
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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REDACTIONEEL
De kranten staan er bol van; 
de economische tegenwind is 
hét gesprek van de dag. Ook in 
Nieuwland zijn de effecten voel-
baar: bouwprogramma’s worden 
uitgesteld, stadsdebatten worden 
gehouden over bezuinigingen, er is 
minder geld voor bewonersinitia-
tieven en ook burgers letten beter 
op hun uitgaven. Van de andere 
kant: er is ook rendement te halen 
uit de spannende tijden van dit 
moment. Mensen zoeken slimmere 
oplossingen omdat de bomen niet 
meer tot de hemel groeien, er is 
minder verspilling, en (zoals altijd 
als mensen het een beetje lastig 
hebben): er liggen kansen voor 
gezelligheid en saamhorigheid.

In de komende jaren zullen de 
gemeente en woningcorporatie 

Woonplus flink blijven investeren 
in Nieuwland: braakliggende terrei-
nen worden door Creatief Beheer 
omgetoverd tot fraaie groene zones 
waar het goed toeven is, ouderen-
voorzieningen als ’t Puttertje blij-
ven bestaan, we gaan door met het 
prachtige Nieuwlandfestival, waar 
zoveel vrijwilligers zich voor inzet-
ten,  veiligheid in Nieuwland blijft 
de hoogste prioriteit houden, de 
rommel op straat wordt nog steeds 
effectief opgeruimd en schade aan 
openbare voorzieningen wordt snel 
hersteld. Kortom: Nieuwland krijgt 
nog altijd de zorg en aandacht die 
deze wijk in ontwikkeling nodig 
heeft. Het Wijk Actie Programma 
(WAP) blijft dus gewoon bestaan. 
Veranderingen zul je vooral zien 
op terreinen waar bewoners zelf 
de handen uit de mouwen kunnen 

steken. Vrijwilligerwerk in de buurt 
wordt steeds belangrijker: samen 
werken aan Nieuwland Nieuws, 
samen evenementen organiseren 
en uitvoeren. 

Natuurlijk blijft er altijd professio-
nele ondersteuning beschikbaar. 
Professionals zijn nodig om de 
kwaliteit te bewaken. Maar het zijn 
de bewoners die Nieuwland maken. 
Bewoners die elkaar kennen en 
begrijpen dat je in slechte tijden 
niet moet zeuren, maar er samen 
de schouders onder moet zetten! 

WIJ WENSEN ALLE NIEUWLANDERS 
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN MOOI, 

GEZOND EN GELUKKIG 2012!
NIEUWJAARSRECEPTIE NIEUWLAND

Op dinsdag 10 januari bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie voor Nieuwland. 
Het belooft weer, net als de vorige keer, een gezellige borrel te worden met volop hapjes, drankjes 

en muziek. Een mooie gelegenheid om gezellig bij te praten met andere Nieuwlanders en 
de professionals die in de wijk werken. 

KOMT U OOK? 
Dinsdag 10 januari van 17.00 – 20.00 uur

Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem Dreesplein 2

Redactie Nieuwland Nieuws
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Over de vouchers heeft u regelmatig kunnen lezen in Nieuwland Nieuws. 
Vouchers zijn formulieren waarop initiatieven van bewoners uitgewerkt 
kunnen worden. Voldoen deze plannen aan de eisen, dan komen deze in 
aanmerking voor uitvoering, zolang daar genoeg geld voor is  Over het 
wijkbudget neemt het wijkoverleg besluiten. Tijdens dit wijkoverleg, dat 
zes keer per jaar plaatsvindt,  kunnen bewoners aangeven waar zij geld 
aan willen besteden. 

Rondes
De twee regelingen zijn op 25 oktober, met bewoners in de stad geëva-
lueerd. Op basis hiervan  heeft de gemeenteraad op 15 december een 
herziene subsidieverordening wijkbudgetten 2012 vastgesteld. In deze 
subsidieverorderning zijn beide oude regelingen samengevoegd. De rege-
ling komt tegemoet aan de wensen die naar voren zijn gebracht  tijdens 
de bewonersbijeenkomst  Nieuw is dat het aantal aanvraagrondes voor 
het indienen van een voucher per wijk nader bepaald worden. Dit biedt de 
mogelijkheid om per wijk te kiezen voor twee tot zes rondes. 

Regiegroep
Er is ook veel discussie 
geweest over het werken met 
regiegroepen  Deze blijven 
en worden opnieuw samen-
gesteld. In de verordening is 
ook de maximale zittingsduur 
van de regiegroepleden vast-
gelegd. Wat verandert is dat 
vanaf 1 januari de regiegroep 
adviseert over ingediende 
vouchers en deze daarna 
voorlegt aan het wijkoverleg. 
Hiermee krijgen bewoners 
nóg meer beslissingsbe-
voegdheid en verantwoorde-
lijkheid over de wijkbudgetten. 
Discussie was er ook over het 
subsidiëren van activiteiten buiten Schiedam. Het besluit is dat wijk-
budgetten alleen bestemd zijn voor activiteiten die binnen Schiedam 
plaatsvinden. 

Kijk voor meer informatie over wijkbudgetten, vouchers en het 
wijkoverleg op de website van de gemeente 
www.schiedam.nl of op www.nieuwland-schiedam.nl

Nieuwe regeling wijkbudgetten 
BEWONERS NÓG MEER BETROKKEN 
BIJ BESTEDING WIJKBUDGET 
De gemeente Schiedam heeft twee subsidieregelingen: 
het voucher-systeem en de wijkbudgetten. Vanaf 1 
januari 2012 wordt gewerkt met één nieuwe regeling.

