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WAP-BIJEENKOMST NIEUWLAND
8 FEBRUARI
Op dinsdag 8 februari 2011 organiseren Woonplus en de gemeente
Schiedam een bewonersbijeenkomst over het Wijk Actie Programma,
met als thema ‘Het is JOUW wijk, JIJ bent aan zet’.
Vooruit kijken!
Natuurlijk kijken we terug op de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en bespreken we in
hoeverre we ons doel hebben bereikt. Maar we kijken ook graag vooruit. Het nieuwe jaar van het
Wijk Actie Programma is van start gegaan en daar willen we het met de Nieuwlanders uitgebreid
over hebben. Tijdens deze WAP-avond willen wij van de Nieuwlanders horen hoe zij zelf over het
Wijkactie Progamma denken, welke ervaringen zij hebben en welke bijdragen zij zelf leveren aan hun
wijk. Wij nodigen iedereen van harte uit om bij deze avond aanwezig te zijn en meningen met elkaar
en met ons te delen.
De WAP-bijeenkomst vindt
plaats op dinsdag 8 februari.
Inloop vanaf 18.45 uur. Het
programma start om 19.15 uur
en eindigt rond 22.30 uur.
Locatie
Scholengemeenschap
Spieringshoek
Van der Brugghenlaan 2-6
3118 LA SCHIEDAM
Gratis pendeldienst
Bent u slecht ter been, of
beschikt u niet over een vervoermiddel, dan hoeft u zeker
niet thuis te blijven op die avond. Er rijdt namelijk een gratis pendeldienst die u vanaf het Dreesplein
naar Spieringshoek brengt. Deze gaat van start vanaf 18:30 uur en rijdt (ongeveer) iedere 10 minuten
heen en weer totdat de bespreking aanvangt. Na aﬂoop wordt u weer veilig teruggebracht naar het
Dreesplein.
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Maarten Groene opent nieuwjaarsbijeenkomst Nieuwland

2011: DOE SAMEN MEER MET MINDER GELD!
Op 11 januari hield Nieuwland haar nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar was dat in
wijkcentrum Dreesplein. Iedereen was er: veel energieke wijkbewoners en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in Nieuwland zoals Woonplus,
de gemeente Schiedam, de politie, SWS Welzijn en Samen Buurten.
gestoken. Hij noemde de vele succesvolle projecten, zoals Nieuwland Life en voucherprojecten
zoals de Iftar-maaltijd, die zonder de inzet van
vrijwilligers onmogelijk waren geweest. “Ga
daarmee door”, hield hij zijn gehoor enthousiast
voor, “en zorg ervoor dat Nieuwland nog sterker
wordt!”

Direct al vanaf de inloop om 17.00 uur begon het
aardig druk te worden in het wijkcentrum. Jeffrey
Davidsz, manager van het Wijkactieprogramma
van Woonplus hield een kort welkomstwoord
mede namens Bob Venhuizen, directeur van
Woonplus. Daarna nam wethouder Maarten
Groene de microfoon over. Hij benadrukte dat
Schiedam voor heel wat interessante uitdagingen
komt te staan, de komende jaren. Niet in de laatste plaats omdat er ﬂink bezuinigd moet worden
op de gemeentelijke uitgaven. Ook in Nieuwland
zal de broekriem worden aangehaald. Daarom
is het ook zo belangrijk om samen telkens stil te
blijven staan bij hoe het geld zo efﬁciënt mogelijk
besteed kan worden. ‘Doe samen meer met minder geld’ is het credo in 2011. De wethouder wees
op een lichtpuntje dat speciaal voor Nieuwland
geldt: het enorme aantal vrijwilligers dat hier
actief is. Die persoonlijke inzet van bewoners zelf
is juist nu onmisbaar. Hij prees Nieuwland dan
ook gelukkig met al die bewoners die het afgelopen jaar de handen ﬂink uit de mouwen hebben

