
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.

Al sinds februari zijn de vele vrijwilligers die 
Nieuwland rijk is druk in de weer met het opzetten 
van een gevarieerd programma, samen met de pro-
fessionele partners in de wijk. Het festival wordt 
zaterdag om 14.10 uur geopend door wethouder 
Maarten Groene en Bob Venhuizen, directeur van 
Woonplus. In de middag zijn er allerlei muziek- en 
dansoptredens en de talentenjacht onder de noe-
mer ‘Nieuwland’s Got Talent’.  De presentatie van 
het festival is in handen van Roel Pot, bekend van 
TV Rijnmond.

Wereldkeuken
Ook buiten het podium is er van alles te bele-
ven: een rommelmarkt, een gezellig terras met 
muziek, er is een circusworkshop voor kinderen en 
een familiedisco.  Voor Stichting KiKa (Stichting 
Kinderenkankervrij) wordt een loterij georgani-
seerd waarbij prachtige prijzen te winnen zijn. 
Ook kan het publiek genieten van allerlei heerlijke 
gerechten uit de wereldkeuken. 

Marokkaanse Frans Bauer
Het is een gevarieerd programma geworden met 
voor elk wat wils; van een Chinese leeuwendans, 
Braziliaanse danseressen en een buikdanseres 

met slang, tot aan optredens van Paul Bradley en 
het Hüseyin Badilli Quintet, met muziek die een 
mix is van Turks traditioneel en jazz. De avond 
wordt swingend afgesloten met een optreden van 
Rachid de ‘Marokkaanse Frans Bauer’.
Kortom: zet 2 oktober in de agenda en  
zorg dat u erbij bent!

NIEUWLAND LIFE
zaterdag 2 oktober

12.00 - 22.30 uur 
Dr. Willem Dreesplein

Meer informatie?
Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 2 

tel: 010 - 473 86 71 
vraag naar Christine Pauw

ZATERDAG 2 OKTOBER OP HET DR. WILLEM DREESPLEIN

NIEUWLAND LIFE
Op zaterdag 2 oktober vindt Nieuwland Life plaats, de achtste editie 
van het jaarlijks terugkerende festival in de wijk. Dit keer weer op 
het Dreesplein. Zoals elk jaar biedt het evenement veel gezelligheid, 
lekker eten en drinken en een bonte verzameling aan artistiek talent.
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Programma zaterdag 2 oktober

13.00  inloop
13:30 optreden Chinese dansgroep
14.00  Brassband Nieuwland
14.10  opening door wethouder Maarten Groene 
 en Bob Venhuizen, directeur Woonplus
14.30 Nieuwland’s Got Talent 
15.50 optreden kinderen circus-workshop 
16.00 Nieuwland’s Got Talent 
16.10 Popkoor NIeuwland
16.20 Griekse Dansgroep
16:30 Optreden Twirll meiden
16:40 Blue Bridge dancers
16:50 Workshop line dance
17:00 Uitslag wedstrijd Nieuwland’s Got Talent
17:10 Popkoor Nieuwland
17:20 Griekse dansgroep
17:30 Optreden twirlmeiden
17:40 Prijsuitreiking voetbalwedstrijd
17:50 Paul Bradley
18.00  kinderdisco
18.00 Rudebeats
18.10 Gemini
18.20 Wolf
18.30 buikdanseres Sabrina en haar slang
18.40 Paul Bradley
18.50 Melvin Landburg
19.00 Rudebeats
19.10 buikdanseres Sabrina en haar slang
19.20 Wolf
19.30 Melvin Landburg
19.50 Adencia
20.00 Hüseyin Badilli Quintet 
21:00 Braziliaanse dansgroep
21:15 Rachid 

De hele dag kinderactiviteiten, rommelmarkt, 
terras, wereldkeuken en loterij voor KiKa 
(Stichting Kinderen Kankervrij, www.kika.nl).

