
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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Plannen voor Utopia

In september 2008 heeft de gemeente een sloop-
vergunning afgegeven onder voorbehoud dat het 
sloopplan zou worden goedgekeurd. De nieuwe 
aannemer heeft dit sloopplan nu bij de gemeente 
ingediend. Na goedkeuring zal medio mei 2009 ver-
der worden gegaan met de sloop. In 2010 kan dan 
gestart worden met de woningbouw.

Nieuwe plannen
Het oorspronkelijke plan was om van de oude kar-
tonnagefabriek een woongebouw te maken. Van de 
twee stenen bouwlagen zou de bovenste verwij-
derd worden, om er daarna drie woonlagen in hout-
skeletbouw aan toe te voegen. Op deze manier zou 
ruimte ontstaan voor de bouw van 134 woningen, 
met een grote variatie aan woningtypes. Helaas 
was er te weinig belangstelling voor deze koop-
woningen. Het oude plan voor Utopia ging daarom 

helemaal van tafel. Momenteel wordt opnieuw 
gekeken naar wat er mogelijk en wenselijk is op 
deze locatie. De plannen zijn nog niet definitief, 
maar het idee is om er in de toekomst 66 eenge-
zinswoningen te bouwen.

COLOFON
Nieuwland Nieuws is 
een uitgave van, voor en 
door bewoners en mede-
werkers van gemeente 
Schiedam, Woonplus, 
politie, SWS Welzijn  
en alle andere organi- 
saties in Nieuwland.

Communicatiebureau Nieuwland 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 een mailbericht sturen naar info@nieuwland-schiedam.nl U kunt ook 
een briefje sturen naar Communicatiebureau Nieuwland, Nieuwe Damlaan 760, 3118 AC  Schiedam.
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Het werk op het voormalige terrein van de oude kartonnagefabriek nabij het 
Schuttersveld gaat binnenkort weer verder. Door het faillissement van de sloper heeft 
het werk enige tijd stil gelegen. Het werk is opnieuw aanbesteed en de opdracht is nu 
verleend aan een andere aannemer.

Rectificatie
In het vorige nummer berichtten wij dat de aerobicslessen op het Schievestecollege alleen voor Turkse vrouwen bedoeld zijn. Dit is niet juist. De lessen zijn 
voor alle vrouwen toegankelijk, ongeacht achtergrond. Meer weten? Neem dan contact op met Sandra van der Marel (tel 06 41295532 of svdmarel02@lentiz.nl)



Over de vouchers heeft u al eerder kunnen lezen 
in Nieuwland Nieuws. Vouchers zijn ideeënfor-
mulieren waarop initiatieven van bewoners uitge-
werkt kunnen worden. Voldoen de ideeën aan de 
voorwaarden, dan komen deze in aanmerking voor 
uitvoering, zolang er genoeg geld is. Bewoners krij-
gen gelegenheid om hun idee te verduidelijken aan 
de regiegroep die bestaat uit bewoners en profes-
sionals. Van deze regiegroep kunnen zij ook hulp 
krijgen bij de uitvoering ervan. 

Mooiere wijk 
Bewoners die al een voucher hadden ingeleverd, 
stonden achter de kraampjes om andere bewoners 
te helpen met het invullen van hun voucherfor-
mulieren. In iets meer dan twee uur tijd werden 
er 29 ideeën voor de wijk opgehaald. Zo waren er 
aanvragen voor voetbaldoelen, bloembakken, een 
straatfeest, verlichting voor op een donkere plek, 
meer vuilnisbakken, een voetbaltoernooi, de aan-
pak van speelplaatsen en nog veel meer. Allemaal 
zaken die van Nieuwland een mooiere wijk moeten 
maken. En ook allemaal ideeën van bewoners die 
zelf een rol zullen krijgen bij de uitvoering van hun 

project. De slagzin voor de vouchers in Nieuwland 
is: ‘Goed Idee? Daar gebeurt iets mee!’ En dat 
gaat Nieuwland de komende jaren zien!

Vouchermarkt levert 
veel nieuwe ideeën op
Op zaterdag 4 april werd de Vouchermarkt gehouden op het Dreesplein. De voucher-
markt was georganiseerd om ideeën uit de wijk op te halen en bewoners te stimuleren 
zelf een voucher in te dienen.

