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Contact
Samen Buurten 
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC  Schiedam
tel 010-2467433

Agenda
26-6 tot 13-8 Zomerspetterz
Kijk op www.swswelzijn.nl voor locaties en het 
volledige programma.

03-09 Kinderdisco
Thema: Egypte. Voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Wijkcentrum dreesplein, 19:00 - 21:00 
uur, kosten: € 1,50

15-09 Suikerfeest
Wijkcentrum dreesplein, 13:00 - 16:00 uur

25-09 Dansavond
Wijkcentrum dreesplein,19:30 - 23:30 uur, 
kosten: € 1,50

2-10 Nieuwland Life Festival 
Dreesplein, 12.00 - 22.30 uur, gratis

[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 Wijk-
actieprogramma Nieuwland. Samen Buurten is een initiatief van Woonplus, SWS Welzijn, Seniorenwel-
zijn en Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg, in samenwerking met de politie, Gemeente 
Schiedam en andere organisaties in Nieuwland. Op dit moment is het project gericht op de de Heinsius-
straat, Donker Curtiusstraat, de Johan de Wittsingel en de Burg. Van Haarenlaan.]

Samen Buurten gaat door met interviews

Ook úw mening telt!
De medewerkers van Samen Buurten zijn goed 
bekend in de buurt. Veel bewoners hebben wij 
al geïnterviewd. Naar aanleiding van deze ge-
sprekken hebben wij ook actie ondernomen. 
Soms individueel, namelijk voor een van de ge-
interviewden zelf,  soms voor een hele buurt. 
(voorbeelden: zie verderop op deze pagina in 
het artikel over de aanvraag van vouchers). 

Uit deze gespreken kunnen we een aantal con-
clusies trekken. Veel bewoners hebben vragen 
over hun woning. Over het algemeen is men 
tevreden over het wonen in deze buurt. De con-
tacten met de buren zijn, op een paar uitzon-
deringen na, vriendelijk maar oppervlakkig. Voor 
sommige buurtbewoners is dat prima, maar an-
deren zouden graag meer contact met de bu-
ren willen. Ook blijkt dat er heel verschillende 
ideeën bestaan over veiligheid in de buurt. Som-
mige bewoners lopen ook ’s nachts met een ge-
rust hart op straat, terwijl anderen dat juist ver-
mijden. Als reden wordt dan vaak genoemd dat 
men zich onveilig voelt door de vele hangjonge-
ren in de buurt. 

Met een aantal buurtbewoners hebben we nog 
geen contact gehad. De medewerkers van Sa-
men Buurten willen graag iedereen gesproken 
hebben. Daarom gaan zij in de avonduren en 

ook tijdens de vakantieperiode door met con-
tacten leggen. Elke stem telt immers, als het 
gaat om verbetering van uw woonsituatie en 
het creëren van een fijne buurt waar u met ple-
zier kunt wonen. 
Na de zomer bezoekt Samen Buurten weer 
een ander gedeelte van de buurt. Dan worden 
de Van Hallstraat, de laatste flats van de Jo-
han de Wittsingel en de Schimmelpenninck-
straat bezocht.  

Hebben wij u nog niet gesproken en heeft u in-
teresse in een gesprek? Bel dan naar Samen 
Buurten, tel. 010-2467433. 

Kun jij dansen, zingen, een instrument be-
spelen, salto´s maken, goochelen of iets an-
ders dat je graag wilt laten zien? En woon jij 
in Nieuwland en ben je tussen de 5 en 18 jaar 
oud? Geef je dan op voor de talentenjacht op 
2 oktober tijdens het Nieuwland Life festival op 
het Dr. Willem Dreesplein. 

Vragen of opgeven? 
Dit kan door een mailtje te sturen naar:
Ali Rziki (TOS) ali@tosschiedam.nl of naar
Kanar Rashid (Woonplus), kra@woonplus.nl

Of lever een briefje in met je gegevens (je kunt 
ook ter plekke een flyer invullen) bij wijkcen-
trum Dreesplein (Dr.Willem Dreesplein 1) of 
stop dit in de brievenbus van Buurtpost Troel-
stralaan (Troelstralaan 83).  

Vanaf 16 augustus kun je ook even langsko-
men op het spreekuur bij buurtpost Troelstra-
laan.  Elke maandag 13.00 uur- 14.00 uur.

Verschillende werkgroepen bestaande 
uit professionals en actieve bewoners 
zijn druk bezig met de organisatie van 
het festival. Voor deze werkgroepen 
zoeken wij nog vrijwilligers. Wilt u mee-
doen in een werkgroep en meehelpen 
tijdens het festival? Geef u dan op door 
deze flyer in te vullen of even te bellen 
of mailen naar onderstaande contact-
personen. Opgeven kan tot een uiterlijk 

Nieuwland Life  2 oktober 2010 Dreesplein
Vrijwilligers gezocht!

een week voor de vrijwilligersavond van 
28 september.

Contact:
Jeffrey Davidsz (Woonplus), tel  010 204 51 45 
of mail jdv@woonplus.nl 
Ton Claassens (‘t Meesterwerk) tel 010 473 67 
87 of mail admin@tmeesterwerk.net

Lever een briefje met uw gegevens in (of vul ter 
plekke een flyer in) bij wijkcentrum Dreesplein 
(Dr. Willem Dreesplein 1) of bij bewonersverenig-
ing Wonen en Leven, Nieuwe Damlaan 646. 

