
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.

Het landelijke thema van de Dag van de Architectuur is dit jaar: hergebruik van materiaal. Dit thema kop-
pelt het CBK Schiedam aan het participatieproject van kunstenaar Coen de Jong. Dit project, Niilantis 
genaamd, vindt de komende twee jaar plaats in de wijk Nieuwland. Het projectbureau VGN van Coen 
de Jong is de verzonnen cultuur Niilantis in kaart aan het brengen. Niilantis zou ver voor de jaartellling 
bestaan hebben op de plek waar nu de wijk Nieuwland ligt. VGN verzint de cultuurhistorie en architec-
tuurgeschiedenis van Niilantis met hulp van bewoners van Schiedam in het algemeen en Nieuwland in 
het bijzonder. 
Het project Paleizen Bouwen is bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en vindt onder begeleiding 
van professionele architecten en bouwvakkers plaats. De workshop begint om 13.00 uur in het CBK 
Schiedam aan de Boterstraat 81. U kunt zich aanmelden via: info@CBKSchiedam.nl. De kosten bedra-

gen 5 euro per kind en met de 
OntdekSchiedamNu pas krijgt u 
een korting van 2,50 euro.
We besluiten de middag met het 
oordeel van de speciaal-voor- 
dit-project-in-het-leven-geroe-
pen-heuse-welstandscommissie 
onder leiding van kunstenaar 
Coen de Jong die het mooiste 
paleis zal uitkiezen. Tevens is er 
een expositie te zien van bouw-
werken en paleizen afkomstig 
uit de kunstcollectie van het 
CBK Schiedam. De expositie is 
te zien tot en met 12 juli en te 
bezoeken tijdens de reguliere 
openingstijden of op afspraak.

PALEIZEN BOUWEN VOOR NIILANTIS
In het weekend van 26 en 27 juni vindt het landelijke evenement de Dag van de 
Architectuur plaats. In Rotterdam al sinds jaar en dag een welbekend festival, 
maar in Schiedam is daar nog weinig aandacht aan besteed. In het kader van 
dit architectuurevenement organiseert het Centrum Beeldende Kunst (CBK) 
Schiedam in samenwerking met VGN (Verzonnen Geschiedenis Nieuwland) op 
zaterdag 26 juni een architectuurworkshop voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

GEVONDEN OP 
WWW.NIILANTIS.COM

Coverfoto: Gescheiden rioleringssysteem is goede remedie tegen milieuproblemen ten gevolge van zware regenval.
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GOEDE REMEDIE TEGEN WATEROVERLAST EN VERVUILING OPPERVLAKTEWATER 

SCHIEDAM GAAT DOOR MET 
GESCHEIDEN RIOLERING
De Gemeente Schiedam heeft de scheiding van de afvoer van regenwater 
en afvalwater al enkele jaren hoog op de agenda staan. Bestaande riolering 
wordt op steeds meer plaatsen vervangen door een systeem met gescheiden 
riolering, het zogeheten ‘afkoppelen’. Ook in Nieuwland wordt dit gedaan.

Bij ‘afkoppelen’ gaat het erom regenwater en afval-
water gescheiden te houden. Het hemelwater wordt 
daarbij direct in het milieu teruggebracht, namelijk 
in de grachten, de singels en sloten die Schiedam 
rijk is. Schiedam wil de ‘ontvlechting’ van hemel-
water en stedelijk afvalwater verder doorvoeren. 
Vanaf 1990 is de gemeente Schiedam begonnen 
met afkoppelprojecten, namelijk bij de aanleg van 
nieuwe bedrijventerreinen, waaronder bedrijven-
terrein ’s Gravenland en woonwijken in Schiedam 
Noord, zoals Sveaparken.

MILIEUVERVUILING
Voorheen werden het huishoudelijk afvalwater en 
het regenwater samen in dezelfde riolering afge-
voerd naar de zuivering. Bij zware regenval kan 
een gemengd systeem overbelast raken. Dat kan 
tot gevolg hebben dat huishoudelijk afvalwater via 
straatkolken en de binnenriolering (in huis dus!!) 
in verdunde vorm naar buiten komt. Ook zal dit 
gemengde water via nooduitlaten in sloten, kana-
len en vijvers terecht komen. Hierdoor raakt ook 
het oppervlaktewater vervuild. Vervuiling die in het 
oppervlaktewater of in de bodem terecht komt kan 
vernietigende gevolgen hebben voor aanwezige 
flora en fauna. 