Het actuele programma van het festival is te 
vinden op de website van Nieuwland 
www.nieuwland-schiedam.nl.
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STADSVISIE 2030
In 2009 heeft de gemeenteraad de Stadsvisie 
Schiedam 2030 vastgesteld. Begin 2009 hebben
ruim drieduizend Schiedammers hun mening 
laten horen door deel te nemen aan bijeenkom-
sten die in heel Schiedam georganiseerd werden. 
Ook hebben Schiedammers ruim twaalfhonderd 
Meedenk-formulier ingevuld en werden er via 
de website ideeën aangedragen.  
De resultaten hiervan waren een belangrijke 
input voor de nieuwe stadsvisie.

Ook Nieuwlanders hebben hun mening gegeven 
over wat zij vinden van hun stad en wijk en welke 
verbeteringen zij graag zouden zien. In maart 2009 
organiseerde de gemeente meerdere bijeenkom-
sten, o.a. in wijkcentrum Dreesplein. Op de flip-
over werden allerlei ideeën opgeschreven van de 
bewoners. 

Alle aangedragen suggesties en oplossingen voor 
wijkproblemen worden nu door de verschillende 
beleidsafdelingen van de gemeente beoordeeld op 
hun haalbaarheid. Wat snel kán worden aangepakt, 
zal ook snel veranderen, aldus de gemeente.

Om wat structuur te brengen in alle plannen, heeft 
de gemeenteraad in oktober 2009 de Stadsvisie 
Schiedam 2030 vastgesteld. Hierin zijn tien hoofd-
opgaven voor de toekomst aangegeven die ook in 
een uitvoeringsprogramma worden omschreven:

1. Openbare ruimte schoon en veilig
2. Revitalisering van de Hoogstraat
3. Oog voor het klimaat en milieu
4. Schiedam voor jong en oud
5. Mensen met ambitie kiezen voor Schiedam
6. Schiedam als innovatieve stad
7. Betere bereikbaarheid
8. Wijkgerichte aanpak
9. City-marketing
10. Voortzetting Grote Steden beleid 

Kortom; de gemeente toont ambitie in het 
betrekken van burgers bij de stadsontwikkeling. 
Nieuwland Nieuws gaat u de komende tijd op de 

hoogte houden van de acties die de gemeente in 
Nieuwland uitvoert.
U kunt de volledige tekst van de stadsvisie ook 
downloaden op www.stadsvisie2030.nl onder het 
kopje De Nieuwse Stadsvisie 2030.  
Er is inmiddels ook een verkorte publieksversie 
verschenen. Deze versie is gratis op te halen 
(zolang de voorraad strekt) in de Stadswinkel 
aan het Stadserf, in de bibliotheken aan het 
Stadserf en aan het Bachplein en in wijkcentrum 
Dreesplein. U kunt ook een exemplaar aanvragen 
bij Roland de Vreede door een mailtje te sturen 
naar r.d.vreede@schiedam.nl. Vermeld duidelijk uw 
naam, adres, postcode en plaats met als onder-
werp ‘Verkorte versie Stadsvisie 2030’.

Wat willen Nieuwlanders  
behouden in Schiedam
· De Bonte Koe
· De H&M
· De molens
· Bowlingbaan
· De passage
· De Sushi Bar

Wat moet weg uit Schiedam 
· Lelijke flats
· Lelijk Spaland
· Hangouderen
· Lege winkels
· Stedelijk Gymnasium
· Altijd wegwerkzaamheden  
  waar ik langs fiets

Uw ideeën voor Schiedam
· Bioscoop
· Meer shopgelegenheid
· Uitgaansgelegenheid

· Vernieuwen van Hof van  
  Spaland (opknappen etc)
· Meer horeca
· Betere en verlichte fietspaden
· Concerthal
· Meer sportgelegenheden