In het wijkcentrum was een kleurwedstrijd 
georganiseerd voor de kinderen om ook 
ouders de kans te geven rustig voucher-
formulieren in te vullen. Na 20 april zal 
de uitslag van de kleurwedstrijd bekend 
gemaakt worden.

Nieuwland Nieuws — april/mei 2009 pagina 3



Nieuwland Nieuws — april/mei 2009 pagina 4

WIJKTOEZICHTHOUDER NIEUWLAND

Herman Kriek
Gevaarlijke situaties in de openbare ruimte door kuilen en scheve straattegels; 
straatmeubilair dat te lijden heeft van vandalisme, rotzooi op straat, grof vuil 
dat overal wordt neergezet en graffiti. Dit alles maakt de buitenruimte niet 
aantrekkelijker. Om deze problemen sneller te verhelpen heeft de gemeente 
Schiedam wijktoezichthouders aangesteld. Voor Nieuwland is dat Herman Kriek.

Op 1 januari van dit jaar is 
Herman Kriek begonnen. Hij is 
de opvolger van Leon Verzijden, 
in de wijk Nieuwland, die tot 
eind vorig jaar heel Schiedam 
‘onder zijn hoede had’. De 
werkdruk was te hoog en daar-
om zijn er begin dit jaar twee 
extra toezichthouders door de 
gemeente aangesteld, waar 
Herman er één van is. “Ik kende 
Leon nog van mijn tijd bij de 
KPN, waar ik 34 jaar gewerkt 
heb. In het begin van mijn car-
rière bij KPN werkte ik ook in de 
buitenruimte voor het onderdeel 
dat zich bezig hield met het 
kabelnetwerk. En dat vond ik 
altijd leuk werk. Eind vorig jaar 
liepen Leon en ik elkaar weer 
eens tegen het lijf. Hij vertelde 

mij zo enthousiast over zijn 
werk en over Schiedam dat ik 
meteen gesolliciteerd heb op 

de nieuwe vacatures die de 

gemeente nèt had opengesteld.”

Bewustwording 
“Toezicht houden helpt enorm”, 
merkt Herman. “Al na de eerste 
weken ging het een stuk beter”, 
zegt hij. “Containers worden 
vaker en op het juiste moment 
geleegd, waardoor er minder 
vuilnis naast de container 
terecht komt. Kuilen in het weg-
dek zijn meteen aangepakt en 
op sommige plaatsen zijn extra 
prullenbakken geplaatst. Er ligt 
al aanzienlijk minder zwerfvuil 
op straat. Ik heb gemerkt dat 
de bewoners geen drammers 

of zeurkousen zijn, maar dat zij 
zich op een positieve manier 
betrokken voelen bij de wijk. 
Dat is goed. Ik vind het leuk om 
zulke mensen te helpen. Het 
blijft natuurlijk zo dat sommige 
problemen moeilijk aan te pak-
ken zijn, zoals het zwerfvuil en 
vandalisme. Toch jammer dat je 
elke keer weer opnieuw duizen-
den euro’s moet besteden aan 
de reparatie van bijvoorbeeld 
een vernielde voetbalkooi. Met 
datzelfde geld hadden we ook 
leuke dingen voor jongeren kun-
nen betalen. Ik zou graag een 
keer iets willen organiseren 
waardoor iedereen zich daarvan 
bewust wordt. Misschien een 
leuk samenwerkingsproject met 
de scholen hier in Nieuwland?” 

