
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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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. Kijk voor meer informatie op www.nieuwland-schiedam.nl.

WAP-bewonersbijeenkomst

Donderdag 28 januari 2010 
Op 28 januari 2010 vindt in Scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam, 
de jaarlijkse bewonersbijeenkomst voor de wijk Nieuwland plaats. De avond 
begint om 19.30 uur en eindigt rond 22.00 uur. 

Woonplus en de gemeente Schiedam organiseren jaarlijks een bewonersbijeenkomst in het kader van 
het Wijk Actie Programma Nieuwland. Tijdens deze avond brengen zij verslag uit over de activiteiten 
die georganiseerd zijn in 2009. U hoort wat er allemaal gerealiseerd is het afgelopen jaar en hoe de 
samenwerking tussen de betrokken organisaties verlopen is. Verder is er een vooruitblik op de projecten 
die voor 2010 op de planning staan en worden enkele projectleiders over deze projecten geïnterviewd. 
Daarnaast spelen we het spel ‘Ik hou van Nieuwland’. In dit spel wordt getest hoeveel kennis de spelers 
in huis hebben over de wijk Nieuwland.

Noteert u de datum alvast in uw agenda. Een persoonlijke uitnodiging met het uitgewerkte programma 
ontvangt u begin januari. 

NIEUWJAARSRECEPTIE NIEUWLAND

Op dinsdag 12 januari bent u van harte 
welkom op de Nieuwjaarsreceptie voor 
Nieuwland. Het belooft weer, net als de 
vorige keer, een gezellige borrel te worden 
met volop hapjes, drankjes en muziek. 
Een mooie gelegenheid om gezellig bij 
te praten met andere Nieuwlanders en de 
professionals die in de wijk werken. 
Komt u ook?  

Dinsdag 12 januari van 18.00-20.00 uur
Hotel Restaurant Rijnmond, 
Nieuwlandplein 12

TONEELSPELERS EN 
FIGURANTEN GEZOCHT

Voor een toneelstuk dat voor en door 
Nieuwlanders wordt gespeeld worden nog 
figuranten gezocht voor diverse scènes. De 
voorstellingen staan gepland voor donder-
dag 18 maart, vrijdag 19 maart en zater-
dag 20 maart 2010. De repetities zijn elke 
donderdagavond van 19.30-21.30 uur onder 
leiding van een vaste regisseur. Wie komt 
helpen om deze Nieuwlandse theaterproduc-
tie tot een succes te maken? Ook worden 
er nog enkele spelers gezocht die de groep 
willen versterken. Leeftijd maakt niet uit. Wil 
je acteren en heb je zin om mee te doen? Bel 
dan voor informatie met Cindy van Katwijk 
06 41 68 24 71 of Tina Lebbink 06 39 68 17 80
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Kerstbomen
In Schiedam zijn twee vreugdevuurlocaties: 
Westfrankelandsedijk en Maasdijk. Levert u hier 
uw boom in op 27 december, dan krijgt u krijgt een 
lot met een nummer waarmee u kans maakt op 
VVV Irischeques. De trekking is op 11 januari 
2010. De winnende nummers worden bekend 
gemaakt op www.schiedam.nl en op de gemeente-
pagina. 

Ook Irado houdt een inzamelronde speciaal voor 
kerstbomen. Op twee aangewezen dagen kunt u 
uw boom neerleggen bij de boven- en ondergrond-
se verzamelcontainers om te worden opgehaald. 
Dit mag op woensdag 6 januari (als u beneden de 
snelweg woont) of op donderdag 7 januari (als u 
boven de snelweg woont). U kunt uw kerstboom 
ook aanbieden op de reguliere inzameldagen op 
de op de plek waar normaal gesproken de vuilnis-
zakken of minicontainers aangeboden worden. De 
kerstbomen moeten los op straat gelegd worden, 
dus niet verpakt of in een minicontainer. U kunt 
uw boom ook inleveren bij het afvalbrengstation 
van Irado (voor openingstijden zie kadertje onder-
aan).

Vuurwerk
Op beide vreugdevuurlocaties wordt gezorgd voor 
een goede afwikkeling van het verkeer. Ook zijn 
er op oudejaarsavond jongerenwerkers aanwezig; 
ook in Nieuwland. Op de site www.swswelzijn.nl 
vindt u de extra activiteiten die georganiseerd 

worden voor jongeren tot ongeveer 23 jaar. Als 
mensen op straat een vuurtonnetje willen stoken 
dan is daar een vergunning voor nodig! 
Op een aantal locaties in de stad worden de prul-
lenbakken verwijderd. Na de jaarwisseling worden 
deze weer teruggezet. Ondergrondse afvalbakken 
worden niet afgesloten. 
 
