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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 yerlileri  

tarafından düzenlenip yine 

semt yerlilerine 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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Nieuwland Life mooie afsluiting zomer
NIEUWLAND’S GOT TALENT 
Op zaterdag 13 september vond de zesde editie plaats van het Nieuwland Life-
Festival. En ook dit keer was het weer een gezellig en kleurrijk evenement waaruit 
weer eens duidelijk blijkt:  Nieuwland bruist. Een kleine terugblik.

Het festival werd geopend door wethouder 
Yorick Haan en Karin van Dreven, directeur van 
Woonplus. De presentatie werd verzorgd door 
Jack Kerklaan en Ilse van Enkhuizen van Radio 
Rijnmond.  Er was weer van alles te doen; een rom-
melmarkt, een gezellig terras met muziek, kinder-
activiteiten, de wereldkeuken van buurtbewoners 
en in de middag ook een talentenjacht onder de 
titel: ‘Nieuwland ’s got talent’. En talent hebben we 

gezien! Van virtuozen op piano of conga, tot aan 
majorettes en line-dancers. De winnares werd uit-
eindelijk Karina (12 jaar).  Daarna waren er muziek- 
en dansoptredens variërend van folklore tot break-
dance en in de avond was er een spetterend dans-
feest met zanger Andrew Dean. Het bleef nog lang 
gezellig op het plein en daarmee is Nieuwland Life 
een mooie afsluiting geworden van de zomer!

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.

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 info@nieuwland-schiedam.nl
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Het Wijkactieprogramma 
Nieuwland is in samen-
spraak met bewoners, 
ondernemers en part-
ners opgesteld door de 
gemeente Schiedam 
en woningcorporatie 
Woonplus Schiedam, in 
het kader van de ‘40-wij-

ken-aanpak’. Die betrokkenheid van bewoners en 
ondernemers is onmisbaar gebleken. Zij hebben 
van meet af aan flink meegewerkt aan de ontwik-
keling van het WAP, en voortdurend ideeën aange-
dragen.
Het WAP is maar liefst door 22 partijen in de 
wijk ondertekend, dus je kunt er zeker van zijn 
dat de plannen écht breed gedragen worden in 
Nieuwland. 

Landelijke erkenning
Op de Kwaliteitskaartenwaaier Bewoners-
participatie Krachtwijken scoorde Nieuwland 
een zeven. Deze waaier wordt samengesteld 
door het Landelijk Samenwerkingsverband 
Aandachtswijken (LSA), een onafhankelijk, lan-
delijk bewonersplatform. Nieuwland kreeg dit 
mooie rapportcijfer, juist vanwege deze intensieve 
samenwerking tussen bewoners en ondernemers, 
gemeente en Woonplus. Een mooie opsteker dus 
voor alle partijen.

Nieuwe initiatieven
Dat Nieuwlanders met onverminderd enthousias-
me betrokken willen blijven bij de wijk en het 
Wijkactieprogramma bleek wel uit de grote belang-
stelling voor het bewonersoverleg van woensdag 
29 oktober bij Scholengemeenschap Schravenlant.
Ruim 150 bewoners kwamen naar de bijeenkomst 
die door gemeente en Woonplus werd georgani-
seerd om hen bij te praten over het verloop en de 
verdere uitvoering van het WAP. Voor de komende 

vijf jaar staat een flink aantal nieuwe projecten 
op stapel, o.a. gericht op jeugd, scholing en inbur-
gering. Ook komt er een Centrum voor Jeugd en 
Gezin, wordt er een Wijkzorgteam opgestart en 
komt er anderhalf miljoen extra beschikbaar voor 
de openbare ruimte. 

Prijsvraag
Tijdens de avond mochten bewoners ideeën aan-
dragen voor de wijk. Door een gelegenheidsjury 
bestaande uit enkele bezoekers werd het beste 
idee van de avond beloond met een tegoedbon van 
10.000 euro voor de uit-
voering van het idee. 
Het winnende idee 
betrof het scheppen 
van meer mogelijkhe-
den voor jongeren en 
kinderen om te kunnen 
sporten. Deze voucher 
werd op zaterdag 1 
november in Utrecht 
aan de winnares uitge-
reikt door Ella Vogelaar, 
die toen nog minister 
van Wonen, Wijken en 
Integratie was. In totaal was er voor Nieuwland dit 
jaar 180.000 euro beschikbaar om te besteden aan 
zulke tegoedbonnen. Woonplus vult dit bedrag aan 
als dat nodig is.