Bewoners die iets willen melden over bijvoorbeeld verzakkingen, zwerfvuil, kapotte straatlantaarns, graffiti of grof-
vuil kunnen contact opnemen met Irado. Irado heeft een serviceteam voor de wijk dat snel kan inspringen als dat 
nodig is. Grofvuil kunnen bewoners gratis laten ophalen. Daar hoeven zij alleen maar even van tevoren een afspraak 
voor te maken met Irado Fokkerstraat 550 / telefoon klantenservice 010- 262 1000 e-mail info@irado.nl 

EVEN
VOOR-

STELLEN
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Opening Ouder Kind Centrum
Op 9 maart werd op het Dreesplein het Ouder 
Kind Centrum (OKC) geopend. Het OKC is een 
laagdrempelige ontmoeting- en informatievoorzie-
ning voor ouders en hun kinderen in wijkcentrum 
Dreesplein. Een plek waar sociale netwerken tot 
stand komen. Vooral voor allochtone ouders is een 
OKC een veilige omgeving, waar ouders hun kin-

deren kunnen laten spelen en zij zelf met andere 
ouders kunnen praten. Ouders ontmoeten elkaar en 
kunnen elkaar steunen bij hun opvoedingsvragen. 
Het ouder kind centrum is een van de projecten uit 
het Wijk Actie Programma van Nieuwland en wordt 
ondersteund door SWS Welzijn. 

Cultuurscout Nieuwland

‘Zorgen dat de culturele talenten die de wijk rijk is, ook 
werkelijk te zien zijn’. Dat is de taak van de cultuurscout. 
Nieuwland heeft er ook een sinds dit voorjaar: 
Rob Dijkstra. Wat kunnen wij van hem verwachten?

Zo’n tien jaar geleden was Rob 
Dijkstra al actief als organisa-
tor in de culturele sector. Hij 
was toen programmeur voor 
cultuurpodium De Boerderij in 
Zoetermeer. Rob is eigenaar 
van uitgeverij De Boekfabriek 
in Schiedam. Hij is gespeci-
aliseerd in poëziebundels en 
kunstboeken. In september 2008 
bijvoorbeeld, gaf hij een prachtig 
boekje uit over het Julianapark 
in Schiedam. Daarnaast is hij al 
twee jaar als vrijwilliger actief in 
Schiedam-West, waar hij woont. 
Zo is hij onder andere betrok-
ken bij de organisatie van de 
culturele zondagmiddagen in het 
Julianapark, een initiatief van de 
eerste cultuurscout in Schiedam: 
Ineke Hagen. Deze middagen 
in de zomerperiode zijn een 
succes en trekken elk jaar veel 
bezoekers. De evaluatie door de 
gemeente Schiedam, die het pro-
gramma sponsort, was zeer posi-
tief. De gemeente heeft daarop 
besloten om meer cultuurscouts 
in Schiedam aan te stellen. Het 

is de bedoeling dat door hen cul-
tuur en culturele talenten die de 
wijk rijk is, beter zichtbaar wor-
den. Cultuurscouts doen dit niet 
op eigen houtje maar in nauwe 
samenwerking met bewoners en 
met organisaties die actief zijn in 
de wijk. 

Culturele agenda 
“Ik ga inventariseren wat er al 
op cultureel vlak georganiseerd 
wordt in de wijk en bekijk of 
ik daarin ook iets kan beteke-
nen,” vertelt Rob. “Daarnaast 
wil ik de komende maanden ook 
nieuwe activiteiten organiseren. 
Misschien ook enkele evene-
menten die we jaarlijks kunnen 
herhalen. Je kunt daarbij denken 
aan een podium met optredens 
van bandjes uit de wijk of een 
theatervoorstelling, maar ook 
aan een kunstroute, talenten-
wedstrijd of fototentoonstelling. 
Van alles is mogelijk, zowel bin-
nen als buiten. Ik weet dat er 
in Nieuwland al veel gebeurt. 
Daarom ga ik de komende tijd 

op zoek naar locaties in buur-
ten die nog niet echt uit de verf 
komen. De nieuwbouw-buurten 
aan de randen van Nieuwland 
bijvoorbeeld. Daarnaast ga ik ook 
kijken of er groepen bewoners 
zijn waarvoor nog niet zoveel op 
de culturele agenda staat. En 
natuurlijk speuren naar allerlei 
creatief en cultureel talent in de 
wijk! Nieuwland is een kracht-
wijk, maar die kracht zit natuur-
lijk vooral in de bewoners. Dus: 
talent of een goed idee? Neem 
vooral contact met mij op.”

