
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 semtinizdeki 

faaliyetler, önemli olaylar ve burada 

oturanlar hakkında bilgiler veriyor. 

Bu bilgileri size çevirmeleri için  

birinden rica edin baskalarından 

rıca ediniz.
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RECTIFICATIE Shantykoor Albatros (artikel Seniorenmiddag Dreesplein, Nieuwland Nieuws 38) 

komt niet uit Schiedam, maar uit Rotterdam.
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Communicatiebureau Nieuwland Het redactieteam van Nieuwland Nieuws is altijd op zoek naar verhalen en artikelen. Indien u hierin 
betrokken zou willen worden als vrijwilliger, dan kunt u een mailbericht sturen naar info@nieuwland-schiedam.nl U kunt ook een briefje sturen 
naar Communicatiebureau Nieuwland, Nieuwe Damlaan 760, 3118 AC  Schiedam. Kijk voor meer informatie op www.nieuwland-schiedam.nl.

Resultaten
Wij kijken deze avond terug op de resultaten van het Wijk Actie Programma. Welke projecten zijn uitgevoerd en 
welke resultaten hebben wij inmiddels geboekt? 
Een nieuwe periode van het Wijk Actie Programma (2012-2017) is van start gegaan. In 2017 wordt het programma 
afgerond en moeten we de wijk kunnen ‘overdragen’ aan de bewoners. Willen we slagen, dan is de inzet hierbij 
van deze bewoners hard nodig.

Bewoners aan zet!
Tijdens deze WAP-avond willen wij naast veel aandacht voor gezondheid en andere onderwerpen die relevant 
zijn voor de wijk, ook volop aandacht geven aan de inzet van vrijwilligers en burgerinitiatieven. Van enkele 
betrokken Nieuwlanders horen wij welke ervaringen zij hebben en ook welke initiatieven zij misschien graag 
willen nemen. De inzet van vrijwilligers en van bewoners die actief meedenken en organiseren zijn hard nodig. 
Nog meer dan in voorgaande jaren geldt: bewoners zijn aan zet. Nieuwland, jouw wijk!

WIJ NODIGEN IEDEREEN VAN 
HARTE UIT OM BIJ DEZE AVOND 
AANWEZIG TE ZIJN.

De WAP-bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 8 maart. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Het programma start om 19.45 uur en 
eindigt om 22.15 uur. Tijdens de avond is er 
een optreden van de cabaretier Ali Osram. 
We sluiten de avond gezellig af met een 
drankje. Er is dan ook meteen gelegenheid 
om met vragen of opmerkingen te komen 
en een contactformulier in te vullen.  

Locatie
Wennekerpand
Vijgensteeg 2
3111 PT  Schiedam

WAP-bijeenkomst Nieuwland 8 maart 

NIEUWLAND, JOUW WIJK! 
Op donderdag 8 maart 2012 organiseren Woonplus en de gemeente Schiedam een 
bewonersbijeenkomst over het Wijk Actie Programma. Wat is er inmiddels bereikt en 
hoe zorgen we ervoor dat we het programma kunnen voortzetten de komende jaren. 
Ook nu, in tijden van economisch ‘zwaar weer’?
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Veel Nieuwlanders weten nog goed hoe het WAP vijf 
jaar geleden van start ging: De gemeente en woning-
corporatie Woonplus sloegen samen de handen ineen 
om wijkinitiatieven te bundelen en beter op elkaar 
af te stemmen. Die integrale benadering heeft goed 
gewerkt. Mede door het WAP staat Nieuwland er een 
stuk beter voor dan vijf jaar geleden. Denk maar aan 
de vele initiatieven die ondersteund zijn door het 
WAP, bijvoorbeeld Samen Buurten, de Joud-Club, de 
Nieuwland festivals, het Cruyff Court en de Krajicek 
Playground, de wijksportvereniging, de ondersteuning 
van bewonersgroepen, taalcursussen en het project 
Eetbare Balkons.

Meerjarige afspraken
Het WAP is voortgekomen uit landelijk beleid, vertelt 
Roland de Vreede, adviseur Grote Stedenbeleid bij 
de gemeente Schiedam. “De toenmalige minister van 
Volkshuisvesting, Ruimelijke Ordening en Milieu, Ella 
Vogelaar, wilde met geld en regelgeving gemeenten 
stimuleren om met behulp van het WAP de kwaliteit 
van leven te verhogen in sommige wijken, waaronder 
Nieuwland. Nu er overal in Nederland bezuinigd wordt, 
houden veel mensen hun hart vast over wat er nu gaat 

gebeuren met het WAP. Die zorg is, althans voor een 
groot deel, weggenomen door de gemeente Schiedam 
en Woonplus. Het WAP wordt namelijk voortgezet 
in de jaren 2012-2017. In de komende vijf jaar zal het 
mogelijk blijven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen 
die de leefbaarheid verhogen en de sfeer verbeteren 
in Nieuwland. Gemeente en woningcorporatie hebben 
daarover duidelijke en vaste afspraken gemaakt.” 

Bewoners zijn aan zet
Wie wel eens met het WAP te maken heeft gehad 
weet uit ervaring dat bewoners samen de belangrijk-
ste spil vormen van het WAP. Zij nemen het initiatief 
om programma’s voor de wijk op te laten zetten. “Dat 
moet ook vooral zo blijven,”vindt Pieter Lieffering, 
coördinerend beleidsmedewerker van de directie 
Woon- en Leefomgeving van het ministerie van BZK. 
“Het kabinet wil dat bewoners meer verantwoordelijk-
heid nemen en zeggenschap krijgen over de eigen 
woon- en leefomgeving. Professionele krachten kun-
nen de bewoners daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld 
bij het afsluiten van contracten met dienstverlenende 
organisaties of het coördineren van de productie van 
een huis-aan-huisblad.” 

 
Doorgaan met waar we 
goed in zijn
In de komende periode van het 
Wijkactieprogramma is er minder 
geld  beschikbaar vanuit het Rijk, 
maar dat neemt niet weg dat allerlei 
projecten die zijn opgezet gewoon 
door kunnen lopen. Pieter Lieffering: 
“Er is nu eenmaal minder geld en dus 
moeten we nog beter kijken hoe we 
zo efficiënt mogelijk met alle mid-
delen in de wijk om kunnen gaan. Er 
zijn veel projecten in de wijk, maar 
worden die wel efficiënt uitgevoerd? 
Een goed voorbeeld van hoe dat kan, 
is basisschool ’t Meesterwerk. Hier 
wordt niet alleen les gegeven, maar 

Voortgang Wijkactieprogramma Nieuwland

ZOEKEN NAAR CREATIEVE OPLOSSINGEN
Het Wijkactieprogramma (WAP) dat nu bijna vijf jaar bestaat gaat een nieuwe 
fase in. Bewoners gaan de komende tijd meer en meer aan de knoppen zitten en 
er zodoende zelf zorg voor dragen dat hun plannen gaan lukken. De waarde, de 
betekenis van wijkinitiatieven kan daarmee groeien. 