Schoon
Vanaf 27 december wordt er extra personeel 
van de Lichtblauwe Brigade van de gemeente en 
politiepersoneel ingezet vooral voor toezicht en 
handhaving in de avonduren. Ondervindt u over-
last van bijvoorbeeld vuurwerk of bent u getuige 
van een strafbaar feit, belt u dan de politie! Als 
gemeenschap dragen we immers de kosten van 
alle vernielingen en dat is jaarlijks heel veel.

Na de jaarwisseling is het streven de stad zo snel 
mogelijk weer schoon te hebben . Je kunt ook zelf 
helpen de stad weer zo snel mogelijk schoon te 
krijgen. Maak gebruik van de speciale vuilniszak 
die de gemeente verspreid. 
Schiedammers die vuurwerk afsteken (dat 
mag alleen op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur 
’s ochtends tot ’s nachts 02.00 uur) wordt verzocht 
om zelf op 1 januari de vuurwerkrestanten in de 
eigen straat op te ruimen. Ook hiervoor kunt u de 
speciale vuurwerkafvalzak gebruiken. Bewoners 
zijn immers zelf ook verantwoordelijk voor het 
opruimen en schoonhouden van de straat. 

Schoon, heel en veilig tijdens de feestdagen

VREUGDEVUREN EN VUURWERK
De feestdagen staan weer voor de deur. Tijd voor het verbranden van kerst-
bomen en het afsteken van vuurwerk. Om deze dagen voor iedereen op een 
leuke en veilige manier te laten verlopen zijn er wat richtlijnen opgesteld door 
de gemeente. Ook zijn er twee locaties aangewezen voor de vreugdevuren. 

Inleveren kerstbomen 
Inleveren voor de Vreugdevuren
Admiraal de Ruyterweg/
Westfrankelandsedijk óf hoek 
Maasdijk/Buitenhavenweg.
27 december, om 15.00 uur

Irado Afvalbrengstation 
Fokkerstraat 550
Open van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur 
zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. 
Gesloten op 25 en 26 december 
en 1 januari.

Voor meer informatie
Gemeente Schiedam, afdeling 
veiligheid, de heer Zeebregts 
010-219 1417 of mevrouw 
Deegeling, 010-219 1436



Een dikke pluim voor de Schiedamse wijkaanpak in Nieuwland. Op zaterdag 21 november vond in het 
Rotterdamse Nieuwe Luxor Theater  in aanwezigheid van minister Eberhard van der Laan de Landelijke 
Bewonersdag plaats. Daar werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de wijkaanpak in 
de aandachtswijken. Schiedam bleek op een schaal van 1 tot en met 10 een 8,5 te scoren en kwam daar-
mee op een gedeelde tweede plaats. Wethouder Maarten Groene (Wijkontwikkeling) is opgetogen over 
dit uitstekende resultaat: “Het is al vaker gebleken dat we in Schiedam flink aan de weg timmeren, maar 
het is fijn als het door een onderzoek als dit nog eens wordt bevestigd. Dit is het resultaat van de inzet 
die we de afgelopen jaren gezamenlijk hebben getoond”.

VOUCHERS
Eén van de conclusies uit dit onderzoek van de Universiteit Tilburg is dat het systeem van de vouchers 
prima werkt. Met vouchers, een soort tegoedbonnen, worden kleinschalige burgerinitiatieven mogelijk 
gemaakt. Wethouder Groene: “Wij hanteren het vouchersysteem in alle wijken. Het blijkt prima aan te 
sluiten bij de wens van wijkbewoners om die zaken te realiseren in de buurt, die net het verschil maken.” 
De onderzoekers adviseerden wel er steeds attent op te blijven, dat het systeem niet verzandt in bureau-
cratie. Een belangrijke opmerking, vindt Groene: “De kracht van het vouchersysteem zit ‘m juist in de 
flexibiliteit en de mogelijkheid om vlot en zonder omhaal dingen te kunnen regelen. We scoren goed, maar 
ik ga kijken of het systeem in andere steden vlotter werkt.”

BLIJVENDE AANDACHT
De onderzoekers prezen expliciet de organisatie rond de uitvoering van het wijkactieprogramma 
Nieuwland en de blijvende aandacht die er in dat kader is voor een tijdige en goede communicatie. 
Daarnaast was er veel waardering voor de grote betrokkenheid van bewoners die bijvoorbeeld blijkt in het 
drukbezochte periodieke wijkoverleg. Groene: “Die 8,5 geef ik graag door aan al die mensen die als bewo-
ner, vrijwilliger of professional hun stinkende best doen om Nieuwland nog leuker, nog levendiger, nog 
groener, nog schoner, nog veiliger en nog kleurrijker te maken.”

Waardering voor bewonersparticipatie Nieuwland
 Vouchersysteem wérkt!

