
  

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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Veiligheid, jeugd en communicatie hoog op de agenda

Waardevolle discussies 
Op dinsdag 8 februari 2011 organiseerden Woonplus en de gemeente Schiedam 
de jaarlijkse bewonersbijeenkomst over het Wijk Actie Programma (WAP).

De jaarlijks bewonersbijeen-
komst vond ook dit keer weer 
plaats in het gebouw van 
Scholengemeenschap Spierings-
hoek. Net als in voorgaande jaren 
toonden bewoners grote betrok-
kenheid bij hun wijk. De opkomst 
was goed; zeker zo’n honderdvijf-
tig bewoners hadden de moeite 
genomen om te komen. 

Vouchers Het Wijk Actie Pro-
gramma (WAP) is het actieplan 
dat in het kader van de ‘40- 
wijken-aanpak’ is opgesteld door 
de gemeente Schiedam en wo-
ningcorporatie Woonplus Schie-
dam in samenspraak met bewo-
ners, ondernemers en andere 
partners in de wijk. Net als in veel 
andere gemeenten hebben bewo-
ners meer zeggenschap gekregen 
over het geld voor bewonersiniti-
atieven door middel van het zoge-
heten vouchersysteem. Bewoners 
kunnen daarmee zélf besluiten 
nemen over waar het geld naar 
toe gaat en zélf projecten uitvoe-

ren. Het vouchersysteem werkt 
goed in Nieuwland, ervaren zowel 
wethouder Maarten Groene als 
Bob Venhuizen, directeur Woon-
plus. De inzet van bewoners was 
duidelijk merkbaar het afgelopen 
jaar en er zijn inmiddels allerlei 
mooie projecten tot stand geko-
men. 

Nieuwlandsite Cabaretière 
Karin Bruers, die de avond pre-
senteerde, gaf vervolgens het 
woord aan Edwin Dijk, een web-
designer, die de nieuwe website 
voor Nieuwland introduceerde. De 
site wordt dé portal voor de wijk, 
waarop bewoners en onderne-
mers allerlei relevante informatie 
en het laatste nieuws over hun 
buurt kunnen vinden. 

Aandachtspunten Deze WAP-
avond was ook bedoeld om juist 
bewoners aan het woord te laten 
en van hen te horen hoe zij tegen 
hun wijk en het wijkactieprogram-
ma aankijken.

Aan verschillende tafels werden 
in drie gespreksrondes allerlei 
stellingen besproken die inging-
en op thema’s, zoals openbare 
ruimte, werkgelegenheid, toe-
komst voor de jeugd en veiligheid. 
Alle ideeën en meningen werden 
opgeschreven. Na afloop van de 
discussierondes liep dagvoorzit-
ter Karin Bruers langs de tafels 
om de resultaten te bespreken en 
terug te koppelen naar de zaal. 
Bewoners bleken veel goede 
ontwikkelingen te zien. Zaken 
die volgens veel bewoners hoog 
op de agenda moeten blijven 
staan zijn jeugd, veiligheid in de 
wijk en de communicatie tussen 
de gemeente en bewoners. eze 
aandachtspunten en alle andere 
resultaten worden meegenomen 
bij het evalueren en bijstellen 
van het wijkactie programma. 
Voor het opstellen dit jaar van 
het WAP-programma 2012-2017 is 
ook úw inbreng weer hard nodig.
Wij houden u op de hoogte!
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BEHEER CRUYFF-COURT 
Vorig jaar juli is het eerste Cruyff Court van Schiedam geopend in Nieuwland, vlak naast het 
Dreesplein. Dit speciaal ingerichte trapveld bleek een groot succes, maar heeft in de directe 
omgeving ook overlast veroorzaakt, vooral in de avonduren. 

Buurtbarbeque Joop den Uyllaan

MEER CONTACT EN SAAMHORIGHEID
Op 23 april hebben bewoners van de Joop den Uyllaan een buurtbarbecue ge-
organiseerd. Een mooie gelegenheid voor buren om elkaar beter te leren kennen. 

Net als vorig jaar vroegen enkele bewoners een voucher aan om deze buurt-barbecue te organiseren. 
Het doel was om buren met elkaar in contact te brengen en meer saamhorigheid te creëren. Zoals 
een van de bewoners opmerkte:  “We leven hier allemaal een beetje langs elkaar heen. Het is zoals 
overal: ieder voor zich. Maar wanneer je elkaar kent, maakt dat de straat minder anoniem en dat voelt 
een stuk prettiger in de buurt.”

