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De zomer was supergaaf. Hou dat gevoel nog even vast! 
Het park de Plantage heeft weer in mooie bloei gestaan 
en wie er vaak wandelt hoeft zich niet te vervelen. Je kunt 
er niet alleen genieten van kleurrijke bloemen, het is ook 
een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en andere 
wandelaars, met kinderen of gezellig met de hond. Het 
park wordt regelmatig onderhouden - deels door Irado 
groenvoorziening, maar ook door onze eigen vrijwilligers, 
een gezellig clubje buurtbewoners. Regelmatig wordt er 
gesnoeid en geharkt zodat we er fijn kunnen wandelen of 
gewoon genieten.

Wanneer we terugblikken op afgelopen zomer hebben 
we naast het mooie weer kunnen genieten van een divers 
programma met onder andere Proef! de Plantage en de 
eerste editie van de parkbioscoop, het Mini Food Festival 
en Pride. Op die momenten bruist het park van levendige 
energie en het gevoel van saamhorigheid. Het ideale mo-
ment om elkaar te leren kennen of bij te praten. Dit kan 
bovendien onder het genot van een hapje en een drankje. 

In de visie van het bestuur zal het park de Plantage in gro-
tere mate een plek zijn waar Schiedammers elkaar ont-
moeten. De Plantage biedt een podium voor de ontwik-
keling van kunst, cultuur en muziek voor alle leeftijden. 
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drukwerk: magneet schiedam
Kleurplaat voorkant: magda rinkema

VAN HET BESTUUR

Het was de laatste week van september Pride in Rot-
terdam! En dat was dit jaar niet alleen merkbaar in het 
centrum van Rotterdam, maar nu ook ver daarbuiten.
Jan Sluijter en Dagmar Boer kwamen een aantal maan-
den geleden met het idee dat het fantastisch zou zijn als 
Schiedam ook iets zou organiseren in het kader van de 
Pride. Schiedam deed tenslotte dit jaar ook al mee met 
de Rotterdamse Dakendagen, dus waarom niet ook aan 
de Rotterdamse Pride? Hun idee was een evenement 
met een eigen karakter, iets dat past bij Schiedam, maar 
ook duidelijk zou laten zien dat er een hele regio rondom 
Rotterdam is, waar ook van alles te beleven is op LHBT+ 
gebied. 

Eerste Schiedamse Pridepicknick 
op 22 september 2019
Na een brainstormsessie bij Drinkwinkel Lucas kwamen 
Jan en Dagmar op het idee van een picknick. Dat leek hun 
een laagdrempelig evenement, en daarmee voor ieder-
een toegankelijk. En qua planning aan het begin van 
de Rotterdamse Prideweek, want het weekend daarna 
vieren wij Schiedammers de Brandersfeesten, en tja, die 
traditie bestaat al langer dan de Pride in Rotterdam.
Best heel spannend vonden Jan en Dagmar het. Zo laat 
in het najaar, wat zou het weer doen eind september, en 
nog veel spannender ... zou er wel iemand komen?

Die spanning bleek achteraf nergens voor nodig. Ruim 40 
mensen zaten zondagmiddag gezellig met elkaar op een 
bonte verzameling kleedjes in de zon. Met de banner die 
ze van Rotterdam Pride konden lenen, waren ze makkelijk 
herkenbaar in het park. Juist het stadspark de Plantage 
ligt in een van de mooie, oude buurten van Schiedam; 
het bleek een ideale plek ter hoogte van het Blauwhuis. 
De niveauverschillen, gecreëerd door de stenen ran-
den, maakte het uitermate geschikt voor een informeel 
samenzijn.

En juist daarom staan we open voor originele ideeën en 
activiteiten waarbij het park een rol kan spelen. Het 
bestuur zal erop toezien of de betreffende activiteit 
aansluit bij wat het park te bieden heeft en dat aan de 
meldingsplicht van evenementen is voldaan. Initiatieven 
van bewoners voor enige nieuwe activiteit worden van 
harte ondersteund. Het bestuur is graag bereid aan de 
hand van het risicoprofiel de buurtbewoners adequaat te 
informeren over de eventuele impact (te denken valt aan 
een verhoogde kans op geluid en verkeer). 

Steeds meer Schiedammers ontdekken het park de Plan-
tage, dat is best gezellig. De diverse evenementen zijn 
vaak mogelijk door de inzet van vrijwilligers en medebe-
woners. Het samenwerken, voor elkaar en met elkaar, 
zorgt voor verbinding. 

Straks is het herfst in ons mooie park en kun je genieten 
van de mooie herfstkleuren en heerlijke herfstgeuren. 
Het weer wordt iets kouder en natter maar dat weer-
houdt ons niet van een mooie wandeling door het park.
Dit is editie #83 van de Plantagekrant. Veel leesplezier!

Namens het bestuur
Judith Rietveld-Goercharan

Ontroering
Maar wat Dagmar en Jan nog het meest ontroerd heeft, 
is de hoeveel hulp die ze tijdens het organiseren van de 
picknick spontaan aangeboden kregen. Van zowel buurt-
bewoners als andere geïnteresseerden. Met grote dank 
aan KomKids, van wie we ze op de dag ervoor nog een 
enorme partytent konden lenen, waardoor iedereen de 
laatste twee uurtjes ook nog droog is gebleven. Het kwam 
uiteindelijk met bakken uit de lucht, maar dankzij die tent 
was het niet nodig acuut op te breken.

Nog ’n keer?
En wat voor mensen kwamen er nu uiteindelijk af op de 
Schiedamse Pridepicknick?
Nou, een heel fijne groep mensen … jong, oud, overal 
uit de regio (o.a. Schiedam, Rotterdam, Vlaardingen, de 
Nissewaard, Delft, Den Haag) en iedereen die spontaan 
eten en kleedjes met anderen deelde. Je zou kunnen 
denken dat alles in de regio op Rotterdam gericht is, maar 
zondag hebben Dagmar en Jan gezien dat het tegendeel 
waar is. Er blijkt heel veel potentie en animo voor leuke 
LHBT+ activiteiten buiten Rotterdam. En binnen Schiedam 
voelt de LHBT+ gemeenschap zich veilig en geaccepteerd! 
Dat heeft deze picknick absoluut kracht bijgezet! We 
hopen het volgend jaar opnieuw te organiseren!

Tekst en foto’s: Jan Sluiter
www.jansluijterphotography.com

PRIDE IN HET PARK
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TWEE RUSTHUIZEN

Het Plantagegebied kende in de vorige eeuw twee 
rusthuizen, te weten het Hervormd Rusthuis en Huize 
Samech. Over elk van deze iets meer. 

Het Hervormd Rusthuis
Op 21 juli 1931 kwam een aantal leden van de Her-
vormde Gemeente te Schiedam in vergadering bijeen om 
met elkaar te overleggen over een te stichten rusthuis 
voor ouden van dagen van de hervormde richting. De 
rooms-katholieken en de gereformeerden hadden ieder 
al hun rusthuis, nu moest er ook een hervormd rusthuis 
komen. Initiatiefnemer was J. van den Tempel Czn, ei-
genaar van een gelijknamig bouwbedrijf. De diaconie, de 
aangewezen instantie binnen de kerk voor de zorg voor 
ouderen, wilde niet meewerken, omdat zij vond dat het 
Sint Jacobs Gasthuis een goede voorziening voor her-
vormde ouderen vormde. 