Kennis maken
Na het ofﬁciële gedeelte bleef het nog lang
gezellig aan het Dreesplein. Zanger/entertainer
Andrew Dean trad meerdere keren op tijdens
de avond, met allerlei bekende discohits. De
lekkere trek werd gestild met een eenvoudig
maar niettemin fraai opgemaakt saladebuffet en
hapjes die door de vrijwilligers werden rondgebracht. Ook kon er roulette worden gespeeld en
blackjack. Twee vakbekwame croupiers legden
de spelregels uit. Er werd weliswaar gespeeld
met nepgeld, maar de deelnemers streden met
elkaar voor de eer en een leuke prijs: een lekkere ﬂes wijn. Aan het einde van de avond bleek
Willem Schouten van de Parkweg de gelukkigste
hand te hebben in het spel. En er werd nog meer
gespeeld, die avond. Bezoekers konden gezellig een potje dominoën met de mannen van de
Antilliaanse inloop of even tafeltennissen en
tafelvoetballen met de jongeren van de jongereninloop. Kortom; de nieuwjaarsbijeenkomst was
een leuke manier voor wijkbewoners om kennis
te maken met andere Nieuwlanders die zij misschien niet dagelijks tegenkomen. De aanwezigen waren het erover eens dat Nieuwland erin
geslaagd is om het nieuwe jaar ook met eenvoudige middelen op feestelijke wijze in te luiden.
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NIEUWBOUW IN OVER HET WATER

APPARTEMENTEN IN DE WATERTOREN
Nabij het Beatrixpark en op steenworp afstand van het historisch
stadscentrum van Schiedam worden in een geheel nieuwe woonomgeving
36 riante appartementen gerealiseerd.
Op 30 juni 2010 is gestart met
de bouw van 36, drie- en vierkamer koopappartementen in het
complex “De Watertoren”. De
Watertoren wordt voor een deel
boven het water gebouwd, waardoor het lijkt alsof de woningen
boven het water zweven. De ligging aan het water, de ruime balkons op het zuiden en het open
en transparante karakter van de
woningen maakt wonen extra
bijzonder. Voor wie verlangt naar
alle wooncomfort op één woonlaag met uitzicht, zijn er nog
appartementen beschikbaar.

Interesse?
Maak een virtuele tour op de
vernieuwde website!
Vanaf februari 2011 wordt de
geheel nieuwe website van Over
het Water gelanceerd.
Gaat u mee met de vogelvlucht?
Een heuse virtuele tour met
geweldig uitzicht, gezien vanaf
een balkon van het complex,
over het historisch centrum van
Schiedam en ‘Over het Water’.
Op www.overhetwater.nl vindt
u alle informatie over o.a. de
nieuwe aankoopmogelijkheden in
dit luxe appartementencomplex,
zoals ‘10 of 20% Slimmer Kopen

korting’, over de aankoopgarantie huidige woning en over
dubbele woonlastenvergoeding.
Voor informatie en/of vragen
kunt u ook contact opnemen met
een verkoopmedewerker van
Woonplus via telefoonnummer
(010) 204 53 02.

Nieuwbouw aan de Noordvestgracht

Het Kwartet
Aan de rand van het historische stadscentrum van Schiedam, op het terrein van
de voormalige kartonnagefabriek aan de Noordvestgracht, realiseert Woonplus
binnenkort nieuwbouwproject ‘Het Kwartet’.
Dit project omvat 68 eengezinswoningen met tuin
en wordt gebouwd op eigen grond. De locatie
voor dit project is uniek te noemen: uitzicht op het
water en de molens, een tram- en metroverbinding
direct voor
de deur,
winkels,
scholen
en sportvelden op
loopafstand.

Inschrijven?
De woningen met drie woonlagen hebben een
plat dak of kap en zijn verdeelt in vier woningtypen.
Prijzen liggen circa tussen de € 210.500 en
€ 270.000 vrij op naam. Begin april start de verkoop.
Geïnteresseerd? U kunt zich vanaf begin februari inschrijven via www.hetkwartetschiedam.nl of
contact opnemen met een verkoopmedewerker van
Woonplus via telefoonnummer (010) 204 53 02.
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ZATERDAG 12 FEBRUARI