Rob Dijkstra

Cultuurscout Rob Dijkstra
Tel 06 10 72 64 25
cultuurscout@nieuwland-schiedam.nl
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Bij binnenkomst in de hal zie 
je meteen de grote recreatiezaal 
met een ruime bar en een 
‘mesken’ (ontmoetingsruimte) 
voor de Turkse mannen. Die kun-
nen daar lezen, spelletjes doen 
en koffie drinken. Via de gang 
kom je bij de overige ruimten: de 
biljartzaal en een ruimte waar 
je kunt koersballen, gymnastie-
ken en darten. Je kunt daar ook 
gewoon even zitten en wat drin-
ken. De kapster en de pedicuur-
ster hebben elk een eigen kamer 
waar zij hun klanten ontvangen. 
Het ontmoetingscentrum heeft 
bovendien een vergaderzaal-

tje en een kantoorruimte. Leuk 
detail is dat de verschillende 
ruimten naar de vijf historische 
molens van Schiedam vernoemd 
zijn: Broodmolen De Walvisch, 
Restaurantmolen De Noord, De 
Vrijheid, De 3 Koornbloemen 
en Museummolen De Nieuwe 
Palmboom. Het is duidelijk: 
Nieuwland heeft er weer een 
parel bij!

De officiële opening van 
De 5 Molens staat gepland 
op donderdag 14 mei. 
Het programma wordt nog 
bekend gemaakt.

Nieuwland bedankt!
Op 26 februari nam Daphne Kunst in Wijkcentrum 
Dreesplein afscheid van Nieuwland. Daphne heeft 
hier drie jaar als ambtelijk wijkproces manager 
gewerkt. Daphne en ik hebben fijn samengewerkt en 
aardig wat dingen bereikt. Maar dat kon niet zonder 
de hulp van u als bewoner en het team van de Unit 
Nieuwland van Woonplus Schiedam. Het was een 
geweldige afscheidsmiddag met een mooie presen-
tatie van Ton Claassen en Ad Willemen, een gedicht 
van Alison Martis en een toepasselijk lied van de 
bewoners uit de McM de Grootstraat.

Heel verrast was ik toen ik die middag ook in het 
zonnetje werd gezet. Ik stop namelijk als coördi-
nator leefbaarheid in Nieuwland. Het bord ‘Jeffrey 
Davidsz plein’ dat ik aangeboden kreeg hebben mijn 
collega’s bij Woonplus ook écht boven mijn bureau 
opgehangen! Verdwijnen uit de wijk doe ik trouwens 
niet, want ik ga als wijkprogramma manager verder 

in Nieuwland. Ik hoop op die manier nog meer voor 
de wijk te betekenen.

Iedereen die heeft meegeholpen aan deze leuke 
middag willen wij hartelijk bedanken. Ook voor de 
leuke cadeaus die Daphne en ik van u mochten ont-
vangen.
Jeffrey Davidsz 

De 5 Molens draait op volle toeren
Maandag 9 februari gingen de deuren open van het nieuwe ontmoetingscentrum 
‘De 5 Molens’ aan de Nieuwe Damlaan. Nu de verhuizing achter de rug is draait 
seniorenwelzijn weer op volle toeren. 

Ontmoetingscentrum De 5 Molens
Nieuwe Damlaan 818 telefoon 010 - 470 55 00 e-mail5molens@seniorenwelzijn.nl
Bij de 5 Molens kun je ook een duofiets huren. Dit is een fiets waar je met z’n tweeën naast elkaar zit. 
Fijn als je niet zo goed kunt fietsen, en ook reuze gezellig!
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detail is dat de verschillende 
ruimten naar de vijf historische 
molens van Schiedam vernoemd 
zijn: Broodmolen De Walvisch, 
Restaurantmolen De Noord, De 
Vrijheid, De 3 Koornbloemen 
en Museummolen De Nieuwe 
Palmboom. Het is duidelijk: 
Nieuwland heeft er weer een 
parel bij!

De officiële opening van 
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Het programma wordt nog 
bekend gemaakt.

Velen van u zal het niet ontgaan 
zijn dat sinds 1 januari een aan-
tal vertrouwde gezichten van 
Woonplus verdwenen is uit de 
wijk. Complexbeheerders Harry 
Nagel en Dennis Ingekamp 
hebben afscheid genomen na 
precies tien jaar inzet voor de 
wijk en ook Sigrid Matla heeft 
Nieuwland verlaten. 