Aan de slag
Nu Nieuwland blijkbaar bovengemiddeld scoort 
qua participatie en betrokkenheid, is er natuurlijk 
geen enkele reden om tevreden achterover te leu-
nen. Integendeel; nu alle betrokkenen weten hoe 
het moet, zal Nieuwland op de ingeslagen weg ver-
der gaan. Veel van de programmaonderdelen van 
het Wijkactieprogramma (WAP) zijn dit jaar opge-
start en het zal niemand verbazen dat er  
binnenkort meer zullen volgen. 

Nieuwland scoort landelijk met participatie en betrokkenheid

Grote opkomst WAP-avond
Nieuwlanders zijn zeer betrokken bij hun wijk. Ze denken en werken 
intensief mee aan het Wijkactieprogramma Nieuwland (WAP) en 
dat is niet onopgemerkt gebleven. Nieuwland presteert goed vol-
gens de landelijke criteria die zijn opgesteld voor aandachtswijken.
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‘Parels van Nieuwland’ groot succes
AVOND VOL VERRASSINGEN

“De wandeling startte om 20.00 uur in het wijk-
gebouw Dreesplein, waar het publiek in groepjes 
van acht verdeeld werd,” vertelt Sati. “Al meteen 
belandden we in het eerste theaterstuk: een scène 
over bureaucratie waarbij wij als publiek, nog 
voordat we er erg in hadden, zelf meespeelden. We 
kregen een nummer en werden vervolgens van het 
ene naar het andere loket gestuurd. In het echte 
leven duidelijk een reden voor irritatie, maar bij 
ons werkte het al meteen op de lachspieren. Een 
gids ving ons hierna op en we liepen door naar 

Plus, de supermarkt. Daar kregen we verschillende 
sketches te zien; waarin verschillende vrouwen 
(o.a. een dove vrouw) vertelden over opvoeding en 
hun jeugd. Verspreid door de winkel lagen bordjes 
met allerlei woorden over deze thema’s. Van de 
Plus  liepen we de Nolenslaan over. Ik liet net alles 
bezinken toen er drie auto’s luidruchtig langs ons 
kwamen rijden met keiharde rap en de ramen open. 
Voor velen een grote ergernis, maar wij moesten 
nu zelfs instappen!”

KIJK OP DE WIJK
De colonne reed naar een volgende plek in 
Nieuwland. In een hofje stonden enkele jongeren 
met een grote tv op een stapel boeken. Sati: “We 
kregen in een soort documentaire hun bevindin-
gen, hun irritaties en hun kijk op de wijk en op de 
Nieuwlandse multiculturaliteit voorgeschoteld. 
Duidelijke boodschap was: ‘Het is niet vreemd om 
in je eigen taal boodschappen te kunnen doen’. 
Vervolgens stapten we weer in de auto’s en kwa-
men we in de Klaas Katerbuurt terecht. Daar 
schrok het gezelschap zich rot;  Een paar jongens 
kwamen op de auto’s afrennen en rukten een por-
tier open. Een beetje beduusd kwamen we in het 
portiek aan waar we twee films te zien kregen, 
afgespeeld op de muur; in de ene een dans van 
jongeren op het terrein van Utopia. Vervolgens een 
korte film over het dagelijks leven van jongeren. 
Erg indrukwekkend. We werden alweer opgeschrikt 
door  ruziënde jongens die naar beneden kwamen. 
Wij moesten zelf naar boven en kwamen ‘bij toe-
val’ bij een verjaardag terecht van iemand met een 
illegale wasserette. De armoede was er duidelijk 
vanaf te lezen en de verjaardag werd ook nog eens 
afgeblazen door de man des huizes. Treurnis alom 
dus. We kregen nog een denderende straatdans-
show (vanwege het slechte weer in wijkcentrum 
Dreesplein, maar aanvankelijk bedoeld op metro-

Van16 t/m 25 oktober konden buurtbewoners een bijzondere theatrale wandeling 
maken door hun wijk. Onder de noemer ‘Parels van Nieuwland’ speelden enkele 
Nieuwlanders, jong en oud en met verschillende culturele achtergrond op vijf  
locaties korte theaterstukken over onderwerpen die in Nieuwland actueel zijn: 
geld, groei en jongeren. Sati Veraan, opbouwwerker bij Sonor doet verslag.