WIJKWANDELING EN TOELICHTING
OP DE WAP-PLANNEN
Op 12 februari organiseert de Wijk- en Bewonersverenging ‘Wonen en Leven’
een informatiemiddag voor alle bewoners in Nieuwland. Vooruitlopend op die
middag volgt hieronder wat achtergrondinformatie.
Wijk- en Bewonersvereniging
‘Wonen en Leven Nieuwland’
werd opgericht in 1967 als
‘Wijkvereniging Nieuwland’.
Later, in 1986, werd dit ‘Wonen
en Leven Nieuwland’. De vereniging heeft tot doel om de
belangen van bewoners te
behartigen in de wijk en een
kritische inbreng te geven bij
alle ontwikkelingen in de wijk.
Joop de Beer is al sinds 1986
betrokken geraakt. Sinds eind
jaren ’70 woont hij namelijk
in Nieuwland. In 1980 werd hij
actief bij de vereniging van
eigenaren van het complex
waar hij woont. Hij wilde echter
Joop de Beer
verder kijken dan zijn directe
omgeving en werd actief voor Wonen en Leven.
Eerst als assistentie voor de penningmeester,
uiteindelijk als voorzitter. Joop: “Je ziet dat het
leefklimaat in de loop der jaren sterk is veranderd.
Mensen leven individueler
en er zijn veel ontwikkelingen in de wijk zoals
renovaties. Vooral ook nu
de gemeente allerlei bezuinigingen moet doorvoeren,
is het belangrijk dat wij als
bewoners, een goed klank-

bord vormen. Wij weten immers hoe
het hier in de praktijk aan toe gaat.”
Op zaterdag 12 februari organiseert
‘Wonen en Leven’ in samenwerking
met de gemeente Schiedam en
Woonplus een informatieve middag.
Tijdens deze middag geven de wijkactie programma managers van de
gemeente Schiedam, Adriaan van
der Linden en van Woonplus, Jeffrey
Davidsz een toelichting op het Wijk
Actie Programma (WAP). Tijdens
een korte wandeling door de wijk
laten zij zien wat er allemaal al gerealiseerd is en wat de plannen voor
de nabije toekomst zijn.
Na terugkomst in het wijkcentrum
kunt u in gesprek met het bestuur van Wonen en
Leven. De middag wordt afgesloten met muziek en
een hapje en een drankje.
UUR
V.A. 14.00
I,
R
A
U
R
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Winterwonderland
op het Dreesplein
Op zaterdag 18 december organiseerden bewoners
van Nieuwland, SWS Kinderwerk en het jongerenwerk van SWS Welzijn een gezellige winterse
middag voor de hele wijk.
De middag startte om 14.00 uur
en duurde tot ongeveer 19.00
uur. Er waren misschien minder
bezoekers dan verwacht, maar
dat had waarschijnlijk te maken
met de Kerstmarkt die tegelijkertijd georganiseerd werd in de
foyer van het Stadserf. Maar dat
kon de pret niet drukken; de aanwezigen hadden het enorm naar
hun zin.
Er was van alles te zien en te
doen: een kralenworkshop,
eierkoeken versieren, een voet-

balwedstrijd op het Cruyff
Court, een springkussen, een
poppenkast en er werden kerstverhalen verteld. De arreslee
die over het plein zou glijden
kon helaas niet komen door de
vele sneeuwval. Een kerstdweilorkest zorgde voor sfeervolle
muziek. Daarnaast was er een
gezellig terras met warme chocolademelk, wafels, poffertjes en
glühwein. Kortom: het werd een
geslaagde en gezellige ‘winterse
middag’ voor iedereen.

KERSTWIJKONTBIJT 2010
Nieuwland kent inmiddels al vele tradities. Niet alleen het jaarlijks terugkerende
festival, of de Iftar-maaltijd, maar ook het kerstwijkontbijt. Vele Nieuwlanders
verheugen zich er elk jaar weer op.
Op dinsdag 20 december 2010 was het dan zover. Ook dit jaar weer werd het evenement geoganiseerd
door o.a. SWS Welzijn en Wijk- en bewonersvereniging Wonen en Leven. Ondanks het barre weer sneeuw en ijs-, kwamen de mensen in grote getale naar het wijkcentrum op het Dreesplein. Al vroeg
kwamen de eerste gasten. In de hal van het wijkcentrum onstond al snel een gemoedelijke sfeer en er
ontstonden leuke discussies.
Dit jaar trad Joop de Beer, voorzitter van bewonersvereniging Wonen en Leven, als gastheer op. Hij heette iedereen van harte welkom en was verheugd dat zovelen de weersomstandigheden hadden getrotseerd
om aan te schuiven bij het ontbijt. Daarna heette
hij ook wethouder Groene welkom. Deze sprak
ook enkele woorden en wenste iedereen een mooi
2011. Hiermee werd het buffet geopend. Tijdens
de maaltijd kwam de sfeer er helemaal in door
live gespeelde kerstmuziek.
Onze dank gaat ook uit naar de vele vrijwilligers
die het buffet samengesteld hebben. Door hen
is het weer een geslaagde afsluiting van het jaar
geworden.
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Rachida Mellah van SMS