Wat ontbreekt in Schiedam
· Leuke winkels
· Casino
· Bioscoop (3x)
· Uitgaansgelegenheden
· Een leuk, mooi en veilig park
· Leuke winkels
· Jongeren cafés
· Stadstrand
· V&D
· Fatsoenlijk trapveldje in West/ 
  Centrum (locatie oude  
  ziekenhuis)
· Strand
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OPENING KRAJICEK PLAYGROUND

SAMEN VEILIG SPELEN EN SPORTEN
Op vrijdag 11 juni heeft Feyenoord spits Luc Castaignos op het schoolplein 
van o.b.s. Het Startblok een Krajicek Playground geopend. Als kind heeft  
hij zelf op school gezeten in Nieuwland. 

Op deze Krajicek Playground, genaamd Start2Play, 
kunnen kinderen uit de wijk Nieuwland (na school-
tijd) uitdagend en veilig spelen en sporten. Tien uur 
per week is er toezicht (door een sportleider van de 
afdeling Sport & Recreatie) op het plein en wordt 
er sportmateriaal uitgeleend. Dit alles is mede 
mogelijk gemaakt door de Krajicek Foundation. De 
missie van de Richard Krajicek Foundation is het 
stimuleren van sportieve activiteiten voor de jeugd 
in een veilige omgeving, specifiek in wijken waar de 
mogelijkheden beperkt zijn. 

GAUDI
Een opvallend kenmerk op het plein zijn twee 
prachtige ‘Gaudi’-banken. Een kunstwerk van 
Yvonne Koopman en Nicolai Dielemans. Zij heb-
ben samen met leerlingen en ouders wekenlang 
hard gewerkt om deze zitplek aan het plein toe 
te kunnen voegen. Bob Venhuizen, directeur van 
Woonplus nam, samen met de voor deze gelegen-
heid benoemde Koningin, de nieuwe Gaudi banken 
in gebruik. Ook wethouder Mostert liet weten blij 
te zijn met deze mooie speelgelegenheid voor de 
kinderen uit de wijk Nieuwland. 

Het gehele plan is mogelijk gemaakt dankzij het 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Jantje Beton, 
Woonplus, Gemeente Schiedam, PRIMO Schiedam 
en de Krajicek Foundation.

OPENINGSTIJDEN PLEIN
Het plein is dagelijks geopend tot 18.30 uur. Op 
maandag, dinsdag en woensdag is er ook een  
spelleidster aanwezig. Zij leent ook spel- en sport-
materialen uit. Samen met enkele bewoners wordt 
onderzocht op welke momenten in het weekend en 
in de vakanties het plein geopend kan worden.



Spontaan voorgedragen gedichten 
werden afgewisseld met bezoe-
kers die opeens gingen boetseren. 
Schilderkunst naast fotografie, 
henna tattoos en Franse Musettes  
(twee muzikanten op accordeon 
en klarinet). Een speciaal voor 
de gelegenheid opgetuigd bootje 
bracht bezoekers naar de over-
kant om daar even rond te kijken. 
Montmartre aan de Schie vond 
plaats met de medewerking van 
bewoners van Nieuwland en Oost, 
SWS Welzijn, Samen Buurten en 
het Wijkzorgnetwerk, maar ook met 
Schiedammers uit andere wijken en 
zelfs kwamen enkelen van buiten 
Schiedam. 

Deze eerste Montmartre 
aan de Schie had een ont-
spannen en vrij karakter: 
mensen konden er hun cul-
turele talenten laten zien 
en horen en toeschouwers 
konden er op een ontspan-
nen manier kennis mee 
maken. En dat allemaal op 
een van de mooiste plek-
jes van Schiedam en met 
medewerking van de zon, 
die ons, tegen elke verwachting 
in, goed gezind bleef. Op naar het 
tweede jaar met hopelijk nog meer 
aanmeldingen van mensen die wil-
len meedoen!