Wendy is inmiddels 
zo’n tien jaar poli-
tieagent en heeft 
ervaring opgedaan 
in verschillende 
functies en ook in 
heel verschillende 
wijken. “Ik heb tot 
half juli gewerkt in 

Rotterdam-Zuid. Daar krijg je echt te maken met de 
grote steden problematiek. Daarvoor heb ik ondermeer 
op de Zuid-Hollandse eilanden gewerkt; in Voorne 
(bureau Hellevoetsluis), Putten (bureau Spijkenisse) 
en Goeree-Overflakkee (bureau Middelharnis). Daar 
kom je natuurlijk andere problemen tegen. Minder cri-
minaliteit, maar wel meer zware verkeersongevallen. 
Nu wilde ik graag buurtagent worden in een wijk waar 
je van alles tegenkomt. Nieuwland is zo’n wijk. Er is 
hier een grote diversiteit aan inwoners en ook aan pro-
blematiek. Je hebt hier wel de problemen van de grote 
stad, maar tegelijk ook een dorpse sfeer. Dat spreekt 
mij persoonlijk aan.”

Prachtwijk
De buurt die Wendy, samen met een collega onder 
haar hoede heeft genomen is Nieuwland-Noord -

West. Haar wijk wordt 
begrensd door de Nieuwe 
Damlaan, de Burgemeester 
van Haarenlaan tot en 
met het tuinhuizencom-
plex, de Hargalaan en de 
Margriethal. Wendy vindt 
het een fijne buurt waar veel 
positiefs gebeurt. “Ik ben 
hier vooral bezig met antici-
peren. Kijken dus naar waar 
problemen eventueel kun-
nen ontstaan. De afgelopen 
maanden heb ik al veel con-
tacten gelegd met wijkpart-
ners, instellingen, ondernemers en buurtbewoners. De 
buurt weet mij inmiddels wel te vinden en buurtbewo-
ners spreken mij ook aan op straat. Dat vind ik belang-
rijk. Nieuwland is een Prachtwijk, en samen kunnen we 
er ook voor zorgen dat dit zo blijft.”

BUURTAGENT WENDY BARON VOELT ZICH THUIS IN NIEUWLAND

Even voorstellen...

‘Parels van Nieuwland’ groot succes
station Parkweg) en dat was meteen de mooie afsluiting 
van de theaterstraat in Nieuwland.” 

IN DE HUID VAN EEN ANDER
Onderwerpen als armoede, jongeren en opvoeding zijn 
duidelijk in beeld gebracht; en dan ook nog door buurtbe-
woners zelf. Sarah Hamel, een van de spelers: “Het was 
een bijzondere ervaring voor ons. Toneel spelen gaf ons de 
gelegenheid in de huid van een ander te kruipen, anders 
te denken en anders te doen. Het was de eerste keer dat 
wij toneel speelden, maar het zal zeker niet de laatste 
keer zijn.” Sati voegt toe: “Als ik naar de spelers kijk zijn 
er zeker Parels van Nieuwland gevonden en ook andere 
talenten in de wijk. Ik heb een geweldige inspirerende the-
ateravond gehad. Kortom: voor herhaling vatbaar.“ 

Sinds half juli is Wendy 
Baron het wijkteam 
van de politie in Nieuw-
land komen versterken. 
Nieuwland is typisch een 
wijk waar zij zonder aar-
zelen voor kon kiezen.

Nieuwland Nieuws — december 2008 pagina 5

U kunt altijd bellen om een afspraak te maken. 

Dit kan via het algemene nummer  0900-8844. Het call-

center geeft de afspraak aan de wijkagent door. 

Bureau Schiedam, Bijdorpplein 1, 3118 JE  Schiedam 



Nieuwland Nieuws — december 2008 pagina 6

Het feest vond plaats in Theater aan de Schie en 
werd georganiseerd door Stichting Azhar en SWS 
Welzijn. Er waren vele bekenden uit Nieuwland 
en de rest van Schiedam, en diverse Schiedamse 
organisaties hadden een stand op het festival. 
De hele avond waren er optredens en konden 
de ca. 450 bezoekers genieten van Marokkaanse 
hapjes en drankjes. Het festijn werd om vijf uur 
geopend met rap en beatboxing door dr. Johnny 
Love en MC Aldrin, waarmee ze de zaal vast 
opwarmden voor de show van twee buikdanseres-
sen. Breakdancecrew Xclusivez gaf vervolgens 
ook een geweldig optreden. Aan het eind van de 
act deed Morad Aissati zelf ook nog even mee. Hij 
praatte, samen met Leila, de hele avond aan elkaar. 
Daarnaast verzorgde hij, samen met dj Kid Kaio, de 
muziek op het feest.