Dit keer waren er niet alleen voor de kinderen maar ook voor volwassenenen wat activiteiten georga-
niseerd, zoals een schiettent en een rodeostier. Dat bleek een succes. Mensen bleven minder aan de 
eigen tafel zitten en mengden zich daardoor makkelijker onderling. Een praatje maken met buren die 
je misschien nooit gesproken had werd zo een stuk eenvoudiger.

De reacties op dit buurt-
evenement waren weer zeer 
positief. Volgens de deelne-
mers was het een geslaagde 
middag en hopen ze op een 
jaarlijks terugkerende buurt-
middag.

Meer foto’s zien? Kijk 
naar het fotoalbum op 
www.nieuwland-
schiedam.nl

De ervaring van het afgelopen 
jaar leerde dat het Cruyff Court 
een onweerstaanbare aantrek-
kingskracht heeft. Niet alleen 
uit Nieuwland zelf, maar ook 
uit andere buurten en wijken 
komen er (vooral) jongeren op af. 
Wethouder Maarten Groene en 
andere vertegenwoordigers van 
de gemeente hebben verschillende gesprekken 
gevoerd met bewoners om de overlast aan te 
pakken. Uiteraard zijn ook mogelijke maatrege-
len aan de orde geweest.

Dit voorjaar is het beheer van het Cruyff Court 
verder geregeld. Sinds 11 april kan het veld  
worden afgesloten met deuren bij de toegang.  
’s Avonds om 21.30 uur gaat het hek op slot (in 

de wintermaanden om 20.00 uur) 
en wordt het de volgende och-
tend om 10.00 uur weer geopend. 
Ook geldt er op en rondom het 
Cruyff Court een alcoholverbod. 
Deze bekende verbodsborden 
zijn inmiddels opgehangen. 
Mehmet Sahin, een van de 
omwonenden en ook een van  

de sleutelbeheerders, vindt dat het al een stuk 
rustiger is geworden bij het Cruyff Court. “Zeker 
nu de avonden langer en warmer worden, zie je 
de drukte bij en op het court toenemen. Ik heb 
het idee dat afsluiten in de avond echt helpt. In 
de zomermaanden gaan we met alle partijen 
weer rond de tafel zitten om te bespreken hoe 
het loopt.”
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Bij JOUD club kunnen senioren terecht voor een 
kopje koffie/thee, een praatje, vragen over internet, 
een spelletje, etc. Een aantal keer per jaar organi-
seren de meiden vernieuwende activiteiten, zoals 
samen muziek maken of sporten met de Nintendo 
WII.

Joud Club is op nog zoek naar een aantal actieve 
Schiedamse meiden voor het team die: 
• durven te doen
• open staan voor nieuwe dingen
• willen samenwerken
• geïnteresseerd zijn in contact met anderen
• tijd willen investeren
• leergierig zijn
• bereid zijn om de trainingen en 
  coachtrajecten te volgen

Joud Club is een initiatief van Me & Society, 
SWS Welzijn, Stichting Multicultureel Schiedam, 
Woonplus en Seniorenwelzijn. Het project is  
opgezet om de kloof tussen jong en oud te ver-
kleinen en de vrijwillige inzet van jongeren te 
vergroten. De activiteiten en diensten worden 
door de jongeren in samenspraak met de senioren 
ingevuld. De meiden krijgen een aantal voor-
bereidende trainingen en worden begeleid door 
seniorenadviseurs en het jongerenwerk, zodat 
de meiden de ontmoetingsplek uiteindelijk zelf 
kunnen beheren.

VRAGEN?  
Neem dan contact op met Lotte Bode.
lottebode@gmail.com / 06-40469170.

Ontmoetingen tussen jong en oud

JOUD CLUB SCHIEDAM GAAT VAN START
Joud Club Schiedam gaat van start in Schiedam Nieuwland. Een groep meiden 
tussen 16 en 21 jaar zetten zich vrijwillig in om een ontmoetingsplek op te zetten 
voor senioren in de wijk.  

Lintjes voor Nieuwland
Op 29 april werden weer de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Ook 
Nieuwland viel in de prijzen. 