Pieter Lieffering (l) en Roland de Vreede.
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er worden ook taalcursussen voor de ouders gege-
ven, er is een kookproject waar hele gezinnen met 
een minimuminkomen baat bij hebben en hierdoor 
wordt deelname aan de maatschappij en de arbeids-
markt gestimuleerd. Die kant moet het meer en meer 
opgaan. Losstaande projecten moeten nog meer 
gekoppeld worden aan gezamenlijke doelen. Het 
Rijk probeert zoveel mogelijk de gemeente te onder-
steunen met specifieke kennis of kennis te delen 
tussen gemeenten die met dezelfde vraagstukken te 
maken hebben. Daarbij is het van belang om te weten 
door wie er geld wordt geïnvesteerd en welke groepen 
of instellingen daar profijt van hebben. We gaan kijken 
of die groepen en instellingen ook in de wijk willen 
investeren. Zo worden middelen gebundeld en effi-
ciënter ingezet, zodat de wijk er ook economisch beter 
van wordt.”

Resultaatmeting
Bewoners krijgen dus meer zeggenschap en dus ook 
meer verantwoordelijkheden voor hun wijk en buurt? 
Roland de Vreede: “Dit betekent ook dat de gemeente 
en instellingen hier op moeten anticiperen. Hoe gaan 
wij bewoners zo goed mogelijk ondersteunen? Samen 
met woningcorporatie Woonplus willen wij die onder-
steuning nog verder verbeteren. Met bewoners maken 
we plannen voor de wijk, maar we kijken ook samen 
naar wat het resultaat is van al die inspanningen. Na 
vijf jaar WAP kunnen we wel stellen dat er veel posi-
tiefs gebeurd is in de wijk, maar we zijn er nog lang 
niet. De bewoners zitten de komende vier jaar aan de 
knoppen en daar gaan wij hen zo goed mogelijk bij 
helpen.”

Weten wat er al gerealiseerd is de afgelopen WAP-periode en wat er nog te gebeuren staat? Kom 
naar de WAP-avond op 8 maart in het Wenneker-pand. Zie de uitnodiging op  pagina 2.

Straatverlichting draagt natuurlijk 
bij aan veiligheid, maar ook verlich-
ting aan uw huis.  De Lichtblauwe 
Brigade deelt daarom gratis buiten-
lampen uit aan bewoners. Goed ver-
licht wordt uw woning minder aan-
trekkelijk voor inbrekers. U kunt de 
lampen zelf ophangen. Maar u kunt 
dit ook met uw buurt organiseren, 
zoals Nieuwlander Rob Tas (links op 
de foto) met een aantal buurtgeno-
ten heeft gedaan. Zodoende zijn een 
heleboel buurtgenoten in het licht 
gezet!

Groot verschil
De gemeente Schiedam vond het 
tijd om de groep, in de persoon van 
Rob Tas, in het zonnetje te zetten. 
Een medewerker van de Lichtblauwe 
Brigade overhandigde hem daarom 
een bos bloemen en gaf hem er 

gelijk een lamp bij om bij één van de 
buren op te hangen. “Veel buurtge-
noten doen mee en we merken echt 
dat het verschil maakt. Ik kan het 
iedereen aanraden.”

Lamp ophalen
Wilt u ook een gratis buitenlamp 
voor bij uw huis? Deze kunt u 
gratis afhalen bij Team Toezicht 
en Handhaving van de gemeente 
Schiedam, Stadserf 48.

Buurt zet bewoners in het licht
De gemeente Schiedam werkt samen met u aan een veilige woonomgeving. Zeker 
nu het nog vroeg donker wordt, is het belangrijk om de (buiten)ruimte om uw woning 
goed te verlichten. 
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LEDEN REGIEGROEP VOUCHERS IN HET ZONNETJE GEZET
Op dinsdagavond 17 januari zijn de leden van de regiegroep voor de vouchers in het zonne-
tje gezet. De regiegroepleden zijn bewoners uit de negen wijken van Schiedam die zich de 
afgelopen jaren hebben ingezet om het voucherbudget op een goede manier te verdelen en 
in te zetten.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten ontvingen 
zij alle aanvragen die zij in korte tijd gingen be-
studeren. Het verdelen van het budget was niet 
altijd eenvoudig. Vaak was het budget te beperkt 
voor alle ideeën die waren binnengekomen. Het 
is de regiegroepleden uiteindelijk altijd gelukt tot 
overeenstemming te komen, waarbij helaas ook 
veel goede ideeën moesten afvallen.  
Het voucherbudget is enerzijds ingezet voor ont-
moetingsactiviteiten als dansavonden, zeskamp 
voor straatteams en buurfeesten. Anderzijds is het 
budget ingezet voor het verfraaien en opknappen 
van de omgeving zoals nieuw speeltoestellen en 
het plaatsen van sociale sofa’s. 
Regiegroepleden, nogmaals bedankt voor jullie 
inzet!

COULEUR LOCALE FEEST!
Op 15 maart geven de cultuurscouts een feest in het Wennekerpand. Zij presenteren 
daar het digitale culturele netwerk van Schiedam: www.couleurlocaleschiedam.nl.

De website www.couleurlocale.schiedam vormt het 
startpunt van het digitale culturele netwerk van 
Schiedam. Op deze website kun je doorklikken naar de 
site van de wijk waar je woont. Vervolgens kun je op de 
wijksite o.a. je (gratis) aanmelden als lid van het net-
werk van de cultuurscout, bekijken wat er te doen is 
op het gebied van kunst en cultuur in de wijk en lezen 
over de projecten die er hebben plaatsgevonden. 

WEBSITES De eerste culturele wijkwebsite was die 
van Schiedam West. Deze is destijds in nauwe samen-
werking met bewoners ontstaan. Toen de werkzaamhe-
den van de cultuurscouts werden uitgebreid naar alle 
wijken in Schiedam, kwamen er websites bij. Sinds 
vorig jaar zijn er drie Couleur Locale sites in de lucht; 
voor de wijken West, Zuid en Noord. En nu wordt er 
gewerkt aan de Couleur Locale sites voor Nieuwland 
en voor Oost. 