FLITSENDE MODESHOW
In de Marokkaanse modeshow die volgde, kwamen 
prachtige japonnen voorbij, uitgevoerd in glan-
zende stoffen met felle kleuren en borduursels. 
De drie bruidsjaponnen in roze, rood en blauw 
vormden wel het hoogtepunt. De vijftien modellen 
waren weliswaar geen professionals, maar deden 

het geweldig. Na de pauze was er een optreden 
van Mimoun Rafroua. Dit was zijn tweede optreden 
in Schiedam; het vorige dateerde al van 2005. En 
ook nu zette hij weer de boel op stelten. Al met-
een bij het eerste nummer danste iedereen mee in 
de gangpaden van de theaterzaal. Na een tweede 
pauze kwam er een powerpoint-presentatie over de 
door Nieuwland geadopteerde school in Marokko. 
Op deze school zit ook een elfjarig meisje dat door 
brandwonden is verminkt. De opbrengst van de cd’s 
die in de pauze verkocht werden ging in zijn geheel 
naar een fonds voor o.a. haar hersteloperaties.

ZAAL OP ZIJN KOP
Het laatste optreden deze avond werd verzorgd 
door Rachid Kasmi. Was de muziek van Mimoun 
nog redelijk romantisch met vier muzikanten; 
Rachid bracht Marokkaanse popmuziek en zette 
met zijn negenkoppige band de zaal in vuur en 
vlam. En daarmee kwam een daverend einde aan 
weer een succesvol evenement in Schiedam.

PROEVEN VAN MAROKKAANSE CULTUUR

Marhaba Maroc 
Zaterdag 23 november vond voor de tweede keer ‘Marhaba Maroc’ 
plaats. Een festijn waarbij de Marokkaanse cultuur, kunst en 
geschiedenis centraal staan.  

Voor wie na het zien van de modeshow op Merhaba Maroc interesse heeft in de geshowde kleding, kan hierover Stichting Azhar benaderen (zie adressen op pagina 11).Wie meer Marokkaanse kunst en cultuur wil proeven kan tot en met januari terecht in de bibliotheek in Noord. Daar is de ten-toonstelling Focus Marokko te zien, met ondermeer aardewerk, textiel en sieraden. 
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In september zijn wij gestart met Samen Buurten. 
Dit maakt deel uit van het project ‘Achter de 
Voordeur’ van het Wijkactieplan Nieuwland. Op 
16 oktober was de feestelijke aftrap in de vorm 
van een buurtontbijt waarbij alle bewoners van 
de ‘Samen Buurten-buurt’ waren uitgenodigd 
(Loeffstraat, Albardastraat, De Wildestraat, De 
Meesterstraat en de tussenliggende blokken van 
de Nolenslaan.)
Het ontbijt was gezellig en goed bezocht. De sfeer 
was positief en veel mensen raakten met elkaar en 
met projectmedewerkers aan de praat. De onder-
werpen varieerden van de lekkere broodjes tot seri-
euze onderwerpen als pestgedrag onder kinderen 
in de buurt, gevoelens van onveiligheid, speelplek-
ken en hangjongeren.

MENING VAN BEWONERS
In de derde week van oktober zijn de huisbezoeken 
in de buurt begonnen. Wij merkten al snel dat het 
goed is om de eerste kennismaking bij het buurt-
ontbijt te laten opvolgen door een persoonlijk 
gesprek. Er is dan meer gelegenheid om te praten 
over wat bewoners opmerken, hoe ze dat beleven 
en wat ze daarvan vinden. Ook is er gelegenheid 
om in te gaan op persoonlijke vragen en ideeën. De 
medewerkers van Samen Buurten hebben inmid-
dels met bewoners van ongeveer dertig adressen 
gesproken. Bij veel mensen werden ze gastvrij ont-
vangen. Zij voelden zich zeer welkom. De meeste 
bewoners stellen de belangstelling op prijs en 
vinden het prettig dat er naar hun mening wordt 
gevraagd. In de gesprekken gaat het vaak over hoe 