Wij willen u allen heel erg 
bedanken voor de samenwerking, 
uw kritische opmerkingen, uw 
vrijwillige bijdrage aan activitei-
ten en uw gevoel, werk en inzet 
voor Nieuwland. Wij vinden het 
fijn dat we samen met u de wijk 

hebben kunnen verbeteren. Blijf 
uw goede werk ook voortzetten. 
Nieuwland en onze nieuwe col-
lega’s van Woonplus Schiedam 
hebben u nodig!

Wij zeggen geen gedag maar tot 
ziens. Wij zien u vast weer in de 
wijk, in onze nieuwe wijk en bij 
grote festiviteiten in Schiedam. 
Tot ziens en nogmaals bedankt!

Harry Nagel, Dennis Ingekamp 
en Sigrid Matla 

Lieve bewoners en netwerkcollega’s van Nieuwland, 

Zoals in vele wijken in Schiedam 
kent de wijk Nieuwland een 
actieve bewonersvereniging. Elk 
jaar worden de leden uitgenodigd 
voor de jaarvergadering, maar 
dit jaar wilde de vereniging het 
anders doen. De leden werden 
daarom uitgenodigd voor een 
‘open huis’. 

Op 18 maart konden alle leden 
uitgebreid kennis maken met de 
Wijk- en Bewonersvereniging 
Wonen en Leven Nieuwland. Een 
vereniging die al meer dan 40 
jaar bestaat. Het actieve bestuur 
presenteerde zich op deze gezel-
lige bijeenkomst een keer op 
heel andere wijze aan de leden. 

Voorzitter Joop de Beer stelde 
ieder bestuurslid voor. De aan-
wezige bestuursleden deden 
daarop hun eigen verhaal en 
vertelden over wie zij zijn en 
wat zij doen.

Tijdens deze introductie werd 
in het kort verteld wat de bewo-
nersvereniging zoal doet en dat 
is heel veel. Een korte opsom-
ming van activiteiten:
•  het behartigen van de 
 belangen van de wijkbewoners 
 in Schiedam Nieuwland;
•  het bevorderen van de leef-
 baarheid en veiligheid in de 
 wijk Nieuwland;

• plannen uiteen zetten die 
 helpen de wijk schoon te 
 houden;
• festiviteiten organiseren om 
 de onderlinge banden tussen 
 wijkbewoners te versterken.

En dat allemaal door vrijwilligers 
die zich belangeloos en met 
gedrevenheid inzetten voor onze 
prachtwijk Nieuwland!

Wilt u ook betrokken worden 
bij de activiteiten van de 
bewonersvereniging of wilt u 
meer informatie? 
Stuur even een mailtje naar 
info@wonenenlevennieuwland.
nl  Of bel (010) 8851555

Open huis Bewonersvereniging Wonen en leven 
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INTERNATIONALE VROUWENDAG 

In de hal van het wijkcentrum werd exclusieve kle-
ding te koop aangeboden tegen bescheiden prijs-
jes. In de grote zaal konden vrouwen een mooie 
ketting rijgen, een brei- of haakwerkje maken, de 
handen laten versieren met henna of een glas laten 

graveren. Ook waren er workshops in assertiviteit, 
frivolité (kant- of knoopwerktechniek), budgetteren 
of zelfverdediging. Er was dus voor elk wat wils. 
De middag werd afgesloten met een optreden van 
buikdanseres Nur. 

Naast Internationale Vrouwendag is er in Schiedam 
dit hele jaar volop belangstelling voor vrouwen. In 
2009 staan ‘Sterke Vrouwen’ centraal, uit het verle-
den en in het heden. Sterke Vrouwen op het toneel, 
in de literatuur, als onderwerp in 
tentoonstellingen, etc. In allerlei varianten komt 
u dit jaar ‘Sterke Vrouwen’ tegen. Kijk voor het 
programma op www.ontdekschiedam.nu

Op zondag 8 maart was het Internationale Vrouwendag. In Wijkcentrum Dreesplein 
is speciaal voor die gelegenheid een afwisselend middagprogramma georganiseerd.