FEESTJE Op 15 maart zijn ook deze twee laatste 
websites online. De cultuurscouts willen de websites 
graag aan iedereen presenteren en geven daarom een 
feestje! 
Het feest wordt gehouden op donderdag 15 maart 
in het Wennekerpand (Vijgensteeg 2). Je bent van 
harte welkom vanaf 19.30 om eerst koffie met gebak 
te komen eten. Om 20.00 uur starten we met een pro-
gramma in de zaal. Tijdens deze avond zullen onder 
andere Popkoor Pleasure, een initiatief uit Nieuwland, 
optreden.

MEEDOEN? Misschien vind je het leuk om deze 
avond mee te helpen invullen? Er is bijvoorbeeld ruim-
te voor muzikale optredens, dans presentaties, het 
tonen van creatief werk etc.
Lid worden van het culturele netwerk of meer infor-
matie? Kijk op www.couleurlocaleschiedam.nl of bel 
naar Ineke Hagen, de cultuurscout voor Nieuwland, tel 
010-2734780 of mail naar post@stichtingmooiwerk.nl.

Mw. Schaeffer neemt de symbolische voucher in ontvangst van wethouder Mario Stam (wijkontwikkeling). Ze was deze avond het enige 
lid van de regiegroep uit Nieuwland dat aanwezig kon zijn.
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In de wijk Nieuwland worden door 
de gemeente Schiedam twee kwa-
litatief hoogwaardige kindcentra 
gebouwd. Eén aan de Wildestraat 
en een aan de Dr. Kuyperlaan/ 
Thorbeckesingel (Nw Damlaan). 
De bouw zal twee jaar duren. 
Wethouder Stam sprak de aanwe-
zigen toe. “Nieuwland is een wijk 
die de moeite waard is om ons voor 
in te spannen.  De inwoners verdie-
nen dat ook. Het is een kwetsbare 
wijk met een aantal sociale vraag-
stukken. Voor kinderen die hier 
opgroeien is het lang niet vanzelf-
sprekend dat zij alle kansen krijgen 
in het leven. De partners binnen de 
kindcentra hebben zorg voor deze 
groep en vormen samen een keten 
gedurende de jeugd van deze kin-
deren. Met deze kindcentra slaan 
wij samen een brug tussen gezin, 
school en wijk. Het bijzondere aan 

deze kindcentra is dat kinderen 
(van 0 – 12 jaar) er de kans krijgen 
zich te ontwikkelen op een manier 
die ook hen alle kansen biedt.”

Samenwerkende partners
De nieuwbouw aan de Wildestraat 
is bestemd voor Basisschool de 
Wieken en kinderopvang en bui-
tenschoolse opvang en peuter-
speelzaalwerk van Komkids. Het 
kindcentrum zal in september 2013 
in gebruik worden genomen.
De nieuwbouw aan de Dr. 
Kuyperlaan/ Thorbeckesingel, 
kindcentrum Nieuwe Damlaan is 
bestemd voor de Basisscholen de 
Taaltuin en Ababil, voor kinderop-
vang en buitenschoolse opvang 
vanMundo en Academia, voor 
Sport en Recreatie (gemeente 
Schiedam) en voor het peuter-
speelzaalwerk van Stichting 

Welzijn Schiedam. Dit kindcentrum 
zal in januari 2014 in gebruik wor-
den genomen. 
Beide kindcentra zullen geopend 
zijn  van 07.00  uur ’s ochtends tot 
19.00 uur ’s avonds.

Volg de bouw
Dit jaar worden de ontwikkelingen 
rond de twee kindcentra zichtbaar. 
Voor beide locaties is het voor-
lopig ontwerp gereed en ook de 
architecten zijn geselecteerd. Na 
de sloop van oude panden kan 
gestart worden met de nieuwbouw 
van beide kindcentra. De gemeente 
Schiedam is bouwheer voor beide 
locaties. De ontwikkelingen rond 
de sloop en de bouw van beide 
kindcentra is te volgen via de web-
site www.schiedam.nl/nieuwland 
hier kunt u doorklikken naar kind-
centra nieuwland.

TWEE NIEUWE KINDCENTRA IN NIEUWLAND
Op donderdag 26 januari werd door wethouder Stam (jeugd en onderwijs) en 
alle partners van de gemeente het startsein gegeven voor de nieuwbouw van 
twee kindcentra in de wijk Nieuwland. 

V.l.n.r. Wethouder Stam, mevrouw Mak van basisschool De Wieken, de heer Talbi van basisschool Ababil, de heer Jonkers van stichting 
Primo (basisschool de Taaltuin).
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Als grondstof voor de jenever werd eerst moutwijn gebruikt maar dit product werd al snel vervangen door het 
veel goedkopere op industriële wijze vervaardigde (neutrale) spiritus. Ook in negentiende eeuw had men over-
last van de Nederlansche Gist en Spiritus fabriek (NG & SF) uit Delft. Destijds had dit bedrijf het grootste deel 
van de gist en spiritus markt in handen. De  Schiedamse ondernemer Tak richtte in 1909 het bedrijf NV Branderij 
en Gistfabriek Hollandia op. Dit bedrijf vestigde zich in de polder Gravenland. In 1988 werd de fabriek gesloten.

Overnames
In 1922 kon Tak een groot samenwerkingsver-
band sluiten. Samen met bekende namen als De 
Kuyper, Blankenheim & Nolet en Windhorst werd 
een nieuwe fabriek opgericht: NV Branderij en 
Gistfabriek Hollandia II. De oude fabriek werd 
omgedoopt tot Handelsmaatschappij Hollandia I.  
In de jaren twintig werden gesprekken gevoerd 
met de NG & SF over een overname van 
Hollandia II. Uiteindelijk nam de NG & SF de 
fabriek over.  De oude Handelsmaatschappij 
Hollandia I bleef  eigendom van Tak en De 
Kuyper. Tak kocht later De Kuyper uit. Uiteindelijk 
werd in 1929 de Hollandia I verkocht en hield dit 
bedrijf op te bestaan.

Later zijn  op het terrein van Hollandia woningen 
gebouwd. Als herinnering aan de bedrijven 
Hollandia I en Hollandia II is een van de straten, 
de Hollandiahof naar deze bedrijven vernoemd.

Feestelijke paal geslagen voor Het Kwartet 
Woningcorporatie Woonplus  en aannemer BAM Woningbouw en hebben op 
woensdag 19 januari, in bijzijn van kopers en betrokkenen, op feestelijke wijze 
een heipaal geslagen voor woningbouwproject Het Kwartet. 