De initiatiefnemers zetten echter door. In 1932 kwam de 
Vereniging Hervormd Rusthuis tot stand die overging tot 
het uitschrijven van een obligatielening ter financiering van 
een te kopen pand. Dit leverde voldoende geld op om op 
1 december 1932 het herenhuis Tuinlaan 58 te kopen. 
Na verbouwing werden op de eerste etage vijf kamers 
en twee slaapkamers gerealiseerd en kon de eerste be-
woonster, mejuffrouw Elisabeth Constantia Ingelse (1863), 
haar intrek nemen. In het jaar daarop kwam in de grote 
tuin schuin achter het gebouw een vleugel loodrecht op 
de Buitenhavenweg tot stand. Het huis telde daarna 17 
bewoners (12 vrouwen en 5 mannen). In het herenhuis 
waren een conversatie- en een eetzaal, een keuken en 
een bestuurskamer. 
Na de bevrijding rezen al snel financiële zorgen. De pen-
sionprijzen, die de voornaamste bron van inkomsten 

vormden, waren te laag. Het lukte echter tot sanering van 
de schulden te komen en een faillissement af te wenden. 
In 1957 kwam er met de aankoop van het pand Tuinlaan 
56 zelfs weer nieuwe uitbreiding. Ook daarna zocht het 
bestuur naar verdere uitbreiding. Het pand Tuinlaan 58 
kon als monument niet gesloopt worden, hoogbouw in 
de tuin aan de Buitenhaven was niet toegestaan. In 1966 
kocht de vereniging het pand Tuinlaan 62, het voormalig 
woonhuis van de bekende Schiedammer, de filantroop 
Alewijn de Groot. Met de manlijke bewoners van het 
Rusthuis stond hij op goede voet. Hij nodigde ze geregeld 
uit om een glaasje te drinken.    
              
De jaren zestig en zeventig gaven financiële problemen, te 
meer omdat in het kader van de Wet op de Bejaarden-
oorden de provincie hogere eisen ging stellen. Het huis 
voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Ook dreigde 
er in Schiedam een overcapaciteit, omdat er inmiddels 
nieuwe verzorgingshuizen gekomen waren. Het bestuur 
onder voorzitterschap van K.J. Simon (van het aanne-
mersbedrijf in de Lange Nieuwstraat) deed zijn best om 
het rusthuis te redden. Het was een vergeefse strijd. In 
1978 trok de provincie de ontheffing in. Dit bericht sloeg 
in als een bom in onder bewoners, bestuur en personeel. 
Er volgde zelf een protestactie met een spandoek: ‘Al zijn 
wij oude mannen en wijven! G.S. (Gedeputeerde Staten, 
HN) moet met zijn handen van ons af blijven!’ In 1980 
werd het Rusthuis echter gesloten en in 1987 werd de 
vereniging opgeheven en het vermogen overgemaakt aan 
de nieuwe ‘Stichting Voormalig Nederlands Hervormd 
Rusthuis te Schiedam’ ten behoeve van de bejaardenzorg 
in de ruimste zin van het woord. Deze stichting bestaat 
nog steeds en vormt dus de rechtstreekse voortzetting 
van de Vereniging Hervormd Rusthuis.    

Huize Samech  
Dit was een particuliere instelling met mevrouw C. van 
den Bout-Weyling, een gediplomeerd verpleegster, als 
directrice. In 1935 vinden we voor het eerst een ver-
melding van dit rusthuis in de krant met als adres Lange 
Nieuwstraat 69. Waar de naam ‘Samech’ vandaan komt, 
is niet bekend. Het is een Hebreeuws woord, dat (onder)
steunen betekent en dat past op zich bij een rusthuis.               
Samech duidde zich aan als ‘rust- en verpleeghuis voor 
bejaarden, hulpbehoevenden en chronisch zieken.’ 
Het was tot in de jaren zestig het enige verpleeghuis in 
Schiedam, omdat de andere rusthuizen wel verpleegaf-
delingen hadden, maar geen opvang boden aan mensen 
die permanent hulpbehoevend waren. In 1946 verhuisde 
Samech naar Lange Nieuwstraat 51. Het bood ruimte aan 
’34 bedden’.                                                                                                                                        
Ik maakte zelf kennis met Samech in oktober 1965. Vanuit 
de Hervormde Gemeente Schiedam bracht ik bezoeken 
aan bewoners. Ik had dan twee bossen bloemen bij mij, 
een voor de mannenafdeling (op de benedenverdieping) 
en een voor de vrouwen- (op de eerste verdieping). 

Helemaal boven op de zolder in een kamer aan de straat-
kant met dakkapel was er een kamer voor mevrouw 
Brussaard, een vrouw die aan ‘vallende ziekte’ leed. Zij 
kwam maar weinig buiten en kreeg maar weinig bezoek. 
Er was een diepe tuin, die doorliep tot de Nieuwe Haven. 
Samech is in 1968 opgeheven. 
Per 1 januari 1969 kocht het bedrijf ‘Export Service Van 
der Vlist’, dat radio’s, televisies en elektrische apparatuur 
verkocht, het pand. Het snelgroeiende bedrijf gebruikte 
de ruimte voor opslag. De dochter van mevrouw Van der 
Bout is nog enige tijd met haar man in het huis blij-
ven wonen. Mevrouw Brussaard was er toen ook nog 
als enige van de bewoners van Samech woonachtig tot 
begin jaren zeventig. Toen werd zij overgeplaatst naar een 
verpleeghuis buiten Schiedam. Daarmee kwam er dus na 
de eerdere officiële sluiting echt een einde aan rust- en 
verpleeghuis Samech.

Tekst: Herman Noordegraaf
Foto’s: Gemeentearchief Schiedam

Bronnen:
K. Houweling, ‘Het herenhuis Tuinlaan 58’, in: Scyedam 
25e jaargang nr. 4 oktober 1999, pp. 120-130. Joop Taat, 
Van herenhuis tot rusthuis en de weg terug. 50 jaar Her-
vormd Rusthuis in Schiedam 1931 – 1980, Schiedam 2002.                                                                                                                            
Gemeentearchief Schiedam - Krantenbak   

Boven: Huize Smech 
Links: Nederlands Hervormd Rusthuis
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TERUG NAAR DE ZOMER:
 Proef! de Plantage 2019 

Vergeet de koude, donkere herfstdagen en ga nog even 
mee terug naar dat heerlijke weekend op 25 en 26 mei. 
Muziek, dichtkunst, lekker eten en drinken en nog veel 
meer bijzondere belevenissen … dit was de derde editie 
van cultureel festival Proef! de Plantage. 