Cruyff Court KNVB Veld aan de Parkweg
Op donderdag 26 november werd in de grote zaal van 
het wijkcentrum Dreesplein de eerste bewonersbijeen-
komst gehouden met betrekking tot het geplande Cruyff 
Court KNVB Veld. De gemeente Schiedam, Woonplus 
Schiedam en stichting Cruyff Courts KNVB Velden 
(CCKV) hebben het voornemen om de huidige voetbal-
kooi aan de Parkweg te transformeren tot een Cruyff 
Court KNVB Veld. 
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Ilja van Holsteijn van de CCKV 
hield een inspirerende presenta-
tie waarbij bewoners, gebruikers 
en beheerders van andere Cruyff 
Courts aan het woord kwamen. 

Zij gingen in op de meerwaarde 
van een sociaal veilige plek voor 
de jeugd om te sporten en te 
spelen. Vervolgens kreeg Gregor 
Gips het woord om aan de bewo-

ners een activiteitenplan te pre-
senteren. Wat gaat er allemaal 
op het nieuwe kunstgrasveld 
gebeuren en wie voert dat uit? 
Belangrijk is dat er een beheer-
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groep samengesteld wordt. 
Partijen als de gemeente, SWS 
Welzijn, Woonplus, de buurt-
agent, opbouwwerk en het onder-
wijs zullen ook deel uit maken 
van deze beheergroep. SWS 
Welzijn zal het eerste aanspreek-
punt zijn voor de bewoners. 
Suggesties van de bewoners 
worden ook meegenomen in de 
plannen. De beheergroep zorgt 
dat er onderling afgestemd wordt 
over wat er op het Court gaat 
gebeuren en dat er snel op klach-
ten gereageerd wordt. Klachten 
worden op deze manier dus snel 
en voortvarend opgepakt.

Inspraak
Het is heel belangrijk, dat juist 
bewoners deel uit gaan maken 
van deze beheergroep. De CCKV 
vindt de inspraak van bewoners 
van zeer groot belang.
Op 27 januari 2010 zal een tweede 
bewonersbijeenkomst georga-
niseerd worden in de grote zaal 
van wijkcentrum Dreesplein. 
Op die avond zal er een voorstel 
gedaan worden hoe het Cruyff 
Court er uit gaat zien. Uiteraard 
bent u als bewoner van harte 
uitgenodigd deel te nemen aan 
deze bewonersbijeenkomst.

Meer informatie op 
www.nieuwland-schiedam.nl

Cruyff Court
Een Cruyff Court is een omheind 
trapveld van 42 x 48 meter met een 
blauw hek, oranje goals en een grote 
gele middenstip. Het is openbaar 
terrein en een ontmoetingsplek waar 
thema’s als gezondheid, integratie, 
samen spelen en respect voor elkaar 
centraal staan. Door een aantal uren 
sociaal beheer (activiteiten of toe-
zicht) op het Cruyff Court, moeten 
deze thema’s goed aan bod komen. 
Meer informatie vindt u via: 

www.cruyff-foundation.org 

Op 21 november kwamen zo’n  850 mensen uit het 
hele land naar Rotterdam. De dag startte in het 
Nieuwe Luxor Theater en werd geopend door de
Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. 
Daarna werden de deelnemers ingedeeld in groe-
pen voor een bezoek aan een van de wijken. In 
Hordijkerveld bijvoorbeeld.
Een wijk die net als Nieuwland ook in de jaren 
zestig is gebouwd, met veel ruimte en groen en 
waar hoogbouw wordt afgewisseld met laagbouw. 
Ruimte, voorzieningen en veiligheid zijn speerpun-
ten voor Hordijkerveld. Zo wordt de wijk momen-
teel aantrekkelijk gemaakt door bijvoorbeeld meer 
voorzieningen voor ouderen en door combinaties 
van sociale woningbouw en woningen in de vrije 
sector. Ook werd de wijk Bloemhof bezocht. De 
wijk kent verschillende initiatieven, waaronder de 
Kinderraad. Kinderen onderzoeken de omgangsvor-
men in de wijk en maken afspraken met elkaar over 
hoe het zou moeten. Ook heeft de wijk het project 
‘Kan wél’. Bewoners kunnen ideeën aandragen voor 
de wijk en krijgen ondersteuning bij de uitvoering 
ervan. 

Na terugkomst in het 
Nieuwe Luxor volgde 
een programma met 
muziek, cabaretière 
Karin Bruers en een 
‘Lagerhuisdebat’ 
waarin bewoners uit 
verschillende wijken in 
Nederland met elkaar 
de discussie aan-
gingen. Het was een 
geslaagde dag waarop 
opnieuw duidelijk werd 
met hoeveel enthousiasme bewoners zich inzetten 
voor hun wijk.