het beter kan voor de bewoners zelf en voor de  
wijk. We hebben gemerkt dat bewoners regelmatig 
vragen hebben over financiële zaken, opleiding 
of werk en over vocht- en verwarmingsproble-
men. Ook zijn veel bewoners niet goed bekend 
met het aanbod van verschillende organisaties 
in de wijk. Het is goed om dan te kunnen vertel-
len dat er mogelijkheden zijn bij bijvoorbeeld het 
buurthuis, Perspectief, Sociale Raadslieden, de 
Formulierenbrigade, afdelingen van de gemeente 
zoals de Werkmakelaars en bij Woonplus. 

MEER CONTACT
Wat ons is opgevallen, is dat veel bewoners  
weinig contacten hebben in de buurt. Er is vaak 
wel een idee van wie de nabije buren zijn, maar 
hoe zij heten en wat zij doen is minder bekend. 
Dat is natuurlijk jammer. Immers, als je elkaar wat 
beter kent dan vergroot dat het gevoel van veilig-
heid. Bovendien is het fijn om een helpende hand 
te kunnen krijgen of toesteken. Het is ook leuk om 
met iemand mee te denken als dat nodig is. Samen 
Buurten hoopt met haar inspanningen bij te kunnen 
dragen aan de verbetering van de contacten in de 
buurt. Daarover in het volgende Nieuwland Nieuws 
meer...

BUURTONTBIJT GROOT SUCCES

Samen Buurten wil bijdragen aan 
onderlinge contacten 

SAMEN BUURTEN NIEUWLAND

Projectleider: Marieke Veldhuijzen van Zanten

telefoon 010 - 246 74 33.
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Hoe heb je je terugkomst ervaren? Ik ben goed 
ontvangen door iedereen hier in Nieuwland. Het 
voordeel was dat ik de bewoners, organisaties 
en de buurt ken. Toch kom je wel weer een beetje 
blanco binnen. Je hebt even de tijd nodig om in te 
werken. Maar Nieuwland is een leuke wijk om te 
werken. 

Wat vind je van de mensen die weggaan zoals 
Ellen? Heel jammer. Naast Ellen Bergwerff  
(SONOR), gaan Jeffrey Davidsz (Woonplus), 
Daphne Kunst (Gemeente Schiedam), Sigrid Matla 
(Woonplus) en niet te vergeten enkele vertrouwde 
gezichten van de complexbeheerders van woonplus, 
ook de wijk verlaten. We zullen hen enorm missen, 
dat zeker. 

Wat is de kracht van de wijk? De kracht van de 
wijk is de betrokkenheid van zowel de bewoners als 
de organisaties. Hierdoor is er een goede samen-
werking wat best uniek te noemen is. Neem bijvoor-
beeld Nieuwland Live; vanaf de voorbereidingen tot 
de daadwerkelijke uitvoering is iedereen betrokken 
en enthousiast. 

Naast de personele verschuivingen gaat er op wijk-
niveau ook veel veranderen. De bewoners kunnen 
hun ‘dromen’ realiseren met de WAP-gelden. Wij 
zijn er om juist die dromen boven water te krijgen 
en waar mogelijk uit te laten voeren. 

Op 23 september kwamen onge-
veer 100 buurtbewoners naar de 
Iftar-maaltijd (de maaltijd waar-
mee het vasten na zonsonder-
gang onderbroken wordt) op het 
Dreesplein. Onder hen ook  bur-
gemeester Wilma Verver-Aartsen 
en de Turkse imam Zekeriya 
Budak die een uitleg gaf over de 
Ramadan. Er heerste een gezel-
lige en ongedwongen sfeer. Ook 
tijdens het Suikerfeest op 4 okto-
ber trok het plein vele bezoekers. 
Er waren ruim honderd ouders 
met kinderen en er was van alles 

te doen: van workshops mozaïek 
tot en met de ‘Suikerzoete Disco’ 
waarbij, hoe kan het ook anders, 
snoepgoed centraal stond.