Op het terrein van de voormalige kartonnagefabriek aan de 
Noordvestsingel is vlak voor de jaarwisseling gestart met de bouw 
van de eerste 36 woningen. Het totale bouwplan omvat 72 eenge-
zinswoningen. De verkoop en de bouw van de woningen worden in 
twee fases gerealiseerd. In Het Kwartet komen naast koopwonin-
gen ook huurwoningen. De plannen voor Het Kwartet sluiten aan 
bij de koerswijziging van Woonplus die in 2011 is ingezet. In het 
ondernemingsplan 2011-2020 staat beschreven dat Woonplus haar 
woningbezit versneld gaat vernieuwen.  Dit moet gebeuren door 
een combinatie van ingrepen als sloop, renovatie en nieuwbouw. 
De bedoeling is dat de eerste bewoners van Het Kwartet komende 
zomer al kunnen verhuizen naar hun nieuwe woning. 

WAAR KOMT DIE NAAM VANDAAN?

Hollandiahof
Het gebied langs de Schie, ’s Gravenlandseweg en Delflandseweg is nauw verbonden aan de 
roemruchte geschiedenis van de stad Schiedam. Schiedam had namelijk naast de scheeps-
bouw nog een andere bron van werkgelegenheid: de jeneverindustrie. 
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VIERHONDERD JAAR BETREKKINGEN NEDERLAND-TURKIJE

Nieuwland viert feest
Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat Nederland en Turkije begonnen 
met hun onderlinge diplomatieke betrekkingen. Ook in Nieuwland wordt dit 
jubileum met allerlei activiteiten gevierd.

In april 2012 gaan de festiviteiten in heel Nederland 
van start. Dat gebeurt ook in Schiedam. Hier is dit 
jubileum van extra betekenis: de eerste ambassadeur 
van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het 
Ottomaanse Rijk was namelijk een Schiedammer: 
Cornelis Haga (1578 - 1654). Zijn geboortehuis stond 
ongeveer op de plek van de huidige Hoogstraat 
156. Haga ligt nog altijd netjes begraven in de De 
Grote of Sint-Jans Kerk aan de Nieuwstraat. Voor 
een goed begrip: het Ottomaanse Rijk was toen een 
wereldmacht dat een veel groter gebied omvatte 
dan het huidige Turkije. Dat rijk besloeg grote delen 
van het kustgebied in Noord-Afrika, het Midden-
Oosten en Zuid-Oost-Europa. Onze Republiek en het 
Ottomaanse Rijk waren in die tijd trouwens behoorlijk 
aan elkaar gewaagd. Wij leefden in de Gouden Eeuw. 
De Verenigde Oost-Indische Compagnie ontwikkelde 
zich tot één van de eerste en machtigste multinatio-
nals in de wereld.

Festiviteiten
In de wijk Nieuwland, met zoveel bewoners van Turkse 
origine, wordt ‘400 jaar Nederland-Turkije’ natuurlijk 

ook gevierd met tal van activiteiten en evenementen. 
Nieuwland Life, het jaarlijks terugkerend festival 
van Nieuwland, zal dit jaar in het teken staan van 
de Nederlands-Turkse betrekkingen. Ook hebben 
bewoners laten weten dat zij in de wijk en de eigen 
buurt ook graag festiviteiten willen organiseren. Het 
opbouwwerk heeft toen een coördinatiegroep opge-
zet waarin naast bewoners en het opbouwwerk  ook 
Stichting Multicultureel Schiedam, SWS Welzijn, 
Woonplus, Turkse Vereniging Schiedam en bewoners-
vereniging Wonen en Leven zijn vertegenwoordigd. De 
coördinatiegroep is al een paar keer bij elkaar geko-
men en heeft mooie plannen gemaakt. In de komende 
maanden zullen nog meer professionele partners in de 
wijk en bewoners betrokken worden bij de festivitei-
ten in Nieuwland. Deze zullen telkens zoveel mogelijk 
aansluiten op bestaande activiteiten zoals Nieuwland 
Life, het Food  Festival en de Dag van de Dialoog. 
Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor specifieke 
activiteiten gericht op de viering van vierhonderd jaar 
Nederland-Turkije. Zo wordt er gedacht aan een spe-
ciaal filmfestival en een Turks-Nederlands feest. Dit 
staat voorlopig gepland op 6 juli.

Goed idee? 
Het opbouwwerk is nog op 
zoek naar mensen die een 
goed idee hebben of de acti-
viteiten willen ondersteunen. 
Neem contact op met Orhan 
Zengin 06-46261793 of Deniz 
Adlim 06-42413034. U kunt 
ook langskomen op het kan-
toor van het opbouwwerk 
aan de Nieuwe Damlaan 646 
(bewonersvereniging Wonen 
en Leven).
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Even voorstellen... 

“Ik ben altijd al bezig geweest in de wijk, 
voor Thuis op Straat  bijvoorbeeld, en ik 
kende al veel bewoners en professonals in 
de wijk.”, vertelt Deniz. “Via het Woonplus 
College ben ik nu wijkondersteuner in 
Nieuwland geworden; een functie die mij 
dan ook meteen aansprak.” Voordat Deniz 
in Nieuwland kwam werken heeft ze tien 
jaar ervaring opgedaan als adminstratief 
medewerker. Ervaring die ze goed kan 
gebruiken bij haar huidige werkzaamheden, vertelt ze. 
“Sinds 1 december werk ik op het communicatiebu-
reau Nieuwland, en daarnaast ook elke maandagoch-
tend en dinsdagmiddag op het kantoor van Stichting 
Multicultureel Schiedam op de Parkweg. Ik onder-
steun het bestuur van SMS met allerlei werkzaamhe-
den, zoals het verzorgen van de administratie, ik orga-
niseer allerlei bijeenkomsten voor vrouwen en ik ben 
er ook voor het spreekuur voor zelforganisaties.”

Kaart
Naast het werk voor SMS is Deniz ook bezig om, in 
het kader van het Wijkactieprogramma, een vrijwil-
ligersdatabank op te zetten. Ze brengt het netwerk 
van alle organi-saties in Nieuwland in kaart en hun 
behoefte aan vrijwilligers. Voor vrijwilligers die graag 
iets willen betekenen in de wijk is zij ook het aan-

spreekpunt. “Een leuke opdracht en ik leer 
daardoor de wijk nog beter kennen. Ik kom bij 
allerlei organisaties over de vloer en heb ik 
al veel mensen ontmoet.” Deniz ondersteunt 
Suzan van der Maale bij alle communicatie 
in en over de wijk. “Er gebeurt heel veel in 
de wijk en dat willen we laten zien. Dus nóg 
meer actueel nieuws op onze website bij-
voorbeeld, www.nieuwland-schiedam.nl. Ik ga 
natuurlijk actief achter het nieuws aan, maar 

iedereen die iets te melden heeft dat interessant is 
voor Nieuwland kan ook bij mij terecht. Dus nieuws of 
als vrijwilliger aan de slag? Kom gerust eens langs op 
het communicatiebureau.” 

