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Een woonplek voor iedereen in de wijk Nieuwland in Schiedam

This magazine is made for 

and by inhabitants of Nieuwland. 

The magazine informs you about 

activities, important events and the 

people that live here. Please ask 

someone to translate the articles 

for you.

Bu gazete Nieuwland 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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zaterdag 13 september festival op Dreesplein
NIEUWLAND GAAT WEER LIFE
Op zaterdag 13 september vindt de zesde editie plaats van het Nieuwland Life-
Festival. Dit evenement belooft een bonte verzameling te worden van artistiek 
talent dat elkaar in hoog tempo afwisselt op het podium. Er is bovendien een 
rommelmarkt, een gezellig terras met muziek, er zijn kinderactiviteiten en het 
publiek kan genieten van allerlei verrukkelijke gerechten uit de wereldkeuken. 
Kortom, dit festival zal een kleurrijke afsluiting worden van het zomerseizoen.

Talent is er volop in Nieuwland. Niet alleen artis-
tiek, maar ook organisatorisch. Denk maar aan de 
vele vrijwilligers die ook dit jaar weer een gevari-
eerd programma van de grond krijgen, samen met 
hun professionele partners. De vrijwilligers maken 
affiches, regelen optredens, smeren de broodjes, 
zetten de wereldkeuken neer en ontvangen de 
bezoekers.
Nieuwland heeft veel muziek- en danstalent in 
huis. Daar krijgen de festivalgangers op zaterdag 
13 september veel van te zien. Nieuwland Life! is 
namelijk een taptoe-achtig festival van korte optre-
dens die elkaar in hoog tempo opvolgen. 

Talentenjacht
Het festival wordt zaterdag om 14.00 uur geopend 
door wethouder Yorick Haan en Karin van Dreven, 
directeur van Woonplus. De presentatie deze 
dag is in handen van Jack Kerklaan en Ilse van 
Enkhuizen van Radio Rijnmond. In de middag is 
er een talentenjacht onder de titel: ‘Nieuwland  
’s Got Talent’. Een bekwame jury bestaande uit  
Morad Aissati (Xclusivez), Marja Spruit (Wonen 
& Leven), Sylvia Bourguignon (Woonplus), Elvira 
van de Tor (Seniorenwelzijn) en Daphne Kunst 
(gemeente Schiedam) zal na rijp beraad beslis-

sen wie de eerste plaats verdient. Daarna zijn er 
muziek- en dansoptredens variërend van Folklore 
tot Breakdance. 

Wereldkeuken
Op het het Dr. Willem Dreesplein, en daarom-
heen, kunt u behalve van alle muziek en dans ook 
genieten van de rommelmarkt, een gezellig terras 
met muziek, kinderactiviteiten en de wereldkeuken. 
Bewoners uit Nieuwland laten u proeven van aller-
hande gerechten uit eigen keuken. Ook is er infor-
matie te vinden over de school in de Marokkaanse 
stad Oujda, waar Nieuwlanders met elkaar geld 
voor ingezameld hebben. De festivalgangers 
kunnen zien wat er met hun bijdrage van vorig jaar 
is gedaan. De mensen van de Marokko-werkgroep 
zijn aanwezig in het kraampje. Er komt een vervolg-
actie op de inzameling. 

Voetjes van de vloer
De dag wordt dansend afgesloten met Andrew 
Dean. Hij slaagde er vorig jaar in om tijdens de 
eindejaarsviering van vrijwel alle aanwezigen de 
voetjes van de vloer te krijgen, dus het moet wel 
raar lopen wil dat dit keer niet lukken. Zorg dus dat 
u erbij bent!

NIEUWLAND LIFE!
zaterdag 13 september
14.00 - 22.00 uur
Dr. Willem Dreesplein

Meer informatie?
Mariam Tahtah
Opbouwwerk Nieuwland
SONOR
kantoor van Wonen & Leven 
06 41 65 99 56
m.tahtah@sonor.nl
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COLOFON
Nieuwland Nieuws is 
een uitgave van, voor en 
door bewoners en mede-
werkers van gemeente 
Schiedam, Woonplus, 
politie, SWS en alle 
andere organisaties 
in Nieuwland.

Redactieteam
Jaap Baron
Ellen Bergwerff
Jeffrey Davidz
Tina Lebbink
Suzan van der Maale
Mariam Tahtah

Eindredactie
SVDM communicatie

Beeld
Morad Aissati
Ellen Bergwerff
Jeffrey Davidsz
Sigrid Matla
Harry Nagel

Vormgeving 
Edwin Smet

Druk TDS printmaildata

Communicatiebureau Nieuwland Nieuwe Damlaan 760 
Het redactieteam van Nieuwland Nieuws is altijd op zoek naar verhalen en artikelen. Indien u hierin betrokken zou willen worden als 
vrijwilliger, dan kunt u uw gegevens afgeven op het Communicatiebureau of een mailbericht sturen naar bureau.nieuwland@tiscali.nl