KOSTENBESPARING
Afkoppeling dient meerdere doelen. Regenwater 
wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater 
zodat de rioolwaterzuiveringsinstallaties worden 
ontlast (kostenbesparing), en er komt geen huis-
houdelijk afvalwater meer in het oppervlaktewater 
en de bodem terecht. 
Het systeem is er in principe op berekend dat het 
maximaal eens in de twee jaar voor komt dat er 
water op straat komt te staan bij regenval. Dat 
neemt niet weg dat het in de praktijk kan voor-
komen dat er in een jaar meerdere regenbuien 
vallen waarop het systeem niet berekend is. 

Daarnaast weten we niet welke gevolgen klimaat-
veranderingen hebben op de regenval in Nederland. 
Maar dit gescheiden rioleringssysteem is een 
goede remedie tegen milieuvervuiling ten gevolge 
van wateroverlast.

LANGE TERMIJN
Ook in Nieuwland worden afkoppelprojecten uitge-
voerd sinds 2006. Dat gebeurt in fasen. De laatste 
fase zal waarschijnlijk in 2015 worden afgerond. 
Het is de bedoeling dat uiteindelijk 75% van de 
riolering in Nieuwland gescheiden is. Tot voor 
kort werd de riolering telkens straat voor straat 
vervangen. In het nieuwe beleid wordt de wijk als 
geheel bekeken bij de planning van de renovatie 
en scheiding van de riolering. Zo kun je een betere 
inschatting maken van de resultaten die het schei-
den van de riolering heeft op lange termijn. Juist 
door zo ver vooruit te kijken zijn de extra kosten die 
het afkoppelen met zich meebrengt goed te over-
zien. Bij de uitvoering wordt natuurlijk ook rekening 
gehouden met de planning van reconstructies en 
herinrichtingen in de wijk. De gemeenteraad heeft 
onlangs het nieuwe beleid voor het afkoppelen 
bestuurlijk vastgesteld. Hoewel hier veel geld mee 
gemoeid is, zal dit geen extra financiële lastendruk 
meebrengen voor de inwoners van Schiedam. De 
gemeente zal bewoners op de hoogte houden door 
middel van brieven en berichten op de website van 
de gemeente.
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BUURTBEMIDDELING IN 
NIEUWLAND
Vanaf  februari 2010 verzorgt Cocon in heel Schiedam buurtbemid-
deling. Steeds meer mensen ontdekken hoe nuttig dit is voor een 
goede sfeer in de buurt. 

Coloured Consultancy (CoCon) empowert 
woonwijken zodat bewoners zelf actief en 
positief hun onderlinge problemen en con-
flicten kunnen oplossen. Iedereen die een 
oplossing zoekt voor een probleem met 
zijn of haar buren kan zich aanmelden bij 

Buurtbemiddeling Schiedam. 
Albert van Raalteplein 15-B
3122 GH Schiedam
tel 010-4700030
mail  info@buurtbemiddeling-schiedam.nl

WAT IS BUURTBEMIDDELING?
Buurtbemiddeling is een organisatie die bij-
draagt aan een goede sfeer in de buurt. Vrijwillige 
buurtbewoners, de bemiddelaars, helpen andere 
buurtbewoners bij het oplossen van een conflict 
dat zij onderling hebben. De buren komen met dat 
steuntje in de rug tot een oplossing die voor beiden 
acceptabel is.