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ont-
wikkelingen rondom de 40 aandachtswijken? 
Meldt u dan aan voor de tweewekelijkse 
nieuwsbrief Wijken-aanpak via: 
www.vrom.nl/wijkenaanpak

LANDELIJKE BEWONERSDAG IN ROTTERDAM ZUID

Ervaringen uitwisselen over wijkaanpak
De jaarlijkse Landelijke Bewonersdag werd dit jaar georganiseerd in Rotterdam 
Zuid. Bewoners en professionals wisselden op deze dag ervaringen uit over het 
verbeteren van wijken en bekeken er verschillende wijkprojecten.

Cruyff Court KNVB Veld aan de Parkweg



Ruby Besteman en Marco Storm en hun twee 
kinderen behoren tot de eerste bewoners die de 
sleutel overhandigd kregen. Zij wonen nu in Over 
het Water-Mews in een vijfkamer hoekwoning met 
een tuin. Ruby: “De plannen zagen er op papier 
al geweldig uit, maar in het echt is het nog leuker 
geworden. Ook al zitten we nu nog in de modder en 
zijn de straten nog lang niet klaar; we zijn er zó blij 
mee! We hebben al enkele nieuwe buren ontmoet 
en ook voor de kinderen zijn er speelkameraadjes. 
We wonen hier lekker rustig, maar hebben toch 

allerlei voorzieningen dichtbij. We 
zitten vlak bij het stadscentrum en de Nolenslaan, 
en ook het Beatrixpark ligt op een steenworp 
afstand. Al die nieuwbouw is goed voor de stad. 
Schiedam is er een stuk aantrekkelijker door 
geworden.”

TAALBAZAR OP DE NOLENSLAAN
Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse 
taal. Het is de taal van de zorg en van het onderwijs, maar ook de taal van 
de toekomst van de kinderen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen die in 
Nederland woont Nederlands leert. 

In Nieuwland gebeurt veel op het gebied van taalontwikkeling. Er worden in de wijk verschillende cursus-
sen aangeboden. Op 30 januari wordt daarom de ‘Taalbazar’ georganiseerd op de Nolenslaan. U ziet hier 
alle taalprojecten die Nieuwland rijk is bij elkaar. Bij de verschillende kraampjes kunt u informatie krijgen 
en u kunt zich dan eventueel ook direct inschrijven. De Taalbazar is niet alleen informatief. Gezellig wordt 
het er ook. Er staan kraampjes met lekker eten, er is muziek en voor de kinderen zijn er ook leuke dingen 
te beleven.

Taalbazar
30 januari van 13.00- 16.00 uur, Nolenslaan

Nieuwbouwwijk ‘Over het Water’ heeft sinds enkele weken de eerste bewoners 
mogen verwelkomen. Nu is het nog even pionieren in de modder, maar het wordt 
prachtig.

Op dit moment worden ook de Kadewoningen opge-
leverd. In totaal zijn dat zestien riante watervilla’s 
met 3 of 4 woonlagen. De woningen hebben een 
ruime vlonder aan het water. Er zijn nog enkele 
woningen te koop. Prijzen vanaf € 299.500,- v.o.n. 
Bezichtiging is in overleg met de makelaars moge-
lijk. Gunstige aankoopvoorwaarden, waaronder aan-
koopgarantie van de huidige woning. 
Voor meer informatie www.overhetwater.nl

Voor de Watertoren start de verkoop in het voorjaar van 2010. In de watertoren komen 36 ruime 
3- en 4 kamer appartementen, vanaf 91 m2 tot 117 m2, balkon op het zuiden, inclusief parkeerplaats. 
Koopsommen vanaf € 195.000,- v.o.n. Start verkoop voorjaar 2010. Gunstige aankoopvoorwaarden, 
waaronder Slimmer Kopen. Voor meer informatie www.overhetwater.nl

Eerste bewoners positief over Over het Water-Mews

Nóg leuker dan we dachten
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Gemeenteraad bezoekt Nieuwland op de fiets
Een delegatie van de gemeenteraad heeft op zaterdag 10 oktober jl. op de fiets een bezoek gebracht 
aan Schiedam-Nieuwland. Darius Spencer, wijkprocesmanager Nieuwland en Adriaan van der Linden, 
programmamanager Nieuwland, waren de gastheren van de gemeenteraad.
Het is de tweede keer dat de wijk Nieuwland werd bezocht door de gemeenteraad. Het eerste bezoek 
vond plaats in oktober 2007 en sindsdien is er veel gebeurd in de wijk. 