PROGRAMMA
13:30-14:00 Optreden Drumband Juliana
 Fanfare met Majorettes 
14:00-14:10 Optreden op Dr. Willem Dreesplein
 Presentatie Jack Kerklaan en Ilse van Enkhuizen
14:10 Opening wethouder Yorick Haan
14.20 Opening Karin van Dreven, directeur Woonplus
14:30-16.00 Start ‘Nieuwland’s Got Talent’ 
 (Talentenshow met optredens van 10 minuten)
16.00 Vader en zonen, op pianao, conga en timba
16.10 Uit Volle Borsten
16.25 Manar
16.45 Uit Volle Borsten
17.00 Uitslag wedstrijd ‘Nieuwland’s Got Talent’ 
 en Prijsuitreiking
17:10 Big Scorp
17.20 Simia Nos Tera 
17:40 Jongeren Dreesplein
17.50 Line dance
18.00 Jongeren Dreesplein
18.10 Eva danst
19.00 De verschrikkelijke mendozies
19.30 Marachi
19.40 Xclusivez
19.50 Marachi
20.00-20:45 Start Nieuwland Dancenight met
 optreden zanger Andrew Dean (Balboekje)

14.00-17.00 Kinderactiviteiten 
14.00-17.00 Rommelmarkt
14.00-21.00 Wereldkeuken 



UITDAGING
Wij vragen aan Ferry waarom hij in 
Nieuwland wil komen werken en zijn 
antwoord is duidelijk: ‘Nieuwland is 
de mooiste wijk!’ Ferry Lockhorst kent 
Nieuwland omdat hij hier de afgelopen 
jaren in het wijkteam gewerkt heeft. 
Hij werkt al 26 jaar bij de politie en 
ziet het buurtagentschap in Nieuwland 
West als een uitdaging. “Hiervoor zat 
ik bij de surveillance en dan wordt 
je geleefd door de waan van de dag. 
Je rijdt van melding naar melding, 
pleisters plakken, doorgeven aan de 
buurtagent en weer weg wezen naar 
de volgende melding. Soms is dat zo 
onbevredigend. Nu als buurtagent kun 
je dieper op de problematiek ingaan. 
Je luistert naar wat er aan de hand is 
en je kijkt wat je kunt betekenen”.

FIJNERE BUURT
Ferry Lockhorst is zeer regelmatig te 
zien in de wijk. Hij werkt voorname-
lijk in de middag en in de avond; op 
tijden dat de buurt het nodig heeft. 
Ferry Lockhorst hoopt dat hij over een 
jaar van de bewoners kan horen dat 
het beter gaat met de buurt en dat de 
overlast is afgenomen. “De bewoners 
kunnen van mij verwachten dat ik iemand bij de 
oren pak, die alsmaar overlast geeft. Maar dan 
moeten zij dat wel melden! Met z’n allen moeten 
we er wat goeds van zien te maken!”

U kunt altijd bellen om een afspraak te maken. 
Dit kan via het algemene nummer 0900 8844. 
Het callcenter geeft de afspraak aan de 
wijkagent door. 

Bezoekadres
Bureau Schiedam
Bijdorpplein 1

BUURTAGENT FERRY LOCKHORST GAAT ERVOOR

Even voorstellen...
Sinds 13 juni 2008 is Nieuwland weer een buurtagent rijker. Ferry Lockhorst 
gaat aan de slag in Nieuwland West, het gebied dat begrensd wordt door de 
Van Harenlaan, de Vlaardingerdijk en de Nieuwe Damlaan.
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Ferry Lockhorst: “...als buurtagent kun je dieper op de problematiek ingaan.”

NIEUWS 
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Drie welzijnsorganisaties werken  
samen om het project ‘Samen 
Buurten in Nieuwland’ van de  
grond te krijgen: Stichting Wel-
zijn Schiedam (SWS), Maat- 
schappelijke Dienstverlening 
Nieuwe Waterweg (MDNW) 
en Seniorenwelzijn Maassluis 
Vlaardingen Schiedam (MVS). 
Zij doen dat in nauw overleg 
met de politie en de gemeente. 
Woonplus heeft al toegezegd om 
dit programma de eerstkomende 
twee jaar te financieren. 

Wat houdt Samen Buurten 
Nieuwland in?
Samen Buurten komt oorspron-
kelijk uit Amersfoort. Sinds 
2001 wordt dit programma daar 
met succes toegepast. Samen 
Buurten is een hulpverlenings- 
én participatieproject waarin 
mensen huis aan huis worden 
opgezocht. Hulpverlenende 
instanties wachten niet langer 
af totdat mensen zelf om hulp 
komen vragen, maar gaan men-
sen actief vragen of zij geen 
ondersteuning nodig hebben. 
Als dat inderdaad het geval blijkt 
te zijn dan bieden zij meteen 
hulp aan bij het oplossen van 
problemen. Bewoners worden 
bovendien gemotiveerd actief te 
worden in hun flat of hun buurt. 
De huisbezoeken van Samen 
Buurten kunnen zo het startpunt 
zijn van (gecoördineerde) hulp-
verlening aan een gezin, maar 
net zo goed mensen op het idee 
brengen om vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Zoals meehelpen in 
de peuterspeelzaal of meedoen 
aan buurtpreventie. Naast het 

opsporen van problemen gaat 
het bij Samen Buurten dus ook 
om het bijeenbrengen van vrijwil-
ligers in de buurt.

