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eindbestemming Ailanthus, Destination Suprème
Zou het dan toch gaan lukken dat vlucht AB 123 van Plantage Air, die al 2
jaar vertraging had opgelopen, op zondag 19 april om 14.00 uur gaat vertrekken? Met deze vraag liepen een hoop passagiers van deze vlucht rond.
Het boarden begon op tijd, met spanning
zaten de passagiers te wachten, evenals
de viertallige crew.
Helaas moest purser Kirstain dan toch
mededelen dat de vlucht een vertraging
zou gaan oplopen van ongeveer een half
uur. De captain, Michel Snoep, was helaas
vertraagd.
Gelukkig had de crew voor de passagiers
wat drankjes en versnaperingen zodat de
tijd snel ging. De vlucht kon uiteindelijk
vertrekken met een vertraging van 20 minuten.

Het opstijgen ging goed en de vlucht verliep bijna vlekkeloos. Door wat turbulentie
werd de vliegtuigtrolley wat heen en weer
geschud en vielen er bijna wat drankjes
op de grond, maar dit mocht de pret niet
drukken. Tijdens de vlucht werd er nog
een heerlijke maaltijd genuttigd, die door
de professionele crew werd uitgedeeld.
Vervolg blz. 3

‘Van de voorzitter’

En toen bleek het 2 april te zijn

Hebt u dat ook weleens? Je bent een tijdje niet
aan het werk, bent wel met van alles en nog wat
bezig en raakt dan het gevoel van tijd een beetje kwijt. Je weet soms niet meer welke dag het
exact is. Daar moet je echt over nadenken.
Nou, dat heb ik dus nu ik al een paar manden niet meer werk. Ik doe op zich nog
wel een hoop dingen, maar word niet
meer zo met de agenda geconfronteerd
als toen ik iedere dag op kantoor mijn
computer voor mijn neus had.
Dat kan best lastig zijn, maar soms ook
tot echte problemen leiden. 1 april is de
dag dat je best op moet passen met wat
er tegen je gezegd wordt; je kunt uiteindelijk in de maling genomen worden. Dan
zou je denken dat je de volgende dag ook
weet dat het 2 april is.
Nou, niet dus. ’s Avonds werd ik rond een
uur of negen gebeld met de melding of
ik nog aan de ledenvergadering gedacht
had. Nou dat had ik. Ik had de uitnodi-

ik even met zo’n goed bestuur. Met de
Stichting ‘Van het Park’ ook trouwens. Zij
hebben een hele leuke onthulling georganiseerd, waardoor iedereen nu weet dat
het vliegtuig nu officieel in De Plantage
geland is. Dat oudste stadspark van Nederland waarvan nog dit jaar de Kop op
de schop gaat.
De eerste plannen zien er goed uit. Nog
een beetje trekken en duwen op een aantal essentiële punten en het moet goed
komen. Althans, dat is mijn inschatting.
Als vereniging praten wij intensief mee.
Uw (individuele) beurt komt aan het eind
van de ontwerpfase. Laat dan vooral uw
stem horen wanneer u vindt dat er toch
nog dingen anders moeten. Want met of
zonder mijn aanwezigheid, u hebt nog altijd zelf een stem. Gebruik die ook!

ging thuis op tafel gelegd om niet te vergeten. Ik schrok me echter lam toen ik me
realiseerde dat het die avond was. Het was
2 april. Wat voelde ik me dom. En dan kan
iedereen me zeggen dat het heel normaal
is dat je het begrip van dagen kwijtraakt
als je langere tijd thuis bent. Het had gewoon niet mogen gebeuren. Ik kan nu
niet meer dan u allen mijn oprechte excuses aanbieden. Mag niet meer gebeuren.
Ik houd nu iedere dag thuis mijn agenda
bij. Het zal dus ook niet meer gebeuren.
Ik begrijp wel dat de vergadering vrij vlot
verliep. Zou dat dan aan mijn afwezigheid
gelegen hebben? Een geruststellende ge- Edwin Westenberg
dachte is wel dat de hele boel gewoon
doorgaat als ik er een keer niet ben. Bof