Rob Dijkstra
Cultuurscout Nieuwland, Oost, 
Groenoord, Kethel en Centrum
cultuurscout@schiedam.nl
06-10726425

Door het gebrek aan vrijwilligers is het Ouder Kind 
Centrum nog maar drie dagen per week geopend. 
Ook aan het samen koken is door gebrek aan gast-
vrouwen voorlopig een einde gekomen. En dat is 
natuurlijk jammer. Samen koken en eten is gezellig. 
En het is leuk om gerechten uit verschillende cultu-
ren te leren maken. Elke keer is er een ander thema,  
bijvoorbeeld een land, koken met een klein budget 
of ‘lekker en gezond’. Voor het meedoen wordt een 
kleine bijdrage gevraagd. 
 

Gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers die de 
rol van gastvrouw op zich willen nemen, kunnen 
zich aanmelden bij Dienie Nesse van het OKC.
tel.  010 4738671
OKC, bij wijkcentrum Dreesplein. 

Geopend: 
maandag  van 9.00 - 15.00 uur (educatief)
woensdag van 9.00 - 12.00 uur (vrije inloop)
vrijdag van 9.00 - 15.00 uur (creatief)

Gezellig samen koken bij het OKC

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE GASTVROUWEN
Het Ouder Kind Centrum biedt een leuke kook-activiteit. Ook in de afgelopen zomer is er samen 
gekokkereld in de keuken van wijkcentrum Dreesplein. Helaas zijn er momenteel te weinig en-
thousiaste gastvrouwen waardoor het OKC nog maar drie dagen geopend is. 

Boetseren, tattoos en Franse Musettes

Montmartre aan de Schie
Op 28 augustus vond ‘Montmartre aan de Schie’ 
plaats en veranderde een deel van Schiedam in 
het ‘Montmartre van Parijs’. Aan beide kanten van 
de Schie ter hoogte van de Overschiesestraat en de 
’s-Gravelandsekade konden bezoekers genieten van 
kunst aan de kade, muzikale optredens, voordrachten 
en straattheater. 
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Schiedam opent eerste Cruyff Court
Zaterdag 10 juli is de eerste officiële Cruyff Court van Schiedam geopend in 
Nieuwland, vlak naast het Dreesplein. Het werd een feestelijke opening waar-
bij niet alleen de twee voetbaljongleurs, maar ook aardig wat Nieuwlanders 
over enig voetbaltalent bleken te beschikken.

Een Cruyff Court is een speciaal ingericht trap-
veld waar begrippen als ‘samen spelen’, ‘respect 
voor elkaar’ en ‘gezond bewegen’ centraal staan. 
De Johan Cruyff Foundation, die deze trapvel-
den sponsort, is opgericht door Johan Cruijff om 
kinderen meer aan lichaamsbeweging te laten 
doen. Na de feestelijke opening door wethou-
der Maarten Groene, directeur Bob Venhuizen 
van Woonplus en Carole Thate, directeur van 
de Stichting Cruyff Court KNVB Velden werd er 
inderdaad flink bewogen op het veld. Zo demon-
streerden de Schiedamse voetbaljongleur Nigel 
Voets en Soufiane Touzani van Soccer Showdown  
hun kunsten, en trapten contactpersonen van de 
organisaties die nauw betrokken zijn geweest 
bij de realisatie van dit prachtige veld even een 
balletje met enkele buurtbewoners. Daarna was 
het tijd voor het 5 tegen 5 voetbaltoernooi voor de 
jongeren. Na de prijsuitreiking werd de dag afge-