Seniorenmiddag
Op 12 oktober was er een seni-
orenmiddag in wijkcentrum 
Dreesplein. De organisatie was 
in handen van Christine Pauw 
van SWS Welzijn. Zo’n 150 oude-
ren genoten van het optreden 
van het Shantykoor ‘Albatros’; 
iedereen zong uit volle borst mee 
met de zeemansliederen. Dit koor 

is opgericht in 1998 en bestaat 
uit dertig leden, waarvan een 
aantal een instrument bespeelt, 
zoals accordeon, banjo, gitaar en 
drums. Hun repertoire bestaat 
uit shanties en daaraan verwante 
liederen in het Nederlands, 
Engels en Duits. Kortom, voor 
elk wat wils. Voor degenen die 
er zin in hadden was er nog een 
Chinees buffet na afloop. Nu is 
het wachten op de volgende seni-
orenmiddag. Hopelijk zit de zaal 
opnieuw zo vol met enthousiaste 
ouderen.

Activiteiten voor jong en oud

Levendig Dreesplein
De afgelopen maanden zijn er weer veel activiteiten georganiseerd op het 
Dreesplein. Veel Nieuwlanders hebben daar aan deelgenomen en maakten  
kennis met buurtgenoten. Tenslotte geldt nog altijd...: “een goede buur is beter 
dan een verre vriend”. 

Terugkomst Sati

Ik wens iedere bewoner een 
prachtige kerst toe en een 
gelukkig Nieuwjaar.  Sati (35 jaar), 
afkomstig uit Turkije.
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Na vele jaren van plezier moes-
ten wij op 8 oktober jl. afscheid 
van haar nemen. En dat was 
niet makkelijk. Tijdens een 
gezellig feestje wensten we 
Ellen Bergwerff alle goeds, al 
moesten we tegelijkertijd bij 
het zien van de beelden (op het 
projectiescherm) uit het rijke 
verleden met Ellen, soms ook 
een traantje wegpinken.

Ellen, jouw aanwezigheid was 
voor ons als de zon in Afrika; 
die altijd maar blijft schijnen. En 
daardoor vonden de Antillianen 
jou te gek, de Marokkanen werden 
verliefd, de Turken wilden met je 
trouwen en de Nederlanders lie-
pen met je weg. Jouw uitstraling, 
passie, doorzettingsvermogen, 
charisma en jouw geweldige lach 
waren jouw wapens. Als je te laat 

kwam compenseerde je dat met 
een lach, als je iets vergat nam 
jouw charisma het over, en als je 
dan te veel hooi op je vork nam 
was jouw doorzettingsvermo-
gen jouw redding. Als iets niet 
geregeld was op een festival of 
andere activiteit dan kwam jouw 
passie goed van pas en als ieder-
een chagrijnig was of het niet 
meer zag zitten, dan kwam jij met 
jouw uitstraling om iedereen te 
herenigen en er weer nieuw leven 
in te blazen.

Kortom Ellen, je was de rots van 
Nieuwland en een mens met het 
hart op de goede plek. Je hebt 
een hoop gegeven en zelf weer 
een hoop geleerd van anderen. Je 
hebt mensen op sleeptouw geno-
men en zij in hun plaats stonden 
altijd voor je klaar. Zo zie je maar 

weer: vriendschap is niet alleen 
in je vriendenkring maar ook op je 
werk te vinden. 

Wij danken je voor alles wat jij 
voor ons hebt betekend en wij 
als Nieuwlanders zijn er trots op 
dat de beste opbouwwerker van 
Nederland bij ons werkte. Want 
je kwam om te verkennen maar 
bleef lang genoeg om vele dingen 
te kunnen overwinnen en verliet 
met een gerust hart jouw stoel bij 
Wonen en Leven. En dat is een-
maal, tweemaal en driemaal Ellen. 
‘We will always miss you’.
Bedankt voor alles en wij wensen 
je veel geluk in je nieuwe baan.
Alison Martis

> het Vlietland Ziekenhuis op 30 december a.s. gaat verhuizen naar de nieuwe locatie vlakbij 

 station Schiedam-Nieuwland? 

> Daphne Kunst een andere functie krijgt en dus geen Wijkoverleg meer zal voorzitten?

> Ellen Bergwerff inmiddels bij SONOR vertrokken is en Sati Veraan weer terug is bij SONOR?

> De Parels van Nieuwland een succes was en wij een toneelclub willen oprichten? 