Samenwerkings-
overeenkomst getekend

NIEUWLAND 
VERNIEUWEND 
VERDER 
De gemeente Schiedam en 
Woonplus hebben besloten om 
het gebied van ‘Over het Water’ 
opnieuw te ontwikkelen. Op 30 
november werden de hernieuw-
de afspraken ondertekend.

Wethouder Arie Wijten (Wonen) 
tekende op woensdag 30 novem-
ber samen met Bob Venhuizen, 
directeurbestuurder woning-
bouwcorporatie Woonplus, de 
toevoeging van de samenwer-
kingsovereenkomst ‘Nieuwland 
Vernieuwend Verder’. Door 
de hernieuwde afspraken, zijn 
Woonplus en de gemeente over-
tuigd dat de wijk Nieuwland op 
een goede manier kan worden 
afgebouwd. 

Door de huidige situatie op de 
woningmarkt is het niet meer 
haalbaar om de oorspronke-
lijke plannen voor het gebied 
‘Over het Water’ uit te voeren. 
De gemeente Schiedam en 
Woonplus hebben daarom 
besloten om het gebied opnieuw 
te ontwikkelen. Er is een nieuw 
stedenbouwkundig Programma 
van Eisen gemaakt. Het belang-
rijkste verschil tussen het oude 
en het nieuwe plan is dat er 
meer eengezinswoningen en 
minder appartementen worden 
gerealiseerd. Bij de herontwik-
keling heeft de beeldkwaliteit 
van het oorspronkelijke plan 
als uitgangspunt gediend. Het 
nieuwe stedenbouwkundige 
plan voor ‘Over het Water’ is te 
vinden op www.schiedam.nl.
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Elk jaar wisselt het festival 
van locatie en dit keer was het 
Wibautplein weer aan de beurt. En 
zoals altijd kon dit ook weer een 
tweedaags evenement worden, 
omdat dit plein zich daar prima 
voor leent. Het festival werd op 
zaterdag om 12.00 uur geopend 
door wethouder Maarten Groene en 
Bob Venhuizen, directeurbestuur-
der van Woonplus. Vrijwilligers en 
professionals die in de wijk werken 
namen op beide dagen de pre-
sentatie van het festival voor hun 
rekening. Op zaterdagmiddag was 
er tot in de avond een afwisselend 
muzikaal programma. De aftrap 
werd gegeven door de Antilliaanse 
band Bachatta Conclase. Later die 
middag volgden nog optredens van 
onder meer de bekende cabare-
tier Ali Osram. Verder was er een 
rommelmarkt, een kindershow en 
capoeira- en djembé workshops. 
De avond werd swingend afgeslo-
ten door The London Galaxy, met 
onvervalste ‘70s disco’. 

ZANGKOREN
De zondag stond in het teken van 
de zangkoren. Koren uit verschil-
lende leeftijdgroepen en culturele 
achtergronden traden op. 
Tussendoor was er een SwingZing-
Along show waarbij het publiek 
zelf mee kon zingen. De dag werd 
al ‘moonwalkend’ door een Michael 
Jackson imitator afgesloten. 

KINDEREN
Voor de kinderen was er dit jaar 
een apart festivalprogramma op 
het Speeleiland, maar ook op het 
festivalterrein zelf was van alles 
te beleven. Zo werd er geschminkt, 
kon er op de WII gespeeld worden, 
gevoetbald in de pannakooi en was 
er een familiedisco. 

INZAMELING
Gedurende het festival is er ook 
geld ingezameld voor goede doelen 
(o.a. voor  kindertehuizen in Oost-
Turkije). De kraam op de rommel-
markt, een loterij en een veiling 
van kinderkunst hebben samen 
zo’n duizend euro opgeleverd. En 
natuurlijk zoals ieder jaar, waren er 
de kraampjes van de wereldkeuken. 
Twee dagen kwamen de heerlijkste 
geuren van het Dr. Wibautplein en 
konden Nieuwlanders genieten van 
elkaars gerechten. 

Het weer bleef, tegen verwachting 
in, gelukkig goed en het festival 
werd op beide dagen druk be-
zocht. En mede dankzij de vele 
vrijwilligers en de mannen van 
de Antilliaanse inloop die voor 
de beveiliging zorgden,  kan 
Nieuwland terugkijken op –ook dit 
jaar weer– een geslaagd festival. 

TWEE DAGEN BRUISEND DR. WIBAUTPLEIN 

GESLAAGD NIEUWLAND FESTIVAL 2011 
Op zaterdag 10 en zondag 11 september vond de negende editie plaats van het 
Nieuwland Festival. Op het Dr Wibautplein viel weer van alles te beleven. 
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* 
WIJ BEDANKEN 

DE VOLGENDE WINKELIERS VOOR HET 

BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE PRIJZEN.