De uitreiking van de koninklijke onderscheiding vond dit jaar plaats op vrijdag 29 april. Twintig 
Schiedammers kregen in de Aleidazaal van het Stadskantoor een Koninklijke onderscheiding uitgereikt 
door burgemeester Verver-Aartsen. Drie Schiedammers werden benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau en zeventien Schiedammers tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Er waren ook vijf ‘Nieuwlandse lintjes’ bij. Zo kreeg de heer Poels er een voor onder meer zijn verdien-
sten als archivaris van scholengemeenschap Spieringshoek. Zowel mevrouw Reberts als mevrouw 
Hendrik ontvingen de onderscheidingen voor hun verdiensten bij ontmoetingscentrum De 5 Molens van 
Seniorenwelzijn.  Het Schiedamse Jongerenlintje ging naar Sanne van de Walle en Laura van Vliet, twee 
leerlingen van scholengemeenschap Spieringshoek (zie pagina 10).
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Grote Schoonmaak in Nieuwland
De week van 12 t/m 19 maart was de Week van Nederland Schoon. Ook in 
Nieuwland werd op meerdere plaatsen door bewoners afval verzameld en 
schoongemaakt. Zo ook in De Nieuwe Tuinen.

Op woensdag 16 maart jl. hebben ongeveer dertig 
kinderen, twaalf ouders en medewerkers van TOS 
de handen uit de mouwen gestoken om woonwijk 
De Nieuwe Tuinen schoon te maken. Door de gehele 
wijk lagen grote hoeveelheden zwerfvuil en bouw-
afval verspreid. Veel van het vuil was afkomstig  
van de pas opgeleverde woningen. Het bouwen  
van woningen levert nu eenmaal veel afval op.

Blijven schoonmaken
Ondanks het feit dat al veel was opgeruimd was er 
toch genoeg achtergebleven. Dat was een doorn in 
het oog van veel bewoners.  Daarom werd16 maart door de bewoners aangegrepen om de woonomgeving 
eens flink schoon te maken. Er werd zoveel vuil gevonden, dat Irado sprak van de grootste berg verzameld 
vuil van heel Schiedam tijdens die actieweek. Hulde aan alle kinderen en ouders die dit hebben verza-
meld. Om zwerfvuil tegen te gaan is met bewoners afgesproken om regelmatig samen de buurt schoon te 
maken.

Bewoners bepalen extra inzet toezicht en handhaving

Buurt Bestuurt 
‘De Buurt Bestuurt’ is een project waarin ú als bewoner van Schiedam, directe 
invloed kunt uitoefenen zaken die aangepakt worden door het team Toezicht en 
Handhaving en de Lichtblauwe Brigade van de Gemeente Schiedam.

Bewoners die betrokken zijn bij hun wijk zorgen 
ervoor dat mensen elkaar beter leren kennen en 
meer met elkaar ondernemen. Dat alleen al ver-
hoogt het gevoel van veiligheid in een buurt. Tegen 
die achtergrond vraagt de gemeente bewoners 
om zelf aan te geven welke problemen zij zien in 
hun buurt. Het team Toezicht en Handhaving en de 
Lichtblauwe Brigade kunnen daar dan extra aan-
dacht aan besteden.

Takenlijstje
Tijdens het laatste wijkoverleg van Nieuwland op 
31 maart kregen bewoners een takenlijstje overhan-
digd. De bewoners konden daarop vermelden welke 
zaken volgens hen prioriteit moeten krijgen in de 
wijk. Ook het aantal uren dat daaraan besteed zou 
moeten worden, konden zij op het lijstje invullen. 

De meeste klachten van bewoners betroffen over-
last van honden, hangjeugd, fout parkeren, vuil 
naast containers en rondzwervende winkelwagens 
in de wijk. De afgelopen weken heeft het team 
Toezicht en Handhaving en de Lichtblauwe Brigade 
hierop extra energie ingezet. De resultaten van 
deze extra inzet worden tijdens het eerstkomende 
wijkoverleg op 26 mei met de bezoekers van het 
wijkoverleg besproken. Ook burgemeester Verver- 
Aartsen zal hierbij aanwezig zijn. Bewoners kun-
nen die avond vertellen of zij vinden dat de overlast 
inderdaad verminderd is of niet.

Bewoners die klachten willen doorgeven kunnen 
dit doen via het servicenummer van de gemeente 
14010 of deze online melden op  www.schiedam.nl 
onder ‘Ik wil een melding doen’.