EVEN
VOORN
STELLE

Stichting Multicultureel Schiedam (SMS) heeft sinds enkele maanden een vaste
medewerker gekregen: Rachida Mellah. Wij stellen haar even aan u voor.
“Ik voel me helemaal op mijn plek hier bij Stichting
Multicultureel Schiedam”, vertelt Rachida. “De
belangstelling voor sociaal en cultureel werk heb ik
altijd al gehad en zit ook een beetje in de familie.
Mijn broer en mijn zoon bijvoorbeeld, werken ook in
de sociaal-culturele sector. Voordat ik bij SMS kwam
werken, liep ik drie maanden stage bij de gemeente
Schiedam. Ik werkte daar bij de formulierenbrigade.
Hier kunnen mensen terecht die hulp nodig hebben
bij het invullen van formulieren zoals bij het aanvragen van bijzondere bijstand. Sinds 18 oktober werk ik
voor SMS. Ik ben hier om het bestuur te ondersteunen met allerlei werkzaamheden, zoals het verzorgen
van de administratie. Ook ben ik degene die het kantoor aan de Nieuwe Damlaan gedurende vier dagen
per week bemant. Van maandag t/m donderdag staat
mijn deur open voor bewoners met vragen of ideeën.”
Kaart
Naast het werk voor SMS is Rachida ook bezig om,
in opdracht van Woonplus, het netwerk van alle organisaties in kaart te brengen waar wij in Nieuwland
contacten mee hebben. “Een leuke opdracht en ik
leer daardoor de wijk ook snel kennen. Ik kom bij
allerlei organisaties over de vloer en zo heb ik al veel
mensen ontmoet. Handig, want zo kan ik mensen die

bij mij langskomen met
vragen nog beter doorverwijzen.”
Ontwikkelen
Rachida is ook van plan
om ook zelf meerdere
projecten op te zetten,
waaronder contactmiddagen. Ze is al gestart
met een kofﬁemiddag voor
Marokkaanse vrouwen.
Rachida: “Gebleken is dat vooral veel Marokkaanse
vrouwen moeilijk uit hun isolement komen. Ik probeer
deze vrouwen met elkaar in contact te laten komen
en samen met hen te bekijken wat zij zouden kunnen
doen om zichzelf verder te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van een taalcursus of door
vrijwilligerswerk te gaan doen. Het mes snijdt dan
aan twee kanten. Deze dames komen eindelijk weer
onder de mensen en Nieuwland krijgt er weer gemotiveerde vrijwilligers bij. Geweldig!”
Stichting Multicultureel Schiedam
Nieuwe Damlaan 90. Tel. 010-2237531
maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur.

Waar komt die naam vandaan?

Cort van der Lindenlaan
Straatnamen vormen een erfgoed en cultuurbezit. Maar waar komen onze straatnamen eigenlijk vandaan? Dit keer de Cort van der Lindenlaan.
De Cort van der Lindenlaan liep
van de Dr. Kuyperlaan naar het Dr.
Wibautplein. Dit wijkgedeelte heet
Nieuwland-West. De naamgever
Pieter Willem Adriaan Cort van
der Linden leefde van 14 mei 1846
tot 15 juli 1935. Hij was de zoon van
een Tweede Kamerlid Gijsbertus
Martinus van der Linden. Zijn
hele leven bracht hij door in Den
Haag. Cort van der Linden was
rechtsgeleerde, advocaat, hoogleraar staatshuishoudkunde en
staatsman. Hij was voorzitter van
de ministerraad (nu is dat premier)
van 29 augustus 1913 tot en met 9

september 1918. Onder zijn leiding
werd de Grondwet in 1917 herzien.
Hierdoor werden de kiesrecht- en
schoolstrijd beëindigd. Daarnaast
werd het meerderheidsstelsel
(districtenstelsel) vervangen door
de evenredige vertegenwoordiging, zoals wij die nu nog kennen.
De wijziging maakte het mogelijk dat vrouwen gekozen kunnen
worden in de volksvertegenwoordiging. Cort van der Linden was
ook verantwoordelijk voor het
ontstaan van de Wetten op de
Kinderarbeid. De basis hiervoor
waren de Kinderwetjes van Van
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Houten. Als bijzonder ambtenaar
van de burgerlijke stand voltrok
Cort van der Linden op 7 februari
1901 het huwelijk van koningin
Wilhelmina met Hertog Hendrik
van Mecklenburg-Schwerin.
De straat, en daarmee tevens de
naam, werd opgeheven, vanwege
sloop van de ﬂats. Met de herbouw
kwamen er een voet- en ﬁetspad
bij. De voormalige Cort van der
Lindenlaan werd toen het Cort van
der Lindenpad.