Kapsalon Femmy, Bloemen & Planten 
Corona, Bakker Scholtes, M Arslan Market, 

Dierenwinkel Knabbelfarm, Drogisterij 
Bergsen, Beurs van Schiedam slijterij, 

Esen Impex, Paul Berg Opticien, 
Nieuwland Specialiteit, 
Kwalitaria, Supermarkt 

Plus

Voucher 

WERELDS PROEVEN TIJDENS FOODFESTIVAL 
Op zondag 23 oktober vond het Foodfestival plaats op het Dreesplein. Dit culturele 
eetfestijn (ook een voucherproject), georganiseerd door SWS Welzijn en EPAH,  
had als doel om elkaar beter te leren kennen en kennis te maken met elkaars culi-
naire specialiteiten. Schiedam, en zeker de wijk Nieuwland, is rijk aan verschillende 
culturen en deze kwamen samen tijdens dit eerste Schiedamse Food Festival. 

Op het plein voor wijkcentrum Dreesplein waren verschillende 
kraampjes met traditionele gerechten uit o.a. Marokko, Turkije, de 
Caribische eilanden, Suriname, Somalië, Kaap Verdische eilanden, 
Iran en Nederland. Ook was er een gezellig terras met live muziek. 
Voor de kinderen was er een kookworkshop, waar ze zelf heerlijke 
hapjes konden maken. Ook konden ze spelen, onder begeleiding 
van TOS en was er een luchtkussen. Het weer speelde gelukkig 

goed mee en het werd een goed bezochte en gezellige middag. 
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Even voorstellen... Mario Stam

Goed nieuws voor Nieuwland, want bewoners hier weten uit ervaring hoe zij als vrijwilliger kunnen bijdragen 
aan de veiligheid door samen positieve initiatieven te nemen en vooral: door elkaar te kennen. Mario Stam 
begrijpt de betekenis daarvan: “Mensen die elkaar kennen, al is het maar van gezicht, zullen elkaar sneller op 
een ontspannen manier aanspreken op ongewenst gedrag”, zegt hij. “De drempel om dat te doen kun je als 

gemeente helpen te verlagen door 
burgerinitiatieven te ondersteunen. 
Bij bezuinigingen vind ik dat we dus 
een beetje voorzichtig moeten zijn 
met het mes als het gaat om het 
Wijk Actie Plan (WAP). In de raad 
krijg ik steun voor die voorzichtig-
heid. Bezuinigen moet, maar wel 
met beleid!” 

Groen
Mario Stam weet uit eigen ervaring 
hoe Nieuwland veranderd is, de 
laatste tien jaar. “Als kind heb ik 
hier op straat gespeeld”, zegt Stam. 
“Ik heb nog een poosje in Maassluis 
gewoond, maar toen ik terugkwam 
in Schiedam ben ik meteen weer in 
de buurt van mijn oude wijk gaan 

wonen. Ik doe dus regelmatig boodschappen in Nieuwland.” Een van de mooiste plekken vindt hij het park met 
het speeleiland: “Een fraai stukje groen midden in de wijk waar kinderen lekker kunnen spelen. En dan op de 
achtergrond al die mooie resultaten van stedelijke vernieuwing die wij samen 
hebben opgebouwd!”

Gemengd
Over de samenwerking met woningcorporatie Woonplus zegt Mario Stam: “Er is flink geïnvesteerd in de wijk. 
Fysiek én sociaal. De gemeente en Woonplus hebben er samen hard aan getrokken. Er was vroeger veel een-
zijdige bebouwing; er waren vooral woningen voor mensen in slechte economische omstandigheden. Nu wordt 
de wijk meer gemengd. Veel van die lage flatjes zijn weg. We hebben mooie nieuwbouw gekregen, waar ook 
kapitaalkrachtige bewoners op afkomen. De betekenis daarvan is dat nieuwe bewoners een positieve, ook eco-
nomische impuls geven aan Nieuwland. Waar de woningcorporatie en de gemeente aandacht aan besteden is 
de kwaliteit van de openbare ruimte. Wij vinden allebei dat we scherp moeten blijven op herstel van schade, 

Wethouder blijft krachtig inzetten op Nieuwland

BEWONERS ZITTEN NU ZELF 
AAN DE KNOPPEN
De kersverse wethouder Mario Stam heeft onder andere wijkgericht werken in por-
tefeuille. Zoals al bleek uit de begrotingsbehandeling 2012 van de gemeente, wil de 
gemeente bij het streven naar veiligheid blijven inzetten op wijkgerichte initiatieven 
voor en door bewoners. Welke mogelijkheden ziet hij in Nieuwland?
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het opruimen van rommel en het creëren van nieuwe voorzieningen waar bewoners blij van worden. Nieuwland 
wordt op die manier een omgeving waar je als bewoner trots op mag zijn. Ik kom er graag.”

Budget
De wethouder erkent nogmaals hoe belangrijk het is om ook te investeren in mensen. Het Wijkactie programma 
wordt voortgezet, ook nu er geen geld meer komt van het Rijk. Ook de wijkbudgetten blijven. Mario Stam: “Wij 
zien heus wel welke waarde wijkbudgetten hebben voor bewoners. De vouchers bijvoorbeeld waren een groot 
succes. Denk maar aan het Foodfestival dat onlangs op het Dreesplein werd georganiseerd. Dit soort van initi-
atieven willen we behouden, maar, ik moet dat er wel bij zeggen, helaas met minder geld. Het is niet anders. We 
zullen nóg slimmer moeten zijn om activiteiten te bedenken die niet teveel geld kosten.” De wethouder erkent 
dat de gemeente, Woonplus en de professionele partners in de wijk verbeteringen kunnen ondersteunen. Maar 
meer nog dan voorheen is de inzet van bewoners nodig. “Zij gaan zélf aan de knoppen zitten”, zegt Stam. “In 
Nieuwland is de inzet van bewoners gelukkig volop aanwezig. Daarom verwacht ik ook dat de verbeteringen in 
de wijk de komende jaren voortgezet zullen worden.”