Tijdens de open dag op 9 april 
konden ouders en andere belang-
stellenden de nieuwe ouderkamer 
en het kinderrestaurant bewon-
deren. 
De ouderkamer is bedoeld om 
ouders met elkaar in contact te 
brengen. Elke ochtend tussen 8.30 
en 10.00 uur kunnen ouders er 
terecht om met elkaar te praten. 
Bijvoorbeeld over schoolzaken 
en leerprestaties. Ook kunnen zij 
er bij twee medewerkers terecht 
om moeilijkheden te bespreken 

en opvoedingsondersteuning te 
krijgen. Zij worden dan doorver-
wezen naar de juiste instanties. 
Soms worden deze ook uitgeno-
digd om voorlichting te komen 
geven in de ouderkamer. 

In het kinderrestaurant met de 
toepasselijke naam sMaak, 

Ineke Hagen is geen onbe-
kende in cultureel Schiedam. 
Zo is zij hier al enkele jaren 
cultuurscout. Destijds 
startte zij met een pilotpro-
ject in West en nu is zij dus 
ook werkzaam voor Zuid, 
Oost en Nieuwland. Enkele 
jaren geleden was zij initia-
tiefnemer van de culturele zondagmiddagen in het 
Julianapark. Deze middagen in de zomerperiode 
zijn inmiddels een begrip geworden in Schiedam en 
trekken jaarlijks veel bezoekers. Ineke: “Ik heb een 
achtergrond in de beeldende kunst en educatie en 
zet zelf veel projecten op. Die culturele zondagmid-
dagen zijn daar een goed voorbeeld van. Het blijft 
altijd verbazingwekkend hoeveel talent je kunt aan-
boren in een wijk.”

Cultureel programma
Behalve dat Ineke ondersteuning biedt bij bestaande 
culturele activiteiten, zal zij ook nieuwe opzetten. 
Ineke: “Ik heb bijvoorbeeld ouders geholpen bij de 

voucheraanvraag voor een kennisma-
kingscursus muziek voor de ouderkamer 
van ’t Meesterwerk. Voor jongeren heb 
ik windmolenproject WAAI opgezet. Op 
het terrein van de voormalige kartonna-
gefabriek kunnen jongeren in de maand 
juni onder deskundige begeleiding bou-
wen aan en experimenteren met wind-
molenconstructies.

Het doel is jongeren spelenderwijs windenergie te 
laten ontdekken en hen te laten experimenteren met 
de toepassingen daarvan. Eind augustus wil ik in 
het kader van het project ‘Nieuwland meets West’ 
een culturele dag organiseren in het Strickledepark. 
Samen met bewoners wil ik een cultureel program-
ma samenstellen. Ik wil bij deze dus bewoners 
oproepen om mee te doen. Ben je een talent, heb je 
een goed idee of wil je graag meehelpen tijdens die 
dag? Neem dan vooral contact met mij op!”

Cultuurscout Ineke Hagen 
Tel 06 54 26 49 86 of ineke@stichtingmooiwerk.nl
Of kijk op www.nieuwland-schiedam.nl

Cultuurscout Nieuwland Ineke Hagen
‘Zorgen dat cultureel talent dat de wijk rijk is, ook werkelijk te zien is’. Dat is 
de taak van de cultuurscout. Ineke Hagen startte eind 2006 als cultuurscout in 
Schiedam-West. Sinds begin dit jaar is zij dat ook voor Nieuwland. Welke plan-
nen heeft zij voor de wijk in petto?

Nieuwe ouderkamer en kinderrestaurant

Open dag ’t Meesterwerk
Begin dit jaar zijn er twee flinke verbouwingen geweest bij basis-
school ’t Meesterwerk. De ouderkamer werd uitgebreid en er is 
een lokaal omgebouwd tot een prachtig kinderrestaurant.  
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dat staat voor samen smaken 
maken, kunnen de kinderen 
kennis maken met elkaars cul-
tuur. Het kinderrestaurant wordt 
gebruikt tijdens de lessen, bij-
voorbeeld om rekenen te oefe-
nen in de praktijk. Hoeveel heb 
je nodig van bepaalde ingredi-
enten om een taart te bakken? 
Kinderen en ouders gaan samen 
het restaurant runnen. Vanuit 
De Meesterstraat zullen ons 
ongetwijfeld geregeld heerlijke 
geuren komen toewaaien. 