Van de Redactie
Love is in the air! MadeLIEFJES,
meiZOENTJES en kroKUSJES staken
dapper overal hun kopjes boven de koude
grond uit. Heel even was onze Plantage
het decor van prachtige paarse en witte
krokusvelden. Maar de liefde was al snel
bekoeld, de kroKUSJES maakten plaats
voor de muzikale narcis met zijn trompet.
Er is ook geen kale boom meer te zien.
De prachtige bladerdekken die we een paar
maanden hebben moeten missen, komen
voorzichtig tevoorschijn. De kastanjes voor
onze deur staan zelfs al vol in het blad.
Iedere keer weer vind ik het een wonder
hoe de natuur meegaat in het ritme van de
jaargetijden. Het weer bepaalt het tempo
en de natuur fladdert er als een melodie
doorheen. De ene keer sprankelend, dan
weer ontluikend of dramatisch, vul het
zelf maar in. Alles bij elkaar is het op elk
moment een prachtig gecomponeerd
muziekstuk.
Maar het zit ongetwijfeld iets ingewikkel-
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der in elkaar dan ik denk.
Daarom beperk ik me tot mijn eigen
achtertuin. Daar is de liefde inmiddels ook
uitgebloeid. Alhoewel, de madeLIEFJES en
meiZOENTJES blijven standvastig in hun
liefde en doen hun uiterste best om met hun
koppies boven het gras uit te komen.
Ik wacht nog maar even met grasmaaien…
Désirée Wassenaar

WIST U DAT?
het park. De
Het weer lente is in
weg, maar de
krokussen zijn alweer
volop. Er konarcissen bloeien nog
n de bomen.
aa
jes
ad
men weer bla
het park en
Kinderen spelen weer in
ereen die ik
in de speeltuin. En ied
hond uitlaat
tegenkom als ik mijn
nors. Heerlijk
kijkt al wat minder
gewoon!

Vervolg: Vlucht AB 123 Plantage Air
De vlucht die vertrok uit de Plantage met
als bestemming Ailanthus, Destination
Suprème, is geland.
Captain Michel Snoep bedankte zijn
crew, maar ketende zich ineens vast aan
zijn vliegtuig. Purser Kirstain kwam snel

tot actie en wist de captain los te knippen
van zijn vliegtuig.
Alle passagiers en andere plantagebewoners zijn blij dat dan toch nog na een
lange vertraging Vlucht AB 123 Plantage
Air geland is op zijn eindbestemming,
Destination Suprème.
Na afloop werden de kinderen van de passagiers nog in de gelegenheid gebracht
om ook hun droomvlucht te maken.
Kunstenaar Roel Crul had een soort van
hefboom creatie in een boom gemaakt.
Zittend in een soort hangmatje, bevestigd
aan de hefboom, werden de kinderen één
voor één omhoog gehesen.
Als tegenwicht werden er gewichten aan
de andere kant van de hefboom geplaatst
in een autoband.
Op het hoogste punt konden ze hun zelf
gevouwen vliegtuigje een prachtige vlucht
laten maken, net als de vlucht van Plantage Air, zacht landend in de Plantage.
Floor van Ochten
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Ledenvergadering
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 2 april 2009
1. Opening :