De vrijwilligers werken volgens een methodiek 
die wetenschappelijk verantwoord is en die overal 
in het land wordt toegepast. Zij ontvangen een 
meerdaagse training en krijgen na afloop een 
certificaat uitgereikt. Kern van de training is dat 
de bemiddelaars leren om zich in te houden. Zij 
dragen nadrukkelijk geen oplossingen aan maar 
beperken zich tot het leiden van het gesprek en het 
scheppen van een goede sfeer. De buren die een 
conflict met elkaar hebben worden zo gestimuleerd 
om samen een oplossing voor hun probleem te be-
denken. Zij zullen zich waarschijnlijk beter houden 
aan gemaakte afspraken dan wanneer hen iets van 
bovenaf, bijvoorbeeld door de politie, wordt op-
gelegd. 

Soms heeft iemand alleen behoef-
te aan een luisterend oor, of aan 
tips om daarna zelf het gesprek 
met de buren te voeren. In andere 
situaties is een bemiddelingsge-
sprek tussen buren met hulp van 
twee bemiddelaars gewenst. 
Medewerkers van CoCon zijn 
inmiddels al enkele maanden aan 

de slag in Schiedam en de aanmeldingen stromen 
binnen. Ook uit Nieuwland zijn er aanmeldingen 
gekomen voor bemiddeling. 

BUURTBEMIDDELAARS
Buurtbemiddelaars kennen hun buurt en wijk 
meestal goed. Zij wonen in de buurt, ze werken 
vrijwillig en belangeloos. Zij dragen bij aan de leef-
baarheid van hun buurt.
Buurtbemiddeling is een initiatief voor, door en 
van bewoners. De organisatie is op zoek naar 
bewoners met hart voor hun buurt! Voor een rol als 
bemiddelaar heeft u geen speciale vooropleiding 
nog. Wel is het handig als u gewend bent om niet 
overal scherp over te oordelen. Heeft u na het 
lezen van dit stuk belangstelling gekregen om mee 
te doen als buurtbemiddelaar in Schiedam? Neem 
dan contact op voor een kennismakingsgesprek. 

Buurtbemiddeling is een initiatief dat mogelijk 
gemaakt is door de gemeente Schiedam, Woonplus 
en de politie.

Team buurtbemiddeling: Catia Neves (links) en Lea Brunst.

EVEN
VOOR-

STELLEN
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Op 10 april werd voor het eerst een grote Veilig-
heidsmarkt gehouden in Schiedam. Voor jong en 
oud was er van alles te zien en te doen. Gedurende 
de hele dag waren er demonstraties, waaraan 
bezoekers ook zelf konden deelnemen, zoals een 
rij- en kantelsimulator (verlaat een auto in geval 
van een ongeval), een huiskamerrace (verlaat het 
huis geblinddoekt), een blusoefening ‘vlam in de 
pan’ en een racesimulator. Bezoekers konden ver-
der rondkijken in een ME-voertuig en een boot van 
de Reddingsbrigade. Zowel binnen als buiten waren 
er demonstraties, o.a. van een biketeam van politie 
en het team ‘toezicht & handhaving’. De brandweer 
demonstreerde het openknippen van een voertuig 
en vakkundige zakkenrollers verrasten bezoekers 
met hun acties. Goed dat er politie in de buurt was! 
Ook voor de kinderen was er van alles te beleven; er 
was een springkussen in de vorm van een piraten-
schip van maar liefst 17 meter lang; de kinderen 
mochten zelf een brand blussen, eigen schatkisten 
maken en monsters schilderen. Er was suikerspin 
te krijgen en er stond een grabbelton.

Op de markt waren stands met uitgebreide  
informatie over bijvoorbeeld woningbeveiliging, 
fietsen chippen, autoalarm, veilig internetten,  
verzekeringen en OK-punten. Verder was er voor-
lichting over Buurtpreventie, het Brandwonden-
centrum, Buurtbemiddeling, de Reddingsbrigade, 
EHBO en Watch Out. De veiligheidsmarkt, die  
door burgemeester Verver- Aartsen werd geopend, 
is goed bezocht. Een geslaagde dag dus die voor 
herhaling vatbaar is.