sloten met de ‘Baki Night’ op het Dreesplein, met 
een barbecue en multiculturele optredens.
In Nieuwland is dit Court gerealiseerd met finan-
ciële steun vanuit het Wijk Actie Programma 
en, zoals gezegd, met steun van de Stichting 
Cruyff Court KNVB Velden. De Cruyff Court is 
door bewoners van Nieuwland aangevraagd via 
de voucher. De regie van de activiteiten op het 
Cruyff Court ligt bij Sport en Recreatie van de 
gemeente Schiedam. SWS Welzijn is verantwoor-
delijk voor de uitvoering ervan. De ervaring van 
de afgelopen maanden leert dat de Cruyff Court 
een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft. 
Ook op jongeren en volwassen mannen uit andere 
buurten. Samen met omwonenden wordt dan ook 
bekeken hoe het gebruik en beheer van de Cruyff 
Court verder verbeterd kan worden, zodat ook zij 
plezierig gebruik kunnen blijven maken van ‘hun’ 
buurtvoorziening.

Meedoen, leren, winnen
Jongeren worden zelf ook 
actief betrokken bij het beheer 
en gebruik van het Cruyff 
Court. Deze zomer is het tra-
ject ‘Meedoen, Leren, Winnen’ 
van start gegaan. Het is een 
opleidingstraject waarin jon-
geren van 14 tot 18 jaar leren 
hoe ze zelf evenementen voor 

hun buurt (bijvoorbeeld op het 
Cruyff Court) kunnen organi-
seren. Het is de bedoeling dat 
zij een voorbeeld vormen voor 
andere jongeren en dat er ook 
meer binding ontstaat tussen de 
jongeren en de buurtbewoners. 
Inmiddels hebben negen jonge-
ren het traject doorlopen en een 
certificaat gekregen. De mees-

ten van hen stromen door naar 
het traject van ‘sportcoach’. Dit 
traject is een zakgeldproject; 
de jongeren kunnen het traject 
naast hun studie of baan volgen. 
In oktober/ november start het 
sportcoachtraject. Opgeven 
kan bij Rudy Bänffer, Sport en 
Recreatie, tel 208 23 23 of mail 
naar sport@schiedam.nl
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Het hele weekend konden bezoekers een 
groot aantal van de historische schepen zoals 
Tjalken, Klippers, Steilstevens, Beurtvaarders, 
Luxemotors Zalmschouwen en Westlanders 
bezichtigen. Ook waren er allerlei activiteiten 
op en rondom het water. Zo konden bezoekers  
ervaren hoe er vroeger werd geleefd aan 
boord. Voor de jeugd was er o.a. een doe-
speurtocht dwars door het gehele evenemen-
tengebied en konden ze van alles leren over 
de vaart; van het gooien van de trossen tot 
het roeien met een vlet (klein bootje). Er was 
muziek, gezellige terrassen, een nautische 
(boeken)markt. Ook werden oude ambachten 
tot leven gewekt en oude motoren en vracht-
wagens werden tentoongesteld. Het werd een 
drukbezocht weekend waaruit maar weer eens 
bleek dat de rijke historie van Schiedam  
verder gaat dan de jeneverindustrie. 

In de wijk Nieuwland worden bestaande speelplek-
ken door de gemeente opgeknapt zodat er meer 
ruimte ontstaat om het hele jaar door veilig te 
spelen. De opening op het Vendelhof ging gepaard 
met een feestelijk buffet voor buurtbewoners en 
diverse speelactiviteiten voor de kinderen.

De festiviteiten startten om 13.00 uur in een party-
tent op het Vendelhof. Bewoners van het Vendelhof, 
de Nieuwe Damlaan en het Schuttersveld werden 
ontvangen met een kopje koffie en thee. Tegen 
half twee opende wethouder Maarten Groene het 
nieuwe voetbalveld. Een van de doelen was met 
balonnen gevuld en door middel van doelschieten 
moest hij het inpakpapier dat voor het doel was 
gespannen ‘open schieten’, zodat de ballonnen 
eruit konden vliegen.
Na het  openingsschot werd het buffet geopend en 

kon iedereen aanschuiven. Voor de kinderen was er 
een balonnenshow, een springkussen en een pop-
cornwagen. Het werd een  gezellige middag waarop 
bewoners weer eens een praatje konden maken en 
de buurtkinderen samen konden spelen. 