Doelstellingen
De hoofddoelstelling van het 
project Samen Buurten is het 
oplossen van problemen binnen 
het gezin die de participatie van 
gezinsleden in de samenleving 
verhinderen.
De subdoelen luiden als volgt:
• Vergroten van de (im)mate-
 riële zelfredzaamheid.
• Versterken van het gevoel 
 van eigenwaarde.
• Verbeteren van vertrouwen
 in zichzelf, buurtgenoten, 
 organisaties en de overheid.
• Versterken van de sociale 
 cohesie in de buurt.
• Opzetten van door deelne-
 mers gevraagde activiteiten 
 tot participatie en verdere 
 ontwikkeling van de buurt.
 
Actieplan
In Nieuwland wordt een buurt 
geselecteerd van maximaal 250 
huishoudens. Deze huishoudens 
krijgen in één jaar tijd een huis-
bezoek van een projectmedewer-
ker die een activerend interview 
komt afnemen. Vijf thema’s 
komen aan bod: wonen en woon-
omgeving, sociale contacten en 
vrije tijd, gezondheid, relaties 
en opvoeding, werk en inkomen 
en andere problemen die de 
bewoner wil bespreken. Van elk 
interview schrijft de medewerker 
een verslag. Aan de hand van 
dit rapport besluit de projectlei-
ding welk vervolg het interview 

krijgt. Is er hulp nodig of een 
participatietraject, dan wordt dit 
ingebracht in het kernteam van 
Samen Buurten.

Organisatie
Het kernteam bestaat uit de pro-
jectleider, de projectmedewer-
kers en de casemanager hulpver-
lening. Ook doen vertegenwoor-
digers mee van de woningcorpo-
ratie, de politie (wijkagent) en de 
gemeente (wijkprocesmanager). 
Ieder van de kernteamleden is 
verantwoordelijk voor de inzet 
van de eigen organisatie én voor 
de afstemming met de inzet van 
de partners in dezelfde sector. 
Zo moet de gemeentelijke ver-
tegenwoordiger bijvoorbeeld 
schuldhulpverlening inschakelen 
en zorgt de vertegenwoordiger 
van de woningcorporatie voor 
kleine reparaties. De casema-
nager is echter verantwoordelijk 
voor de coördinatie en voor de 
gehele inzet van de hulpverlening 
(van GGZ tot Thuiszorg). 

De verwachting is dat met een 
kernteam waarin welzijn, hulp-
verlening, veiligheid, woning en 
woonomgeving zijn ‘gedekt’, de 
meeste huisbezoeken een effec-
tief gevolg krijgen. Natuurlijk is 
het altijd mogelijk om het kern-
team te vergroten indien nodig. 
Nieuwland Nieuws houdt u op de 
hoogte van de resultaten van dit 
programma.

NIEUWS 
UIT DE 

WIJKWelzijnsinstellingen wachten niet langer af

SAMEN BUURTEN IN NIEUWLAND
Het Wijkactieplan (WAP) Nieuwland richt zich niet alleen op de wijk als geheel, maar ook op de 
problematiek áchter de voordeur. Het is namelijk verstandig om problemen in een zo vroeg moge-
lijk stadium te onderkennen. Dit vraagt om een nieuwe benadering: niet afwachten maar ‘er op af’.

SWS Welzijn
Yvonne Lammerts van Bueren 
(Manager Wijkwerk)
Tel.  010-4090909
www.swswelzijn.nl 
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Drijvende krachten achter De Theaterstraat, dat 
sinds 2005 bestaat, zijn Mieke de Wit en Nico 
Goezinne. Zij werken samen met welzijnsorga-
nisaties of met andere organisaties die deskundig 
zijn op bepaalde gebieden, zoals een woningbouw-
vereniging. De Theaterstraat maakt theater op 
passende locaties in de buurt met mensen uit ver-
schillende klassen en kringen. Die mensen hebben 
de meest uiteenlopende smaken en interesses. Een 
belangrijk uitgangspunt voor De Theaterstraat is 
het tot stand brengen van ontmoetingen.