Talentenjacht 

Nieuwland Life op het Dreesplein.

02-10 Nieuwland Life Voetbaltoernooi
Voetbaltoernooi op het Cruyff Court met een be-
kende voetballer als gast. Er zijn optredens van 
verschillende artiesten Beatbox,Rap. Inschrijven 
kan bij het jongerenwerk in Wijk-centrum Drees-
plein. 14:00 - 22:00 uur, gratis



Aanvraag vouchers
Tijdens interviews met Samen buurten gaven 
enkele bewoners aan dat zij graag bankjes, 
speeltoestellen, een speelplek of meer groen 
in de buurt willen. Bewoners kunnen hiervoor 
vouchers aanvragen. Samen Buurten kan 
bewoners bij zo’n aanvraag begeleiden. Vou-
chers zijn ‘tegoedbonnen’, subsidies dus, die 
bewoners kunnen aanvragen voor voorzienin-
gen of buurtactiviteiten. Deze vouchers zijn 
bedoeld voor verbetering van de leefbaarheid 
en de sociale samenhang in de buurt. Het idee 
moet dus meerdere buurtbewoners ten goede 
komen. 
Een commissie beoordeelt uw idee op bruik-
baarheid en toepasbaarheid. Heeft u een leuk 
idee voor de buurt, dan kunt u op wijkcentrum 
Dreesplein een aanmeldformulier ophalen. 
Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag, dan kunt 
u vragen naar Christine Pauw van het 
wijkcentrum, tel. 010-4738671. 
U kunt ook contact opnemen met 
Samen Buurten. 

Sinds februari verzorgt Cocon in heel 
Schiedam buurtbemiddeling. Heeft u 
overlast van uw buren of zijn er andere 
moeilijkheden in de buurt, dan kunt u 
buurtbemiddeling inschakelen. Zij hel-
pen u en uw buren, om samen oplos-
singen te vinden. 

Buurtbemiddeling is ook op zoek naar 
enthou-siaste vrijwilligers die als be-
middelaar willen werken. U krijgt een

Kinderactiviteiten in buurt-
post Donker Curtiusstraat
Vrijwilligers gezocht!
Weet u nog? De buurtcontactmiddag van no-
vember 2009 op de binnenterreinen tussen 
de Donker Curtiusstraat en de Van Hallstraat? 
Kinderen uit de buurt konden naast een aantal 
buitenactiviteiten ook mozaïeken maken in de 
buurtpost aan de Donker Curtiusstraat. Er zijn 
toen ook verschillende ideeën uitgewisseld over 
de organisatie van leuke kinderactiviteiten in de 
buurtpost. Samen Buurten en SWS Welzijn heb-
ben daarna overlegd met elkaar. De conclusie is 
dat SWS graag activiteiten wil organiseren, sa-
men met vrijwilligers uit de buurt. Heeft u 
interesse om kinderactiviteiten te begeleiden? 
Belt u dan naar Christine Pauw, Wijkcentrum 
Dreesplein tel. 010-4738671.

Senioren Fit 
Zoals bekend biedt de gemeente Schiedam 
twaalf bewegingslessen aan voor 50-plussers 
onder leiding van fysiotherapeuten. Om de 
week is er ook een diëtiste aanwezig, die voor-
lichting geeft over gezonde voeding. Aan het 
einde van de cursus krijgt u van Fer Schroe-
ders van de gemeente Schiedam informatie 
over hoe u zelf door kunt gaan met bewegen. 
De eerste cursus in Nieuwland is bijna afgelo-
pen. De ervaring leert dat mensen erg enthou-
siast zijn en dat er goede contacten tussen de 
cursisten onderling zijn ontstaan. Goede rede-
nen dus om u aan te melden. 

Voor informatie of inschrijving kunt u contact 
opnemen met: 
Fysiotherapie Schiedam Noord 
Schiedamseweg 41 g/h
tel. 010-4492323, e-mail fsn@kabelfoon.nl

In september start er weer een nieuwe cursus 
op woensdagmiddag van 13.15 -14.45 uur in 
de Vijf Molens; het gebouw van Seniorenwel-

zijn aan de Nieuwe Damlaan 818, Schiedam. 
Kosten voor de cursus: € 25,--. 

Door onduidelijkheden in onze vorige nieuws-
brief kan verwarring zijn ontstaan over de con-
tactgegevens. Vandaar dat wij nogmaals aan-
dacht besteden aan Seniorenfit. 

Team Buurtbemiddeling: Lea Brunst en 
Catia Neves (onder).

Buurtbemiddeling

training aangeboden van zes dagdelen, ver-
deeld over avonden en de zaterdag. Aan het 
einde van de training krijgt u een officieel
certificaat van bekwaamheid. Voor een rol als 
bemiddelaar heeft u, behalve dit certificaat, 
geen speciale vooropleiding nodig. Wel is 
het handig als u gewend bent om niet overal 
scherp over te oordelen en als u de Neder-
landse taal voldoende beheerst. 

Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen 
met: 
Schiedam Buurtbemiddeling CoCon
Projecleider Catia Neves, tel. 06-48981374, 
e-mail c.c.Neves@hotmail.com. Als u overlast 
ervaart dan kunt u ook rechtstreeks contact op-
nemen met Buurtbemiddeling.

Na het sporten geeft een diëtiste voorlichting 
over gezonde voeding. 


