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[Het project Samen Buurten wil de leefbaarheid in de wijk verbeteren, betrokkenheid van bewoners 
en organisaties vergroten en ondersteuning bieden waar dat nodig is. Dit project is onderdeel van het 
Wijkactieprogramma Nieuwland. Samen Buurten is een initiatief van Woonplus, SWS Welzijn, Senioren-
welzijn en het MDNW (maatschappelijk werk), in samenwerking met de politie, Gemeente Schiedam en 
andere organisaties in Nieuwland. Op dit moment is het project gericht op de Loeffstraat, Albardastraat, 
De Wildestraat, De Meesterstraat, en delen van de Mgr. Nolenslaan.]

Project Taal op Maat 
Deelnemers en vrijwilligers gezocht!
Het project Taal op Maat biedt gratis Nederlandse 
taallessen aan huis.  De lessen worden gegeven 
door mensen uit de buurt. Voor het project zijn wij 
op zoek naar vrouwen die op vrijwillige basis één 
keer per week allochtone vrouwen willen helpen 
om beter Nederlands te spreken. U krijgt een korte 
cursus aangeboden en er wordt gezorgd voor les-
materiaal. Leuk en dankbaar werk! 

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger of wilt u zelf taal-
begeleiding krijgen? 
Neem dan contact op met 
Eva Gelting (project-medewerker). 
tel. 010-4700330 

Onderzoek Woonplus naar vochtproblemen
Woonplus heeft afgelopen maanden technisch onderzoek uitgevoerd in een aantal wonin-
gen. Bewoners hadden namelijk bij ‘Samen Buurten’ gemeld dat zij last hadden van vocht-
problemen. Woonplus heeft het onderzoek afgerond en is tot de conclusie gekomen dat de 
vochtproblemen zijn ontstaan door onvoldoende ventilatie. Woonplus zal de bewoners een 
brief sturen over de resultaten van het onderzoek. 

Bewonersvereniging Wonen en Leven 
De bewonersvereniging gaat de komende maanden klachten onderzoeken van bewoners 
over hun woning. Zij gaat daartoe onder andere contactmiddagen organiseren en een en-
quête houden over de kwaliteit van de woningen. Laat uw stem horen! Doe mee aan het 
onderzoek en aan de contactdagen. Binnenkort krijgt u over dit onderzoek extra informatie 
toegestuurd. 



Contact
Samen Buurten 
(bij Communicatiebureau Nieuwland)
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC  Schiedam
tel 010-2467433

Op 10 september worden de vernieuwde bin-
nenterreinen van Nieuwland feestelijk geopend. 
De opening wordt verzorgd door de scholen ‘Het 
Meesterwerk’ en ‘De Wieken’, en door Woon-
plus, ‘Het Puttertje’ en enkele bewoners. Bewo-
ners krijgen na de zomervakantie een uitnodiging 
voor de opening.

Bij de opening zullen waarschijnlijk vierhonderd 
kinderen van het Meesterwerk en de Wieken 
aanwezig zijn, die spelletjes en culturele activitei-
ten gaan doen. Om er een geslaagd feest van te 
maken, doen wij een beroep op de enthousiaste 
vrijwilligers die Nieuwland rijk is. Ouders, opa’s 
en oma’s, vrienden en kennissen; iedereen kan 
gezellig meehelpen bij het begeleiden van activi-
teiten of het uitdelen van eten en drinken. Doet 
u mee? Meld u dan aan bij: Ton Claassens van        
’t Meesterwerk (010-4736787) of Saskia Mak van 
De Wieken (010-4738570) of bij Samen Buurten 
(010-2467433). 

Feestelijke opening binnenterreinen

Nieuwe medewerkster
Dina Kohen is onze nieuwe collega bij Samen 
Buurten. Dina is van Turks/Franse afkomst en 
legt vooral contacten met de Turkse en Fransta-
lige bewoners in de wijk. Dina heeft al eerder in 
de wijk Nieuwland gewerkt en is blij weer terug te 
zijn . Ze voelt zich thuis bij ons team en Samen 
Buurten heeft er vertrouwen in dat ze een goed 
contact met de bewoners gaat opbouwen. 

Agenda
Het Puttertje
Activiteiten voor 55+, vrije inloop
Jeu de boules: woensdag, 14.00 tot 16.00 uur
Koffieochtend: dagelijks,10.00 tot 12.00 uur
Spelletjes: dinsdag, 14.00 tot 16.00 uur
Adres: Mgr. Nolenslaan 131 

Zomer Spetterz
SWS en TOS (Thuis Op Straat) organiseren vol-
op zomeractiviteiten voor kinderen van 4 tot 12 
jaar. Meer informatie in het wijkcentrum, of kijk 
op www.tosschiedam.nl. U kunt ook bellen naar 
010-2734851.

Jongeren
Speciaal voor de jeugd en jongeren in de leef-
tijdsgroepen 12-16 , en 17+ worden tijdens de zo-
mervakantie elke avond van 17.00 tot 22.00 uur 
activiteiten georganiseerd vanuit het Wijkcentrum 
Dreesplein. Meer informatie in het Wijkcentrum of 
kijk op www.swswelzijn.nl. 

Ouder Kind Centrum 
Het Ouder Kind Centrum (OKC) aan het Drees-
plein is in de zomer geopend van 9.00 tot 12.00 
uur. In de middag worden er, al naar gelang de 
behoefte, buitenactiviteitengeorganiseerd. Het 
OKC nodigt u van harte uit om met uw kind langs 
te komen. 