VEILIGHEIDSMARKT SUCCES

De wijkschouw is voortgekomen uit het Wijkactie 
Programma. Vrijwilligers van de werkgroep 
Buitenruimte, bewoners, gemeente, politie, 
Woonplus en Irado maken twee keer per jaar een 
uitgebreide ronde door de wijk om te zien hoe deze 
ervoor staat. 
Ligt er vuilnis? Is het straatmeubilair nog in orde? 
Werkt de verlichting? Hoe is het gesteld met de 
bestrating en de groenvoorziening?  In Nieuwland 
was de algemene indruk over de buitenruimte dat 
deze er beter bij ligt dan een jaar geleden. De 
vervuiling valt mee, ook al verschilt dat per buurt. 
In sommige buurten zijn buurtbewoners zelf zeer 
actief in het schoonhouden van hun straten. En 
dat is duidelijk te zien. Die buurten ogen duidelijk 
schoner. 

Benieuwd naar de resultaten van de wijkschouw en 
weten welke punten aangepakt gaan worden in de 

wijk? Kijk voor het volledige verslag op 
www.nieuwland-schiedam.nl 

In september/oktober wordt er weer een wijk-
schouw georganiseerd. Wilt u ook meelopen? 
U kunt zich opgeven bij Herman Kriek (wijktoe-
zichthouder) email: hc.kriek@schiedam.nl

Wijkschouw Nieuwland

Schonere buurt door actieve buurtbewoners 
Op 13 april is er een wijkschouw georganiseerd in Nieuwland. Vrijwilligers 
hebben samen met mensen van de gemeente, politie, Woonplus en Irado 
door de wijk gelopen om te kijken hoe de wijk ervoor staat. 
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Erik Govaart is een geboren en getogen 
Nieuwlander. Sterker nog... zijn wieg stond ooit in 
de straat achter de buurtpost waar hij nu werkt. 
Bekend terrein dus. Hij werkt inmiddels al ruim elf 
jaar bij Woonplus in de wijk Nieuwland. Eerst tien 
jaar op de buurtpost bij het  Dreesplein en nu aan 
de Troelstralaan. “Elke maandag van 13.00 tot 14.00 
uur heb ik een spreekuur”, zegt hij. “Samen met 
buurtagent Ferry Lokhorst. We hebben altijd wel 
een paar mensen die langskomen. Vaak met klach-
ten over het voeren van vogels, over herrie, rommel 
in portieken, fietsen die in de weg staan, zwerfvuil, 
maar ook over overlast op straat door bijvoorbeeld 
hangjongeren. Ik loop iedere dag door de buurt, 
steeds weer door een ander gedeelte. Ik spreek ook 
buurtbewoners op straat. Dan hoor je natuurlijk 
nog weleens wat.”

Grote mond
De Troelstralaan was altijd wel een rustig stuk, 
maar de laatste jaren zijn er meer vervelende inci-
denten op straat, vooral in de avonduren. “Ik merk 
dat de mentaliteit van mensen verandert”, zegt 
Erik. “Sommige mensen hebben een enorm grote 
mond gekregen; vooral de jeugd. Bij hen speelt ook 
negatief groepsgedrag en dan is het belangrijk om 
het hoofd koel te houden. Het is goed dat we hier 
buurtpreventie hebben en ook Watch Out en de 
Groene Brigade. Zij houden een oogje in het zeil 
en houden de buitenruimte netjes. Ze brengen me 
ook dagelijks op de hoogte van wat er gebeurt in de 
buurt.”

Woongenot
Afgezien van de incidenten op straat heeft Erik 
Govaart de indruk dat het wel weer de goede kant 
op gaat in de buurt. “Ik weet niet precies hoe vaak 

de afdeling reparatie van Woonplus 
gebeld wordt, maar ik heb het idee dat 
ook het aantal klachten over woningen 
en complexen is afgenomen. Klachten en 
overlast probeer ik altijd zo snel mogelijk 
aan te pakken. Handhaving was vroeger 
minder vanzelfsprekend dan nu. Gelukkig 
heb ik goede contacten overal, bijvoor-
beeld bij Irado. Wil ik even snel iets rege-
len in de wijk, dan gebeurt dat gewoon. 
Dat snelle ingrijpen word gewaardeerd 
door bewoners. Leuk als mensen je op 
straat aanspreken en oprecht blij zijn dat 
een probleem snel is opgelost. Ik heb 
echt plezier in mijn werk. Woongenot is 
belangrijk voor mensen. Het is bijzonder 
als je daaraan op een praktische manier 
kunt bijdragen.”