Historische schepen in de oude havens van Schiedam

Scyedam Vaert 2010
Van 29 juli tot 1 augustus 2010 vond het evenement Scyedam Vaert plaats. Ruim 200 
historische schepen lagen een weekend lang afgemeerd in de Lange- en Korte Haven. 
Tegen de achtergrond van oude grachtenpanden, pakhuizen en Jeneverstokerijen 
zorgde dit evenement voor mooie historische plaatjes.

OPENING TRAPVELDJE VENDELHOF
Wethouder Maarten Groene opende woensdag 23 juni, op sportieve wijze,  
een vernieuwd trapveldje op het Vendelhof. 



> ... er weer een wijkschouw georganiseerd is in Nieuwland? Vrijwilligers lopen samen met 
mensen van de gemeente, politie, Woonplus en Irado door de wijk om te kijken hoe de wijk ervoor 
staat.  De tweede wijkschouw van dit jaar is eind september. Op 22 september ten westen van de 
Nieuwe Damlaan, op 29 september in midden Nieuwland: van de Damlaan t/m de Parkweg en op 
6 oktober in het Oosten van de wijk: van de Parkweg t/m de Schie.
Wilt u meedoen in het wijkschouwteam? U kunt zich opgeven bij Herman Kriek 
(wijktoezichthouder) email: hc.kriek@schiedam.nl .
 
> ... dat er op 7 oktober een buurtcontactmiddag georganiseerd wordt op het binnenterrein 
tussen de Van Hallstraat en de Donker Curtiusstraat? Samen Buurten is onderdeel van het 
Wijk Actie Plan (WAP) Nieuwland. Het doel van het project is de leefbaarheid in Nieuwland 
te vergroten. De projectmedewerkers willen graag de mening van bewoners in de buurt horen 
en gaan daarom de komende maanden interviews houden in de Van Hallstraat, de Johan de 
Wittsingel (gedeelte hiervan) en in de Schimmelpenninckstraat. 
Om alvast kennis te maken heeft Samen Buurten daarom deze contactmiddag georganiseerd.  
Er is een dialoogspel, spelletjes voor de kinderen en wat lekkere hapjes en drankjes. Voor meer 
informatie: Samen Buurten tel. 010-2467433, email: info@samenbuurtenschiedam.nl

WIST
U DAT...
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Iftar in Nieuwland
Op 4 september werd op het Dreesplein een Iftar-maaltijd georganiseerd voor alle 
Nieuwlanders; Moslims en niet-Moslims. Om deze maaltijd te kunnen organiseren  
hadden enkele bewoners een voucher aangevraagd. 

Moslims eten tijdens de Ramadan niets tussen zons-
opgang en –ondergang. De Iftar is de maaltijd die 
zij in deze periode na zonsondergang gebruiken. De 
Iftar vond plaats in een grote witte feesttent op het 
Dreesplein. De belangstelling was groot, zeker na het 
succes van vorig jaar. Veel mensen hadden zich opge-
geven en alle tafeltjes waren bezet. Er was van alles 
te eten en te drinken. Er werd een gebed gezongen en 
wethouder Maarten Groene en Bob Venhuizen direc-
teur van Woonplus benadrukten in hun korte toespra-
ken hoe belangrijk deze gezamenlijke activiteiten zijn 

voor de wijk. Halverwege de avond kwam de Turkse zanger Hüseyin Badilli Huseyin het feestje opluiste-
ren. Er werd nog gedanst en ook na de afsluiting van de maaltijd bleef het nog lang druk en gezellig op 
het plein. 