 En dat u zich kunt aanmelden als u interesse heeft? (via SONOR)

> Dat er een Buurtlink-website bestaat, waarop ook berichten over Nieuwland te vinden zijn?  

> Dat Nieuwland binnenkort een eigen website heeft waarop nog meer nieuws te lezen is?

 www.nieuwland-schiedam.nl

> Dat er weer een dag van de DIALOOG is geweest?

> Dat er voor Nieuwland een nieuwjaarsreceptie georganiseerd wordt op 8 januari?

 Ellen, 
dankjewel!

WIST
U DAT?



ADRESSEN IN 
NIEUWLAND

Banadiri
Email: banadiri@hotmail.com

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage Gretelaan 263
Complexbeheerder: Dennis 
Ingenkamp (per 1 januari Patrick van 
Waart)
Telefoon (010) 426 63 23

Buurtpost Nolenslaan
Minister Donkerstraat  11
Complexbeheerder: Eric Govaart  
(per 1 januari Ton Robbe)
Telefoon (010) 246 93 56

Buurtpost Troelstralaan
Troelstralaan 83
Complexbeheerder: Harry Nagel
(per 1 januari Eric Govaart)
Telefoon (010) 449 22 03

Communicatiebureau Nieuwland
Nieuwe Damlaan 760 
Telefoon (010) 246 74 33 
info@nieuwland-schiedam.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

K I N D E R PA G I N A
Vol verwachting klopt ons hart...
In Wijkcentrum Dreesplein is het elk jaar weer een drukke boel met de feest-
dagen. Op 30 november begon het met het Intercultureel Sinterklaasfeest. 
Bijna honderd kinderen zaten op zondag vol verwachting in de grote zaal. 
Eerst kwam er een clown die grapjes vertelde en de kinderen helemaal in 
beweging bracht. Daarna kwam Nasreddin Hodja* met zijn assistenten. Toen 
kwam natuurlijk Sinterklaas* met zijn pieten. De Hodja en Sinterklaas zien 
elkaar niet zo vaak, dus ze vonden het heel gezellig om elkaar weer te ont-
moeten in Nieuwland. Zij hadden ook nog wat lekkers meegenomen. Daarna 
konden de kinderen nog lekker knutselen en prachtig geschminkt worden. De 
meeste kinderen gingen daarna naar huis, maar de tieners bleven nog. Zij gin-
gen naar de Walvisch om te bowlen. Een heel gezellige dag dus.

Op dinsdag 2 december kwam Sinterklaas opnieuw naar Wijkcentrum 
Dreesplein. Alle kinderen mochten naar voren komen bij de Sint en kregen 
een kado. Dat was wel heel spannend, maar ook erg gezellig. 

Het is nog lang niet afgelopen met feesten. Op zaterdag 20 december kun je 
weer naar het Dreesplein komen voor allerlei leuke activiteiten.
Kijk voor het programma op www.swswelzijn.nl.

* 

Nasreddin Hodja is heel geliefd. 

Hij werd geboren als zoon van een 

imam en was als kind al heel slim, 

maar ook grappig. Hij heeft 

heel veel mensen geluk en 

vreugde geschonken.

* 

Sint Nicolaas woont in Spanje. Hij 

werd geboren in Turkije en steunde 

de arme mensen door hen heel veel 

van zijn geld te schenken. Elk jaar 

komt hij nu met zijn helpers, de 

zwarte pieten om kadootjes te 

brengen voor de kinderen.



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
Sati Veraan  
Telefoon 06 432 35 976

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) 273 48 51

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
December 2008
20 Kerst-Inn 10.00-16.00 uur
20 Rommelmarkt 10.00-15.00 uur, tafelhuur € 8,00 + borg
20 Dansavond 20.00-23.30 uur, € 1,00 
23 Wijk-Kerstontbijt, 10.00-12.00 uur, gratis, van te voren aanmelden
 Kerstbraderie Mgr. Nolenslaan, datum nog niet bekend
 
Januari 2009 
8 Nieuwjaarsreceptie Nieuwland
18 SMS Voetbaltoernooi, van17.00-22.00 uur Sporthal Margriet, 
 Inlichtingen: Alison Martis, telefoon 06 486 75 638
24  Dansavond 20.00-23.30 uur, € 1,00