WIJKONDERSTEUNER DENIZ ADLIM
Nieuwland heeft sinds twee maanden een wijkondersteuner gekregen: Deniz Adlim. 
Wij stellen haar graag aan u voor.

BUURTCONTACTMIDDAG SAMEN BUURTEN
Op vrijdag 27 januari 2012 vond weer een  buurtcontactmiddag plaats. Bewoners konden 
er kennis maken met elkaar en met alle organisaties die actief zijn in de wijk.

Deze contactmiddag werd georganiseerd door 
Samen Buurten in samenwerking met de MAVO 
Schravenlant XL . Deze buurtcontactmiddag, 
die ook in de school plaats vond, was deze keer 
vooral bedoeld voor bewoners van de Burg. Van 
Haarenlaan, Van Hogendorpstraat, Limburg van 
Stirumstraat e.o. Deze straten gaat Samen Buurten 
in de komende periode bezoeken. Voor Samen 
Buurten is deze buurtcontactmiddag dan ook het 
startsein voor zo’n honderdnegentig huis-aan-huis-
interviews.

Netwerk Het professio-
nele netwerk van Nieuw-
land was vertegenwoor-
digd door onder anderen 

Woonplus, de Gemeente en de welzijnsorganisa-
ties. De bewoners konden er verder ook informatie 
krijgen over meer Samen Buurten, Seniorenwelzijn, 
de Joud-club, SWS Welzijn, bewonersgroep ‘De 
Buurtstenen’, wandelgroep Nieuwland en MAVO 
Schravenlant XL.

Rondleiding De genodigden kregen ook een rond-
leiding door de school door directeur Saskia Boxem. 
Tien leerlingen hielpen mee met het maken van hap-
jes, samen met de dames van ‘De Buurstenen’. Een 
bewonersgroep die is opgericht met medewerking 

van Samen Buurten. De middag 
werd goed bezocht door bewo-
ners en het bleef lang gezellig in 
de kantine van de school. 

COMMUNICATIEBUREAU NIEUWLAND
Nieuwe Damlaan 760
Tel. 010 246 74 33 / Mob. 06 424 130 34
Maandag 13.00 -17.00 uur
Dinsdag en woensdag    08.30-12.00 uur
Donderdag  en vrijdag 08.30-17.00 uur

STICHTING MULTICULTUREEL SCHIEDAM
Parkweg 71
Tel. 010- 223 75 31
Maandag 9.00- 12.00 uur
Dinsdag 12.30- 17.00 uur 
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Op dinsdag 10 januari werd in wijkcentrum Dreesplein de jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie voor Nieuwland gehouden. Een druk bezochte avond waar de betrokkenheid van 
bewoners bij de wijk weer eens duidelijk zichtbaar was.

Wethouder Mario Stam opent nieuwjaarsbijeenkomst Nieuwland 

LOF VOOR BETROKKENHEID BEWONERS

Direct al vanaf de inloop om 17.00 
uur begon het aardig druk te wor-
den in het wijkcentrum. Opvallend 
drukker zelfs dan voorgaande jaren. 
Iedereen in Nieuwland leek verte-
genwoordigd: veel wijkbewoners 
en vertegenwoordigers van organi-
saties die actief zijn in Nieuwland 
zoals Woonplus, de gemeente 
Schiedam, de politie, SWS Welzijn 
en Samen Buurten.  

Wethouder Mario Stam, die ook 
wijkontwikkeling in portefeuille 
heeft hield een korte toespraak aan 
het begin van de avond. Voor een 
aantal aanwezigen was dit een eer-
ste kennismaking met de nieuwe 
wethouder. Hij was heel enthou-
siast over de betrokkenheid van 
de bewoners bij hun wijk en bena-
drukte dat die inzet hard nodig is 
de komende jaren. “Er komt welis-
waar minder geld binnen, maar het 
wijkactieprogramma gaat gewoon 
door. We moeten met minder geld 

werken maar er kan nog steeds 
veel. Laten we activiteiten beden-
ken die niet teveel geld kosten. 
Meer nog dan voorheen is de inzet 
van bewoners nodig. Nieuwland 
is een geweldige wijk die het ver-
dient om voor in te zetten.” Die 
betrokkenheid en inzet zijn groot in 
Nieuwland; dat heeft de kersverse 
wethouder inmiddels persoonlijk 
kunnen ervaren. Hij verwacht dan 
ook dat de plannen voor de wijk het 
komende jaar gewoon uitgevoerd 
kunnen worden. 

Succesvolle initiatieven
Die inzet van bewoners, waar 

de wethouder 
het over had, 
bleek ook deze 
avond groot. 
Nieuwland’s 
eigen popkoor 
‘Pleasure’ trad 
op met allerlei 
bekende pop-
nummers. Ons 
popkoor is een 
goed voorbeeld 
van de succes-
volle voucher-
aanvragen. 
Vrijwilligers 
brachten hapjes 
rond en hadden 
samen een mooi 

saladebuffet opgemaakt. Ook was 
er een boom waarin bewoners hun 
goede wensen voor de wijk konden 
ophangen. Het zangduo Timeless 
trad ook meerdere keren op tijdens 
de avond, en een tafelgoochelaar 
ging de aanwezigen langs met ver-
bluffende trucs. Het bleef nog lang 
gezellig in het wijkcentrum. 
Een geslaagde nieuwjaarsbijeen-
komst en een mooi startsein om 
weer met frisse moed te werken 
aan mooie plannen voor de wijk. 

Alle vrijwilligers willen wij harte-
lijke danken voor hun inzet!

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



Nieuwland Nieuws — maart 2012 pagina 11

> ... Schiedam ook dit 
jaar weer meedoet aan de 

landelijke opschoondag op 
10 maart? Heeft u goede ideeën 

voor uw eigen buurt? Neem dan 
contact op met het Klant Contact 

Centrum van de gemeente. Tel 
14 010 of stuur een e-mail naar contact@schiedam.nl. 
U kunt ook op www.nieuwland-schiedam.nl het 
formulier downloaden en invullen.

