het schilderen in de tweede week, toen heeft hij een taart geschilderd. Hij 
heeft ook veel zin in 
de circusweek. Kevin 
heeft namelijk al 
ervaring met circus: 
hij heeft al een keer 
in de trapeze heeft 
gehangen bij de cir-
cusweek op school 
en dat vond hij heel 
spannend!
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Banadiri
banadiri@hotmail.com

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

Buurtpost Nolenslaan
Minister Donkerstraat  11
Complexbeheerder:
Eric Govaart
Telefoon (010) 246 93 56

Buurtpost Troelstra
Troelstralaan 83
Complexbeheerder:  
Harry Nagel
Telefoon (010) 449 22 03

Communicatiebureau Nieuwland
(tevens redactie  
Nieuwland Nieuws)
Nieuwe Damlaan 760
Richard Hegeman
Telefoon (010) 246 74 33 
(dins- & donderdag) 
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

Speeltuin in ‘t Park
Dr. Schaepmansingel 51
3118 XH Schiedam
Telefoon (010) 471 97 04

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
Rembrandtlaan 41a
3117 VD Schiedam
Telefoon (010) 273 48 51
Fax (010) 273 31 24

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

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

Adressen in Nieuwland TE ZIEN OP HET NIEUWLAND FESTIVAL: 
Speelman & Speelman
Rock ’n Roll, Salsa, Breakdance, Hip hop, Kinderdisco, Jumpen... Een deel van het programma van het 
Nieuwland Festival waar u zich misschien al wel een beeld bij kunt vormen. Maar wie zijn Speelman & 
Speelman? Een korte introductie.

Daan en Joost Speelman, twee muzikale broers uit Haarlem studeerden aan de Theaterkade in Amsterdam. 
Geïnspireerd door hun dagelijkse treinreis naar Amsterdam begonnen ze te schrijven, niet gehinderd door 
de wetten van het cabaret. Dit weerhield hen er niet van om  tweede te worden tijdens het Amsterdams 
Kleinkunst Festival 2005. Ze speelden op het Terschellingse Oerol en het Amsterdamse Vondelpark in het 
Openluchttheater maar ook bij RTL4, het programma ‘Laughing matters’ van BNN en Stenders Vroeg. Verder 
zijn de broers dit jaar en volgend jaar te zien 
in diverse theaters en schouwburgen in het 
hele land. Daan en Joost zeggen over hun 
programma: “De inhoud staat dicht op ons 
dagelijkse leven en het meeste materiaal 
halen we hier dan ook uit. De ‘werkelijkheid’ 
hoef je bijna niet te vergroten, dat maakt het 
zo leuk”.

Theater Speelman & Speelman
Zaterdag 15 september
20.30 – 21.30 uur

LES, SCHOONMAAK EN KUNST: 
Scholen aan de slag in Nieuwland
Vlak voor de zomervakantie vond op het Dr. Wibautplein de ‘Educatiedag Schoon Heel en Veilig’ plaats. 
Groep 8 van basisschool De Taaltuin en brugklassen van de scholengemeenschappen Spieringshoek en 
Buiten De Veste deden aan de educatiedag mee. 

Waarom is graffiti zo irritant? Waarom ligt afval zo vaak op slechts enkele meters van een prullenbak? De 
in totaal ongeveer zestig leerlingen werden uitgedaagd om daar tijdens de les over afval eens goed over 
mee te denken. Daarna verzamelden zij samen met de organisatoren en de medewerkers van ONS/Irado 
zoveel mogelijk flessen, blikjes en ander rondzwervend afval. Dit werd vervolgens omgetoverd tot een 
twee meter hoog kunstwerk. Bijkomend voordeel: de omgeving is weer schoon.  

Schoon, heel, veilig
De educatiedag is onderdeel van het 
project ‘Nieuwland Schoon Heel en Veilig 
2007’. Om de leefbaarheid in de wijk 
te verbeteren, worden op initiatief van 
Gemeente Schiedam, woningstichting 
Woonplus, Politie en het Opbouwwerk 
vijf gebieden in Nieuwland aangepakt. 
Zij doen dat in samenwerking met de 
bewoners, scholen in de buurt en andere 
actieve organisaties in de wijk. De vijf 
gebieden die worden aangepakt zijn de 
gebieden rond de Van Hogendorpstraat, 
Talmalaan, Parkweg, Johan de Wittsingel 
en de Monseigneur Nolenslaan. Het pro-
ject loopt door tot in oktober van dit jaar.

KINDEREN DE STRAAT OP

Tegen zinloos geweld
Voor de zomer organiseerde TOS (Thuis Op Straat) allerlei 
activiteiten met als thema ‘Zinloos Geweld’. Voor de kinderen 
was er van alles te doen: t-shirts beschilderen, spandoeken en 
borden maken en samen met een brassband meelopen in de 
optocht om te protesteren tegen zinloos geweld. Op Speeltuin 
in ’t Park werden witte ballonnen opgelaten, met aan elke bal-
lon een naamkaartje. Eén van de ballonnen werd gevonden in 
Oldenzaal. Het thema Zinloos Geweld werd afgesloten met het 
maken van schilderijen en met een feest. Dinneke van Leeuwen 
van TOS bedankt Wilma van der Ven van de Speeltuin voor al 
haar inspanningen. Daarnaast bedankt zij het Wijkoverleg van 
West en van Nieuwland voor de ondersteuning. 
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Algemeen