Voucher

WIJKFEEST
Opnieuw een gelegenheid om elkaar 
en elkaars cultuur beter te leren 
kennen was het wijkfeest op woens-
dagmiddag 16 november. 

Het feest, ook weer een voucherproject, vond 
nu eens niet plaats op de bekende locaties 
zoals Wibautplein of het Dreesplein, maar in de 
Piersonsstraat.  

Op het terrein van basisschool Ababil in de 
Piersonstraat was van alles te doen. Er waren 

workshops, o.a. in 
Turkse pizza bakken, 
fotolijstjes versieren, 
marmeren en djembe 
spelen. En er waren 
allerlei lekkere hapjes 
uit de verschillende 
windstreken.

Voor de kinderen 
stond er een lucht-
kussen, werd er sui-
kerspin gedraaid en 
popcorn gemaakt. Ook 
waren er meerdere 
sport- en spelactivi-
teiten. 



Kerstbomen
Net als in voorgaande jaren heeft Schiedam weer 
twee vreugdevuurlocaties: Westfrankelandsedijk en 
Maasdijk. Vanaf 27 december kunt u hier uw boom 
inleveren. 
Irado houdt daarnaast een inzamelronde speciaal 
voor kerstbomen. Voor de gebieden waar onder-
grondse containers zijn geplaatst geldt, dat u de 
bomen op 4 januari bij de boven- en ondergrondse 
verzamelcontainers mag zetten. De bomen worden 
dan diezelfde dag opgehaald. U kunt uw kerstboom 
ook aanbieden op de reguliere inzameldagen op de 
plek waar normaal gesproken de vuilniszakken of 
minicontainers aangeboden 
worden. De kerstbomen moeten los op straat gelegd 
worden, dus niet verpakt of in een minicontainer. U 
kunt uw boom ook inleveren bij het afvalbrengstation 
van Irado (voor openingstijden zie kadertje onder-
aan). 

Vuurwerk
Op beide vreugdevuurlocaties wordt gezorgd voor 
een goede afwikkeling van het verkeer en er zijn jon-
gerenwerkers aanwezig. In de dagen voor de jaarwis-
seling worden er allerlei activiteiten voor jongeren 
georganiseerd, ook in Nieuwland. Kijk voor het pro-
gramma op www.swswelzijn.nl. 
Als mensen op straat een vuurtonnetje willen 
stoken dan is daar een vergunning voor nodig! 
Bovengrondse prullenbakken worden afgesloten, de 
ondergrondse afvalbakken niet. 

Schoon 
Vanaf 27 december wordt er extra personeel van de 
Lichtblauwe Brigade van de gemeente en politie-
personeel ingezet vooral voor toezicht en handhaving 
in de avonduren. Ondervindt u overlast van bijvoor-
beeld vuurwerk of bent u getuige van een strafbaar 
feit, belt u dan de politie! Jaarlijks zijn er veel ver-
nielingen rondom de jaarwisseling, ook in Nieuwland. 
Daar draaien wij als gemeenschap samen voor op. 
Na de jaarwisseling is het streven de stad zo snel 

mogelijk weer schoon te hebben. Daar kunt u zelf 
aan bijdragen. Degenen die vuurwerk afsteken (dat 
mag alleen op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur  ’s och-
tends tot ’s nachts 02.00 uur) worden verzocht om zelf 
op 1 januari de vuurwerkrestanten in de eigen straat 
op te ruimen. Bewoners zijn immers zelf ook verant-
woordelijk voor het opruimen en schoonhouden van 
de straat.

Inleveren kerstbomen
Inleveren voor de Vreugdevuren
Admiraal de Ruyterweg/
Westfrankelandsedijk óf hoek
Maasdijk/Buitenhavenweg.
Vanaf 27 december

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

Voor meer informatie
Gemeente Schiedam, afdeling veiligheid, 
Suzan Deegeling 010-219 1436 of Laiwa Boot, 
010-219 1432

Schoon, heel en veilig tijdens de feestdagen

VREUGDEVUREN EN VUURWERK
De feestdagen staan weer voor de deur. Tijd voor het verbranden van kerstbomen
en het afsteken van vuurwerk. Om het voor iedereen leuk en veilig te houden heeft 
de gemeente, richtlijnen opgesteld.
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Gemeente Schiedam werkt samen met diverse partners aan de preventie van en 
voorlichting over winkelovervallen. Zeker in deze tijd,zo vlak voor de feestdagen is 
dat hard nodig. Want, nog vaker dan in het rest van het jaar, proberen criminelen hun 
slag te slaan.

Gemeente pakt overvallen aan

Donkere Dagen Offensief

BUURTSCHOUW NAJAAR
Op 27 oktober hebben de vrijwilligers van de werkgroep buitenruimte, bewoners, 
gemeente, Politie, Woonplus en Irado volgens het WAP (Wijk Actie Programma) 
weer een najaarsschouw gehouden.