ONTMOETEN
Nico Goezinne legt uit wat hij onder ontmoeting 
verstaat: “Een ‘moet’ is een oud woord voor 
stempel. In projecten van De Theaterstraat staat 
de ont-moeting centraal. We willen de stempels 
die we allemaal op mensen of op een groep druk-

ken wegnemen door samen te werken aan een 
theaterproductie. Het doel is voorbij stereotypen 
te kijken als ‘de hete aardappel’, ‘de enge jongere’, 
‘de ouwe zak’, ‘de hoofddoek’, ‘de rolstoel’, en de 
‘kansarme’. Veelal ontmoeten mensen elkaar alleen 
binnen de eigen cultuur of binnen de eigen klasse. 
De Theaterstraat wil dat patroon doorbreken en 
ontmoetingen buiten de eigen kring veroorzaken. 
Mensen uit alle kringen en lagen van de bevolking 
werken bij ons op speelse wijze in één project met 
elkaar samen. Onze acteurs en actrices zijn geen 
professionals, maar altijd amateurs. Wij geven 
open lessen, en letten er dan op wie voldoende 
expressief is. Zo selecteren wij. In Nieuwland 
hebben zich nog niet zoveel jongeren aangemeld 
bij de open lessen, maar gelukkig hebben wij via 
de Stichting Welzijn Schiedam (SWS) toch nog 
behoorlijk wat jongeren gevonden.”

BETROKKENHEID
Om actuele zaken in deze wijk boven tafel te  
krijgen werkte De Theaterstraat bij deze productie 
nauw samen met SONOR, de opbouwwerkorgani-
satie in Schiedam. Nico: “SONOR heeft van  
tevoren een inventarisatie gemaakt van wat er 
leeft. Zo kwamen wij onder andere bij het thema 
‘armoede’. Op sommige plekken in Nieuwland 
heerst er armoede. Misschien weten de mensen 
dat ook wel, maar omdat iedereen zo zijn eigen 
beeld heeft bij het begrip ‘armoede’, vinden wij het 
nodig om precies te laten zien hoe het er in 
de dagelijkse praktijk aan toe gaat als je écht 
arm bent. SONAR heeft die kennis in huis, en 
die gebruiken wij als ‘research’ voor onze theater-
stukken.” Ati Jansen, één van de spelers voegt 

In oktober 2008 vindt er een theatrale wandeling plaats in Schiedam 
Nieuwland. De Theaterstraat organiseert dit evenement, onder de naam 
‘Parels van Nieuwland’. Het publiek dat deelneemt aan deze wandeling 
krijgt op vijf locaties korte voorstellingen te zien over onderwerpen die in 
Nieuwland actueel zijn: geld, groei en jongeren.

Theaterproductie ‘Parels van Nieuwland’
NIEUWLANDSE THEMA’S IN THEATERWANDELING

Ati Jansen: “Weten wat er bij jou om de hoek gebeurt; dat is belangrijk.”
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Theaterproductie ‘Parels van Nieuwland’

NIEUWS 
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daaraan toe: “Wij willen met ons spel betrokken-
heid oproepen bij de toeschouwer. Wij zijn allemaal 
bewoners van dezelfde buurt; arm of welgesteld. 
De sfeer in de wijk is volgens mij gewoon gezonder 
als wij niet zomaar onverschillig langs elkaar heen 
leven.”

EMANCIPATIE
Regisseur Saskia de Bruijne tekende voor het 
thema ‘Groei’ van deze theaterproductie. “Ik 
werkte al eerder samen met De Theaterstraat, en 
naar aanleiding van een voorlichtingsavond over 
Nieuwland heb ik toen een plan ingediend over 
opvoedingsvraagstukken. Het zijn nu nog alleen 
vrouwen met wie ik werk. Wij zijn met een kleine 
groep die een uiteenlopende culturele achtergrond 
heeft. Binnen zo’n groep kom je vanzelf op het 
onderwerp emancipatie; ook dat is een ‘groei’-
onderwerp. Het kost wel even tijd om iedereen op 
één lijn te krijgen, omdat ieders beleving van dit 
thema zo verschillend is. Na de zomervakantie 
gaan we verder met bouwen aan de productie.”

VISIE VAN JONGEREN
Deelneemster Karima Al Manuach (17 jaar) is 
betrokken bij het thema ‘Jongeren’. Zij zit op het 
Albeda College in Vlaardingen. “De jongeren in 
dit project gaan filmpjes maken”, vertelt zij. “In 
drie heel verschillende filmpjes willen wij laten 
zien wat zich afspeelt in Nieuwland en welke visie 
wij daarop hebben. Ik stoor mij bijvoorbeeld vaak 
aan al het vuil en de rommel op straat. Misschien 
gaan wij daar ook iets mee doen. Dit programma 
past trouwens mooi bij ons schoolwerk, want deze 
film is een CKV-opdracht die goedgekeurd is door 
de school.” Ook de breakdancegroep Xclusivez 
sluit bij dit thema aan en geeft op geheel eigen 
wijze een draai aan zijn beleving van de wijk. “Het 
belooft in elk geval een acrobatisch optreden te 
worden”, aldus Morad Aissati. 