 
Wethouder Cultuur Duncan Ruseler opende de derde 
editie van Proef! de Plantage op gepaste wijze: door zelf 
een gedicht voor te dragen. 
Foto: Sander Krijger 

In hun eigen voortuin spelen ze toch het best … De man-
nen van Convoi Exceptional kregen al vroeg op de zater-
dag heel de Plantage aan het dansen. 
Foto: Sander Krijger

De jazzy klanken van Ntjam Rosie betoverden het 
publiek aan het eind van de zaterdagmiddag. 
Foto: Sander Krijger

In de buurt van de bar is het altijd goed toeven! 
Foto: Peggy Irene Fotografie

Dichter Mira Aluç was door de bibliotheek Schiedam 
helemaal uit Antwerpen gehaald om in de Plantage haar 
prachtige verhalen voor te dragen. Foto: Sander Krijger

Het kunstwerk van ontwerper Alexandra Izeboud – 
bestaande uit duizend spiegelende ballonnen – was een 
spectaculair gezicht. 
Foto: Peggy Irene Fotografie

Kinderen van 5 tot 99 jaar … de Spellenfabriek wist ieder-
een te vermaken met Oud-Hollandse spellen, Dungeons 
& Dragons en nog veel meer … Foto: Sander Krijger
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TWEEGESPREK OVER DUURZAAMHEID

verduurzamen momentale gevel is maatwerk

Om de buitengevel van een monu-
ment te kunnen verduurzamen, zijn 
inmiddels technieken voorhanden. Dit 
zijn geen standaard technieken, maar 
ze worden op maat uitgevoerd. Roel 
Schagen van Leeuwen (Lange Nieuw-
straat 173) heeft een oud pand uit 
1911. Zijn ambitie is om het pand nul-
op-de-meter te maken. Roel gaat op 
bezoek bij Huib Sneep (Tuinlaan 58), 
die de buitengevel van zijn 230 jaar 
oude rijksmonument inmiddels heeft 
aangepakt. 

Huib: “De hele voorgevel is aangepakt, 
dus de voordeur en de raamkozijnen, 
die allemaal van hout zijn. We heb-
ben een rijksmonument en dat maakt 
het verduurzamen van de gevel com-
plex. Dubbele beglazing is in feite niet 
toegestaan, omdat met standaard 
technieken het oorspronkelijke beeld 
wordt aangetast. Samen met de firma 
Klassiek Dubbelglas uit Velp hebben 
we een techniek toegepast met dub-
bele beglazing die eruitziet als enkel 
glas.”

Roel: “Heeft dat ook effect voor de 
kozijnen?”

Huib: “Niet aan de buitenkant, maar 
wel aan de binnenkant. Door deze 
techniek oogt het kozijn aan de buiten-
kant origineel. De forse ramen boven 
en beneden zijn schuiframen. Ze be-
vatten monumentenglas, dat relatief 
dun glas is en minder goed isoleert 
dan het zeer goed isolerende HR++ 
glas. Aan de buitenkant zijn de kozijnen 
afgewerkt met een kit die lijkt op 
stopverf in plaats van met gespijkerde 
latten. Ook zijn rondom borstels in-
gefreesd in het raamhout; die zorgen 
voor een kier- en tochtdichte aansluit-
ing op het kozijn.”

Roel: “Zijn deze borstels volledig 
weggewerkt? Ze zijn niet zichtbaar 
namelijk.”

Huib: “Dat klopt. Het mooie eraan is 
dat de ramen gewoon opengeschoven 
kunnen worden. Daarnaast zorgen de 
authentieke luiken aan de binnenkant 
van de kozijnen voor een extra lucht-
laag, die extra isoleert.“

Roel: “Helaas heeft ons huis geen luiken 
aan de binnenkant. Wij moeten dus een 
andere oplossing bedenken voor een 
tochtdichte aansluiting, zoals een extra 
achterzetraam tegen de binnengevel 
aan, iets wat vaak wordt toegepast in 
monumenten. Hiermee blijft het beeld-
bepalende aanzicht aan de buitenkant 
ook intact. 

Huib: “Inderdaad. Wij hebben iso-
latie-voordeel van de luiken aan de 
binnenkant, waardoor een elegante 
en onzichtbare oplossing is gecreëerd, 
zonder afbreuk te doen aan de mon-
umentale uitstraling. Bovendien is de 
tocht in de woonkamer enorm afge-
nomen en is het binnen aangenaam en 
comfortabel warm te stoken.” 
Onder de voordeur, die eveneens uit 
1790 stamt, is de drempel door de 
eeuwen heen fors uitgesleten waardoor 
er een enorme kier onder de deur is 
ontstaan. 

Huib: “De deur zelf was door de jaren 
heen ook flink uitgezakt en kromge-
trokken. Die kier is met een tochts-
trip niet meer op te lossen. Vandaar 
dat we in de sponning van het deur-
kozijn een flinke dikke kitrand hebben 
aangebracht die de contour van de 
deur volgt, zodat deze goed aansluit 
en geen tocht meer doorlaat. Aan de 
bovenkant van de deur is een dranger 
geplaatst die de deur in feite klem 
drukt tegen het kozijn. De kier onder 
de deur wordt met een borstel ge-
dicht; deze zakt als de deur bijna dicht 
is en beweegt omhoog als de deur 
opengaat.

Roel: “Er is gewoon geen standaar-
doplossing voor dit soort problemen. 
Elke monumentale gevel is anders, wat 
een op maat gemaakte oplossing no-
dig maakt. In feite moet je als eigenaar 
van een monument zelf vaststellen 
waaraan je pand behoefte heeft om 
het te verduurzamen!” 

Huib: “Zeker! Dat zou elke eigenaar 
van een oud pand moeten doen. Niet 
alleen vanwege de energiebesparing, 
maar ook omdat het wooncomfort 
enorm kan verbeteren!”.
Tekst en foto’s: Tosca Visser
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VERBORGEN TUINEN

Geheimen achter de deuren
Mijn jeugd bestond uit spelen in de 
wildernis op de Lange Nieuwstraat 
177. Hutten bouwen, boogschieten, 
kippen verzorgen, aardbeien plukken, 
noem het maar op. Samen met de 
buurkinderen beleefden we vaak 
vele avonturen. Terwijl wij speelden, 
hielden onze ouders een oogje in 
het zeil met een lekker drankje. Dat 
zorgde voor jarenlang plezier in onze 
tuinen, maar nu ik ouder ben ge-
worden is de tuin helemaal veran-
derd. En als ik nu langs de huizen van 
de Plantage loop vraag ik me af: hoe 
zit het eigenlijk met al die anderen 
in de straat? Hoe zien hun tuinen 
eruit? Wat schuilt er achter hun voor-
deuren?