> ... er weer een voorjaarsschouw wordt 
georganiseerd? Herman Kriek, Wijktoezichthouder 
voor Nieuwland zoekt een aantal betrokken bewoners 
die met hem door de buurt willen lopen. Bewoners 
kunnen dan tijdens deze ‘buurtschouw’  aangeven wat 
er zou moeten verbeteren in de buurt.
Zaken waar de wijktoezichthouder invloed op kan 
uitoefenen, zoals bijvoorbeeld onderhoud aan wegen, 
de groenvoorziening en het straatmeubilair. Jaarlijks 
wordt twee keer een ronde gelopen; een in het voorjaar 
en een in het najaar. De eerstvolgende schouw vindt 
plaats op 22 mei. Om 19:00 uur verzamelen we op het 
W. Dreesplein. De deelnemers bepalen vervolgens de 
route.
Meedoen? Stuur dan een mailtje naar Herman Kriek: 
hc.kriek@schiedam.nl, of bel naar 010-219 1616

> ... er iedere woensdag fietslessen worden 
aangeboden op het Dreesplein? Deze fietslessen voor 
vrouwen zijn een groot succes. Zo groot zelfs, dat er 
een wachtlijst is. Fietsen zijn er zat, maar niet genoeg 
vrijwilligers om deze lessen te geven. Heeft u wat 
tijd over elke week om buurtgenoten het zadel op te 
helpen? Meldt u dan aan bij wijkcentrum Dreesplein. U 
kunt zich hier ook opgeven als u graag fietslessen wilt. 
Meestal zijn zestien lessen voldoende  en starten kan 
altijd.  Prijs fietscursus: € 25,-
Meer informatie: Wijkcentrum Dreesplein
Tel 010 4738671

> ... er elke donderdag samen gekookt en gegeten 
wordt in het ‘Eetcafé Dreesplein?  Een kleine groep 
mensen komt hier gezellig bijelkaar. Om 16.30 wordt 
er eerst samen koffie gedronken. Deelnemers kunnen 
hun verhaal kwijt en breiden ook hun netwerk uit. 
Vrijwilligers koken om beurten en bereiden elke 
week een lekkere maaltijd tegen kostprijs. Kosten per 
persoon, ca € 4,00 euro p.p. Interesse? Loop dan op 
donderdag even binnen bij wijkcentrum Dreesplein 
en kom de sfeer proeven. Opgeven kan bij Pia, 
telefoonnummer 06 10378338 of mail plakens@asvz.nl.
Donderdag, 16.30 – 19.30
 

Op zondag 18 december organiseerden bewoners van 
Nieuwland, en SWS een gezellige winterse middag 
voor de hele wijk. Er was van alles te zien en te doen, 
zowel binnen als buiten: een workshop kerstdecora-
ties of kralenkettingen maken. 
Voor de kinderen was er een draaimolen en een clown 
die ballonfiguren maakte. Dit jaar lag er geen sneeuw, 
dus was er geen arrenslee maar een leuke paarden-
tram waarmee een ritje gemaakt kon worden door de 
wijk. Bij de vuurpotten konden koude handen gewarmd 
worden en er waren poffertjes, popcorn, erwtensoep 
en warme chocolademelk. Ook dankzij het stralende 
weer werd het een gezellige ‘winterse middag’ voor 
iedereen.
 
KERSTWIJKONTBIJT
Op woensdag 21 december 2011 kwamen zo’n honderd 
Nieuwlanders naar wijkcentrum Dreesplein voor het 
jaarlijkse kerstwijkontbijt. Ook dit jaar weer werd het 
evenement georganiseerd door o.a. SWS Welzijn, 
Stichting Multicultureel Schiedam en vele vrijwil-
ligers. Jeffrey Davidsz, wijkactieprogramma manager 
bij Woonplus heette iedereen van harte welkom. Hij 
blikte even terug op het afgelopen jaar en concludeer-
de dat er weer veel mooie dingen in Nieuwland tot 
stand waren gekomen. Mede dankzij de inzet van vele 
bewoners in de wijk.  Daarna werd het buffet geopend 
en genoten vele wijkbewoners en aanwezig professio-
nals van een geweldig ontbijt. Onze dank gaat ook uit 
naar de vele vrijwilligers die het buffet samengesteld 
hebben. Door hen is het weer een geslaagde afslui-
ting van het jaar geworden.

Kerstwijkontbijt en Winterwonderland

SFEERVOLLE AFSLUITING 
VAN HET JAAR
Net als in voorgaande jaren werd ook 2011 
afgesloten met het traditionele kerstwijkont-
bijt en inmiddels ook een terugkerend evene-
ment: Winterwonderland. 
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De gemeente Schiedam vindt het belangrijk dat kinde-
ren meedenken over hun wijk en de stad. In de kinder-
gemeenteraad leren kinderen hoe ze hun eigen mening 
kunnen vormen over de stad en hun wijk en hoe je 
veranderingen tot stand kunt brengen. Leerlingen van 
de Schiedamse basisscholen die in het schooljaar 
2011/2012 in groep 7 zitten, konden zich voor de zomer-
vakantie aanmelden om kindergemeenteraadslid te 
worden. Uiteindelijk zijn 17 leerlingen uitgekozen voor 
een periode van twee jaar (gedurende groep 7 en 8). 
Zij zijn vertegenwoordigers van hun school en wijk en 

koppelen ideeën terug 
in hun eigen klas. Voor 
de wijk Nieuwland is dat 
Imane Jaouhari.  

PORTEFEUILLE
Bij de kindergemeente-
raad kom je niet zomaar. 
Imane: “Ik moest een 
sollicitatiebrief schrij-
ven en daarna mocht 
ik voor een gesprek 
komen. Ik was natuurlijk 

heel blij toen ik werd uitgekozen. Ik vind het belangrijk 
om mee te denken over mijn wijk. En het is natuur-
lijk helemaal geweldig als er dan ook echt iets mee 
gedaan wordt.“ De kindergemeenteraad komt een 
keer in de twee weken bij elkaar. Dat doen zij op het 
kantoor van Stichting KiK’r  die de kindergemeente-
raad begeleidt. Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 
uur en soms ook op vrijdagochtend onder schooltijd. 
Elk kinderraadslid heeft een onderwerp toegewezen 
gekregen. Ik heb financiën in portefeuille gekregen. 
Dit betekent dat als er vragen hierover komen, ik het 
aanspreekpunt ben. Maar natuurlijk denken we alle-
maal met elkaar mee over alle onderwerpen.”