Momenteel ligt het Strickledepark er wat ver-
weesd bij. De gemeente wil daar wat aan doen 
zodat het park een echt prettige ontmoetings-
plaats wordt voor de bewoners van Schiedam 
West en Nieuwland. En natuurlijk ook voor andere 
Schiedammers. 
Op zaterdag 19 maart werd daarom door de cul-
tuurscout een gezellige parkdag georganiseerd. 
Bewoners werden uitgenodigd om ideeën in te 
brengen. De enquête over wat bewoners de moeite 
waard vinden in het park werd door 60 mensen 
ingevuld. Een mooi resultaat! De bezoekers van de 
parkdag gaven aan dat ze graag een betere drai-
nage in het park wilden, zodat er minder plassen 

liggen op voetpaden en deze beter begaanbaar 
zijn. Ook wilden ze graag meer onderhoud van het 
groen. 

Op maandagavond 4 april en maandagavond 9 mei 
werden in ontmoetingscentrum De 5 Molens avon-
den georganiseerd voor bewoners om de ideeën 
verder door te spreken. Deze bijeenkomsten wer-
den door zo’n 60 bewoners bezocht.

Heeft u ook ideeën voor het park, of wilt u een dag 
meehelpen in het park, dan kunt u contact opne-
men met de opbouwwerker van Nieuwland, Orhan 
Zengin van Buurtprojecten. Telefoon 0646261793, 
email: o.zengin@buurtprojecten.nl

Kijk voor meer informatie en foto’s op  
www.nieuwland-schiedam.nl

Feestelijke parkdag in het Strickledepark

Het project Ruimte voor contact brengt buurtbewoners bij 
elkaar. Het Strickledepark als ontmoetingsplek is één van 
de doelen van dit project. Het collectief Krachtgroen heeft 
opdracht gekregen om een plan te maken in samenwer-
king met Buurtprojecten. Zaterdag 19 maart werd daarom 
door het opbouwwerk, Krachtgroen en de cultuurscout een 
feestelijke parkdag georganiseerd. Gedurende de hele dag 
waren allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Nieuwland Nieuws — mei 2011 pagina 7

RUIMTE VOOR  
CONTACT 



 

Kanshebbers 
Kanshebbers zijn individuele vrijwilligers, samen-
werkingsverbanden, projecten, vrijwilligersorgani-
saties, bedrijven, fondsen, ondersteuningsorgani-
saties, etc. Zij kunnen in aanmerking komen voor 
de lokale awards en misschien ook voor de lande-
lijke awards die worden uitgereikt op 7 december 
2011, de nationale dag van de vrijwilliger. De lokale 
awards zullen worden uitgereikt op 26 juni tijdens 
het Maasboulevardfeest. Daar zal ook een promo-
tour voor het vrijwilligerswerk van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten aanwezig zijn. 

Richtlijnen voor de awards 
Passie. 
Wie of welke kanshebber legt zijn hart en ziel in zijn 
vrijwilligerswerk? 
Kernwoorden zijn passie, bevlogenheid, betrokken-
heid, drive, betrouwbaarheid, rots in de branding, 
doorzettingsvermogen, etc. 

Competentie. 
Wie of welke kanshebber doet het meest aan 
talentontwikkeling? 
Kernwoorden zijn begeleiding, gericht programma 
of beleid, opleiding, deskundigheidsbevordering, 
leerwerkplek, coaching, begeleiding, stage, kennis-
making, inzicht in ontwikkeling, competentiepas-
poort, checklist, certificaat, inzicht in resultaten, 
carrièremogelijkheden, individuele ontwikkeling, 
inzicht in leertraject, leereffect, etc. 

Verbinding. 
Wie of welke kanshebber is het beste in het met 
elkaar verbinden van mensen? 
Kernwoorden zijn ontmoeting, sociale cohesie,  
integratie, wijk/buurt contacten, buurtfeest, 
diversiteit, oud en jong en matching van vraag 
en aanbod, maatjescontacten, coaching vanuit 
het bedrijfsleven, individuele ontmoeting, kennis 
maken met culturen, verhalen van mensen naar 
boven halen, netwerken opzetten, etc. 