Om een beeld te krijgen van de ver-
schillende tuinen, nemen we een kij-
kje bij Renee en Ineke (Lange Nieuw-

straat 169) en Jolande en Arno 
(Lange Nieuwstraat 57). Deze tuinen 
zijn het toonbeeld van verschillende 
stijlen. De tuin van Ineke is een fan-
tastische wildernis, waar de natuur 
zoveel mogelijk haar gang gaat. Als 
je over de kronkelpaadjes wandelt, 
loop je langs verschillende bomen 
en de meest rare fenomenen, zoals 
de boom die een paar jaar gele-
den overgenomen was door allerlei 
rupsen, met een soort spinrag, waar-
door het leek alsof de boom linea 
recta uit een horrorfilm was geknipt. 
Wanneer je verder loopt, kom je bij 
de enorme kastanje met de boom-
hut die we hebben gebouwd toen 
we klein waren. Vroeger stond hier 
ook nog een theekoepeltje maar dat 
was ingestort. De resten lagen er nog 
wel, wat zorgde voor epische schat-
zoekingen. We kwamen vroeger 

geregeld thuis met een opgegraven 
kopje of schoteltje van heel vroeger.

De tuin van Jolande Bosch, Arno Dijk-
mans en hun kinderen is dan weer het 
toonbeeld van structuur. Vijf jaar gele-
den zijn zij komen wonen in de Lange 
Nieuwstraat. Het huis is vroeger 
gebruikt als vrouwenopvang door 
stichting Theresa. In die tijd stonden 
er lange betonnen tafels op de tegels 
waar de bewoners aan aten. Later is 
de tuin al wat groener gemaakt, maar 
Jolande en Arno wilden de tuin nog 
groener maken en moderniseren. 
In overleg met een hoveniersbedrijf 
hebben zij de tuin grondig opgeknapt. 
Alles is er uitgedacht, elke tuinfunctie 
wordt voltooid met een zitje, moes-
tuinbakken, een schuurtje en leuke 
speelplekken voor de kinderen. Het 
is nu een prachtige, nieuw aangelegde 

tuin waarin ze nog wel de leuke oude 
elementen hebben laten zitten, zoals 
de drie bomen in het midden. 

Maar wat doe je als je geen tuin hebt? 
Als je geen tuin hebt, maar wel aan 
het water woont en ook een echt 
buitenmens bent, kun je altijd nog 
een vlot aanleggen. Op dit vlot kun 
je dan lekker zitten en ook een heer-
lijke duik maken in het water. Met een 
paar planten erbij is dat eigenlijk ook 
een tuin! Of, als je niet aan het water 
woont maar wel een plat dak hebt, op 
het huis of de schuur, kan je daarop 
een tuin maken. Wij hebben bijvoor-
beeld op onze schuur een groendak 
aangelegd. Dat zorgt voor een goede 
isolatie, een mooi uitzicht en het is su-
pergoed voor de insecten en dus ook 
voor de vogels. Ook hebben som-
mige bewoners op het platte dak een 
heerlijk beschut terras aangelegd. Dat 
soort dakterrassen zijn niet te zien 
vanaf de buitenkant, dus dat is weer 
een geheim van de Plantage!

Vijf heel verschillende tuinen zitten 
verstopt achter de deuren van de 
Plantage. De tuinen verschillen dus 
heel erg van huis tot huis. Wie is er 
niet nieuwsgierig naar alle andere 
tuinen, als je toevallig op straat langs 
de gevels loopt? Daar hebben wij de 

foto: Frans Berkelaar

Onder: foto van onze eigen tuin

De boomhut in Inekes tuin

perfecte oplossing voor bedacht: Net 
als een paar jaar geleden lijkt het ons 
geweldig om weer een nieuwe ‘gluren 
bij de buren’ te organiseren, lijkt jou 
dat ook leuk? Hou dan je brievenbus 
in de gaten en sta klaar om je tuin of 
huis open te stellen! Als je geen zin 
hebt om daarop te wachten, kun je 
natuurlijk altijd, net zoals ik vroeger, 
gewoon aanbellen bij je buren voor 
een gezellig drankje!.

Tekst: Marlies

Boven: de vernieuwde tuin van Arno en Jolande 
Beneden: de oude situatie (Foto’s Jolande Bosch)
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fotoverslag MINI FOODFESTIVAL

Bij de afgelopen kerstborrel ontdekte een aantal jonge 
ouders dat er inmiddels best veel jonge kinderen rondom 
de Plantage wonen. Het idee ontstond om iets voor de 
jongste Plantagebewoners te organiseren. Op een gezel-
lige avond, waarbij iedereen vooral elkaar heeft leren 
kennen, ontstond het idee van het Mini Food Festival in 
het najaar. Met hulp van de Spellenfabriek, Komkids, Be-
woners- en belangenvereniging De Plantage en veel 
enthousiastelingen ontstond er, op waarschijnlijk de laat-
ste zomerse dag dit jaar, een waar minifestivalterrein. 
Hapjes en drankjes kwamen tot stand door een mooie 
wisselwerking tussen de kinderen en de bezoekers. Op 
ieder kraampje stond een felgekleurde kassa gevuld met 
muntgeld gecombineerd met plastic muntjes. Naast het 
eten konden de kinderen in de draaimolen en spelletjes 
doen.  

Tegen het eind van de middag was het afgelopen en waren 
de meeste kraampjes ‘los’. Terwijl de meeste papa’s zich 
dichter om de drinkplaats laafden, gingen de mama’s aan 
de slag met het opruimen!
Ik kijk terug op een heel leuke en gezellige dag met de 
buurt! 

Tekst en foto: Mirjam Ott
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DE ONTMOETING
nathalie hendriks in het kort
geboren en opgegroeid: brabant
studie: Industrieel ontwerpen aan de tU delft
werk: als ontwerper voor holland haag en buvetex, tot 
vorig jaar ontwerpdocent aan de tU delft.
Vrije tijd: tennis, zeilen, knutselen 
1999 verhuisd naar de Lange nieuwstraat 177b samen met 
cees wallenburg. In 2002 en 2003 worden zoon henk en 
dochter marlies in het huis geboren.
2019 woont hier nog steeds met veel plezier

magda rinkema in het kort
geboren: Leiderdorp en opgegroeid in anna Paulowna
studie: nimeto in Utrecht, kunstacademie rotterdam
werk: illustrator (magdarinkema.nl) en tekendocent
Vrije tijd: tekenen, lezen, reizen en de rommelmarkt 
1998 verhuisd van Utrecht naar rotterdam
2017 verhuizen magda, vriend mark en zoon christophe (4) 
vanuit rotterdam naar de tuinlaan 20

Sommige bewoners wonen decennia aan de Plantage, 
een heel aantal ook pas een paar jaar. Tijdens de redac-
tievergadering eerder dit jaar bespraken we hoe leuk het 
zou zijn om in gesprek te gaan met een ‘ervaren’ en een 
‘nieuwe’ bewoner, over hen zelf en het leven aan de Plan-
tage. Hiervoor sprak ik met twee inwoners van de Plan-
tagebuurt: Nathalie Hendriks en Magda Rinkema.
We ontmoeten elkaar bij Nathalie aan de Lange Nieuw-
straat. Magda en ik hebben eerst onze ogen uit gekeken in 
de woning: ruim, licht, gedecoreerde stucplafonds en veel 
gedetailleerd houtwerk. Na 20 jaar wordt deze dagen het 
binnenschilderwerk voor de tweede keer aangepakt. Fijn 
aan de woning is de grote tuin en de woonetage op de 
eerste verdieping, wat een gevoel van vrijheid geeft en 
mooi uitzicht, vertelt Nathalie.