OPKNAPBEURT VAN HAARENLAAN
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ventweg van de 
Burgemeester van Haarenlaan tussen de Dr Kuyperlaan en de 
Ruijs de Beerenbroucklaan. Vanuit de hele buurt, zowel  van 
bewoners als winkeliers, waren er klachten over verzakkingen 
en onderhoud in de buurt. 
De werkzaamheden aan de Burgemeester Van Haarenlaan 
zullen in totaal drie maanden in beslag nemen. Er komt nieuwe 
riolering en daarna een nieuwe inrichting  van de straat. 
Het is de bedoeling dat voor kerst alles weer toegankelijk is.
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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   

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

NIEUWLAND LIFE VOETBALTOERNOOI
Voetbaltoernooi op het Cruyff Court met een bekende voetballer als gast. 
Er zijn optredens van verschillende artiesten en als afsluiting kun je lekker 
ontspannen in de jongereninloop. Inschrijven kan bij het jongerenwerk in 
buurthuis Dreesplein.

ZATERDAG 02-10-2010 
jongerenwerk wijkcentrum dreesplein 
Tijd: 14:00 - 22:00 uur. Gratis!

ZOMERSPETTERZ
Ook dit jaar weer organiseerden SWS Welzijn en TOS (Thuis op Straat)  
‘Zomerspetterz’. De hele zomervakantie, zes weken lang, konden kinderen in 
Schiedam meedoen aan allerlei activiteiten. Steeds weer op een andere locatie 
ergens in Schiedam. Er waren veel leuke dingen te doen en de belangstellling 
was groot. Veel kinderen hebben meegedaan. 

Dicht in de buurt, in wijkcentrum Dreesplein viel ook van alles te beleven. Zo 
hebben de kinderen in de eerste week jongleerballetjes en vlindertstokken 
gemaakt waarmee ze later optraden in een circustent. Er waren een kinder-
bingo, een cursus sieraden maken tijdens de kralenmiddag en ook een cursus  
‘lekker kokkerellen zonder pannen’. Er is een muzikale middag geweest en ook  
een woensdagmiddag waarop het opeens wemelde van de indianen op het 
Dreesplein.  De Zomerspetterz op het Dreesplein werden feestelijk afgesloten 
met het ‘sportieve recordfestijn’.

Bij TOS stonden de Zomerspetterz gedurende vier weken elke week in een 
ander thema. Zo was er een zeskamp, een kermisweek, een waterspetterweek 
en een poppenkastweek. Ieder thema werd afgesloten met een spetterende 
Spektakeldag. Zomerspetterz sloot de laatste week af in het Julianapark. Van 9 
t/m 13 augustus was er een vijfkamp op de Vlaardingerdijk met een mattenrace, 
zaklopen, knutselen, voetballen, speurneuzen, schminken en nog veel meer. Het 
was weer een geweldige zomer. Volgend jaar weer!

KINDERIFTAR
Op 31 augustus werd in Wijkcentrum 
Dreesplein een kinderIftar georgani-
seerd. 
De kinderiftar was, net als vorig jaar, 
weer een groot succes, In de middag 
kwamen de kinderen van de Regenboog 
(uit de Woudhoek) en het Meesterwerk 
naar het Dreesplein voor verschillende 
workshops. De kinderen hebben o.a. 

menukaarten 
gemaakt, servet-
ten gevouwen, 
de tafels gedekt, 
appelkoekjes 
gebakken en 
bidkettinkjes 
gemaakt.  

Om 19.45 kwamen de kinderen weer 
terug naar het wijkcentrum, veel van 
hen hadden iets lekkers meegenomen, 
en hadden hun mooiste kleren aange-
trokken. Er was een presentatie van de 
workshops, Karima heeft een verhaal 
verteld over hoe het bij haar thuis toe-
gaat tijdens de ramadan, Ennes van 
basisschool het Meesterwerk heeft het 
gebed opgezegd, en met elkaar hebben 
we heerlijk gegeten.
De avond werd afgesloten door een 
optreden van beatboxers van het thea-
tergezelschap de Regenboog, en bij het 
naar huis gaan kregen alle kinderen een 
witte roos mee.
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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 

Samen Buurten
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC  Schiedam
Telefoon (010) 246 74 33
info@samenbuurtenschiedam.nl

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)
Geopend: 
maandag  van 9.00 - 15.00 uur (educatief)
woensdag van 9.00 - 12.00 uur (vrije inloop)
vrijdag van 9.00 - 15.00 uur (creatief)
Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem 
Dreesplein 2, 010-4738671.