Innovatie. 
Wie of wat is het meest vernieuwend? 
Kernwoorden zijn vernieuwing, nieuwe manier 
van werken, nieuwe initiatieven, betrekken van 
nieuwe doelgroepen, vernieuwing in product, 
nieuw werkgebied, nieuwe methode, nieuwe 
aanpak, nieuw beleid, nieuwe samenwerkings-
partners, etc. 

Op de site van Nieuwland www.nieuwland- 
schiedam.nl vindt u een aanmeldingsformulier 
waarmee u een vrijwilliger kunt nomineren voor 
deze award. 

Voor vragen kunt u terecht bij de medewerkers 

van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam

tel. (010) 2191535 of email svs@schiedam.nl

Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011

‘Meer dan handen awards’ 
2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Op diverse manieren wordt 
extra aandacht gegeven aan vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Een van de 
manieren is de uitreiking van de zgn. ‘Meer dan handen awards’. Hiermee wordt 
bedoeld dat vrijwilligerswerk niet alleen ‘extra handen zijn om werkzaamheden 
te verrichten’,  maar o.a. ook de sociale cohesie bevordert en een verrijking kan 
zijn voor het eigen leven.  De awards gaan bij voorkeur naar mensen die betrok-
ken zijn bij de uitvoering van initiatieven, maar ook naar mensen die vrijwillige 
inzet bieden of een voorbeeldfunctie hebben. 
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> ...Stichting Multicultureel Schiedam 
met Pasen het SMS voetbaltoernooi 2011 

heeft georganiseerd?  
Dit keer was viel misschien het aantal 

deelnemende teams een beetje tegen (slechts 
drie), maar dat kon de pret niet drukken en de 

sfeer zat er al snel in, ook door de muziek van dj 
Jelle. Het toernooi duurde van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

> ...in de maand april het unieke project ‘Eetbare Balkons 
en Vensterbanken van start is gegaan in Nieuwland? 
Drie groepen van tien mensen zijn toen begonnen 
om hun balkons (en ook vensterbanken) in te richten 
als groentetuintjes. Dit project  is een initiatief van 
de bewonersgroep Buurtstenen en wordt financieel 
ondersteund door de gemeente Schiedam en Woonplus 
vanuit de zogenaamde vouchergelden. De cursus wordt 
verzorgd door Stichting Gezonde Gronden. 

> ...basisscholen De Wieken, De Taaltuin en Ababil 
gaan verhuizen? De nieuwbouw, waarin Ababil en De 
Taaltuin samen worden gehuisvest, komt op de Nieuwe 
Damlaan waar nu nog het gebouw van het Lentiz-
college staat. Ababil en De Taaltuin worden gehuisvest 
in een complex waarin ook voorzieningen komen voor 
peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang, brede 
school-activiteiten en een kinderdagverblijf. Ook komt er 
een sportzaal voor het gymnastiekonderwijs van beide 
scholen en kan deze daarnaast gebruikt worden voor 
buitenschoolse sportactiviteiten. 
De nieuwbouw van De Wieken komt op de huidige 
locatie of in de directe omgeving daarvan en wordt ook 
uitgebreid met bovengenoemde voorzieningen. Naar 
verwachting wordt in de loop van volgend jaar begonnen 
met de bouw van de scholen. 

> ...Nieuwland sinds enkele maanden een zogeheten 
‘smiley’ heeft? Dit populaire verkeerssysteem 
registreert passeergegevens en toont automobilisten 
hun rijsnelheid. Hij lacht de naderende automobilist 
vervolgens toe, of juist niet. Bewoners van de wijk 
Nieuwland klaagden veelvuldig over de snelheid 
waarmee automobilisten door sommige straten 
van de wijk rijden. Na overleg tussen de gemeente, 
vertegenwoordigers vanuit de wijk en het wijkteam 
Nieuwland van de politie, is besloten om de smiley aan 
te schaffen met geld uit het wijkbudget van Nieuwland. 
De ‘verkeer-smiley’ heeft al op de kruising Piersonstraat/  
Burgemeester van Haarenlaan gestaan en daarna in 
de 30 km zone op de P.J. Troelstralaan. Het systeem zal 
circa vier keer per jaar worden verplaatst in de wijk. 
Als uit de gegevens van de smiley blijkft dat er te hard 
wordt gereden op bepaalde plaatsen, dan worden daar 
maatregelen getroffen.

