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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.]

Taalproject voor ouders en buurtbewoners
´Taal Thema: Thema Taal´
Op Basisschool de Wieken in de Wildestraat loopt sinds een paar maanden een succesvol 
taalproject voor bewoners, waaronder ouders van schoolgaande kinderen. In onze vorige 
Nieuwsbrief hebben we dit project ´Taalwissel´ genoemd. Dat blijkt echter niet de juiste 
naam; dit moet zijn ‘Taal Thema: Thema Taal’. Onze excuses voor dit misverstand. 
Elke woensdag van 13.30 tot 15.00 uur worden er theorielessen en leuke workshops gege-
ven aan de hand van verschillende thema’s. Heeft u zin om mee te doen? Kom dan langs 
op woensdagmiddag of vraag in de ouderkamer om meer informatie. 

Buurtbewoner
Emine Tanriverdi is buurtbewoner van de Mgr. 
Nolenslaan. Met succes heeft zij het VWO af-
gerond en volgt zij nu een studie psychologie. 
Ze droomt ervan om later een eigen praktijk te 
hebben en als psycholoog ouders en kinderen 
te begeleiden. De colleges (lessen) die Emine 
volgt worden voor een groot deel in het Engels 
gegeven en ook de studieboeken die zij moet 
lezen zijn vaak in het Engels. Emine heeft ge-
merkt dat jongeren met een allochtone achter-

grond vaak minder goed zijn voorbereid op studies die in het Engels aangeboden worden. 
Emine, die zelf zeer gestimuleerd wordt door haar ouders, zou graag zien dat andere 
allochtone jongeren ook diezelfde kansen krijgen op een goede studie. Zij vatte daarom 
het plan op om een zomerschool te organiseren waar Engelse lessen worden aangebo-
den aan deze doelgroep. Dit idee heeft ze besproken met de medewerkers van Samen 
Buurten, die het idee weer hebben aangedragen bij de gemeente. 
Momenteel wordt bekeken door de gemeente welke mogelijkheden er zijn voor het orga-
niseren van een dergelijke zomerschool. In elk geval hebben meerdere jongeren uit de 
doelgroep al interesse getoond. 



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

Was u er bij? Samen Buurten in elk geval wel. 
We hebben flink tijd besteed aan het betrekken 
van bewoners bij de festiviteiten. Er zijn bewo-
ners die als vrijwilliger hebben geholpen, bij-
voorbeeld met het begeleiden van de kinderen 
bij hun activiteiten. Andere bewoners kwamen 
gewoon gezellig langs voor een praatje of een 
kopje koffie met taart.

Het feest ter gelegenheid van de opening van 
de binnenterreinen was zeer geslaagd. De kin-
deren van het Meesterwerk en de Wieken heb-
ben een heerlijke dag beleefd met de clown, de 
workshops, de spelletjes en de pannenkoeken.  
De samenwerking tussen bewoners, scholen 
en organisaties verliep vlekkeloos en het is 
mede daardoor een geslaagde en gezellige dag 
geworden.

Feestelijke opening binnenterreinen

Koffieochtend Het Puttertje
Samen Buurten nam het initiatief om bewoners uit 
te nodigen voor een bezoek aan ‘Het Puttertje’. 
Maandag 14 september kwamen vrouwen van 
verschillende afkomst er op de koffie. Het was 
heel gezellig en de dames hebben besloten om 
voortaan op maandag een vaste koffieochtend 
voor een gevarieerde cultuurgroep te houden. 
Heeft u ook zin om te komen? Elke maandagoch-
tend vanaf 28 september van 10.30 tot 12.00 uur 
bent u van harte welkom voor een kopje koffie of 
thee. U heeft dan de gelegenheid om bij te praten 
met anderen, bijvoorbeeld over uw kookrecepten. 
U kunt ook uw handwerk meenemen.

Het Puttertje
Huiskamer voor 55 plussers
Mgr. Nolenslaan 131

Vrouwen-wandelgroep 
Wie loopt er mee?
Bewoners hebben kenbaar gemaakt dat er be-
hoefte is aan een wandelgroep. Samen Buurten 
heeft daar werk van gemaakt en bewoners die 
graag willen wandelen met elkaar in contact ge-
bracht. Dit heeft geleid tot de ‘Nieuwlandse vrou-
wenwandelgroep’. Op maandag 28 september 
vond de eerste wandeling plaats. Vrouwen met 
uiteenlopende culturele achtergronden doen 
mee aan deze wandelingen van een uur in de 
directe omgeving. Voor informatie en deelname 
kunt u zich elke werkdag melden in wijkcentrum 
Dreesplein. Op maandagochtend om 9.00 uur 
kan dat ook bij Aliye of Birgul, de coördinatoren 
van de wandelgroep. Zij zijn dan ook in het wijk-
centrum.  Aliye en Birgul lopen altijd mee met de 
groep. 

Wandelgroep
Elke maandag om 9.00 uur (duur wandeling: 
één uur) Start en terugkomst bij wijkcentrum 
Dreesplein. 