We praten in de werkruimte van Nathalie op de 3e etage 
waar je uitkijkt over de Nieuwe Haven. Magda en Na-
thalie ontmoeten elkaar voor de eerste keer. We praten 
over waarom zij besloten hebben in de Plantagebuurt te 
gaan wonen. 

Nathalie en Cees waren destijds op zoek naar veel ruimte 
en een tuin. Cees werkte in Schiedam en zo kwam de 
buurt in beeld. Het park was toen nog niet opgeknapt en 
goed onderhouden zoals we het nu kennen. Magda en 
Mark woonden in Rotterdam en waren op zoek naar een 
andere woning, natuur was een belang-
rijke voorwaarde. Dit heeft hen op diverse plekken 
gebracht, waaronder een geweldige kunstenaarswo-
ning in Dreischor, Zeeland, maar dit was toch wel heel 
afgelegen. Schiedam was niet het eerste waar zij aan 
dachten, maar na een bezoek aan de Plantage en het huis 
waren ze ‘verkocht’ en was de keuze snel gemaakt. 

Nathalie heeft in het verleden in het bestuur gezeten van 
de Plantagevereniging en zorgde samen met anderen in 
het bestuur voor de feesten en evenementen. In 2011 or-
ganiseerde zij samen met Plein Eendragt ‘Gluren bij de 
Buren’, bewoners konden zich aanmelden om de woning 
open te stellen. Van de opengestelde woningen is een 
folder gemaakt met achtergrondinformatie. Ik leerde dat 
de woning van K. Bouter hierdoor is ontstaan, op het laat-
ste moment viel een van de locaties af, waarna voormalig 
bewoner Wijbrand van Plein Eendragt 3 het huis van K. 
Bouter heeft gemaakt voor het evenement. 

Magda organiseert samen met een aantal andere ouders 
festiviteiten voor de Plantagekids. Het Mini Food Festival 
was daar het eerste resultaat van.
Nathalie en Magda zijn beide zzp’er. Nathalie ontwerpt 
onder andere de stoffen en verzorgt de vormgeving voor 
Holland Haag. Magda maakt illustraties en doet dit onder 
andere voor Eva magazine en AD magazine. Het werk 
komt tevoorschijn en er wordt genetwerkt tijdens het 
gesprek, zo levert het gesprek misschien ook nog werk 
op. We hebben het over de vele zzp’ers in de buurt en 
bedenken dat dit leuk is hier een activiteit aan te koppelen 
…  wie weet! 

Op de hoek zijn de Brandersfeesten in volle gang, we 
besluiten daar nog even te gaan kijken. Zo werd het nog 
een lange avond en leerden een paar buren elkaar weer 
beter kennen!  Tekst en foto’s: Mirjam Ott



PLANTAGE KRANT N o v e m b e r  2 01916 17

Links: Ashay en Diti in Indiase kledij, Rechts: Ashay en Diti in Amsterdam

Met ongeveer 350 woningen aan de 
Plantage zijn er nog heel veel be-
woners die we beter zouden kunnen 
leren kennen. Deze krant biedt daar-
voor een mooie gelegenheid! Op de 
eerste zondagmiddag van september 
worden we gastvrij ontvangen bij 
Ashay en Diti in een lichte woning 
aan de Lange Nieuwstraat. Terwijl 
we een heerlijke koude koffiedrank 
geserveerd krijgen, vertellen ze dat 
ze net terugkomen van een bezoek 
aan de Jaintempel in Antwerpen. 
Ashay en Diti zijn geboren en opge-
groeid in Gujarat, India en wonen in-
middels een kleine twee jaar aan de 
Plantage. Ze nemen graag deel aan 
activiteiten die in de buurt worden 
georganiseerd. Zo kwam ik ze tegen 
bij Film in ‘t Park tijdens de avond van 
‘An extraordinairy journey of a fakir’. 
Net zoals de hoofdpersoon in de film 
dat deed, vraag ik ze om hun eigen 
levensverhaal te vertellen.

hoe het begon
Diti begint enthousiast over haar 
jeugd in een ‘joint family’: ze is opge-
groeid met haar ouders en twee jon-
gere zussen in een huis met de bro-
ers van haar vader en hun gezinnen, 
18 mensen in het totaal. Heel warm 
en gezellig, maar voor Nederlandse 
begrippen weinig privacy. Haar vader 
is een zakenman met een bedrijf in 
textiel, dus haar liefde voor mode en 
stoffen komt niet van een vreemde. 
Na een studie textiel heeft ze bes-
loten in Londen verder te studeren 
over duurzame productieproces-
sen, iets waar ze in India nog minder 
mee bezig zijn. De culturele overgang 
tussen oost en west is groot en uit-
dagend, maar na 1,5 jaar keert ze met 
diploma terug naar India. 

Ashay komt uit een klein gezin van 
vader, moeder en een zus die in-
middels in Amerika woont. Hij heeft 
een achtergrond in elektrotech-
niek en vertrekt voor een master 
naar Duitsland. Ashay vertelt dat de 
Duitsers naar zijn mening een beetje 

kennismaking met ASHAY & DITI

stijf en saai zijn en dat hij zich meer 
thuis voelt tussen de wat opener en 
lossere Nederlandse bevolking. Na 
enkele jaren in Maastricht te hebben 
vertoefd, krijgt hij een goede baan 
aangeboden in Europoort en vestigt 
zich in Schiedam. 

Ondertussen zoeken de ouders van 
Ashay en Diti in India naar een ge-
schikte partner voor hun zoon en 
dochter: ‘Tinder by Parents’ noemen 
ze dat lachend. Iets wat elke keer ver-
bazing opwekt bij Nederlanders als 
ze dit vertellen, maar heel gebruike-
lijk is in het land van herkomst. Hun 
ouders kennen hen door en door zijn 
daarom goed in staat een geschikte 
kandidaat te vinden. Vervolgens kun-
nen ze zelf in alle vrijheid beslissen 
of ze wel of niet instemmen met de 
keuze. Bij Ashay en Diti ging dat heel 
soepel, na zeven maanden skypen en 
een aantal ontmoetingen bleek de 
klik er te zijn en kon het ‘ja-woord’ 
gegeven worden. Samen een leven 
opbouwen in Nederland
Eenmaal getrouwd in de flamboy-

ante Indiase traditie zou ook Diti 
afreizen naar Nederland. In het be-
gin was deze overstap gevoelsmatig 
te vergelijken met die van een warm 
en bruisend Indiaas bad naar een 
koude Hollandse douche. Gelukkig 
nam Ashay veel tijd om samen de 
Schiedamse, Nederlandse en Eu-
ropese cultuur beter te leren kennen. 