> ...in Schiedam het startsein is gegeven voor de 
Nationale sportweek? Talloze bekende Nederlandse 
artiesten, tv-persoonlijkheden en sporthelden waren 
hierbij aanwezig. Het voornaamste doel van de Nationale 
Sport Week is het promoten van sporten en bewegen en 
laten zien hoe gezond, maar vooral hoe leuk sporten is. 
Marco Borsato en judoka Mark Huizinga opende 
samen de sportweek met een ‘Olympisch Vuur Fakkel-
loop’. Illusionist Hans Klok heeft daarnaast ook nog 
opgetreden. Gedurende de rest van de sportweek, die 
duurde tot 23 april, waren er nog tal van activiteiten 
overal. 

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

De reünie, die dankzij een voucheraanvraag georganiseerd kon worden, startte om 15.00 uur ’s middags 
en bleek een groot succes. Zo groot zelfs, dat men-
sen die zich niet hadden opgegeven op een gegeven 
moment zelfs niet meer konden worden toegelaten. 
In de twee zalen van Ontmoetingscentrum De Vijf 
Molens waren presentaties over de geschiedenis van 
de scheepswerven en werden oude films vertoond. 
In de andere zaal was een buffet ingericht en konden 
mensen oud-collega’s ontmoeten en herinneringen 
ophalen. Er was ook muziek, o.a. van een Shanti-koor 
uit Vlaardingen dat zeemansliederen ten gehore 
bracht. Om 19.00 ging iedereen weer tevreden weer 
naar huis. 



Nieuwland Nieuws — mei 2011 pagina 10

Vrijdag 10 juni organiseert SWS Welzijn in Wijkcentrum Dreesplein een Wild 
Westdisco. Alle kinderen van 8 t/m 12 jaar zijn van harte welkom van 19.00 tot 21.00 
uur. Entree is tot 19.30 uur.

vrijdag 10 juni, Wijkcentrum dreesplein 

Tijd: 19.00 - 21.00 uur, kosten: € 1.50

Jongerenlintje
Het Jongerenlintje (Kinderlintje) is een in 2009 ingestelde onderscheiding voor 
kinderen / jongeren in Schiedam die een bijzondere prestatie hebben verricht 
op het gebied van sport of die een maatschappelijke prestatie hebben ver-
richt. Dit jaar vielen Sanne van de Walle en Laura van Vliet in de prijzen. 

Tegelijkertijd met de uireiking van de konink-
lijke onderscheidingen op 29 april werd ook het 
Schiedamse Jongerenlintje uitgereikt. Sanne en 
Laura hebben het lintje verdiend met hun inzet 
voor de leerlingenraad van scholengemeen-
schap Spieringshoek. Vanuit hun functie in de 
Leerlingenraad hebben zij het initiatief genomen 
om scholengemeenschap Spieringshoek voor te 
dragen bij de verkiezing van de leukste school 
van Nederland. Een verkiezing die door Radio 
538 werd georganiseerd. Scholengemeenschap 
Spieringshoek heeft de verkiezing gewonnen, waardoor Schiedam grote landelijke 
media-aandacht ten deel viel.

Kindergemeenteraad
Schiedam krijgt, met ingang van het nieuwe schooljaar, een kindergemeenteraad. 
De gemeente wil hiermee de betrokkenheid van kinderen bij hun wijk en stad bevor-
deren. Leerlingen van de Schiedamse basisscholen die in het schooljaar 2011-2012 
in groep 7 zitten kunnen zich aanmelden om kindergemeenteraadslid te worden. De 
scholen worden binnenkort hierover geïnformeerd. Alle kinderen ontvangen voor de 
zomervakantie een uitnodiging. Uiteindelijk zullen 15 leerlingen worden uitgekozen 
voor een periode van twee jaar. In het project leren de kinderen bewust een eigen 
mening te vormen over de stad en de wijk. Ze leren hoe ze zelf als actieve burger 
veranderingen tot stand kunnen brengen. Ook leren ze verantwoordelijkheid te dra-
gen voor hun buurt. Door kritisch te kijken naar verbeterpunten werkt de kinderge-
meenteraad aan concrete voorstellen die echt kunnen worden uitgevoerd. 

Wild West disco 

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 14010 op werkdagen van 
8:30 tot 17:00 uur Let op: toets alleen 
deze 5 cijfers in, zonder netnummer!
contact@schiedam.nl

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

ADRESSEN

Sportdag Wibautplein
Stagiaires van het CIOS (Centraal Instituut 

Opleiding Sportleiders) organiseren een 

sportdag op het Wibautplein. Dit doen zij 

onder begeleiding van TOS (Thuis op Straat).