Projecten die onder de aandacht werden gebracht, waren o.a. het Wijkzorgteam, Samen buurten, de 
Krajicek Playground, het Cruyff Court KNVB Veld en het project Opboksen. Ook werden diverse nieuw-
bouwprojecten besproken waaronder de Noordvestgracht en Over het Water. Het werkbezoek werd afge-
sloten in het wijkcentrum aan het Dr. Dreesplein waar bewoners en raadsleden konden napraten.

EXTRA KANSEN VOOR ONTWIKKELING KINDEREN
Vanaf dit schooljaar werken vijf scholen in Nieuwland aan de voorbereiding van extra leertijd voor 
kinderen. Vanuit het ministerie van onderwijs krijgen de scholen extra subsidie om voor een perio-
de van vier jaar extra leertijd aan te bieden aan kinderen. De deelnemende scholen zien dit als een 
kans voor betere ontwikkeling van kinderen.

Het project is een samenwerking tussen de  
Basisscholen ’t Meesterwerk, De Taaltuin, De 
Wieken (locatie Nieuwland) en de VMBO scholen 
OSG Schiedam en het Life College. De gemeente 
Schiedam heeft het initiatief voor het project geno-
men.
Het project is gericht op alle leerlingen van groep 
7 en 8 van de basisscholen en klas 1 en 2 van het 
VMBO. Deze leerlingen gaan vanaf augustus 2010 
langer naar school.

De scholen willen de aanvullende leerstof actief 
aanbieden: niet ‘meer leerstof uit boeken’, maar 
activiteiten waarmee de kinderen de normale leer-
stof op het gebied van taal en rekenen op een leuke 
manier kunnen toepassen. Bijvoorbeeld techniek- 
en rekenprojecten, brieven schrijven om ergens op 
bezoek te mogen gaan, stukjes voor de schoolkrant 
schrijven of een theatervoorstelling voorbereiden 
en uitvoeren. 

Elke school werkt momenteel aan een eigen in-
vulling van de extra leertijd, waarbij ook de mede-
zeggenschapsraad betrokken is. Belangrijk is ook 
dat de samenwerking tussen de basisscholen en 
de VMBO scholen de overgang van het basison-
derwijs naar het voortgezet onderwijs makkelijker 
maakt.

De scholen zijn van mening dat het project kansen 
biedt voor leerlingen én ouders. Leerresultaten 
kunnen verbeterd worden, kinderen kunnen hob-
by’s en talenten uitbouwen en de samenwerking 
tussen de scholen wordt versterkt. Het project in 
Schiedam is onderdeel van een landelijk expe-
riment en wordt door het ministerie op de voet 
gevolgd om te zien of deze aanpak werkt. 
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Begin november heeft het opbouwwerk bewoners 
uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wis-
selen over hoe we het plein en de omgeving leef-
baar kunnen houden. Deelnemers aan deze avond 
waren behalve bewoners van de Vendelhof  ook 
Darius Spencer (wijkprocesmanager Nieuwland), 
Herman Kriek (wijktoezichthouder gemeente 
Schiedam), Kanar Rashid (Woonplus) en Orhan 
Zengin (opbouwwerk).

Naar aanleiding van deze avond is er 
een bewonersgroep opgericht die een 
oogje in het zeil gaat houden op het 
vernieuwde veldje. Deze groep 
zal vooral een signalerende rol gaan 
vervullen met betrekking tot de leef-
baarheid van de Vendelhof en het 
beheer van het trapveldje. De bewo-
nersgroep gaat in februari werken 
aan de heropening van het trapveldje. 
U wordt hiervoor van harte uitgeno-
digd. 

Houdt daarom Nieuwland Nieuws in de gaten voor 
meer informatie of kijk op 
www.nieuwland-schiedam.nl!

Bewoners die het leuk vinden om deel uit te 
maken van deze bewonersgroep kunnen zich 
aanmelden bij Orhan Zengin van het opbouw-
werk. O.zengin@buurtprojecten.nl of 
06 46261793. 

Wijkcontactmiddag ‘Donker Curtiusstraat’

Op 18 november werd op het grasveld achter buurtpost Donker 
Curtiusstraat een buurtcontactmiddag georganiseerd. 

Bij een informatietent en de losse kraampjes konden buurtbewoners informatie krijgen,  bijvoorbeeld over 
activiteiten in de wijk. Woonplus en Samen Buurten zorgden voor iets te eten en te drinken. De formulieren-
brigade en de werkmakelaars presenteerden zich aan de bewoners en Tos deed spelletjes met de kinderen 
in de buurt. Een wijkagent was er en de wijkwerker van het wijkcentrum Dreesplein. Op het grasveld werd 
een ‘speelplein’ gemaakt en de kinderen konden er allerlei spellen doen, voetballen en met de diabolo’s 
spelen. De kinderen hebben in de buurtpost aan de Donker Curtiusstraat mozaïektegels gemaakt. Er 
werden prachtige creaties gemaakt en de kinderen namen een tegel mee naar huis. In het nieuwe jaar gaan 
we nog een keer met kinderen uit de buurt mozaïeken en er zal dan een kunstwerk van gemaakt worden. 
Ouders en kinderen die, soms voor het eerst, met elkaar in contact kwamen vonden het een leuke middag. 