DE PARELS VAN NIEUWLAND
DATA 16,17,18, 23, 24 en 25 oktober
TIJD 20.00 uur - ca. 22.30 uur. 
START WANDELING Wijkcentrum 
Dreesplein, Dr. Willem Dreesplein 2.
TOEGANGSPRIJS (incl. hapje en drankje 
onderweg): € 5,00 / Nieuwlanders: € 2,50

U kunt zich van tevoren opgeven bij

Mariam Tahtah, Opbouwwerk Nieuwland

SONOR, kantoor van Wonen & Leven 06 41 65 99 56 

Morad Aissati in actie.
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Op het programma stond onder andere een bezoek 
aan een basisschool. De Taha Housein School. 
Deze school ligt in een achterstandswijk in de 
stad Oujda in noordoostelijk Marokko. De stad 
ligt ongeveer vijftien kilometer ten westen van de 
Algerijnse grens en ongeveer zestig kilometer 
ten zuiden van de Middellandse Zeekust. De stad 
heeft iets meer dan 400.000 inwoners, dus is qua 
inwoneraantal ruim vijf keer zo groot als Schiedam.

Treurige armoede
Al direct bij de aankomst werd duidelijk dat deze 
school veel aandacht nodig heeft. De muren zijn 
vaal van kleur, het schoolplein is een grote zand-
vlakte, de tafels zitten vol gaten, op de schoolbor-
den kan je amper schrijven, er is één toilet voor 
alle aanwezigen, en er is nauwelijks lesmateriaal. 
Kortom, de omstandigheden zijn op z’n minst 
erbarmelijk te noemen. Ton Claassens, mijn school-
directeur, fluisterde mij meteen in het oor: ”Hier 
moet geholpen worden! Hoe zien we later wel; in 
ieder geval met spullen.” Weer in de bus hadden 
alle leden van de groep hetzelfde idee: ‘Hier moet 
echt iets aan gedaan worden!’

Actie
Terug in Nederland hebben wij meteen allerlei 
activiteiten georganiseerd in de wijk om de Taha 
Housein School vooruit te helpen. Zo ook op ‘t 
Meesterwerk. We hebben twee jaar achter elkaar 
onze jaarlijkse vastenactie gehouden voor de 
school. We hebben ook verschillende activiteiten 
georganiseerd om geld in te zamelen; sponsorloop, 
dansvoorstellingen, maken en verkopen van schil-
derijen, rommelmarkten, enz. Kinderen, ouders en 
collega’s werkten hier met veel enthousiasme en 
passie aan mee. Deze geweldige inspanning van 
iedereen resulteerde in het vervangen van alle 
schoolborden en het kopen van allerlei duurzame 
lesmaterialen, zoals een tv, Dvd-speler, cassettere-
corders, leer- en spelmateriaal en nog veel meer. 

Goed voor elkaar
Hiermee wilden onze kinderen en hun ouders, die 
het zelf trouwens lang niet altijd even makkelijk en 
breed hebben, laten zien dat ze iets voor een ander 
kunnen en willen betekenen. Ik vind dat ze daar 
heel goed in geslaagd zijn. Dát verdient nog eens 
echt respect.
Rachid el Hahaoui leerkracht groep 8, ’t Meesterwerk

Vanwege de herdenking van 400 jaar betrekkingen 
tussen Marokko en Nederland organiseerde de 
gemeente Schiedam in maart 2006 een studiereis 
naar Marokko. Mensen uit verschillende disciplines 
deden mee: politie, woningbouwcorporaties, onder-
wijs, jeugdwerk en welzijn. Uit het onderwijs waren 
Ton Claasens en Rachid el Hahaoui van basisschool 
’t Meesterwerk van de partij.

Veel geld ingezameld voor leermiddelen

NIEUWLAND STEUNT 
SCHOOL IN MAROKKO

NIEUWS 

UIT DE 

WIJK
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Nieuws over SONOR
Per 1 september heeft Ellen Bergwerff -na zeven jaar trouwe dienst-  SONOR 
verlaten. Er wordt nu gezocht naar een 
opvolger of opvolgster. SONOR bestaat 
momenteel nog uit twee mensen: Meysur 
Bijl, die voor Sati Veraan in de plaats kwam 
en Mariam Tahtah, die Annemarie Kort 
wegens ziekte vervangt. Ellen was een 
vertrouwd gezicht bij SONOR. Wij wensen 
haar in haar nieuwe baan bij ‘De Wereld op 
Zuid’ veel succes toe. 

WIST U DAT ...?

... de wijkpost aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan  263 een paar deuren verderop komt 
 te zitten, namelijk op nummer 289? 

... er naast de voormalige katholieke begraafplaats aan een stiltecentrum gebouwd wordt?

... Elvira van der Tor de nieuwe Senioren-welzijnswerker is geworden?

... restaurant PAN aan de Parkweg helaas gesloten is, net als de viswinkel?        

... de Damlaan en de Burgemeester van Haarenlaan weer open zijn?

... SWS dit nieuwe logo heeft en nu SWS Welzijn heet?