In het vorige nummer van Nieuwland 
Nieuws stond een artikel over beeldend 
kunstenares Inge van Haastert. Zij 
vertelde daarin over haar plannen voor 
een kunsttoepassing in de wijk waarbij 
de molenschaduw een prominente rol 
speelt. Door een astronoom heeft zij 
laten uitrekenen dat de schaduw van 
de museummolen het mooist op het 
wegdek van de Noordvestsingel valt  in 
de maand april. U hebt dus alle kans om 
haar daar binnenkort op een zonnige 
dag aan te treffen terwijl zij de schaduw 
op het plaveisel markeert. 
De schaduwbaan die ze nu markeert 
wordt in een later stadium op het weg-
dek aangebracht. Daarnaast wordt 
begin mei op twee plekken aan de 
Noordvestsingel de bestrating opnieuw 
gelegd in een molenwiekpatroon. 
Nieuwland krijgt zo zijn eigen molen.

Wordt vervolgd

DE MOLEN GAAT NU ECHT LANDEN
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>  ... OBS Het Startblok de 300e leerling heeft ingeschreven?

> ... SONOR uit Schiedam verdwijnt? Bewoners hebben met spandoeken geprotesteerd, zowel tijdens 
tijdens de  vergadering van de gemeenteraad van 19 Maart als ook tijdens het bezoek van de PvdA 
aan de wijk op 21 maart. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad kreeg Jaap Baron twee minuten 
gelegenheid om het ongenoegen van bewoners te uiten over het vertrek van SONOR. Na afloop ontving 
Jaap op het Willem Dreesplein applaus voor zijn optreden. Naar aanleiding van dit kenbaar gemaakte 
ongenoegen heeft de gemeenteraad al aangegeven in de toekomst beter te willen communiceren met 
bewoners. De nieuwe opbouwwerkers komen van Stichting Welzijn Hoogvliet. De opbouwwerkers van 
SONOR blijven nog tot de zomer enkele dagen in de wijken actief om voor een goede overdracht te zorgen.

> ... het fietspad langs de Poldervaart tijdelijk afgesloten is om een dam naar het nieuwe Vlietland 
Ziekenhuis toegankelijk te maken?

> ... op 27 mei in de Margriethal de finale plaatsvindt van het meidenvoetbaltoernooi?  De meiden komen 
uit de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Schiedam.

> ... het Schuttersveld een opknapbeurt krijgt? Er worden speeltoestellen en buitenmeubilair geplaatst. 
Deze waren aangevraagd met een voucher. In het clubhuis wordt ook een huiswerkclub opgericht. 
Op 2 mei a.s. wordt een voorjaarsontbijt georganiseerd voor alle bewoners van het Schuttersveld, 
de Burgemeester Honnerlage Gretelaan en het Vendelhof. Ook voor deze activiteit was een voucher 
aangevraagd. Woonplus levert daarnaast ook een bijdrage.

> ... er een nieuwe wijkprocesmanager gevonden is voor Nieuwland?  Darius Spencer neemt per 
15 mei het stokje over van Daphne Kunst. Hij kan dan meteen ook als voorzitter aan de slag: het volgende 
wijkoverleg is op 19 mei. In het Nieuwland Nieuws van juni maakt u uitgebreid kennis met hem.

WIST
U DAT?

De middag startte met de onthulling van het logo voor het project ‘Ogen van het Schuttersveld’. Daarna 
startte de grote schoonmaak. Een groepje kinderen en volwassenen maakten, gewapend met papierknij-
per en vuilniszak, beide velden schoon. Woonplus en SWS Welzijn hadden een terras gemaakt op het 
dam- en schaakveldje en daar kregen de overige aanwezigen een kop koffie of thee met iets lekkers erbij.

Na de schoonmaak konden kinderen deelnemen aan de workshop ‘bloempot versieren’
en een plantje uitzoeken om er in te zetten. Iedereen die de flyer van deze actie inleverde 
mocht ook een plantje meenemen. Ondanks het mooie weer waren er niet zo veel bezoe-
kers, maar misschien zijn er bij de volgende schoonmaakactie meer belangstellenden. 
Afgesproken werd dat voortaan iedere donderdagmiddag de prullenbakken geleegd 
worden door de kinderen die meedoen aan Ogen van het Schuttersveld. Hopelijk zien 
alle bewoners in, dat ze geen rommel op het veld moeten gooien en dat het terrein 
bijhouden de moeite waard is.