Renovatie trapveldje Vendelhof
In Vendelhof wordt het bestaande trapveldje gerenoveerd. Dit is meteen de aan-
leiding om na te denken over het beheer van het trapveldje en om de stand van 
zaken rondom Vendelhof met elkaar te bespreken. 
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> ...dat er een werkgroep’Nieuwe buren’ is en 
dat deze nog nieuwe leden zoekt? De werkgroep 
verwelkomt mensen in de wijk Nieuwland komen 
wonen. Dat wordt gedaan door huisbezoek en het 
verstrekken van een informatiemap met daarin 
belangrijke adressen en contacten. De nieuwe 
bewoners kunnen dan snel hun weg vinden in de 
wijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij het 
opbouwwerk. Buurtprojecten, Nieuwe Damlaan 
646, tel. 06462 617 93, o.zengin@buurtprojecten.nl

> ...dat er een nieuw Schiedams straatnamenboek 
verschenen is?
Voor schrijver Wim Rook is het zijn tweede boek. 
Het eerste boek van zijn hand ‘Van Schie, Dam 
en Schiedam’ verscheen in 1989. Op zaterdag 
28 november is het eerste boek overhandigd aan 
de burgemeester van Schiedam, mevrouw W.M. 
Verver- Aartsen. Aansluitend was er gelegenheid 
om te laten signeren en vragen te stellen aan de 
schrijver.

WIST
U DAT...

Verzonnen Geschiedenis Nieuwland

Kunstproject Niilantis
Wat was er vroeger in Nieuwland? Woonde hier niet ooit een oude verdwenen 
cultuur? Wat is daar nog van te vinden of liever gezegd: te bedenken? Kunstenaar 
Coen de Jong gaat samen met Nieuwlanders op zoek naar echte en minder echte 
–verzonnen– verhalen over lang vervlogen tijden. 

Het kunstproject Niilantis wordt uitgevoerd door projectbureau VGN van de Delftse beeldend kunstenaar 
Coen de Jong. VGN  staat voor Verzonnen Geschiedenis Nieuwland. In dit project draait het om het onder-
zoek naar de mythische cultuur Niilantis die volgens verhalen bestaan zou hebben op de plaats waar nu 
de wijk Nieuwland ligt. Het kunstproject werd op 27 oktober gestart met een opgraving op het braaklig-
gend terrein bij de Burgemeester van Haarenlaan. Hier werden verschillende vondsten gedaan die worden 
toegeschreven aan de Niilantiscultuur: oude munten en metalen voorwerpen gevonden die doen denken 
aan creditcards en ook een paar-
denschedel die elektronica blijkt te 
bevatten. De Niilantiscultuur, lang 
voor de jaartelling op mysterieuze 
wijze door de moerassen verzwol-
gen, werd geroemd om zijn hoog-
waardige futuristische technologie 
die onze tijd ver vooruit zou zijn 
geweest. Tegelijkertijd was het op 
andere vlakken primitief te noemen. 
De ‘vondsten’ zijn tentoongesteld 
in het Centrum Beeldende Kunst, 
Boterstraat 81 te Schiedam. Hier 
kunnen mensen ook terecht met tips 
en verhalen over Niilantis.
Kijk voor meer informatie op 
www.niilantis.com
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K I N D E R PA G I N A

NIEUWLANDS 
INITIATIEF ONDER-
STEUNT KINDEREN 
IN KENIA
Van Harmelen Conservation 
Fund (VHCF) is een initiatief 
van Astrid van Harmelen. Zij 
woont in Nieuwland maar brengt 
ook veel tijd door in Kenia. Haar 
stichting bestaat vier jaar en 
zet zich in het bijzonder in voor 
achtergestelde kinderen in een 
kleine gemeenschap ten noor-
den van de plaats Nanyuki in 
de provincie Laikipia in Kenia. 
Astrid werd geraakt door de 
problemen die kinderen op hun 
pad naar volwassenheid tegen-
komen. Veel kinderen leven 
onder slechte omstandigheden 
en (groot-)ouders kunnen vaak 
de vervolgopleiding (secundary 
school) voor het kind niet meer 
betalen. Hierdoor wordt de soci-
ale ontwikkeling van de kinderen 
beperkt. Zij raken geïsoleerd en 
komen nauwelijks in aanraking 
met andere leeftijdgenootjes. 
VHCF richt zich op het verbete-
ren van de ontwikkelingsmoge-
lijkheden en leefomstandigheden 
van deze kinderen. Dat doet de 
stichting onder meer door het 

bieden van gezinshulp, studie-
begeleiding, psychosociale hulp, 
gemeenschapontwikkeling en 
het stimuleren van educatieve 
projecten voor kinderen. 