Tijdens deze najaarsschouw werd de omgeving van 
het Dreesplein en de Nolenslaan bekeken. De alge-
mene indruk is dat de buurt er prima bij ligt. Op het 
Dreesplein bleek dat bij twee plantenbakken de verf 
had losgelaten en ook dat de ondergrondse papier-
container vol was. Ter plekke werd deze volle container 
doorgegeven aan Irado, die binnen tien minuten de 
container kwam legen.  Ook werd er opgemerkt dat 
de container voor Plastic en Glas niet toegankelijk is 
voor de minder valide en dat de ondergrondse contai-
ner aan de MCM de Grootstraat bij het bestraten niet 
goed is afgewerkt. 

Scherpe bocht
De bocht in de nieuw aangelegde bestrating op de 
hoek bij de avondwinkel (voorheen Engering) is te 
scherp. Fietsers die willen afslaan op het fietspad 
worden gedwongen om een ruimere bocht te maken 
en komen daardoor ver op de rijbaan terecht. Andere 

aandachtspunten waren onkruid op de verharding van 
de wandelpromenade (Burg. Honnerlage Gretelaan), 
beplanting van een tuin die over de straat hing, 
drijfvuil langs de rand van het eiland in de 
’s Gravelandseplas en een vuil en scheefhangend 
bord. 

Anti-hang-stang
Verder was er het verzoek van bewoners om meer 
fietsenrekken te plaatsen bij metrostation Parkweg 
en het hekwerk te voorzien van een oncomfortabele 
zitstang zodat het geen hangplek voor jongeren blijft.  

Op de aangeven punten is of wordt uiteraard actie 
ondernomen.

Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen 
met Herman Kriek, wijktoezichthouder Nieuw-
land, via hc.kriek@schiedam.nl 

Ook vorig jaar was er helaas weer 
een stijging te zien van het aantal 
winkelovervallen. De gemeente zet 
daarom allerlei middelen in om het 
aantal overvallen te verminderen. 
Zo zijn er mobiele camera’s op 
strategische plekken in de stad. 
Deze wisselen dus steeds van 
plaats. Daarnaast worden nog 
meer maatregelen getroffen, 
in samenwerking met diverse 
partners. In mei dit jaar werd  een 
intentieverklaring ondertekend 
door alle partijen in het kader van 
het Keurmerk Veilig Ondernemen 
voor de Mgr. Nolenslaan. Het keur-
merk vereist dat op het punt van 

de veiligheid in het winkelgebied 
goed moet worden samengewerkt 
door de gemeente, ondernemers, 
politie en brandweer. Het gaat om 
gezamenlijke afspraken over maat-
regelen tegen bijvoorbeeld overval-
len, inbraak en brand. Ook staan er 
afspraken in over trainingen voor 
het winkelpersoneel. In deze ‘don-
kere dagen’ is er ook extra inzet 
van Team Toezicht en Handhaving 
van de gemeente (LBB) en de poli-
tie, deze inzet concentreert zich op 
de openings- en sluitingstijden. 

Alert publiek
Veel verdachten worden gepakt 

na tips van burgers. Het is daarom 
goed als iedereen extra alert is 
tijdens deze donkere dagen. Vaak 
denken mensen, als ze wakker 
worden van een vreemd geluid, dat 
iemand anders de politie wel belt. 
Maar zij worden echt liever drie 
keer te veel dan één keer te laat 
gebeld.” 
Spoed? bel 112 en anders via 0900-
8844. Of bel misdaad anoniem via 
0800-7000.
Minder spoedeisende meldingen 
kunt u ook doen via Toezicht en 
Handhaving op 010- 2191455.
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      Nieuwe Buren-avond voor nieuwe Nieuwlanders

Even kennis maken met de wijk
Op 6 september werd de eerste ‘Nieuwe Buren-avond’ georganiseerd. Een avond 
waarop nieuwe bewoners kennis konden maken met buren en met alle organisaties 
in de wijk.

Op zaterdag 24 september werd 
Eetbare Balkons (een voucherpro-
ject) voor dit jaar afgesloten met 
een feestelijke middag in wijk-
centrum Dreesplein. Het project 
Eetbare Balkons is op initiatief van 
bewonersgroep Buurtstenen opge-
zet in samenwerking met andere 
bewoners uit de wijk, het opbouw-
werk, Samen Buurten en Stichting 
Gezonde Gronden. De belangstel-

ling  deze middag bleek groot en 
alle tafels waren volgeboekt. De 
deelnemers aan de cursus kregen 
een certificaat uitgereikt en er 
waren presentaties; van Stichting 
Gezonde Gronden, die de cursus 
verzorgt, en van stichting ‘Koken 
voor Morgen’ over duurzaam koken. 
Ook werd een film vertoond over 
bewonersgroep De Buurtstenen. 
Daarna was het tijd voor het 

prachtige buffet met gerechten 
die (grotendeels) gemaakt waren 
met eigen gekweekte groenten en 
kruiden. 
Het enthousiasme voor de Eetbare 
Balkons blijkt groot en er zijn al 
veel nieuwe aanmeldingen binnen. 
Er wordt nu gezocht naar financiële 
middelen. Als deze er zijn kan in 
februari een volgende cursus van 
start gaan.  

EINDMANIFESTATIE EETBARE BALKONS

TUINIEREN OP DE VIERKANTE METER 
In het project ‘Eetbare balkons’ leren deelnemers 
hun eigen groente en kruiden te verbouwen. Op 
24 september was de feestelijk eindmanifestatie 
en werd er met ingrediënten –van eigen balkon–  
heerlijk gekookt.