Schoonmaakactie Schuttersveld
Op woensdag 11 maart vond er op het Schuttersveld een grote schoonmaakactie 
plaats onder leiding van Woonplus en SWS Welzijn.
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ADRESSEN IN 
NIEUWLAND

Banadiri
Email: banadiri@hotmail.com

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage Gretelaan 289
Complexbeheerder: Patrick van 
Waart
Telefoon (010) 426 63 23

Buurtpost Nolenslaan
Minister Donkerstraat 11
Complexbeheerder:  Ton Robben
Telefoon (010) 246 93 56

Buurtpost Troelstralaan
Troelstralaan 83
Complexbeheerder: Eric Govaart 
Telefoon (010) 449 22 03

Buurtpost Donker Curtiusstraat
Donker Curtiusstraat 94
Complexbeheerder: Mike Ziek
Spreekuur: elke dag tussen 13.00 en 
14.00

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

Ontmoetingscentrum de 5 Molens
Nieuwe Damlaan 818
Telefoon (010) 470 55 00
5molens@seniorenwelzijn.nl

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

Irado
Fokkerstraat 550
telefoon klantenservice 
(010) 262 1000

Jongeren Aan Zet 
Mentoraatproject voor jongeren
Wil Rouwen
Albardastraat 69
Telefoon (010) 427 09 41

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

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

K I N D E R PA G I N A
Miniclub

Ben je tussen de 4 en 8 jaar en houd 
je van sporten en knutselen? Kom dan 
eens op dinsdagmiddag naar wijkcen-
trum Dreesplein. Juf Astrid en een 
aantal stagiaires en vrijwilligers zijn 
dan aanwezig om jullie een heel leuke 
middag te bezorgen.

Eerst gaan we met z’n allen naar de 
sportzaal om lekker energie kwijt te 
raken met sport en spel. Daarna lopen 
we naar de crearuimte, waar we elke 
keer weer iets nieuws maken. Zo leer 

je elke week een andere knutseltechniek. Tijdens het knutselen is er natuurlijk 
ook tijd voor limonade en een koekje.

De kinderen die wat sneller klaar zijn met knutselen kunnen iets anders gaan 
doen. Tekenen of kleuren of je kiest uit de spelletjeskast een spel om alleen of 
samen te spelen. Er zijn ook verkleedkleren, voor als je toneel wilt spelen of 
je gewoon lekker wilt verkleden. Kortom, voor iedereen is er wel iets leuks te 
doen. Natuurlijk gelden er ook regels bij de Miniclub, maar de belangrijkste is 
wel dat we het samen heel gezellig hebben!

Wijkcentrum Dreesplein
Elke dinsdagmiddag 
15.30 – 17.00 uur
€ 0,50 per keer
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AGENDA

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

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

SWS Welzijn
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: Serap Onal
Telefoon (010) 427 09 41 (bij JaZ)

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

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

SWS WELZIJN/ WIJKCENTRUM DREESPLEIN
Februari 
25 dansavond  16.00-23.30 uur, € 1,00 entree
27  Meivakantie (t/m 8 mei), diverse activiteiten in en om het wijkcentrum
30   Koninginnedag, diverse (kinder)activiteiten in en rondom het wijkcentrum 

Mei
17 Rommelmarkt op het Dreesplein, 10.00-15.00 uur, huur kraamhuur € 8,00 en€ 2,00 borg

Juni
21  Rommelmarkt op het Dreesplein, 10.00-15.00 uur, huur kraamhuur € 8,00 en € 2,00 borg

Inloopactiviteiten wijkcentrum Dreesplein
Dinsdag tieners, 10 tot en met 15 jaar, 15.30-17.00 uur
Dinsdag 15+, 19.00-21.00 uur 
Woensdag 15+, 19.00-21.00 uur