Sinds anderhalf jaar is Erik Govaart complexbeheerder aan de Troelstralaan. Hij 
zorgt voor het klein onderhoud en draagt bij aan de oplossing van problemen in 
en rondom de wooncomplexen. Volgens Erik komt het aan op snel ingrijpen en 
vooral het hoofd koel houden.

Praktisch bijdragen aan woongenot
Complexbeheerder Erik Govaart
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STICHTING AZHAR PRESENTEERT 
CINEMAROC-SCHIEDAM

Van 3 juni tot 30 juni vindt ‘Cinemaroc-Schiedam’ 
plaats! Dit filmfestival zoomt in op de filmcultuur 
uit Marokko. Stichting Azhar draait films waarin 
maatschappelijke thema’s op een artistieke 
manier tot uitdrukking worden gebracht. De films 
zijn tegelijkertijd uitgangspunt voor inhoudelijke 
discussie.
Naast het hoofdprogramma (films) worden ver-
schillende activiteiten georganiseerd zoals een 
lezing, een tentoonstelling, een dansvoorstelling 
en diverse workshops. 

Alle films worden vertoond in wijkcentrum 
Dreesplein. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:

Stichting Azhar
telefoon 06 30309762 (Hassan Aissati) 
e-mail info@stichtingazhar.nl  

U kunt ook kijken op 
www.nieuwland-schiedam.nl

Vrouwendag 2010
8 maart is de Internationale Vrouwendag. De aanleiding voor 
het instellen van die dag was de massale staking op 8 maart 1908 
in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kleding-
industrie. Zij streden voor een achturige werkdag, betere arbeids-
omstandigheden en kiesrecht. Het heeft tot 1978 geduurd voordat 
de Verenigde Naties deze dag erkende als officiële feestdag. 

In Nieuwland zijn er op die dag allerlei activiteiten georganiseerd, 
vooral op de locatie wijkcentrum Dreesplein. In de ochtend kon-
den vrouwen zich laten verwennen door een masseuse, kapster, 
schoonheidsspecialiste, nagelstyliste, pedicuurster en een voet-
reflextherapeute. Veel vrouwen hebben meegedaan. Daarna was er 
een gezamenlijke lunch, waar veel gepraat en gelachen werd. Na 
de lunch werd de film ‘Verdwaalde gezichten’ vertoond; een film over slachtoffers van eerwraak. Dat 
was een indringende film en er werd na afloop dan ook stevig gediscussieerd. Om 15.00 uur werd deze 
geslaagde dag afgesloten.
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Ook deze zomer vindt er een aantal culturele activiteiten plaats in Nieuwland. 
Deze worden georganiseerd door cultuurscout Rob Dijkstra in nauwe samen-
werking met bewoners en bewonersverenigingen. 

• Op zaterdag 28 augustus vindt 
van 17.00 tot 23.00 uur het evene-
ment ‘Montmartre aan de Schie’ 
plaats. Dit evenement is gericht 
op de wijken Nieuwland en 
Schiedam-Oost. Aan de Schie, 
bij de ’s-Gravelandsekade en 
aan de overkant van de Schie 
in Oost, zal het Schiedamse 
Montmartre tot leven komen. Net 
als in deze wereldberoemde wijk 
in Parijs, zal het er wemelen van 
de kunstenaars en muzikanten. 
Het aanwezige talent komt voor-
namelijk uit deze twee wijken 
en direct omwonenden helpen 
mee om alles goed voor te berei-
den. Het gaat een mooie avond 
worden met lekker eten, gevulde 
glazen en hopelijk prachtig weer. 
Bewoners en andere bezoekers 
kunnen tussen Nieuwland en 
Oost in bootjes heen en weer 
varen om elkaar misschien wel 
voor het eerst te ontmoeten. 

• Een week eerder, name-
lijk op 21 augustus zal de ’s 
Gravelandseplas aan de Burg. 
Honnerlage Gretelaan (met het 
parkeilandje er middenin) het 
decor vormen van een culturele 
manifestatie. Samen met bewo-
nersgroepen rondom deze plas, 
wordt gewerkt aan een interes-
sant programma met dans, thea-
ter, zang en poëzie. 