Er komt een volleybaltoernooi met grote 

strandballen (leeftijd: 6-12 jaar). Verder staan 

er op het plein een opblaasbaar voetbalveld 

en een luchtkussen, zodat kinderen die niet 

meedoen met het toernooi zich de gehele 

dag kunnen vermaken. Voor ouders en 

buurtbewoners komt er een koffie/thee hoek 

gesponsord door supermarkt Plus. Iedereen 

is van harte welkom die dag.

Meedoen? Haal dan een inschrijfformulier 

bij TOS. Wij zijn elke dag van 11 tot 5 

op de buurtpost Troelstralaan, of op het 

Wibautplein.  

Sportdag Wibautplein

Zaterdag 11 juni 12-17.00 uur, Wibautplein
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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)
Parkweg 90
Telefoon (010) 223 75 31

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

Wijkzorgteam
Nieuwe Damlaan 760
Marion Hennink
Telefoon 06 134 173 08
m.hennink@schiedam.nl

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
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
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 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

Kijk voor de actuele agenda van Nieuwland op 
www.nieuwland-schiedam.nl

Nieuwland Festival 
10 en 11 september 2011
VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
Verschillende werkgroepen bestaande 
uit professionals en actieve bewoners 
zijn druk bezig met de organisatie van 
het festival. Voor deze werkgroepen 
zoeken wij nog vrijwilligers. Wilt u 
meedoen in een werkgroep en meehel-
pen tijdens het festival? Geef u dan op 
door even te bellen of te mailen naar 
onderstaand contactpersoon.

Contact:
Ton Claassens (’t Meesterwerk) 
tel (010) 473 67 87 of mail 
admin@tmeesterwerk.net



Mail de oplossing vóór 12 juni 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. 

Van links naar rechts: 1 park in Schiedam - 11 vis - 12 gedicht-  
13 insect - 15 zangstem - 16 verkoopplaats met tweedehands spul-
len - 19 eer - 20 nageslacht - 24 verkeerssysteem in Nieuwland dat 
bestuurders toelacht - 28 de dato - 29 landbouwwerktuig - 31 niet 
(in samenstellingen) - 32 wijk in Schiedam - 35 voorjaar - 38 als 
onder - 39 uitroep van pijn - 41 voegwoord - 42 sportevenement van 
SMS- 47 marterachtig zoogdier - 48 rivier in Siberië - 49 platina -  
50 personen afkomstig van de Nederlandse Antillen - 55 zintuig -  
57 water in Friesland - 58 België (internet) - 59 tijdstip - 61 plek 
waar kinderen zich kunnen vermaken - 65 groene wandelplaats -  
67 Frans lidwoord - 68 reeks - 69 Europese Unie - 71 Centraal 
Station - 73 onvoltooid - 74 securiteit.

MEVROUW 
A. MULDER IS 

DE GELUKKIGE 
WINNARES. 

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.nieuwland-schiedam.nl

Van boven naar beneden: 1 deel van een wiel - 2 heffing - 3 verkeersplein 
- 4 voorzetsel - 5 omroepvereniging - 6 kleefstof - 7 plaats in Drenthe -  
8 op de manier van - 9 Rijksuniversiteit Rotterdam - 10 kort geluid -  
14 heilige - 16 hert - 17 bijwoord - 18 onderricht - 21 dwaas -  
22 opstootje - 23 gelijkmatig - 25 onder de grond levend spitssnuitig 
zoogdiertje - 26 in elkaar - 27 takje - 30 ten bedrage van - 32 internatio-
nale verdragsorganisatie - 33 zijn gedachten, gevoelens tonen - 34 baat 
- 36 noordnoordoost - 37 uitgave - 40 Turks vleesgerecht - 43 verdieping 
- 44 bruto - 45 vrouwelijk dier - 46 voorzetsel - 51 een weinig - 52 parool 
- 53 namaak - 54 verpleegster (Engels) - 55 hoofdstad van Noorwegen -  
56 toegankelijk - 60 godsdienst - 62 grond om boerderij - 63 beneden-
windse zijde van een schip - 64 ontkenning - 66 weeklacht - 70 voedsel 
- 72 Zijne Doorluchtigheid.

Nieuwland Nieuws — mei 2011 pagina 12