Al gauw was de kou uit de lucht en 
deed de lente haar intrede. Beide 
krijgen de Nederlandse taal steeds 
beter onder de knie en ook Diti heeft 
inmiddels een goede baan gevonden. 
Naast haar werk ontwerpt ze kleine 
accessoires die kleinschalig en op een 
duurzame manier in India gemaakt 
worden tegen een eerlijke prijs.  Via 
verschillende initiatieven brengt ze 
deze spulletjes aan de man in Ned-
erland. Het doel is niet om een groot 
bedrijf op te zetten, maar eerder een 
positieve bijdrage te leveren. Je kunt 
haar vinden op Instagram onder de 
naam Diti Vora Holland. 
Ashay en Diti vinden het belan-
grijk, ook gezien hun achtergrond, 

dat de mens respectvol omgaat met 
de natuur en al het leven op onze 
planeet. Naast o.a. een vegetarisch 
dieet zijn ze ook op andere gebieden 
actief bezig om een positieve bijdrage 
te leveren. Zo hebben ze hun vloer 
laten isoleren, wat naast de gewenste 
energiebesparing ook een hoop com-
fort met zich meebrengt in de winter!

Plantage
Natuurlijk spreken we ook over het 
park dat ons verbindt. In hun vrije tijd 
lopen ze hier graag een rondje en ge-
noten onder meer van het jazzfestival 
dit voorjaar. Een opvallende en leuke 
verrassing was dat één van de musici 
van Indiase komaf was. Dat stukje 
herkenbaarheid van thuis in een an-
der land is fijn om af en toe te er-
varen. Wat minder gecharmeerd zijn 
ze van de meeste Indiase restaurants 
die ze hier treffen, vooral omdat hier 

nogal zuinig met de kruiden wordt 
omgegaan. Thuis bereiden ze veel 
verschillende traditionele gerechten, 
zo worden we tijdens het gesprek 
ook verwend met een soort hartige 
Indiase poffertjes met een frisse en 
pittige dipsaus, heerlijk! Zelf nemen 
ze de dipsaus niet. Voor een peri-
ode van 8 dagen eten ze zeer sober. 
Deze periode die Paryushana wordt 
genoemd, heeft als doel om dank-
baarheid te betuigen en vergeving te 
vragen voor de schade die de mens 
bewust of onbewust andere (planten, 
dieren, mensen) in het afgelopen jaar 
heeft aangedaan. 

Als hun gezin zich in de toekomst uit 
gaat breiden, hopen ze in deze buurt 
een grotere woning te vinden. Ze 
zijn de Nederlandse rust, reinheid en 
directe manier van communiceren 
steeds meer gaan waarderen en ook 

de balans werk-privé is hier beter naar 
hun mening. Ze herinneren zich dat 
ze Justus ontmoetten op een koude 
decemberavond in 2017, “een van 
de beste dingen die ze hier is over-
komen”. Op die avond hebben ze 
voor de eerste keer de wereldbero-
emde Schiedamse Jenever geproefd 
en sindsdien is er vanuit wederzijdse 
interesse een mooie band opge-
bouwd.  Na een aangename middag 
nemen we afscheid met de afspraak 
dat ze een keer bij ons komen eten. 
We gaan Mexicaans koken, met véél 
smaak, want daar houden wij ook van.

Tekst: Justus Terlouw en Anke Bodewes, 
Foto’s: Ashay en Diti 

Import produkt Diti Elephant planter
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Ja, daar lag het, het egeltje. Naast de vuilcontainer op de 
Tuinlaan. ”Oh”, zei mijn man, “die lag er gisteren ook al, die 
is dood.” En het was nog wel 4 oktober, dierendag!! Op 
dierendag een dood egeltje naast de vuilcontainer. Daar 
ben je niet op voorbereid. Dus, wat nu? Ik wilde hem niet 
in de vuilcontainer gooien, maar ook niet thuis in de prul-
lenmand. Begraven in mijn tuin? Niet aanlokkelijk.
Gelukkig waren de medewerkers van Irado aan het werk 
in de Plantage. “Er ligt hier een dode egel, doen jullie daar 
iets mee?” “Nee, dat is niet onze taak”, was het antwoord. 
Toen ik een meelijwekkend verhaal ophing over dode 
diertjes en dierendag, en dat het zo koud was, ging de 
medewerker van de Irado overstag. “Oké, wij begraven 
hem wel, voor deze ene keer.” Opgelucht hernam ik mijn 
reis op weg naar de Schiedamse middenstanders.

HET EGELTJE

in de Plantage
Teruggekomen van het boodschappen doen, keek ik nog 
even naar het plekje waar ik de egel had gevonden. Hij 
lag er nog, ze hadden waarschijnlijk nog geen tijd gehad. 
Maar … was het niet zo dat zijn kopje een half uur gele-
den naar links lag, terwijl ik nu toch duidelijk zag dat zijn 
kopje naar rechts lag? Geheimzinnig. Ik prikte heel zacht-
jes, met een stokje, de egel op zijn buikje. Het lijfje kromp 
een beetje in elkaar. Maar dat betekende dat de egel nog 
leefde! Wat was ik blij dat het beestje nog niet in de aarde 
was neergelegd.

De medewerkers van de Irado kwamen snel aangelopen 
om dit kleine wondertje in ogenschouw te nemen. Het 
bleek dat de vrouwelijke medewerker heel veel over 
egeltjes wist. Ze zag direct dat het een jonkie was, dat de 
kou hem had overvallen en dat hij niet wist hoe hij zich 
warm moest houden. Hij was gewoon onderkoeld. Egels 
zijn beschermde dieren. Ze maakte een hoopje van blad-
eren en legde hem daaronder.

Toen het lunchtijd was, hebben ze het kleine egeltje naar 
de dierenarts gebracht. Hij was kerngezond, alleen was 
hij onderkoeld. Als het beestje weer wat was bijgekomen, 
zou de dierenarts hem laten ophalen door de egelopvang. 
Daar mocht hij verder aansterken, en daarna zou hij weer 
teruggebracht worden naar de Plantage, waar zijn familie 
hem mist, en waar hij ook thuishoort.

Tekst en foto: Marja Maliepaard
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WILDE BLOEMEN EN BIJEN

Voor het 6e jaar op rij zijn er 4 stroken met wilde bloemen 
gezaaid in de Plantage. Het cyclaamkleurige Kaasjeskruid, 
de Gele Mosterd, de witte Phacelia en de blauw-paarse 
Borage hebben volop gebloeid. Deze prachtige bloemen 
zijn speciaal aantrekkelijk voor bijen, hommels, wilde bijen 
en vlinders, want ze produceren veel stuifmeel en nectar 
waarmee ze zich voeden. 

De bloemen in het park zullen niemand ontgaan. Maar 
waar kun je de wilde bijen vinden? Wanneer je een tijdje 
stil staat bij de bloemen, zie je vaak diverse soorten hom-
mels en honingbijen op de bloemen zitten. De kleinere 
wilde bijensoorten zijn moeilijker te spotten. Op een zon-
nige zomerdag kun je ze zien bij de houten ‘flats’ waarin 
kleine gaatjes zijn geboord. De kleine wilde bijtjes vliegen 
af en aan. In deze gaatjes leggen solitaire bijen (wilde 
bijen) namelijk hun eitjes. Nederland kent 278 verschil-
lende solitaire bijen. In de Plantage meen ik de kleine 
metselbij, klokjesbij en maskerbij te hebben gezien.