Wilt u meer informatie? Neem dan even contact op met Samen Buurten, info@samenbuurtenschiedam.nl.
of tel. 010 246 74 33. U kunt zich ook opgeven bij Herman Berkhout, h.berkhout@buurtprojecten.nl of 
tel 06 416 919 74. De Buurtstenen hebben inmiddels een eigen hyvespagina: www.buurtstenen.hyves.nl 
of mail naar buurtstenen@hotmail.nl of tel 06 464 461 72

De bewonersgroep Nieuwe Buren verwelkomt al jaren 
mensen die in de wijk Nieuwland zijn komen wonen. 
Dat lukt niet altijd persoonlijk en daarom is het idee 
ontstaan om Nieuwe Buren-avonden te organiseren. 
Deze eerste ‘Nieuwe Buren-avond’ (een voucher-
project), vond plaats in Wijkcentrum Dreesplein en 
was bedoeld voor (vooral nieuwe) bewoners van de 
Mgr. Nolenslaan en omgeving. Vanaf 19.00 uur werden 
bewoners ontvangen met koffie en gebak. Ze kregen 
een informatiemap, een lot voor de loterij later op de 
avond en wat munten voor consumpties. 

Buurtstenen
Het openingswoord werd verricht door Riet Putters 
bestuurslid van bewonersvereniging Wonen & Leven 
en bekend van seniorenontmoetingsplek Het Puttertje.  
Verschillende organisaties die actief zijn in de wijk, 
zoals de thuiszorg, Samen Buurten, het opbouwwerk, 

SWS Welzijn en buurtpreventie presenteerden zich 
ook. De Buurtstenen, die dit jaar de succesvolle cur-
sus Eetbare Balkons hebben georganiseerd hadden 
ook een eigen kraam met allerlei informatie over krui-
den. Bewoners konden zich bij hen ook opgeven voor 
een nieuwe wandelgroep die twee keer per week erop 
uit trekt. 

Vanzelfsprekend konden nieuwe en ‘oude’ bewoners 
kennis maken met elkaar en werd er veel over de wijk 
en de eigen buurt gesproken. Het werd een gezellige 
en geslaagde avond.

Wilt u meer weten over de Nieuwe Buren-avonden 
dan kunt u terecht bij Herman Berkhout (Buurt-
projecten – Opbouwwerk Schiedam): 06 416 919 74 
of via email: h.berkhout@buurtprojecten.nl.

Voucher

Voucher
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> ...Nieuwland behalve 
een eigen website met 

nieuws uit de wijk en foto’s 
van evenementen nu ook 

op facebook en twitter te 
vinden is? Kijk op 

www.nieuwland-schiedam.nl 

> ...bewonersgroep De Buurtstenen twee keer in 
de week een leuke wandeling maakt? De route gaat 
onder andere door het Beatrixpark. Na afloop wordt 
er koffie of thee gedronken in het Puttertje op de 
Mgr. Nolenslaan.

Wanneer? Elke maandag en vrijdag. Start om 09.00 
uur bij Wijkcentrum Dreesplein. 

Meer informatie? Buurtstenen tel. 06-46446172, 
emailadres: buurtstenen@hotmail.nl, website: www.
buurtstenen.hyves.nl

> ...de smiley van Nieuwland weer verplaatst 
wordt?  Dit populaire verkeerssysteem registreert 
passeergegevens en toont automobilisten hun 
rijsnelheid. Hij lacht de naderende automobilist 
vervolgens toe, of juist niet. De ‘verkeer-smiley’ 
hang op dit moment op de Nieuwe Damlaan tussen 
de Vlaardingerdijk en de Burgemeester Honnerlage 
Gretelaan. In januari verhuist hij naar de Parkweg.
Het systeem zal circa vier keer per jaar worden 
verplaatst in de wijk. Suggesties voor het plaatsen 
komen o.a. van bewoners die het wijkoverleg 
bezoeken. Als uit de gegevens van de smiley blijkt 
dat er te hard wordt gereden op bepaalde plaatsen, 
dan worden daar maatregelen getroffen.

> ...in 2012 het Schiedamse college geld van het Rijk 
gaat besteden aan gezinsmanagers in de aanpak 
van Marokkaans-Nederlandse jongeren?  In 2010 
zette Schiedam straatcoaches in die jongeren 
aanspraken op overlastgevend gedrag. Dankzij de 
straatcoaches is de kennis over jongeren en hun 
gedrag op straat groter geworden en zijn gerichte 
jeugdacties ingezet. Vier ministeries werken samen 
met 22 gemeenten om de criminaliteit, schooluitval, 
werkloosheid en overlast onder Marokkaans-
Nederlandse jongeren aan te pakken. Ook de 
gemeente Schiedam tekende een intentieverklaring 
voor de samenwerking. Het Rijk keert sinds 
2010 jaarlijks 80.000 euro uit voor de aanpak van 
Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. 

Voucher voor 
kruidentuin
Sinds kort heeft het Strickledepark 
een nieuwe kruidentuin. Vrijwilligers 
verzorgen de tuin en omwonenden 
kunnen hier zelf kruiden komen  
plukken. 
 
In het Strickledepark is altijd wel iets te doen. Al 
jaren is er een groep enthousiaste vrijwilligers 
actief. Zo is er een groep die zwerfvuil ophaalt en 
worden er in en rondom het park allerlei activitei-
ten georganiseerd.