• Het park achter de moskee aan 
de Dr. Schaepmansingel (aan 
de voet van de Vlaardingerdijk) 
wordt deze zomer een plek waar 
cultuur, maar ook sport en spel 
beoefend zullen worden. Het 
Speeleiland wordt hier natuurlijk 
ook bij betrokken. Een datum 
staat op dit moment nog niet 
vast, maar als u de website in 
de gaten houdt, en het komende 
nummer van Nieuwland Nieuws, 
dan kunt u actief meedoen of 
gewoon genieten van een mooie 
dag.

• Voor het Nieuwland Life 
festival dat in oktober plaats-
vindt gaat Rob Dijkstra de 
scholen af op zoek naar cul-
tureel talent. Vanzelfsprekend 
mag iedereen die wil meedoen 
zich ook melden bij Rob. Er zijn 
meerdere activiteiten waar voor 
elke Nieuwlander wel een rol 
in te spelen is! Meld je aan via 
cultuurscout@schiedam.nl of bel 
06-10726425.

Behalve bewoners en bewo-
nersorganisaties, zorgen ook 
het Opbouwwerk, SWS Welzijn, 
Samen Buurten en gemeente 
Schiedam voor de realisatie van 
deze culturele activiteiten. 

Ga voor het laatste nieuws 
over alle activiteiten naar 
www.nieuwland-schiedam.nl 

Berichten van de cultuurscout

CULTUREEL ZOMERPROGRAMMA

’t Puttertje aan de Mgr. Nolenslaan is een huiska-
mer voor senioren uit Nieuwland, waar zij gezellig 
kunnen samenkomen om te praten, een spelletje 
te doen of televisie te kijken. ’t Puttertje zat echter 
al enige tijd zonder tv. Gelukkig zijn de favoriete 
TV-programma’s nu weer haarscherp te volgen. 
Wethouder Maarten Groene leverde namelijk op 
donderdag 29 april persoonlijk een splinternieuwe 
breedbeeldtelevisie af bij mevrouw Riet Putters. 
Ander goed nieuws is dat Woonplus ’t Puttertje 
inbraakveilig gemaakt heeft.

NIEUWE TV VOOR ’T PUTTERTJE



> ... er sinds kort in de buurtpost aan de Burg. Honnerlage Gretelaan 57 een zorgsteunpunt 
gevestigd is? U kunt er bijvoorbeeld terecht voor bloedafname, een ECG (hartfilmpje) of 
bloeddrukmeting. Ook is er de mogelijk tot een inspanningsonderzoek (fietsproef). Meerdere 
adviseurs van Zorg en Hoop zijn aanwezig om bewoners te adviseren of door te verwijzen naar 
aangesloten instanties. De buurtpost is dagelijks geopend van 08.00-17.00 uur.

> ... er in het Ouder Kind Centrum samen gekookt wordt?  En natuurlijk wordt daar ook samen 
gegeten! Er zijn verschillende kookthema’s, bijvoorbeeld een bepaald land, een laag budget of 
gewoon een lekkere gezonde maaltijd. Voor het meedoen wordt een kleine bijdrage gemaakt. Van 
alle gebruikte recepten wordt uiteindelijk een kookboekje samengesteld. Ga voor meer informatie 
naar het OKC, bij wijkcentrum Dreesplein. De kookactiviteiten gaan de hele zomervakantie door! 

> ... dat op zaterdag 5 juni het Schiedams Medisch Centrum Rijnmond haar deuren heeft 
geopend aan de Laan van Bol’es?  U vindt in het centrum ondermeer huisartsen, een apotheek, 
een diëtiste, een fysiotherapeut en een podotherapeut. Ook kunt er terecht voor bijvoorbeeld: 
bloedafname, cardiologie, spataderbehandelingen, en voor allerlei onderzoeken zoals MRI scans, 
röntgenopnamen en echo’s. Voor meer informatie: Schiedams Medisch Centrum Rijnmond, Laan 
van Bol’es 3. Kijk op www.mcschiedamrijnmond.nl

WIST
U DAT...