Fondswerving en ondersteu-
ning Om alle activiteiten in Ke-
nia te kunnen realiseren worden 
diverse activiteiten in Nederland 
en daarbuiten georganiseerd. 
Vrijwilligers, ambassadeurs, 
ouderen en kinderen bieden hulp 
en stropen de mouwen letterlijk 
op! Ook zijn er twee boeken van 
de hand van Astrid verschenen: 
‘Hoe Olifant zijn liefje vond’ 
(2009)  en ‘De avonturen van 
Simon Buki’ (2007). Kinderen 
van een plaatselijke school in 
Nanyuki hebben de illustra-
ties voor het laatstgenoemde 
boek gemaakt. Astrid heeft een 
honderdtal boeken zelfstandig 
laten drukken en organiseert zelf 
de verkoop via boekwinkels en 
supermarkten. Ook bibliotheken 
zijn benaderd. De opbrengst van 
de boeken komt ten goede van de 
stichting. 

Meer weten? 
www.vanharmelenconservationfund.com

ADRESSEN IN 
NIEUWLAND

Buurtbemiddeling Nieuwland
Buurtpost Donker Curtiusstraat
Donker Curtiusstraat 94
3119 TD Schiedam
Telefoon (010) 246 96 00
buurtbemiddeling@devijf.nl
spreekuur: dinsdag van 10.00-12.00 u

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage Gretelaan 289
Complexbeheerder: Patrick van Waart
Telefoon (010) 426 63 23
Spreekuur: dinsdag tussen
13.00 en 14.00 uur 

Buurtpost Minister Donkerstraat 
Minister Donkerstraat 11
Complexbeheerder:  Ton Robben
Telefoon (010) 246 93 56
Spreekuur: donderdag tussen
13.00 en 14.00 uur (even weken)

Buurtpost Troelstralaan
Troelstralaan 83
Complexbeheerder: Eric Govaart 
Telefoon (010) 449 22 03
Spreekuur: maandag tussen
13.00 en 14.00 uur 

Buurtpost Donker Curtiusstraat
Donker Curtiusstraat 94
Complexbeheerder: Ton Robben
Spreekuur: donderdag tussen 13.00
en 14.00 uur (oneven weken)

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
Afdeling Wijkontwikkeling 
Telefoon (010) 219 10 23

Irado
Fokkerstraat 550
telefoon klantenservice 
Telefoon (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  

Sinterklaasfeest op het Dreesplein
Ook dit jaar kwam de Goedheiligman weer 
naar Nieuwland. Op woensdagmiddag 1 
december bezocht hij met zijn Pieten het 
Dreesplein.  Er was een Piet die alles vergat. 
Waar hij moest zijn, hoe hij heette en ook de 
cadeaus! Die moest hij toen van Sinterklaas 
snel gaan halen in het Pietenhuis. De kinde-
ren lieten intussen aan Sint zien hoe goed 
ze konden klimmen, springen en gooien. Gelukkig kwam de Piet toen 
toch terug met een grote kar vol cadeaus en was het feest compleet.
Er kwam ook een hele groep volwassenen (met allemaal verschil-
lende nationaliteiten) om het feest met ons mee te vieren. Net als de 
kinderen vonden ze het geweldig!
Jammer dat de Sint weer naar Spanje vertrokken is, maar we zien 
hem vast volgend jaar weer terug in ons wijkcentrum.
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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 

Het Puttertje
Mg Nolenslaan 131
Telefoon (010) 226 24 91

Ontmoetingscentrum ’t Huisje
Delflandseweg 350 

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

SWS Welzijn
Tuinlaan 60
Telefoon (010) 40 90 909

Buurtprojecten, Opbouwwerk 
Nieuwland
p/a Wonen en Leven
Nieuwe Damlaan 646
Orhan Zengin 
Telefoon 06 462 617 93 
o.zengin@buurtprojecten.nl

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 (010) 885 15 55

Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
Telefoon (010) 204 51 00

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

SWS WELZIJN/ 
WIJKCENTRUM DREESPLEIN
Computerinloop
Donderdag, 15.30-16.15 of 16.15-17.00 uur
8 t/m 12 jaar, € 0,50, 7 deelnemers per groep 
Mini-club
dinsdagmiddag, 15.30-17.00 uur
4 t/m 8 jaar, € 0,50, inclusief een glas limo-
nade, inschrijven niet nodig
Instuif
woensdagmiddag, 13.30-15.00 uur
€ 0,50, inclusief een glas limonade
inschrijven niet nodig
Meidenclub
maandagmiddag, 16.00-17.30 uur
€ 1,00, inclusief een glas limonade
8 t/m 12 jaar, inschrijven niet nodig