Solitaire bijen leven niet samen in een bijenkorf zoals ho-
ningbijen, maar zelfstandig en ze zijn afhankelijk van voed-
sel dat binnen een straal van ± 50 meter is te vinden. 

De bloeiende bloemen in de Plantage zijn van levens-
belang voor solitaire bijen en vlinders. Net als honingbijen 
zorgen wilde bijen voor bestuiving in de natuur. Het is 
belangrijk voor het herstel van de natuur om weer zoveel 
mogelijk biodiversiteit te verkrijgen. Door de bloemen te 
zaaien in de Plantage dragen we hieraan bij. Er worden 
verschillende soorten insecten aangetrokken door de 
bloemen, waardoor er in de avonden bijvoorbeeld grote 
libellen worden gespot die jagen op kleine insecten. De 
libellen worden op hun beurt weer door vogels gegeten.

Een geweldige film die in de bioscoop gedraaid heeft en 
die je gezien moet hebben als je geïnteresseerd bent in 
de ingenieuze wereld van de biodiversiteit is ‘The biggest 
little farm’. Gelukkig zal deze ook nog te zien zijn op het 
Suikerzoet Filmfestival op 16 nov. 21.00 in de Drilschuur, 
gratis en voor niks! The biggest little farm, legt perfect 
uit hoe biodiversiteit werkt en hoe je die tot stand kunt 
brengen. De Plantage is qua beplanting behoorlijk divers. 
Met de wilde bloemen en de bijenhotels* dragen we bij 
aan de biodiversiteit in onze directe omgeving. 

Tekst en Foto’s: Marianne Goudswaard

Links: De bijenhotels zijn vormgegeven en gemaakt door Joch en 
Peter van Ge’staltung. Onder: gaatjes met overblijfsel jong bijtje 
dat is uitgevlogen

Toen wij ruim dertig jaar geleden aan de Tuinlaan kwamen 
wonen, bleek dat er een grote, gevarieerde vogelpopu-
latie rondscharrelde in onze achtertuin. Gedurende lange 
tijd lag er een vogelboekje in de vensterbank. Als we een 
onbekend exemplaar zagen, zochten we de naam en de 
leefwijze van deze vogel op. Zo hadden we in korte tijd 
een lijst samengesteld met namen van veertig verschil-
lende, vaak heel bijzondere vogels. Uitschieter: een ibis!

Maar deze romantiek is voorbij. De tuinen achter onze 
huizen zijn ontdaan van veel hoog- en laaggroeiend groen, 
waardoor de vogels geen schuil- en nestruimte meer heb-
ben. Er is niet genoeg plaats voor het uitzetten van een 
eigen territorium. Stenen, tegels, grind, kortgeknipt gras 
en een border met bloemetjes zijn niet alleen minder 
milieuvriendelijk, maar tegelijkertijd voor vogels onbruik-
baar. Uit de Plantage is ook veel struikgewas verdwenen. 
Mijn kinderen ontdekten vroeger heel wat nestjes in de 
‘klimbomen’ en in de ‘hutten’ tussen de struiken.

Maar er was één vogelsoort, die zich ieder voorjaar weer 
meldde, die altijd terugkwam. De gierzwaluw, terugge-
keerd uit Afrika, vond in het voorjaar altijd weer haar ei-
gen plekje onder de dakpannen van het huis. Het is niet 
alleen leuk om de jonge vogeltjes te horen piepen, maar 
het is echt prachtig en mysterieus om de ouders, tegen 
de avond, te zien foerageren in de lucht en daarbij hun 
gierende geluid te horen.

Ieder jaar bij het begin van het voorjaar keek ik dagelijks 
uit naar de gierzwaluwen. Zouden ze er al zijn? Zouden 
ze weer terugkomen? Op vrijdagmiddag 24 mei 2019 
hoorde ik plotseling het vertrouwde geluid weer. Ik liep 
naar buiten en ja hoor, daar zag ik ze. Boven het huis hoog 
in de lucht vlogen ze hun vertrouwde cirkels. Ze zijn laat 
dit jaar, maar ‘hoera’ ze zijn weer teruggekeerd, al zijn het 
er minder dan vorig jaar.

Op hetzelfde moment werden in de Plantage voorberei-
dingen getroffen voor het foodfestival. Getimmer, muziek 
hier en daar, gerinkel en gerommel. Ik zag het gebeuren. 
De vogels werden onrustig. Stegen op, kwamen terug en 
stegen weer op. Op zaterdag waren de zilveren bollen 
allemaal opgeblazen en stond er een spiegeldoolhof zo-
wat recht onder de plek waar de gierzwaluwen nestelen. 
De vogels werden hierdoor nog onrustiger. Ze stegen 
op, kwamen weer terug: zo lawaaierig en onrustig had 
ik ze nog nooit gezien. Totdat ze besloten dat het niet te 
harden was voor een op zijn rust gestelde gierzwaluw. Ze 
stegen voor de laatste keer op en zijn de hele zomer niet 
meer teruggekeerd.

In het weekend werd er gegeten en gedronken, er werd 
muziek gemaakt en er werden gedichten voorgelezen. 
Voor mij voelde dit alsof er een overwinning werd ge-
vierd. Een overwinning op deze bijzondere, sterke vogel: 
de gierzwaluw.

Tekst: Marja Maliepaard, Foto: Shutterstock

VOGELS
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OUD PAPIER 
2019 / 2020
de oude kranten in onze buurt 
worden opgehaald door Irado in 
samenwerking met de jozefschool 
voor aanschaf van o.a. nieuwe 
schoolboeken. steun dit initiatief 
door uw oud papier elke tweede 
donderdag van de maand in 
kartonnen dozen buiten te 
zetten:

14  november
12 december
9 januari
13 februari
12 maart
9 april
14  mei

Vroeger was het leven simpel. eén keer per jaar was je 
jarig en in april had je Koninginnedag. In mijn herinne-
ring scheen altijd de zon; niet op mijn verjaardag maar 
op Koninginnedag.
je was dan vrij van school en de hele dag op straat. 
je kocht een ‘balletje’: een prop papier in een netje 
aan een dun elastiek. mijn belangrijkste activiteit was 
iedereen in mijn omgeving met dat balletje bestoken. 
dat leidde soms tot irritatie, maar ik kan me niet herin-
neren dat er ruzie uit voortkwam. de wereld leek nog 
vreedzaam en de lontjes hadden nog een respectabele 
lengte.

Je versierde je fiets met crêpepapier en ’s avonds was 
er vuurwerk. dat was het. was dat het echt, of heb ik 
een deel van mijn geheugen gewist? was er toch meer 
te doen? het woord ‘keuzestress’ bestond nog niet. 
we spraken nog gewoon hollands. engels hoorde je op 
de radio, bij de top-10. sale heette nog uitverkoop en 
sunday in the city-outdoor was voor velen een tocht 
naar de kerk of het stadion.

De Plantagekrant is het informa-
tie- en ledenblad van belangen- en 
bewonersvereniging ‘De Plantage’. De 
inhoud geeft niet voetstoots de me-
ningen/standpunten van de vereniging 
en/of haar bestuur weer.