Creativiteit 
Aquarelleren, maandag 09.30-11.30 uur, € 90,00 (30 bijeenkomsten) 
Turks volksdansen , maandag 20.00-21.30 uur, € 90,00 (36 bijeenkomsten)
Wokgroep, maandag 17.00-21.00 uur (10 bijeenkomsten)
N.L.P., maandag 19.30-21.30 uur, € 50,00 (10 bijeenkomsten)
Countrydance, maandag 11.00-12.00 uur, € 36,00 voor het hele seizoen, € 3,50 per keer
Ontmoeting, maandag 09.00-22.00 uur

Computeractiviteiten beginners, dinsdag 09.30-11.00 uur, € 40,00 (10 bijeenkomsten)
Computeractiviteiten voor gevorderden, woensdag 19.30-21.00 uur, € 40,00 (10 bijeenkomsten)
Intercultureel koken, vrijdag 09.00-11.00 uur, € 25,00 (5 bijeenkomsten)
Internetten, maandag 19.00-22.00 uur, € 5,00 per 10 uur

55+
Contactpunt ouderen, dinsdag 13.30-15.30 uur, € 45,00 (36 bijeenkomsten)
LET OP op donderdag 09.30-11.30 uur op de NIEUWE DAMLAAN

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
Computerinloop, donderdag 15.30-16.15 of 16.15-17.00 uur, 8-12 jaar, € 0,50 per keer
Meidenclub, 8-12 jaar,maandagmiddag 16.00-17.30 uur, € 1,00 per keer, met een glaasje limonade
Instuif, elke woensdagmiddag 13.30-15.00 uur, € 0,50 per keer, met een glaasje limonade
Kleding maken, woensdagochtend en vrijdagochtend, 09.30-11.30 uur, € 12,00 per maand, 
 vanaf 18 jaar en ouder, inschrijven bij balie
Internationale vrouwengroep, dinsdag 09.00-11.30 uur, € 5,00 per maand, 
 vanaf 18 jaar en ouder, inschrijven bij balie
Kijk voor de wekelijkse activiteiten op www.welzijnschiedam.nl 
of vraag in het wijkcentrum naar het programma.

SENIORENWELZIJN
ONTMOETINGSCENTRUM DE 4 MOLENS
Biljarten dames, donderdag 19.00-22.00 uur, contributie via vereniging
Biljarten, maandag, dinsdag en woensdag, 19.00-22.00 uur, contributie via vereniging
Bridgeclub, maandag en donderdag 12.30-16.15 uur, contributie via vereniging
Koersbal, dinsdag 13.00-15.30 uur, € 2,50 per keer
Yoga, dinsdag 10.30-11.30 uur, € 9,25 per maand, Rotterdam pas € 6,00 
Volksdansen, vrijdag 10.15-11.30 uur, € 6,10 per maand, Rotterdam pas € 4,60 Quilten, maandag 
09.00-11.00 uur, € 0,50 per keer, eigen materiaal meenemen
Schaken, dammen, kaarten en rummykub, elke dag, toegang gratis
Kijk voor alle overige activiteiten op www.seniorenwelzijn.nl of vraag in 
Ontmoetingscentrum De 4 Molens naar het programma.
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De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats 
de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel.
Mail de oplossing vóór 15 januari naar: info@nieuwland-schiedam.nl of stuur deze naar 
Communicatiebureau Nieuwland, Nieuwe Damlaan 760, 3118 AC Schiedam.
Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon verloot. 
  

Woordzoeker
Appelflappen                              
Bewonersparticipatie
Bewonersvereniging                  
Buurtontbijt                                 
Champagne
Formulierenbrigade                      
Groene Brigade                           
Hodja                                       
Huisbezoeken                            
Instuif                                 
Jongeren                               
Kaars                                  

Kerstboom
Leefbaarheid
Marhaba Maroc 
Nieuwland Life
Opboksen
Parels van Nieuwland
Piek
Seniorenmiddag
Seniorenwelzijn
Sinterklaasfeest
Sociale Samenhang
Sonor

Strickledepark
Supermarkt
Theater aan de Schie
Vouchers
Vrede
Vuurwerk
Witte Kerst
Woonplus
Wijkactieplan
Wijkoverleg
Wijkzorgteam

De redactie 

van Nieuwland 

Nieuws wenst alle 

bewoners fijne feest-

dagen en een 

voorspoedig 

2009!   