... er in het Wijkcentrum Dreesplein niet meer gerookt mag worden, en dat nu ook de 
 rookkamer daar opgeheven is? Misschien wordt er nog een rookpleintje aangewezen buiten.

... de Mgr. Nolenslaan op de schop gaat voor ruim vijf maanden?

HUISKAMERPROJECT ‘HET PUTTERTJE’Minister Vogelaar opende maandag 7 juli 2008 ‘Het Puttertje’. Dit is een woonhuis, ingericht om 65-plussers een plek te bieden om samen een kopje koffie of thee te drinken, een spelletje te doen of gewoon even bij te praten. ‘Het Puttertje’ is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot en 
met 14.00 uur. Misschien is het mogelijk om dit later uit te breiden met een paar 
uur op de zondagmiddag, want zondagen duren voor veel bewoners erg lang.‘Het Puttertje’ is een idee van mevrouw Riet Putters. Zij liep al langere tijd rond met het idee om de oudere Nieuwlanders iets aardigs te bieden. De naam 
‘Het Puttertje’ is gekozen ter nagedachtenis aan haar overleden man, die veel 
betekend heeft voor Nieuwland.
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ADRESSEN IN 
NIEUWLAND

Banadiri
Email: banadiri@hotmail.com

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage Gretelaan 263
Complexbeheerder: Dennis 
Ingenkamp
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
Nieuwe Damlaan 760 
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

Jongeren Aan Zet 
Mentoraatproject voor Marokkaanse, 
Turkse, Antilliaanse en Somalische 
jongeren
Mahmoud Chavoushi
Albardastraat 69
Telefoon (010) 427 09 41

Magnalia Dei Kerk
Albardastraat 67
Ds. M. Russchen  
Telefoon (010) 273 29 53 
mrusschen@pknschiedam.nl  

ONS/Irado
Van Heekstraat 15
Telefoon (010) 631 50 00

Parochie St. Jan de Doper/Visitatie
Mgr. Nolenslaan 99
Telefoon (010) 473 50 66

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

INSTUIF
Iedere week een andere leuke activiteit, 
zoals schilderen, filmen, kleien, of allerlei 
spelletjes. Dus kom gezellig knutselen en 
spelletjes doen!
Wanneer: elke woensdagmiddag
Tijd v.a. 14.00 uur
Waar Wijkcentrum De Erker, Jan van 
Avennestraat 32
Kosten € 0,50 (incl. een glas limonade)

MEIDEN-CLUB
Iedere week is er alleen voor meiden (8 
t/m 12 jaar) van alles te doen. Sporten en 
knutselen, maar ook uitstapjes maken, 
modeshow lopen, dansen, toneel enz.. 
enz...
Wanneer: elke maandagmiddag
Tijd 16.00 – 17. 30 uur
Waar Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem 
Dreesplein 2
Kosten € 1,00 (incl. een glaasje limonade)

MINI-CLUB
Voor de jongere kinderen (4 t/m 8 jaar) is 
er de Mini- club. Je kunt er fijn sporten, 
knutselen, spelletjes doen en nog veel 
meer.
Wanneer: elke dinsdagmiddag
Tijd 15.30 – 17.00 uur
Waar Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem 
Dreesplein 2
Kosten € 0,50 (incl. een glaasje limonade)

Doe gezellig mee. Voor deze middagen 
hoef je je niet in te schrijven. Neem je 
vrienden en vriendinnen mee!

COMPUTERINLOOP
Wil je iets leren, moet je iets maken of 
speel je gewoon graag een spel op de pc? 
Wijkcentrum Dreesplein organiseert elke 
donderdag een computerinloop. 
Wanneer: elke donderdag
Tijd 15.30 – 16.15 óf 16.15 – 17.00 uur
Waar Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem 
Dreesplein 2
Kosten € 0,50 
Per groep is er plaats voor 7 deelnemers, dus 
kom op tijd.
Tip Koop alvast een plekje na de Instuif op 
woensdagmiddag!

K I N D E R PA G I N A
SPEELTUIN IN HET PARK
Op 1 november 2008 stopt Wilma van der Ven met haar werk bij de speel-
tuin. Zij was daar acht jaar beheerder. De speeltuin is een vereniging 
geworden die nu gaat draaien met alleen vrijwilligers. Nieuwland Nieuws 
bedankt Wilma hartelijk voor haar inzet. Zij heeft hier heel hard gewerkt en 
wij wensen haar veel succes in haar nieuwe baan bij Thuis Op Straat. 
Daar gaat zij de functie van gastvrouw vervullen.

Op zaterdag 20 september is er in de Speeltuin in het Park een groot 
kennismakingsfeest van 12.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn veel leuke attracties 
voor de kinderen. Voor de ouders is er een informatiekraam waar ze met al 
hun vragen terecht kunnen. 