KRANT
De kindergemeenteraad interviewt ook alle wethou-
ders en de burgemeester. Imane: “We krijgen dan 
een goed beeld van wat er speelt in Schiedam op alle 
beleidsterreinen. Elke zes weken werken we aan een 
bepaald beleidsonderwerp in een wijk. Laatst was dat 
over openbare orde en veiligheid in Nieuwland. We zijn 
overal geweest in de wijk en hebben gekeken naar ver-
beterpunten. Hierover brengen wij ook advies uit aan 
de wethouders en de burgemeester. Ook verschijnt 
er een paar keer per jaar een krant met daarin al onze 
bevindingen. Deze kranten worden verspreid op alle 
basisscholen in Schiedam. Op dit moment zijn wij 
bezig met ‘integratie en emancipatie, jeugdbeleid en 
onderwijs’. De nieuwe  krant verschijnt over een paar 
weken.”

KINDERWIJKTEAMS
De kindergemeenteraad krijgt ook vragen en ideeën 
door van de kinderwijkteams in Schiedam. Deze kin-
derwijkteams zijn het leven geroepen met het project 
‘mijn wijk, jouw wijk!’ Elk jaar maken zij een verslag 
(een monitor) over hun wijk waarin ze de positieve 
punten van hun wijk vermelden, maar waarin ze ook 
verbeterpunten aan de orde stellen. 

Heb jij een goed idee voor je wijk of stad? Of 
heb je een vraag of probleem dat je graag aan de 
Kindergemeenteraad zou willen voorleggen? 
Stuur dan een mailtje naar: info@stichtingkikr.nl
Meer weten over de kindergemeenteraad of Stichting 
Kik’r?  Kijk of www.stichtingkikr.nl

Kindergemeenteraadslid Imane Jaouhari

‘Wij denken hard mee over onze stad’
Sinds 22 september heeft Schiedam een echte kindergemeenteraad. 
Raadslid Imane Jaouhari vertegenwoordigt de wijk Nieuwland. 
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Op woensdag 1 februari heeft 
Bob Venhuizen, directeur van 
Woonplus sportkleding en rug-
tassen uitgedeeld aan kinderen 
die lid zijn van de wijksportver-
eniging Nieuwland. Woonplus is  
vanuit het wijkactieprogramma 
betrokken bij de wijksportver-
eniging. In dit programma is 
veel aandacht voor sporten en 
gezond leven. 

WIJKSPORTVERENIGING
Vorig schooljaar is in de wijk 
Nieuwland door Sport en 
Recreatie (gemeente Schiedam) 
een start gemaakt met de 
wijksportvereniging. Met dit 
project kunnen kinderen uit de 
wijk Nieuwland op vaste tijden 
deelnemen aan allerlei sport-
activiteiten. Het doel hiervan 
is dat kinderen na een aantal 
kennismakingslessen lid worden 
van een vereniging. Voor een 

aangepast bedrag kunnen zij 
elke week  sporten in de eigen 
buurt. Op dit moment zijn zes 
sportverenigingen actief binnen 
de wijksportvereniging: tennis, 
tafeltennis, handbal, schaken, 
judo en turnen. 75 kinderen zijn 
lid van één van de verenigingen. 
De wijksportvereniging draagt 
bij aan de doelstelling van de 
gemeente Schiedam: “een leven 
lang sporten en bewegen voor 
alle Schiedammers.”

TASSEN EN SPORTKLEDING VOOR 
WIJKSPORTVERENIGING

Speeleiland blijft
FEESTELIJKE OPENING OP 1 APRIL
Het leek er even op dat het speeleiland zou moeten sluiten vanwege geldgebrek. Door voucheraanvragen van 
bewoners (geld uit het wijkbudget) en door financiële bijdragen van de gemeente en Woonplus kan het eiland 
tóch (in elk geval de komende drie jaar) open blijven. De speeltuinvereniging moet dan wel een voltallig 
bestuur hebben. Hier zijn nog vrijwilligers voor nodig. Aanmelden kan bij Boudewijn Kaptein van SWS Welzijn, 
tel 06-345 528 26 of mail b.kaptein@swswelzijn.nl.

Het speeleiland is elk jaar van april t/m september geopend. De feestelijke opening vindt plaats op 1 april.  Het 
programma voor deze dag is nog niet klaar, maar is binnenkort te vinden op www.nieuwland-schiedam.nl. 
 

Om de kinderen in de wijk een extra stimulans te geven te sporten heeft Woonplus 
sportkledingsetjes en rugtassen uitgedeeld aan de deelnemers van de wijksport-
vereniging.



Nieuwland Nieuws — maart 2012 pagina 14

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

Ontmoetingscentrum ’t Huisje
Delflandseweg 350 

ADRESSEN

Tot eind vorig jaar konden huurders van Woonplus in buurtposten terecht voor 
vragen en meldingen over hun woonomgeving. Twee keer per week vonden hier 
spreekuren plaats. Het aantal bewoners dat hier gebruik van maakte nam echter 
steeds verder af. De mensen sturen liever een mailtje als er iets aan de hand is 
en raadplegen onze website als zij iets willen weten. Woonplus is daarom per 1 
januari 2012 gestopt met de spreekuren, met uitzondering van het spreekuur in 
de Heijermansflat in Schiedam West.

Complexbeheerders in de wijk
Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de buurtposten. De meeste posten zijn 
ontruimd en de achtergelaten woonruimte is opnieuw in de verhuur gebracht. 
In Nieuwland zijn de buurtposten gesloten aan de Min. Donkerestraat 11, 
de Troelstralaan 83 en de Donker Curtiusstraat 94. De buurtpost aan de 
Burgemeester Honnerlage Gretelaan 289 blijft gewoon open voor mensen die 
zaken graag persoon-
lijk komen bespreken.

De werkdruk van de 
complexbeheerders is 
de laatste jaren wat 
gedaald, onder andere 
doordat zij efficiënter 
kunnen werken met 
hun digitale middelen. 
Complexbeheerders 
krijgen dit jaar dus 
een groter werkge-
bied. Hun activiteiten 
zullen iets anders 
ingericht worden en voor een deel uitbesteed. Hun hoofdtaak blijft dezelfde. Ook 
in de toekomst schouwen zij de buurt en de Woonplus-complexen. Ook blijven 
zij kleine technische werkzaamheden verrichten, verwijderen zij graffiti en con-
troleren zij het groenonderhoud, de brandgangen en de schoonmaak. Daarnaast 
blijven complexbeheerders bewoners aanspreken op het niet nakomen van leef-
regels en blijven zij huisbezoeken afleggen. Kortom, de complexbeheerder blijft 
voor u het aanspreekpunt voor vragen over uw woonomgeving.