Tekst en foto: Leo Kroon

FILM IN HET PARK 2019
De wortels voor Film in ‘t Park zijn best oud! Was het 
2005 dat Edwin Spek kennis maakte met het Plantagepark 
vanwege 400 jaar vriendschapsrelaties tussen Nederland 
en Marokko? Hij weet het niet meer exact, maar dat is 
ook niet belangrijk voor dit verhaal. Kern is dat tijdens 
het parkproject Casablanca-Schiedam hij onder meer 
Huib Sneep en Julia Snikkers leerde kennen en het Plan-
tagepark en zo is er een band tussen Edwin en de Plan-
tage en haar bewoners ontstaan. 
Dus toen Edwin Spek, tevens geestelijk vader van het 
Suikerzoet Filmfestival én filmgek, een andere locatie 
zocht voor Film op ’t Erf (Stadserf), was de connectie snel 
gelegd. Edwin had naar aanleiding van een paar jaar Film 
op ’t Erf geconcludeerd dat de verhouding opkomst/kos-
ten niet goed was. Zijn gedachte was dat de Plantage qua 
setting vriendelijker zou zijn en dat er een filmevenement 
met minder kosten te organiseren zou zijn. Hij had gelijk! 
Tegen relatief schappelijke kosten zijn er twee mooie film-
avonden gerealiseerd. Door sponsoring van de fondsen, 
openluchtbioscoop en onze bewonersvereniging kreeg 
Edwin de begroting rond. Honderd bezoekers per avond 
was zijn doelstelling en die werd ruimschoots overtroffen. 
De eerste avond bezochten ruim 250 mensen het film
evenement en de tweede avond circa 150 mensen. Dat 
de tweede avond minder bezoekers had, verklaart Edwin 
door de regenbuien vlak vóór de aanvang van de film 
én de keuze van de eerste film, een onbekende Noorse 
rampenfilm. Beide avonden verliepen fantastisch. Het 
park was feeëriek verlicht en de sfeer was los en gezellig.  
Edwin dankt dit mede aan de inzet van de bewonersve-
reniging, het bestuur en de leden, die veel werk hebben 
verzet want alles moest elke avond opnieuw opgebouwd 
en afgebroken worden. Edwin kijkt tevreden terug op de 
twee geslaagde avonden: er is geen onvertogen woord 
gevallen en iedereen genoot van weer een leuk evene-
ment in het park.

De droom van Edwin
Edwin wil verder met Film in ’t Park. Het park is hiervoor 
zeer geschikt omdat de indeling en de aankleding in basis 
al goed zijn. De betrokkenheid van de bewoners maakt 
het mogelijk om de kosten overzichtelijk te houden, maar 
hij streeft wel naar gedeeltelijke professionalisering. Het 
zware werk bijvoorbeeld zou hij uit willen besteden. 
Zijn idee is om er een driedaags festival van te maken, 
dat toegankelijk is voor iedereen en tevens een feestje is 
voor de Plantagebewoners. Dat laatste zou kunnen door 
voorafgaand een buurt-BBQ of picknick te organiseren en 
dat gezamenlijk af te sluiten met een nazit of feestje voor 
alle mensen die aan het festival hebben meegewerkt. 
Daarnaast kan dit festival een mix zijn van professionele 
elementen en een ‘houtje-touwtje’ informeel parkfeestje. 
De ideale opbouw qua filmavonden is: donderdag een 
arthouse film voor fijnproevers; vrijdag een feelgood fa-
miliefilm en op zaterdag een blockbuster om jong en 
nieuw volk te trekken. 

Ook Riet Zuiderweg is positief over Film in ’t Park. Toen 
Edwin dit plan voorlegde aan het bestuur, raakten ze me-
teen enthousiast. Het bestuur kent Edwin ook van andere 
evenementen, zoals een Halloweenparty in de Sodafab-
riek van een paar jaar geleden. Toen vroeg het bestuur 
aan Edwin om hiervoor een passende film te vertonen. 
Het bestuur ziet het ook als haar taak om initiatieven te 
ondersteunen die oppoppen, zodat deze zich verder kun-
nen ontwikkelen. 

Voorlopige data Film in ’t Park 2020: 3, 4 en 5 september
Als de droom van Edwin je aanspreekt en je wilt je en-
ergie, je ideeën of je handjes inzetten voor de editie van 
Film in ’t Park 2020, stuur een mail aan: 
edwin@300procent.nl. 
Tekst: Anke Bodewes, Foto: Huib Sneep

In het uitdijend veld van festivals en evenementen raak 
ik langzamerhand de weg kwijt. moedeloos sla ik de 
pagina’s van het nieuwe stadsblad op en word gebom-
bardeerd met de zoveelste agenda voor de komende 
weken. Ik moet kiezen uit de open monumentendag, 
het jeneverfestival, muziek in het Park, mini food 
festival (goddank te oud voor), een Luikse markt of 
een fluisterboot by night, om dan via het Laad- en 
Losfestival me onder te dompelen in het suikerzoet 
filmfestival, waarna ik de Plantage kan proeven. ook 
een bokswedstrijd in het schiedams museum behoort 
tot de mogelijkheden. 

wat is het verschil met de paarden- en wagenrennen, 
de worstelwedstrijden en de gevechten tussen men-
sen en dieren in het oude rome? Panem et circenses 
(brood en spelen). misschien is het enige verschil dat 
het vandaag niet meer gratis is. In ieder geval houdt het 
de mensen tevreden. Ik denk dat ik me maar inschrijf 
voor de gin tour s’dam.

Kronikeur

Plantagekroniek

coLofon
LIdmaatschaP
U kunt lid worden van de 
Belangen- en bewonersver-
eniging ‘De Plantage’ voor 20 
Euro p.p. per jaar.

bestUUr
Riet Zuiderweg-Menu secre-
taris (secretariaat@plantage-
bewoners.nl)

redactIe
Tosca Vissers, Anke Bodewes
Mirjam Ott, Weke Ilik 
(Eindredactie) Jolande Bosch 
(Vormgeving)

weLKom
Cock Janse (cockjanse@
kpnmail.nl)

rUImteLIjKe ordenIng
Tosca Vissers (mail@toscavis-
sers.nl)

hangIng basKets
Jan Meeuse (j.chr.meeuse@
planet.nl), Judith Rietveld 
(rietv866@planet.nl)
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Speciale blend van gelagerde granen-eau-de-vie
De bijzondere combinatie van KETEL 1 Matuur en 
sterke hete koffi e met koele room is een ware 
smaaksensatie. Een échte Hollandse koffi e met 
een eigenzinnig karakter. 

Verwarm een hittebestendig glas voor met heet 
water. Schep twee theelepels bruine suiker in het 
glas. Voeg 35 ml KETEL 1 Matuur toe. Schenk er
sterke, hete koffi e bij. Roer een paar keer om. 
Laat de slagroom voorzichtig op de koffi e glijden 
tot het glas precies gevuld is.

EEN VERHAAL APART
KETEL1.NL

Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.
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