Tot november is de speeltuin dagelijks 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur en op 
zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Op 
maandag en zaterdag is de speeltuin 
gesloten. In de wintermaanden is de 
speeltuin geopend op woensdagmiddag 
en zondagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur.

Wilma van der Ven neemt na acht jaar afscheid.



AGENDA

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

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

SONOR, Opbouwwerk Nieuwland
p/a Wonen en Leven
Nieuwe Damlaan 646
Mariam Tahtah: 06 416 59 956

Speeltuin in ’t Park
Dr. Schaepmansingel 51
Telefoon (010) 471 97 04

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

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

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 (TOS)
Rembrandtlaan 41a
Telefoon (010) 2734851

Turkse Vereniging Schiedam
Contactpersoon: Fatima Ergin
Telefoon (010) 426 41 68 / 
06 202 72 607

Wonen en Leven
Wijk- en bewonersverenging
Nieuwe Damlaan 646
Telefoon 06 383 70 797

Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
Unit Nieuwland
Telefoon (010) 204 51 01

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

STICHTING WELZIJN SCHIEDAM
WIJKCENTRUM DREESPLEIN
September
13 Nieuwland Life, 14.00-22.00 uur, toegang gratis

Oktober
4 Suikerfeest, 13.00-18.00 uur
12 Seniorenmiddag,  12.00 -18.00 uur
 Iftar maaltijd nog nader te bepalen, voor iedereen
16, 17, 18, 23, 24 en 25  Theaterstraat Parels van Nieuwland 

Creativiteit (start cursussen 1e week september)
Aquarelleren maandag 09.30-11.30 uur, € 90,00  (30 bijeenkomsten)
Glasgraveren woensdag 10.00-11.30 uur, € 30,00  (5 bijeenkomsten)
Haarvlechten donderdag 20.00-21.00 uur, € 15,00 (3 bijeenkomsten)

55+ (start curssussen 1e week september)
Contactpunt ouderen dinsdag 13.30-15.30 uur, € 45,00 (36 bijeenkomsten)
Countrydance maandag 11.00-12.00 uur, € 36,00 (36 bijeenkomsten)

Open Inloop Jongeren (hele jaar door)
11-15 jaar, dinsdag 15.00-17.00 uur, gratis
15+,  dinsdag 17.00-21.30 uur, gratis
10-15 jaar, woensdag 15.30-17.00 uur, € 0,50 per keer
15+, woensdag 19.00-21.30 uur, gratis

Kijk voor de wekelijkse activiteiten op www.welzijnschiedam.nl of vraag in het wijkcentrum naar 
het programma.

SENIORENWELZIJN
ONTMOETINGSCENTRUM DE 4 MOLENS
Dagelijks
Schaken, dammen, kaarten en rummykub, toegang gratis

Maandag t/m vrijdag
12.00 -13.00 eten, losse maaltijdbon € 5,70/ vaste klanten € 5,40
Biljarten 09.00-16.30 uur, € 0,20 (per 20 minuten)

Derde woensdag van de maand 
Bingo, 13.30 -16.00 uur, € 3,20 (6 ronden)

Tweede en vierde donderdag van de maand
Club actief, 13.00-16.00 uur, per keer € 1,00

Hele jaar door
Contactzondag, elke zondag 11.00-13.00 uur, toegang gratis
Koersbal, maandag 13.00-15.30, per keer € 2,50 
Visiteclub, woensdag 10.00-15.30 uur, per keer € 1,25 

September (start cursussen 1 of 2e week september)
Countrydansen, maandag 19.00-20.00 uur, per maand € 6,75 / Rotterdam-pas € 4,40
Damesbiljart, donderdag 19.00-22.00 uur, contributie via vereniging
Eindeloos, maandag 9.30-11.00 uur, per maand € 4,00
Koersbal, dinsdag 13.00-15.30, per keer € 2,50 
Quilten, maandag 09.00-11.00 uur, per keer € 0,50, eigen materiaal meenemen
Volksdansen, vrijdag 10.15-11.30 uur, per maand € 6,75 / Rotterdam-pas € 4,40
Yoga, dinsdag 10.30-11.30 uur, per maand € 8,80/ Rotterdam-Pas € 5,75
Biljarten, maandag, dinsdag, woensdag, 19.00-22.00 uur, contributie via vereniging
Bridgeclub, maandag en donderdag, 12.30-16.15 uur, contributie via vereniging
Turske taalles voor Turkse vrouwen, dinsdag, 09.00-11.00 uur en 11.15-13.15 uur, per maand € 4,00

Kijk voor alle overige activiteiten op www.seniorenwelzijn.nl of vraag in Ontmoetingscentrum 
De 4 Molens naar het programma.
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Om tien uur ’s morgens werd ze bij 
wijk- en bewonersvereniging ‘Wonen 
en Leven’ toegesproken door de 
voorzitter van deze vereniging, de 
heer Joop de Beer. Daarin memo-
reerde hij dat er bij de oplevering 
van Nieuwland in 1962 veel aan-
dacht aan de wijk werd besteed in 
het maandblad van de Schiedamse 
Gemeenschap. Toen werd Nieuwland 
beschouwd als een moderne wijk 
waar de gemeente met trots mee 
voor de dag kon komen. Nu, 45 jaar 
later, wordt het stedenbouwkundige 
idee van Nieuwland natuurlijk anders 
beoordeeld dan toen. “Daarom 
is Wijk- en bewonersvereniging 
‘Wonen en Leven Nieuwland’ blij met 
het Wijkactieprogramma Nieuwland”, 
aldus Joop de Beer.