Computerinloop, groep 5 t/m 8, , donderdag 15.30-16.30 uur, € 0,50 per keer
Disco, groep 5 t/m 8, vrijdag 19.00-21.00 uur, € 1,50 per keer
Instuif, groep 1 t/m 8, woensdag 13.30-15.00 uur, € 0,50 per keer
Mini-club, groep 1 t/m 4, dinsdag 15.30 uur-17.00 uur, € 0,50 per keer
Meidenclub, groep 5 t/m 8, maandag 16.00-17.30 uur, € 1,00 per keer
Vakantie-activiteiten, groep 1 t/m 8,  dinsdag, woensdag en donderdag 13.30-15.00 uur, 
€ 0,50 per keer.

Nieuw!!! Basis Kapperscursus
Start 15 april
Maandagmiddag van 13.00-15.00 uur, kosten € 40,00 voor 10 lessen. 
Minimum aantal deelnemers is 10. Inschrijven aan de balie.
Zelf meenemen: schaar, kam, clips, kapmantel en 2 handdoeken. Knippoppen zijn aanwezig

Kijk voor meer cursussen en activiteiten op www.swswelzijn.nl

Binnenterrein Schuttersveld
2 mei  Voorjaarsontbijt voor alle bewoners van het Schuttersveld, Burgemeester Honnerlage 
Gretelaan en het Vendelhof

SENIORENWELZIJN
ONTMOETINGSCENTRUM DE 5 MOLENS

Visiteclub
Woensdag  10.00-15.30 uur, € 1,25 per keer, 
vervoer mogelijk per busje, € 1,00 per keer 
telefonisch bespreken op 010-4705500

Quilten
Maandag  09.00-11.00 uur, € 0,50 per keer
Alleen eigen materiaal meenemen

Bloemschikken
Elke 2e en 4e woensdag van de maand 
Alleen materiaalkosten afrekenen

Yoga 
Dinsdag 10.00-11.00 uur en 11.15-12.15 uur
Kosten € 9,25/ Rotterdampas € 6,00 per maand

Koersbal
Maandag en dinsdag 13.30-15.30 uur, 
€ 2,50 per maand

Volksdansen
Vrijdag 10.15-11.30 uur, € 7,10/ 
Rotterdampas € 4,60 per maand

Contactzondag
Zondag 11.00-13.00 uur, gratis

Kijk voor alle overige activiteiten op 
www.seniorenwelzijn.nl of vraag in 
Ontmoetingscentrum De 5 Molens 
naar het programma.
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Mail de oplossing vóór 15 mei naar: info@nieuwland-schiedam.nl of stuur deze naar 
Communicatiebureau Nieuwland, Nieuwe Damlaan 760, 3118 AC Schiedam.
Vergeet niet op uw inzending uw naam, adres, telefoonnummer en (als u dit heeft) 
e-mailadres te vermelden. Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon verloot. 

Woordzoeker
AFVAL              
BLOEMBOLLEN        
BLOESEM            
DE 3 KOORNBLOEMEN  
DE 5 MOLENS        
DE NIEUWE PALMBOOM 
DE VRYHEID         
DREESPLEIN         
DUOFIETSEN         
GEMEENTE           

GROEN              
HYACINT            
KARTONNAGEFABRIEK  
KINDEREN           
KOERSBALLEN        
KUIKENS            
KUNSTTOEPASSING    
LOGO               
NARCIS             
NESTJE             

NIEUWBOUW          
NOLETMOLEN         
OUDER KIND CENTRUM 
PAPIERKNIJPER      
PLANTJE            
PRULLENBAKKEN      
RECREATIEZAAL      
ROMMEL             
SCHOONMAAKACTIE    
SCHUTTERSVELD      

SENIORENWELZIJN    
STERKE VROUWEN     
TERRAS             
UTOPIA             
WONEN EN LEVEN     
WOONPLUS           
WIJKACTIEPROGRAMMA 
WIJKPROCESMANAGER  
ZAAIEN     
  

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.

DE HEER
 Z. KONDU WAS DE 

GELUKKIGE WINNAAR 

Hij heeft inmiddels 
zijn prijs ontvangen.Oplossing  vorige puzzel: De Ogen van Schuttersveld komen in actie!