Digitaal zaken doen 
Wilt u overlast of een reparatie melden? Dan kan dat ook eenvoudig en snel via 
www.woonplus.nl. Wilt u iets met ons bespreken op het gebied van veiligheid of 
leefbaarheid? Belt u dan voor een afspraak naar Woonplus Schiedam (010) 204 
51 00 (keuze 4). Wij zijn u graag van dienst! 

SLUITING BUURTPOSTEN WOONPLUS

Per 1 januari heeft Woonplus de spreekuren in de buurtposten 
beëindigd bij gebrek aan belangstelling. Ook zijn de buurt-
posten grotendeels gesloten. Dit is een logisch gevolg van 
het toenemend gebruik van internet en e-mail.
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Samen Buurten
Nieuwe Damlaan 760
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
Kinderdisco vrijdagavond van 19.00-21.00 uur, 
groep 5 tot en met 8, inloop, € 1,50 per keer.
Kinderinstuif woensdag van 13.30-15.00 uur, 
inloop, € 0,50 per keer.
Mini-kidzzclub dinsdag van 15.30-17.00 uur, 
inloop, € 0,50 per keer.
Meidenclub maandag van 16.00-17.30 uur, 
inloop, € 1,00 per keer.
Jongensclub donderdag van 15.15-16.45 uur, 
inloop, € 0,50 per keer.

Aquarelleren maandag van 09.30-11.30 uur, 
12 lessen voor € 35,00.
Popkoor Pleasure woensdag van 19.30-21.30 
uur, € 55,00 
Kleding maken maandag van 13.15-15.15 uur, 
15 lessen voor € 41,25.
Kleding maken woensdag en vrijdag van 
09.30-11.30 uur,  15 lessen voor € 41,25 op 
woensdag en 12 lessen voor € 33,00 op de 
vrijdag.
Conditietraining maandag van 08.55-09.55 uur 
en van 10.00-11.00 uur, 13 lessen voor € 24,05.
Conditietraining voor Marokkaanse vrouwen
donderdag van 09.00-10.00 uur, 13 lessen 
voor € 24,05 
Fietslessen woensdag en vrijdag van 09.30-
11.00 uur, 16 lessen voor € 25,00.
Stijldansen voor senioren 4e zaterdag van elke 
maand van 20.00-00.00 uur, inloop, € 2,00 per 
keer.
Country line dansen beginners en gevorder-
den, maandag van 11.00-12.00 uur, 13 lessen 
voor € 10,40
Ontmoeting voor ouderen dinsdag van 13.30-
15.30 uur, donderdag van 09.30-11.30 uur, 
12 keer voor € 13,80.
Rommelmarkt 3e zondag van de maand van 
10.00-15.00 uur, tafelhuur € 9,00 per tafel.

SENIORENWELZIJN 5 MOLENS
MBVO gymnastiek donderdag van 11.00-12.00 
uur, startdatum 12 januari, € 9,45 per keer, 
per maand € 6,15.
Yoga 1 dinsdag van 10.00-11.00 uur, 
Yoga 2 dinsdag van 11.15-12.15 uur, 
3 januari gestart, € 119, 65 per 36 lessen, 
(met Rotterdampas € 77,80 euro), cursus is 
36 lessen.
Koersbal maandag of dinsdag van 13.30-15.30 
uur, hele seizoen, contributie via club.
Volksdansen, vrijdag van 10.15-11.15 uur, 
€  95,70 (met Rotterdampas € 62,25), 
36 lessen.
Countrydansen woensdag van 14.30-15.30 uur, 
€ 95,70 (met Rotterdampas € 62,25), 
36 lessen.

Schaken, dammen, kaarten en rummikub
dagelijks van 09.00-16.30 uur, gratis.
Meskenruimte: dagelijks van 09.00-16.00 uur 
(alleen voor mannen)
Seniorenactief 2e donderdag van de maand 
van 13.00-16.00 uur, gratis.
Visiteclub zondag van 11.00-13.00 uur, € 0,75 
per keer.
Eettafel maandag tot en met vrijdag van 
12.00-13.00 uur, hele seizoen, prijs afhankelijk 
van menu.
Vrij biljarten maandag tot en  met vrijdag van 
09.00-16.00 uur, hele seizoen, € 0,20 per 15 
minuten.
Biljartclub maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag van 19.00-22.00 uur, contributie via 
club, per maand te voldoen.
Damesbiljarten donderdag van 19.00-22.00 uur, 
contributie via club, per maand te voldoen.
Bingo 3e woensdag van de maand van 13.30-
16.00 uur, € 4,10 per kaart voor 6 ronden.
Bridge maandag of donderdag van 12.30-16.00 
uur, hele seizoen, contributie via club.
Computer workshop maandag van 10.00-12.00 
uur, € 31,50 (met Rotterdampas € 20,50.

KIJK VOOR DE ACTUELE AGENDA VAN 
NIEUWLAND OP www.nieuwland-schiedam.nl

WAP-AVOND
8 maart
Inloop vanaf 19.15 uur. 
Het programma start om 19.45 uur.
Wennekerpand
Vijgensteeg 2

COULEUR LOCALE
 15 maart 
Inloop vanaf 19.30 uur. Het programma 
start om 20.00 uur.
Wennekerpand 
Vijgensteeg 2

LANDELIJKE OPSCHOONDAG
10 maart

ROMMELMARKT DREESPLEIN
18 maart, Wijkcentrum Dreesplein, 
10.00 – 15.00 uur

BUURTSCHOUW NIEUWLAND
Dinsdag 22 mei. Start om 19:00 uur op 
het Dreesplein



AMBASSADEUR           
BEWONERS              
BUITENLAMPEN          
BUURT                 
BUURTCONTACTMIDDAG    
BUURTPOSTEN           
FESTIVITEITEN         
HEIPAAL               

HET KWARTET            
JUBILEUM              
KARTONNAGEFABRIEK     
KENNISMAKING          
LANDELIJKE 
OPSCHOONDAG  
NIEUWBOUW             
NIEUWJAARSRECEPTIE    

NIEUWLAND             
REGIEGROEP            
SLOOP                 
SPORTCLUBS            
SPORTEN               
SPORTTASSEN       
TURKIJE            
VERLICHTING       

VOUCHERS          
WIBAUTPLEIN       
WOONPLUS          
WIJKACTIEPROGRAMMA 
WIJKBUDGET         
WIJKSPORTVERENIGING

Mail de oplossing vóór 1 april 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. 

SYLVIA 
KETELAAR   

IS DE GELUKKIGE 
WINNARES. 

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

Ook in het nieuwe jaar blijft 
Nieuwland aan zet! Fijne 
feestdagen allemaal.
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