Wijktheatervoorstelling 
Thuis in Nieuwland
OP 18, 19 EN 20 MAART HEEFT EEN GROEP ACTIEVE BEWONERS EEN THEATER-
STUK OVER NIEUWLAND GEMAAKT. HET WERD EEN AFWISSELENDE VOORSTEL-
LING MET EEN AANEENSCHAKELING VAN PERSOONLIJKE VERHALEN.
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Om dit stuk te kunnen maken, hadden bewoners 
een voucher ingediend. Onder leiding van thea-
termaker Michiel van de Burgt maakten zij ver-
volgens een voorstelling over de mooie en minder 
mooie kanten van hun leven in Nieuwland. Een 
voorstelling met romantiek, drama, zang en vooral 

humor; want lachen doen vele Nieuwlanders 
graag. Een voorstelling ook waaruit blijkt dat er 
van alles is veranderd in Nieuwland, soms ten 
goede, soms ook niet. Misschien moet er nog veel 
gebeuren in de wijk. Één ding staat voorop; deze 
Nieuwlanders zijn trots op hun wijk.



Nieuwland Nieuws — juni 2010 pagina 10

KINDERDISCO DREESPLEIN
Op vrijdag 2 juli is er weer een kinderdisco. Kom ook lekker dansen!  
Inclusief limonade en cadeautje. kosten: € 1,50, tijd: 19:00 - 21:00 uur

ADRESSEN IN 
NIEUWLAND

Buurtbemiddeling Schiedam
Albert van Raalteplein 15-B
3122 GH Schiedam
Telefoon (010) 246 96 00
info@buurtbemiddeling-schiedam.nl
Voor Nieuwland:
Buurtpost Donker Curtiusstraat 94

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  

GEZOCHT Het Speeleiland is nog op zoek naar een aardige vrij-
williger die minimaal eens per maand het gras wil komen 
maaien. Bent u degene die de speeltuin kan helpen om 
onze kinderen nog prettiger te laten spelen? Neem dan 
contact op met: ‘Het Speeleiland’, Dr. Schaepmansingel 51, 
3118 XH  Schiedam, tel.010-4719704.

STRAATVOETBALTOERNOOI

‘Schop vooral de bal, en geen rotzooi’ 
Op 5 mei vond de tweede Nationale Straatvoetbaldag plaats. Om 
het Nationale Straatvoetbalkampioenschap werd gestreden door 
meer dan 50 wijken op meer dan 30 locaties over het hele land. Uit 
Nieuwland deden ook twee teams mee: 
onder begeleiding van hun coach Ali Rziki van TOS (Thuis op 
Straat Schiedam).  Beide teams, namelijk TSL boys en Nieuwland 
Boys, mochten door naar de tweede ronde. De regiofinale (georga-
niseerd door Sport en Recreatie en SWS Welzijn in samenwerking 
met de Straat Voetbal Bond Nederland (SVBN)) vond plaats op 
zaterdag 29 mei op het Bachplein in Groenoord. Uit de regio’s Zuid 
Holland, Noord Holland en Brabant kwamen zo’n 50 teams.
Het Bachplein werd omgetoverd tot een voetbalfestijn met vier 
velden met boardings. Daarnaast waren er verschillende side-
events, waaronder een Panna Arena. 
De dag was een succes en er zal ook een Schiedamse afvaar-

diging zijn in Roermond 
tijdens de landelijke finale. 
In de categorie 6 t/m 9 jaar 
mix zal er een team uit 
Schiedam spelen om de fel-
begeerde straatvoetbaltitel 
2010. Voor meer informatie 
over het straatvoetbal kijk 
op: www.svbn.nl.