Vrijwilligerswerk zou als een nachtkaars uitgaan zonder begeleiding

‘Buurtprojecten’ steun en
toeverlaat van vrijwilligers
De inzet van bewoners wordt steeds belangrijker
in het wijkwerk. Wijkwerk is er voor én door bewoners. Gelukkig heeft Nieuwland vele vrijwilligers
die daarbij kunnen rekenen op goede ondersteuning door o.a. het opbouwwerk.
Orhan Zengin is opbouwwerker bij Buurtprojecten. Bewoners
komen hem regelmatig tegen in de wijk. Orhan: “Er is gelukkig veel
enthousiasme en kwaliteit te vinden onder de bewoners. En dat
is waardevol voor een wijk. Samen met mijn collega’s zal ik ook in
2011 bewoners bijstaan om samen te werken en goede plannen te
ontwikkelen. Het opbouwwerk heeft meerdere doelen vastgesteld
voor dit jaar. Zo willen wij groepen bewoners die (nog) niet goed
aan bod komen meer betrekken bij de wijk, ook in samenwerking
met de cultuurscout. Waar mogelijk willen wij bewonersgroepen
ondersteunen. Ook helpen wij bij het opzetten van dergelijke
groepen. Wij kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren en
die ook technisch voorzitten. Zo krijgt iedereen de kans om zijn of
haar woordje te doen tijdens de vergadering.”
Ontmoetingen
Buurtprojecten wil bijdragen aan een goede vertegenwoordiging
van bewonersbelangen. Daarbij moet je denken aan inspraakavonden, zoals over het Strickledepark. Of bijvoorbeeld aan het
‘Cruyffcourt’. Opbouwwerkers ondersteunen daar de beheerscommissie van het trapveldje. Een ander voorbeeld is de ondersteuning van ‘Nieuwe Buren’, dat inhoudt dat nieuwe inwoners van
Nieuwland een welkomstbezoekje en pakket aangeboden krijgen
van hun buren. Daarnaast kunnen opbouwwerkers bewoners helpen bij het aanvragen van vouchers voor projecten. Buurtprojecten
speelt ook een rol bij de uitvoering daarvan.
Het versterken van de sociale samenhang in de wijk is het belangrijkste aandachtspunt dat de opbouwwerkers in het vizier houden.
Buurtprojecten wil dit jaar zorgen voor meer ontmoetingen. De
saamhorigheid en het gevoel van veiligheid in de buurt wordt daardoor ook vergroot. Orhan: “Onze deur staat altijd open voor mensen die wat willen! Dus: Heeft u vragen of goede ideeën? Neemt u
dan vooral contact met ons op!”
Opbouwwerk Buurtprojecten
(Bewonersvereniging Wonen en Leven)
Nieuwe Damlaan 646
Orhan Zengin tel: 06-462 617 93, o.zengin@buurtprojecten.nl
Herman Berkhout tel: 06-41691974, h.berkhout@buurtprojecten.nl
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WijkDoc
Wat is er in 2010 allemaal voor
moois gebeurd in de wijk?
Welke activiteiten zijn de
bewoners bijgebleven? Wat
waren echte succesnummers?
Op 14 december kreeg elke
Schiedamse wijk de kans
zich van zijn beste kant te
laten zien tijdens WijkDoc
Schiedam. Nieuwland kwam
met een bijzondere inzending.
Bewoners werden uitgedaagd door de
gemeente Schiedam en Woonplus om
zelf de mooiste plekjes, de bekendste
bewoners en de meest sterke wijkverhalen vast te leggen in een korte
wijkdocumentaire. Alle bekende vrijwilligers, deelnemers aan wijkoverleggen werden uitgenodigd om deel
te nemen en ideeën in te dienen.
De documentaire werd vervolgens
door de bewoners zelf gemaakt met
hulp van een professionele cameraman en reporter. Eerst werd in een
buurthuis een presentatie gegeven
over ﬁlms maken: de do’s en don’ts.
En nadat per wijk, door de bewoners
zelf, een script was gemaakt werd er
geﬁlmd. Het leuke was dat iedereen
ontzettend veel moeite had gedaan.
De ﬁlms waren allen uniek.
Flitsend
Uit maar liefst zeven verschillende
wijken kwamen inzendingen. Een
mooi resultaat voor dit initiatief. Zo