HOLLANDSE NIEUWE
Het gezelschap vertrok vervolgens  
naar de buurtpost aan de P.J. 
Troelstralaan waar de minister door 
Chris van Putten van Buurtpreventie 
werd voorgelicht over de overlast 
bij metrostation Troelstralaan. Het 
gezelschap kreeg daarna op de 
openbare basisschool De Taaltuin 
een multiculturele lunch aangeboden 
die werd verzorgd door moeders van 
de leerlingen. De minister werd voor-
gesteld aan vertegenwoordigers van 
de diverse culturele organisaties.  
De kinderen presenteerden hun 
werkstukken, waaronder maquettes 
die voorstelden hoe zij hun buurt het 
liefste zien. Na afloop vertrok het 

gezelschap met de bus naar de  
Mgr. Nolenslaan. Daar werd zij 
hartelijk ontvangen door Ben 
Dubbeldam van Bureau voor 
Samenlevingsopbouw de Vijf.  
Ook sprak de minister met Tineke 
Berg, voorzitter van de winke-
liersvereniging Mgr. Nolenslaan, 
en met andere winkeliers. Bij de 
pas geopende ‘Vispecialist Van 
Nieuwland’ kreeg zij een heerlijke 
Hollandse Nieuwe aangeboden, en 
daarna maakte zij een wandeling op 
de Mgr. Nolenslaan langs diverse 
andere winkels. 

MOOIE PLANNEN
Vervolgens stond de opening van 
huiskamerproject ‘Het Puttertje’ op 
het programma, eveneens aan de 
Mgr. Nolenslaan. Dit is een ontmoe-
tingsruimte voor 65-plussers die er 
gekomen is op initiatief van mevrouw 
Riet Putters. Als ondersteuning van 
dit project schonk wijkvereniging 
‘Wonen en Leven’ een laptop aan 
‘Het Puttertje’. Samen met mevrouw 
Riet Putters knipte de minister een 
lint door, waarmee de opening een 
feit was. Het gezelschap en andere 
aanwezigen dronken hierna koffie 
of thee met een gebakje. Mevrouw 
Vogelaar bleek veel vertrouwen te 
hebben in deze wijk. Zij vertelde 
bijvoorbeeld dat zij gecharmeerd  
is van de inloop van Antillianen 
in Nieuwland in het wijkcentrum 
Dreesplein. Over de toekomst van 
de wijk zei zij dat er veel interes-

sante plannen zijn, zoals het leggen 
van contacten tussen alleenstaan-
den, het huisbezoek door mensen 
van ouderenwerk, de huis-aan-huis 
contacten die welzijnswerkers gaan 
afleggen, de komende woningverbe-
teringen, de samenwerking tussen 
meerdere scholen en de positie-
verbetering van kansarmen en 
werklozen.

PRACHTWIJK
Na dit vragenhalfuurtje vertrok de 
minister naar verzorgingstehuis 
Schiewaegh. Na een korte toespraak 
van wethouder Maarten Groene 
ging men over tot ondertekening 
van de overeenkomst over het 
Wijkactieprogramma. De komende 
tien jaar krijgt Nieuwland geld van 
Woonplus, de gemeente en het Rijk 
met als doel van Nieuwland een 
prachtwijk te maken. Een miljoen 
euro uit dit budget is bedoeld voor 
programma’s die door de bewoners 
van Nieuwland zelf bedacht worden.

WORDT VERVOLGD
De afsluiting was een gezellige 
borrel met genodigden en met 
bewoners van het tehuis. Daarna 
nam de minister afscheid van ieder-
een waarbij zij beloofde om volgend 
jaar terug te komen voor een her-
halingsbezoek. Zij liet weten dat zij 
van mening is dat zij en de komende 
bewindslieden daar de komende tien 
jaar mee door moeten gaan.

Maandag 7 juli 2008 bracht minister 
Ella Vogelaar een bezoek aan 
Schiedam. Na Schiedam Oost al 
in de vroege ochtend te hebben 
bezocht, was Nieuwland aan de 
beurt. Daar bezocht zij tal van inte-
ressante locaties. Tegen de avond 
ondertekende zij samen met wet-
houder Maarten Groene de over-
eenkomst over Wijkactieprogramma 
Nieuwland (WAP).

MINISTER VOGELAAR ONDER DE INDRUK

Hoog bezoek aan Nieuwland