SENIORENWELZIJN 5 MOLENS
Quilten maandag 09.00-11.30 uur,
contributie via vereniging
Nederlandse les voor Turkse vrouwen donder-
dag 09.00-10.45 uur en 13.00 - 14.30 uur
Turkse les voor Turkse vrouwen donderdag 
09.00-10.30 uur en 10.30 – 12.00 uur
Volksdansen vrijdag 10.15-11.15 uur
€ 83.95 per seizoen, (met R-dam pas € 54.60)
Yoga Dinsdag 10.00-11.00 uur en 11.15-12.15 
uur. 39 bijeenkomsten, € 9,15 per maand
(met R-dam pas € 5,95)
Koersbal maandagen dinsdag 13.30-15.30, 
contributie via vereniging
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, € 6,75 per maaltijd
Biljarten maandag tot en met vrijdag, 09.00-
16.30 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, € 3.70 euro voor 6 ronden
Kaarten en spelletjes maandag tot en met 
vrijdag, 09.00-16.30 uur, gratis
Bridge contributie via vereniging
Maandag t/m donderdag 12.30-16.00 uur
Bloemschikken 2e en 4e woensdag 
van de maand
Club actief 2e 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, 11.00-16.00 uur, zondag 13.30-16.00
uur. Toegang vrij
Visiteclub woensdag 10.00-15.30 uur,  
€ 2,30 per keer

Voor meer informatie www.seniorenwelzijn.nl

IN DE WIJK
2-10 Nieuwland Life, Dreesplein, 13.00 – 22.30 uur
7-10 Buurtcontactmiddag van Samen Buurten.
Deze middag is bedoeld voor de bewoners van de 
Van Hallstraat, Johan de Wittsingel (gedeeltelijk) 
en de Schimmelpenninckstraat, 15.30  uur tot 18.00 uur, 
binnenterrein tussen de Van Hallstraat en de Donker 
Curtiusstraat.
10-10 Antilliaanse bingomiddag, de BON KU NE, 
gratis entree, Dreesplein, 12.00 – 17.00 uur.
23-10 dansavond, Dreesplein, 19.30-23.30 uur, 
entree € 1,50 
24-10 bijeenkomst voor tienermoeders, Dreesplein, 
12.00-17.00 uur, gratis entree
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Mail de oplossing  vóór 10 oktober 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. 

BRASSBAND           
CRUYFF COURT         
DANSEN              
DANSGROEPEN         
DREESPLEIN          
FEYENOORD           
GAUDI BANKEN         
HISTORISCHE SCHEPEN  
JEUGD               
KOOKLES             

LEVEN               
OPENING             
OUDER EN KIND CENTRUM  
PROEVEN             
RAPGROEP            
RECEPTEN            
RIOLERING           
SAMEN KOKEN          
SAMEN SPELEN         
SCHEEPSBOUW         

SCHEEPVAART         
SCHIP               
SCYEDAM VAERT        
SPEELGELEGENHEID    
SPELEN              
SPELLEIDER          
SPITS               
SPORT               
STADSVISIE SCHIEDAM  
TALENT              

TRAPVELDJE          
VENDELHOF           
VOETBALJONGLEUR     
VOETBALLEN          
VOETBALTOERNOOI     
VRIJWILLIGERS        
WERELDKEUKEN        
WONEN               
ZINGEN              

ED SCHOLTE 
IS DE GELUKKIGE 

WINNAAR. 

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

Samen sporten en spelen 
op de Krajicek Playground 
bij het Startblok!