Sinds een half jaar is een enthousiaste vrijwil-
ligster aan het tuinieren in het park. Onder haar 
leiding doet een groepje omwonenden het klein 
onderhoud van de kruidentuin en het Stiltepark. 
Deze kruidentuin is mogelijk gemaakt door een 
bijdrage uit de vouchergelden en is begin novem-
ber door Irado aangelegd. 

Er is flink gewerkt en nu al ziet het Stiltepark er 
tiptop uit. In de kruidentuin kunnen omwonenden 
zelfs nu, in de winter, al terecht om kruiden te 
plukken. 

Meer informatie? 
Kijk op www.strickledepark.nl   



Nieuwland Nieuws — december 2011 pagina 12

Sinds kort heeft Nieuwland een eigen kinderredactie. 
In deze kinderredactie zitten kinderen van verschillende 
basisscholen in Nieuwland. De kinderredactie schrijft 
over wat zij vinden van de wijk, over leuke of interessante 
activiteiten in de wijk, maken interviews en verzorgen 
ook het beeldmateriaal. De artikelen komen in Nieuwland 
Nieuws op deze pagina’s en op de website 
www.nieuwland-schiedam.nl. 

De kinderredactie is nog niet helemaal compleet. 
Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar Suzan van 
der Maale, info@nieuwland-schiedam.nl

Van links naar rechts: Sharica, Jahny, Debby en Alaweya en 
vooraan Imme en Sirag

Kinderredactie Nieuwland 

TOS heeft ruim tien jaar in Schiedam op pleinen 
gestaan. TOS is speciaal voor kinderen, zodat ze zich 
buiten niet vervelen en leuk kunnen spelen. Schiedam 
is de enige stad die TOS heeft opgezegd. Veel mensen 
waren het er niet mee eens. Er werd daarom een paar 
weken geleden ook geprotesteerd.

Ontslag
De spullen van TOS krijgen een ander plekje, maar 
waar is nog niet zeker. Alle medewerkers van TOS 
Schiedam zijn ontslagen. Een van de medewerkers is 
Malou. Ze vertelt: “ Ik zit nog op school en loop stage. 
In het weekend heb ik een baantje in de keuken van 
een verzorgingstehuis. Zonder TOS heb ik nu wel meer 
tijd voor mijzelf, maar ik vind het wel heel jammer dat 
TOS weggaat uit Schiedam. Ik hoop dat de kinderen 
wel blijven buitenspelen, ook zonder TOS. TOS zorgde 

ervoor dat kinderen veilig konden buiten spelen, zon-
der pesten bijvoorbeeld. En met TOS wisten kinderen 
altijd dat ze zich niet hoefden te vervelen. Er was altijd 
wel wat te doen. Zoals wedstrijden waarbij je iets kon 
winnen.” 
Wij zullen TOS missen en hopen dat als er weer geld 
is TOS weer terugkomt.

Niet meer Thuis Op Straat 
Sinds 1 december is Thuis op Straat (TOS) van alle pleinen in Schiedam verdwenen.  
De gemeente heeft geen geld meer voor dit project in 2012. Debby en Sirag inter-
viewden een TOS-medewerker.
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Sinterklaasfeest Dreesplein

Op dinsdagmiddag 29 november kwam Sinterklaas weer 
naar Nieuwland. Samen met zijn Pieten kwam hij naar 
wijkcentrum Dreesplein. Voor alle kinderen (4 t/m 8 jaar) 
was er wat lekkers en strooigoed en ze kregen allemaal 
een cadeautje. 

Verder feesten en dansen kon tijdens de 
Pepernoten-disco die daarna gehouden werd op 
vrijdagavond 2 december. 

De Teerstoof verkeert in financiële nood. Er komt 
geen extra subsidie en dus ziet het ernaar uit dat De 
Teerstoof moet sluiten. 5.000 jaarlijkse bezoekers, 250 
leerlingen en 10.000 basisschoolkinderen en middelba-
re scholieren verliezen nu de kans om actief met kunst 
en cultuur bezig te zijn. 

Wat krijgen de leerlingen aangeboden tijdens 
de lessen? Zangles, dansles en toneelspelen.

Hoe is het om hier te werken? Het is leuk om hier te 
werken ik heb binnen de theaterschool veel verschil-
lende baantjes. Coördinator, zangjuffrouw en muziek-
consulent (projecten)

Wat ga je het meeste missen als de Teerstoof misschien 
gaat sluiten? De kinderen en het enthousiasme.

Hoe denkt u dat de leerlingen zich gaan voelen als de 
Teerstoof misschien gaat sluiten? Ik denk heel erg ver-
drietig.

Waarom gaat de Teerstoof misschien sluiten?
Omdat we financieel in de problemen zitten. het komt 
ook een beetje door de crisis van nu.

Veel mensen hebben 
op de website van De 
Teerstoof een petitie 
getekend. Meer weten? 
Kijk dan op
www.deteerstoof.nl

Sluiting De Teerstoof 

“Wij willen dat De
Teerstoof blijft !”
De Teerstoof moet misschien sluiten. 
Alaweya ging er langs en stelde wat 
vragen aan Cassandra Willemse die er 
werkt.

noot van de redactie: Inmiddels 
is bekend geworden dat De 
Teerstoof stopt. De gemeente 
heeft een nieuwe partner gevon-
den in de SKVR, die nu in het 
pand van De Teerstoof komt. 
Medewerkers van De Teerstoof 
zijn blij, want de bedoeling is 
dat zoveel mogelijk van hen 
voor de SKVR gaan werken.
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Is de kloof tussen senioren en jongeren te overbruggen? Een groep jonge meiden 
tussen de 14 en 22 jaar wil bewijzen dat het kan. In de zomer hebben ze keihard 
gewerkt om hun ontmoetingsplek in de Heinsiusstraat in te richten. Op deze plek 
bieden ze op vrijwillige basis meerdere keren per week diverse activiteiten aan 
voor senioren.  