Schiedam

Reünie oud-medewerkers
scheepswerven
Seniorenwelzijn houdt op zaterdag 12
maart een reünie voor oud-medewerkers
van de scheepswerven in Schiedam.

heeft de wijk de Gorzen zich gepresenteerd als
een wijk met een hechte gemeenschap waar bewoners met warmte over hun buurt praten. De kijker
kreeg als het ware een rondleiding. West laat in de
documentaire zien hoe zij hun wijk beleven en hoe
zij verder al dromend hun toekomst zien. “Oost is
zo!”: een pakkende titel voor hun kijk op de samenleving in de eigen wijk, waar een grote diversiteit
aan bewoners is. Op een ﬂitsende manier laten
zij dit in woord en beeld aan het publiek zien. Ook
het Centrum laat zich niet onbetuigd. Zij laten de
schoonheid van hun wijk zien in winterse weersomstandigheden. Groenoord daarentegen heeft
weer een geheel andere, maar ook positieve kijk
op de eigen wijk. Één van de bewoners vertelt hoe
de wijk in veertig jaar is veranderd. Ook zij hebben
een visie over de toekomst en die ziet er rooskleurig uit. De wijk Spaland/Sveaparken kwam met
een pakkende ﬁlm. Verleden heden en toekomst
worden goed in beeld gebracht. Maar ook bevattte
de ﬁlm een boodschap “Wanneer krijgen wij station Kethel?” Iets waar de inwoners al lange tijd
reikhalzend naar uitkijken. De ﬁlm van Nieuwland
was afwijkend van de andere ﬁlms. De inzending
werd een soort science-ﬁction ﬁlm over de wijk en
leverde een mix op van indrukken in documentairestijl, maar tegelijkertijd met veel spanning.
De gedurfde inzending van Nieuwland viel
helaas niet in de prijzen. Spaland/Sveaparken
mocht zich winnaar noemen na aﬂoop. Benieuwd
naar de inzendingen? Op youtube zijn alle ﬁlms
te bekijken. http://www.youtube.com/user/
WijkDocSchiedam2010#p/a/u/2/8632YLHMbzs

Mensen die op één van
de scheepswerven in
Schiedam gewerkt hebben, zijn op 12 maart
van harte welkom in
De Vijf Molens aan de
Nieuwe Damlaan. Het
maakt niet uit of zij
bij Wilton Feyenoord,
Gusto, RDM of één van
de kleinere werven hebben gewerkt. Senioren
Welzijn organiseert deze gratis reünie om mensen de gelegenheid te bieden oud-collega’s te
ontmoeten en herinneringen op te halen. Ook
krijgen bezoekers een presentatie te zien over
de geschiedenis van de scheepswerven. De reünie is inclusief buffet.
Wilt u zeker zijn van een plaats, reserveer dan
tijdig: info@seniorenwelzijn.nl of 010 – 248 68 88.
Datum 12 maart
Tijd: 15.00 – 19.00 uur
Vijf Molens, Nieuwe Damlaan 818,
Schiedam
> ...er op 12 maart een Landelijke
Opschoondag wordt georganiseerd?
Heeft u goede ideeen voor uw eigen
buurt? Neem dan contact op met de
wijkprocesmanager voor Nieuwland,
Darius Spencer, bereikbaar via email dm.spencer@schiedam.nl of via
telefoon 010-2191029.
> ...in februari de nieuwe website voor Nieuwland
de lucht in gaat? Op www.nieuwland-schiedam.nl
vindt u o.a informatie over Nieuwland, handige links en
adressen, het laatste nieuws uit de wijk, een wijkagenda
en verslagen en foto’s van evenementen die in de wijk
plaatsvinden.
... Nieuwland een nieuwe cultuurscout heeft? Haar
naam is Ineke Hagen. Heeft u misschien een goed idee?
Of wilt u graag betrokken worden bij culturele activiteiten? Neemt u dan contact op met de cultuurscout via
cultuurscout @nieuwland-schiedam.nl of 010 2343774
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ADRESSEN IN
NIEUWLAND