Samenspel op maat
Kinderen tussen anderhalf en tweeenhalf 
jaar kunnen samen spelen onder begeleiding 
van ouders en/of verzorgers. Dit is een voor-
stadium van de peuterspeelzaal.
Locatie Dreesplein. Woensdag van 09.00-
11.00 of donderdag van 09.00-11.00 uur

JANUARI
30 Taalbazar, Nolenslaan

OUDER EN KINDCENTRUM
Openingstijden zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 - 15.00 uur.
Activiteiten 09.00 - 11.00 uur
Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem 
Dreesplein 2, 010-4738671.
DECEMBER
21 kerstlichtjes maken, 09.00 uur
23 kerststukjes maken, 10.00 uur
28 appelflappen bakken

SENIORENWELZIJN 5 MOLENS
Quilten, maandag 09.00-11.00 uur, 
€ 1,25 per keer

Turkse les 1 donderdag 09.00-10.45 uur, 
€ 4,50 per maand
Turkse les 2 donderdag 10.45-12.30 uur, 
€ 4,50 per maand
Nederlandse les 1 donderdag 13.00-14.45 uur, 
€ 4,50 per maand
Nederlandse les 2 donderdag 14.45-17.00 uur, 
€ 4,50 per maand
Volksdansen vrijdag 10.15-11.30 uur 
36 bijeenkomsten, € 7,30 per maand
(met R-dam pas € 4,75)
Yoga 1 Dinsdag 10.00-11.00 uur/ 
Yoga 2 Dinsdag 11.15-12.15 uur
39 bijeenkomsten, € 9,15 per maand 
(met R-dam pas € 5,95 euro)
Koersbal maandag  13.30-15.30 en dinsdag 
13.30-15.30 uur, € 2,70 per maand
Country/linedance Dinsdag 19.30-22.30 uur, 
10 bijeenkomsten € 25,00 per cursus
WII spel en beweegcomputer Maandag tot en 
met vrijdag 09.00-16.00 uur, gratis
Eettafel maandag tot en met vrijdag 12.00-
13.00 uur, € 6,25 per maaltijd
Biljarten maandag tot en met vrijdag, 09.00-
16.00 uur, € 0,20 eurocent per 15 minuten
Biljartvereniging, maandag tot en met 
donderdag, 19.00-22.00 uur, contributie via 
vereniging
Damesbiljart, donderdag, 19.00-22.00 uur, 
contributie via vereniging
Bingo 3e woensdag van de maand, 13.30-16.00 
uur, € 3.20 euro voor 6 ronden
Kaarten en spelletjes maandag tot en met 
vrijdag, 09.00-16.30 uur, gratis
Bridge contributie via vereniging
maandag, 12.30-16.15 uur, dinsdag 19.00-23.00 
uur, donderdag 12.30-16.15 uur
Bloemschikken 2e en 4e woensdag 
van de maand
Club actief 2e en 4e donderdag van de 
maandag 13.00-16.00 uur
Contactzondag elke zondag, 11.00-13.00 uur
Mesken (voor mannen) maandag tot en met 
vrijdag, 09.00-16.00 uur, zondag 13.30-16.00 
uur. Toegang vrij
Visiteclub woensdag 10.00-15.30 uur, € 1,25 
per keer

AGENDA
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Mail de oplossing vóór 15 januari 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
AHMED ABOUTALEB      
APPELFLAPPEN        
BETROKKENHEID       
BEZICHTIGEN         
BEZOEK              
BURGERINITIATIEVEN  
CRUYFF COURT         
FIETS               
GEMEENTERAAD        

JAARWISSELING       
JOHAN CRUYFF         
KADEWONINGEN        
KERSTBOMEN          
KERSTDINER          
KERSTVAKANTIE       
KRAJICEK PLAYGROUND  
KUNSTGRASVELD       
LAGERHUISDEBAT      

LEERRESULTATEN      
NIEUWJAARSDAG       
OLIEBOLLEN          
OVER HET WATER        
PARTICIPATIE        
PIEK                
PROJECT             
SAMENWERKING        
SNEEUW              

TOOSTEN             
TRAPVELDJE          
VERLENGDE LEERTIJD    
VUURWERK            
WATERTOREN          
WINKELSTRIP         
WITTE KERST          
WIJKOVERLEG          

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.

MEVROUW 
MIRCEA CRISAN

IS DE GELUKKIGE 
WINNARESOplossing  vorige puzzel: Watchout geeft jongeren goede start op de arbeidsmarkt.