Op 17 september werd de Joud Club officieel geopend. Marianne van Twist, 
directeur bij Seniorenwelzijn hield een toespraak en knipte het lint door, ook 
namens de andere partners in het project, SWS Welzijn en Woonplus. De be-
zoekers konden daarna met een drankje en wat lekkers in de hand op een groot 
bord aangeven welke activiteiten zij het liefst in de club willen zien. Senioren 
kunnen bij de Joud Club terecht voor bijvoorbeeld schilderen, dansen, sporten 
met de nintendo Wii -computer, vragen over internet of gewoon voor een ge-
zellig praatje. Wijkbewoners, familieleden van de meiden, professionals en ver-
tegenwoordigers van de gemeente waren aanwezig. Er werd gedanst, spelletjes 
gedaan op de Wii en er was live muziek. De belangstelling was groot deze 
middag.en in de ‘huiskamer’ bleef het nog lang gezellig druk. 

Joud Club Heinsiusstraat 82
wo 12.00 - 15.00 uur en van 19.00 tot 21.00, vr en zondag 15.00 - 17.00  uur 

De ontmoetingsplek is nog op zoek naar spelletjes en boeken. 
Heeft u nog wat liggen? Dan is de Joud Club er heel blij mee.

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
Telefoon (010) 426 63 23

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
Dr. W. Dreesplein 2 
Telefoon (010) 473 86 71

Magnalia Dei Kerk
Albardastraat 67
Ds. M. Russchen  
Telefoon (010) 273 29 53 
mrusschen@pknschiedam.nl   

Moskee Assalaam
Westfrankelandsestraat 15-17
3117 AJ Schiedam

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

ADRESSEN

Opening Joud Club
Jong en oud 
ontmoeten 
elkaar
Op 17 september werd de Joud Club geopend. Een 
ontmoetingsplek voor senioren gerund door jonge meiden. 

SENIORENMIDDAG DREESPLEIN

Op zondag  27 november vond  in 
wijkcentrum Dreesplein de jaarlijkse 
seniorenmiddag plaats. Er was een 
hightea met allerlei lekkere zoete en 
hartige hapjes. Shantykoor Albatros uit 
Schiedam zong leuke (zeemans)liedjes 
en door het publiek werd naar hartelust 
meegezongen. En zo nu en dan werd 
er natuurlijk ingehaakt en flink heen en 
weer gezwierd! 
Verder was er die middag nog een bingo 
waar mooie prijzen te verdienen waren. 
Om vijf uur was het uit met de pret en 

keerden de bezoekers tevreden naar huis. Volgend jaar komt er vast weer een 
herhaling.
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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
Herman Berkhout
Telefoon 06 416 919 74
h.berkhout@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 71 
Telefoon (010) 223 75 31

Stichting Vluchtelingenwerk Schiedam
Van Swindensingel 40
Telefoon (010) 470 03 30

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

NIEUWJAARSRECEPTIE 
NIEUWLAND
Dinsdag 10 januari 
van 17.00 – 20.00 uur
Wijkcentrum Dreesplein,
Dr. Willem Dreesplein 2

EXTRA ACTIVITEITEN 
JONGEREN WERK 
Bioscoop 27-12-2011 Jongeren en 
Tieners naar Pathé de Kuip
Zwemmen 28-12-2011 Jongeren 15+ 
Zwembad G, noord
Voetbaltoernooi 29-12-2011 tieners 
Margriethal
Voetbaltoernooi 30-12-2011 Jongeren 
15+ Margriethal 



AARDE               
APPELFLAPPEN        
BETROKKENHEID       
BEWONERSGROEP       
BEWONERSINITIATIEF  
BLOEMEN             
BUREN               
BUURTSCHOUW         
CREATIEF BEHEER      
DREESPLEIN          
EETBARE BALKONS      

FOOD FESTIVAL        
GEZONDE GROND        
HALLOWEEN           
JONGEREN            
KERST               
KERSTBOOM           
KERSTDINER          
KEURMERK            
LICHTBLAUWE BRIGADE  
NIEUWJAARSRECEPTIE  
NIEUWJAARSWENS      

NIEUWLAND JONG       
OLIEBOLLEN          
OUDEJAARSNACHT      
PRESENTATOR         
REDACTIETEAM        
SAMENWERKEN         
SPELEN              
STRICKLEDEPARK      
TENT                
THUIS OP STRAAT       
TUINIEREN           

VEILIGHEID          
VEILIG ONDERNEMEN    
VREUGDEVUREN        
WERELDKEUKEN        
WETHOUDER           
WIJKCENTRUM          
WIJKFEEST            
ZANGER              

Mail de oplossing vóór 15 januari 2012 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. 

MEVROUW 
CYNTHIA 

LAMMERING  
DE GELUKKIGE 

WINNARES. 

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

Doe mee met “eetbare balkons”: 
Vrolijk tuinieren op de 
vierkante meter.
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