SEIZOENSAFSLUITING DREESPLEIN
Zaterdag 26 juni wordt een drukke en gezellige dag op het Dreesplein. 
SWS in de Wijk organiseert van 10.00 tot 15.00 uur een seizoensafslui-
ting met allerlei leuke activiteiten en een rommelmarkt. Er zijn nog 
kramen te huur. Het jongerenwerk van SWS Welzijn zorgt van 14.00 tot 
18.00 uur voor een pannakooi en BBQ. Hiervoor moeten jongeren zich 
wel even opgeven bij het wijkcentrum of via de website van SWS 
www.swswelzijn.nl. Kosten zijn € 2,-.
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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 
limonade, 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

Vakantie activiteiten
Dinsdag, woensdag en donderdag, 13.30-
15.00 uur, 0,50 euro per keer

Kleding maken, maandag, 13.15 uur-15.15 uur, 
12 bijeenkomsten voor 33,00 euro
Kleding maken, woensdag, 09.30-11.30 uur, 12 
lessen voor 33,00 euro
Kleding maken, vrijdag, 09.30-11.30 uur, 12 
lessen voor 33,00 euro
Computeractiviteiten voor beginners, maan-
dag 19.00-20.30 uur, 10 bijeenkomsten voor 
40,00 euro
Computeractiviteiten voor gevorderden, 
maandag, 19.00-20.30 uur,  10 bijeenkomsten 
voor 40,00 euro
Fietslessen, woensdag, 09.30-11.00 uur,  16 
lessen voor 25,00 euro

Gezond en fit
Conditietraining, maandag, 08.55-09.55 uur, 
12 lessen voor 22,20 euro
Conditietraining, maandag, 10.00-11.00 uur, 
12 lessen voor 22,20 euro
Conditietraining, donderdag, 09.00-10.00 uur, 
12 lessen voor 22,20 euro
Lijnclub, maandag, 19.00-20.30 uur, 13 lessen 
voor 20,80 euro
Countrydance, maandag, 11.00-12.00 uur, 13 
lessen voor 10,40 euro

Recreatie en ontmoeting
Contactpunt voor ouderen, dinsdag, 13.30-
15.30 uur, 12 keer voor 13,80 euro.

OUDER EN KINDCENTRUM 
(OKC)
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.

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 per 15 minuten
Biljartvereniging, maan- t/m donderdag, 
19.00-22.00 uur, contributie via vereniging
Damesbiljart donderdag, 19.00-22.00 uur, con-
tributie 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
Voor meer informatie: www.swswelzijn.nl

AGENDA

IN DE WIJK
26-6 Afsluiting seizoen Dreesplein
26-6 Paleizen bouwen (Niilantis project)
10-7 Café Waterweg: De Hongerput. 
Een nieuw Schiedam. 
14.00-17.00 uur in het Bibliotheek theater, gratis
Themamiddag. Wat waren de ideeën rondom 
de stadsvernieuwing en hoe keek men tegen de 
nieuwe ontwikkelingen aan? Wat is de huidige 
stand van zaken in de wijken? Wat is er gewor-
den van de idealen van toen en op welke manier 
zijn deze nog van betekenis voor de huidige 
stadsontwikkelingen? Kijk voor meer informatie 
op www.nieuwland-schiedam.nl
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Mail de oplossing  vóór 15 juli 2010 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. 

Woordzoeker
AFKOPPELEN           
AFVAL                
ARCHITECTEN          
AUTOWRAK             
BIKETEAM             
BOUWVAKKERS          
BRANDWONDENCENTRUM   
BREEDBEELDTELEVISIE  

BUURTEN              
CULTUURHISTORIE      
EERSTEHULP           
GESCHIEDENIS         
HET PUTTERTJE         
KNIPPEN              
KUNSTCOLLECTIE       
LEIDINGEN            

NIILANTIS            
OPPERVLAKTEWATER     
PALEIZEN BOUWEN       
PIRATENSCHIP         
POLITIEPAARDEN       
REDDINGSBRIGADE      
REGENWATER          
SAMENSPEL OP MAAT     

SOCIALE COHESIE      
SPEELTUINDAG        
SPRINGKUSSEN        
STEDELIJK AFVALWATER  
THUIS OP STRAAT       
VUIL WATER           
WIJKEN               

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 
SÜHEYLA ATAR 

IS DE GELUKKIGE 
WINNARES. 

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

Nieuwland: het is jouw wijk, 
dus jij mag het zeggen!