SEPTEMBER
15 / 16 Nieuwland Festival, Dr. Wibautplein en Speeleiland

Stichting Welzijn Schiedam,  
Wijkcentrum Dreesplein

SEPTEMBER
22 Dansavond, 20.00-24.00, toegang 1,- euro

28, 29, 30  Brandersfeesten

OKTOBER
27 Dansavond, 20.00-24.00, toegang 1,- euro

KINDEREN
Dinsdag
Computercursus, 15.30-16.30, 8 t/m 12 jaar, 25 euro voor 10 lessen

Woensdag
Instuif, 13.30-15.00, 4 t/m 12 jaar, 0,50 euro per keer

Donderdag
Houtbewerken, 15.30-17.00, 8 t/m 12 jaar, 15,- euro voor 8 lessen
Dansen, 16.30-17.30, 7 t/m 12 jaar, 7 euro per maand

Vrijdag
Kaarten maken, 15.30-16.30, 4 t/m 8 jaar, 15 euro voor 8 lessen
Figuurzagen, 15.30-17.00, 8 t/m 12 jaar, 15 euro voor 8 lessen
Haarvlechten, 15:30-16.30, 9 t/m 12 jaar, 20 euro voor 10 lessen
Disco, 19.00-21.00, 8 t/m 12 jaar, 1,50 euro per keer

JONGEREN
Dinsdag
Open inloop 11 t/m 15 jaar, 15.00-17.00, gratis  
Open inloop 15 en ouder, 17.00-21.30, gratis  

Woensdag
Tiener inloop, 15.30-17.00,  per keer 0,50 euro
Open inloop 15 en ouder, 19.00-21.30, gratis  

Stichting Ouderenwerk NWN, 
Ontmoetingscentrum De 4 Molens

Dagelijks
Schaken, dammen, kaarten en rummykub
Toegang gratis

Maandag t/m vrijdag
Eettafel
12.00-13.00 uur. Losse maaltijdbon 5,50 euro, vaste klanten 5,40 euro

Maandag t/m vrijdag 
Biljarten 
09.00-16.30, kosten per 20 minuten: 0,20 euro

3e woensdag v.d. maand
Bingo 
13.00-16.00, kosten 3,20 euro (6 ronden)

2e en 4e woensdag v.d. maand  
Bloemschikken
13.30-16.00, alleen de materiaalkosten

2e en 4e donderdag v.d. maand
Club actief  
13.00-16.00 uur, kosten 1,- euro per keer

Maandag
Quilten 
9.00-11.00, kosten 0,50 euro per keer (materiaal zelf meenemen).
PC project ‘Eindeloos’  (voor allochtone ouderen)
09.30-11.00, kosten 4,- euro per maand
Ontspanning op muziek
10.15-11.15, kosten 6,75 euro per maand. Rotterdam Pas 4,40 euro
Bidgeclub
12.30-16.15, Contributie via vereniging
Country dansen
19.00-20.00, kosten 6,75 euro per maand. Rotterdam Pas 4,40 euro
Koersbal
13.30-15.30, kosten 2,70 euro

Dinsdag
Bibliotheek 
09.00-12.00 gratis boeken lenen
Turkse taalles voor Turkse vrouwen
09.00-11.00 en 11.15-13.15, kosten 4,- euro per maand
Yoga
10.30-11.30, kosten 8,80 euro per maand, Rotterdam Pas 5,75 euro
Koersbal
13.30-15.30, kosten 2,70 euro

Woensdag
Visiteclub
10.00-15.30, kosten 1,25 per keer. Vervoer via busje ouderenwerk

Donderdag
Bibliotheek 
09.00-12.00 gratis boeken lenen
Nederlandse taalles voor Turkse vrouwen
09.00-11.00  en 11.15-13.15, kosten 4,- euro per maand
Bidgeclub
12.30-16.15, Contributie via vereniging
Damesbiljart
19.00-22.00 Contributie via vereniging

Vrijdag
Volksdansen
10.15-11.30, kosten 6,75 euro per maand. Rotterdam Pas 4,40 euro

Zondag
Contactzondag 
11.00-13.00, toegang gratis

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.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
Wibautplein

11.00 uur Optocht met Simadan
13.00 uur Dansen op het plein
13.30 uur Rock & Roll
14.30 uur Hoekse Tranentrekkkers
15.00 uur Blue Bridge Dancers
16.00 uur Hoekse Tranentrekkers
16.30 uur Brassband
17.00 uur Kinderdisco
17.15 uur Salsa workshop
18.30 uur Jumpen
19.00 uur Breakdance & hip hop
20.00 uur DJ Morad
20.30 uur Theater Speelman & 
  Speelman
21.30 uur DJ Morad
22.15 uur Einde eerste dag

Speeleiland
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur
12.00 – 13.00 Inloop
13.00 – 14.00 Picknick
14.00 – 17.00 Ballonnenkunstenaar, 
  Schminken, Playback-
  wedstrijd  

ZONDAG 16 SEPTEMBER
Wibautplein
Presentator: Yahia
12.00 uur Inloop
12.15 uur Buikdans
12.30 uur Uitgebreide koffietafel
13.00 uur Buikdans
13.15 uur Presentatie boek
13.45 uur Buikdans
14.00 uur  Modeshow
15.00 uur Walenjack
16.00 uur Koor
17.00 uur Einde programma

Speeleiland
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Reuzespiraal, Rad van avontuur, Clownskop gooien, 
grabbelton en Kop van jut 

Vlaardingerdijk
13.00 - 16.00 uur  
Voetbaltoernooi jongeren

10.00 – 17.00 uur  Rommelmarkt

10.00 – 22.00 uur Bar & terras

14.00 – 17.00 uur Kinderactiviteiten

15.00 – 21.00 uur Wereldkeuken