Nieuwe stijl ‘Ogen van het Schuttersveld’ in 2011
Woensdag 22 december vond de feesteljke afsluiting plaats van ‘Ogen van
het Schuttersveld’ in Wijkcentrum Dreesplein. Begin februari gaat het project weer van start, maar dan in een geheel nieuwe stijl.
Het was een gezellige woensdagmiddag in wijkcentrum Dreesplein voor de kinderen (en hun
ouders) die mee hadden gedaan aan ‘Ogen van het
Schuttersveld’. Er werden kerststukjes gemaakt en
er was wat lekkers te eten en te drinken. Een leuke
afsluiting van een waardevol project in Nieuwland.
De afgelopen twee jaar hebben er gemiddeld acht
kinderen meegedaan aan dit project: één keer per
week verzamelden de kinderen zich in de buurtpost
bij het Schuttersveld. Van daaruit hielden zij toezichtrondes, schoonmaakacties en andere activiteiten die werden georganiseerd om de buurt schoon en heel te houden. Mensen van Woonplus en SWS
Welzijn bekeken elke week of er verbeteringen te zien waren. Bij elke verbetering verdienden de kinderen ‘ogen’ waarmee zij uitjes bij elkaar konden
sparen. Zo is de groep van het voorjaar naar Duinrell geweest.
Het plein is door ‘De Ogen...’ aanzienlijk verbeterd. Vanaf 9 februari gaan ‘De
Ogen...’ weer van start, al gaat er wel het een en ander veranderen aan het
project. Het
accent blijft
liggen op
opruimen
en schoonmaken,
maar er
komt daarnaast meer
aandacht
voor trainingen in
weerbaarheid en zelf
verantwoordelijkheid nemen. Zo leren de kinderen andere kinderen aan te
spreken op gedrag; als deze iets kapot (dreigen te) maken bijvoorbeeld.
Meedoen?
Er is nog plaats. Kom op woensdag om half 5 naar De Vijf Sterrenclub bij het
Schuttersveld. ‘De Ogen...’, starten weer op 9 februari.
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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

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

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, 13.3015.00 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, maandag 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, 13.3015.30 uur, 12 keer voor 13,80 euro.

OUDER EN KINDCENTRUM
(OKC)

SENIORENWELZIJN 5 MOLENS
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
WI I spel en beweegcomputer Maandag tot en
met vrijdag 09.00-16.00 uur, gratis
Eettafel maandag tot en met vrijdag 12.0013.00 uur, € 6,75 per maaltijd
Biljarten maandag tot en met vrijdag, 09.0016.30 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, contributie 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 en donderdag 12.30-16.00 uur
Bloemschikken elke eerste maandag van de
maand
Club actief 2e donderdag van de
maandag 13.00-16.00 uur
Visiteclub zondag 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
Themalunch 1x per maand Kosten€ 6,00
Voor meer informatie www.seniorenwelzijn.nl

IN DE WIJK
8-2
Wijkactieprogramma Bewonersavond
Inloop vanaf 18.45 uur. Het programma start
om 19.15 uur en eindigt rond 22.30 uur.
Locatie
Scholengemeenschap
Spieringshoek
Van der Brugghenlaan 2-6
3118 LA Schiedam

12-2
Informatiemiddag Wijkactieprogramma/
Wonen en Leven
Wijkcentrum Dreesplein, vanaf 14.00 uur

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.

Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
Telefoon (010) 204 51 00
Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 2
Telefoon (010) 473 86 71
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AFSLUITING
BESTUUR
BEWONERSSTICHTING
BLACKJACK
CULTUREN
CULTUURSCOUT
JEUGD
KERSTWIJKONTBIJT
KOFFIEOCHTEND
KWARTET

MULTICULTUREEL
NATIONALE OPSCHOONDAG
NATIONALITEITEN
NIEUWE WEBSITE
NIEUWJAARSRECEPTIE
NIEUWS
ONLINE
PENNINGMEESTER
REUNIE
ROULETTE

SCHUTTERSVELD
SENIORENWELZIJN
TAFELTENNIS
VOORZITTER
VRIJWILLIGERS
WAP-AVOND
WILTON FEYENOORD
WINTERFEEST
WINTERPLEIN
WONINGEN

Mail de oplossing vóór 20 februari 2011 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.

WIJACTIEPROGRAMMA
WIJKAGENDA
WIJKNIEUWS

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

Voor alle Nieuwlanders
een heel gelukkig 2011.
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MEVROUW SMIT
IS DE GELUKKIGE
WINNARES.