6. Herinrichting Kop van de Plantage :

Leden afwezig met kennisgeving: Mevr. Smits, Ineke van Wijk, Vorig jaar zijn er 3 ontwerpen voor de Kop van de plantage
Anita van de Berg, Leo Kroon en Marja Klink.
gepresenteerd.
Inmiddels heeft de gemeente de aanpak voor de herinrichting
2. Mededelingen :
van de kop gewijzigd. Er is een manager aangesteld die een
De feestelijke onthulling van het kunstwerk ‘Destination Suprê- ronde heeft gemaakt langs de verschillende belanghebbenden.
me’ vindt plaats op zondag 19 april. De opening vindt plaats Inmiddels is er een schetsontwerp gemaakt waarbij de muziekmiddel een vlucht vanaf Plantage-air om 14.00 uur. Er is een tent een kwartslag gedraaid is. Dit plan wordt gepresenteerd
op een bijeenkomt van 7 april in het wijkgebouw Zuid.
workshop van Roel Crul voor volwassenen en kinderen.
Een verzoek aan iedereen om met buurtgenoten deel te nemen Een afvaardiging van de werkgroep toekomst plantage zal hier
aanwezig zijn.
aan deze festiviteit!
Hierna ontstaat een uitwisseling over de architectonische waar3. Notulen :
de van de muziektent.
• N.a.v. de Hanging baskets. Zijn de prijzen voor de winnende De historische vereniging van Schiedam heeft een eigen onHanging Baskets nog zijn uitgereikt? Dit is helaas niet gebeurd. derzoek hiernaar gedaan. Het blijkt met name de koepel te zijn,
We streven voor komend jaar naar een betere administratie welke bijzonder waardevol is.
rond eigenaar bak en lantaarnpaal.
• N.a.v. de sociale schouw. Deze is komen te vervallen. Wel heeft 7. Presentatie nieuwe website van de Plantage
een schouw van het groen plaatsgevonden. Hier zijn een aan- Ter plekke krijgen we een preview van de nieuwe site. De vorige
tal actiepunten uit voortgekomen. Bijvoorbeeld de verlichting site is ontstaan t.g.v de Nacht van het Licht.
voor het uitlichten van een van de bomen. Het bestuur gaat Uitgangspunten bij de nieuwe website:
een opnieuw een aanvraag doen voor terugkeer van de tri- Van krant naar folder, trots op de Plantage en het echte Plantage
bune bij de zandbak. Ook een afvaardiging van de gemeente- leeuwtje als logo.
raadsleden van de Pvda bezoekt jaarlijks de Plantage. Dit jaar Op de site zijn de volgende zaken zichtbaar: virtueel kijkje in de
op zaterdag 18 april om 14.00 uur bij de muziektent.
Plantage, collectie prentbriefkaarten, de geschiedenis van het
Heeft u belangstelling? U kunt zich hier voor aanmelden bij het park, de Plantagekrant.
secretariaat.
Er wordt een idee geopperd om de onlangs verschenen prent• N.a.v. de schenkingsregeling van de kunstwerken aan de briefkaarten toe te voegen aan de site. Alle aanwezigen uitten
gemeente. Het bestuur is bezig om dit te regelen met de hun waardering voor de website middels een luid applaus. Het
gemeente.
ontwerp is gemaakt door Tessa Schlechtriem en de uitvoering
door Aldo Hoeben. Zeer binnenkort gaat de site online!!!
De notulen worden vastgesteld.
8. Afvalcontainers:

4. Financiën ;

In de vorige plantagekrant stond een kort bericht over de afDe leden van de kascommissie hebben de kas gecontroleerd en valcontainers.
in orde bevonden. Zij verlenen de penningmeester decharge Ook is er een kleine enquête uitgezet onder bewoners in de
Tuinlaan en hieruit is gebleken dat er te weinig animo is voor
voor het gevoerde beleid over het jaar 2008.
rolcontainers. Deze optie is hiermee komen te vervallen.
Er is geld gereserveerd voor de aanschaf van een houten bank Daarnaast heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met het
op de Kop van de plantage. Een verzoek vanuit de vergadering bestuur en een medewerker van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst is het aantal afvalbakken teruggedrongen. Een bewois om een bank te plaatsen die hufterproof is.
Leden voor de nieuwe kascommissie 2009: Joke Bol en Egbert ner mag vanaf zijn woning 75 meter (uiterlijk 125 meter) lopen
tot aan een afvalcontainer.
Vennema.
De vele ondergrondse bekabeling is een knelpunt in de Lange
5. Parkonderhoud :
Nieuwstraat en de Tuinlaan. In dit kader worden er in week 15
Er was sprake van een zeer succesvolle opschoondag op zater- proefsleuven gegraven.
dag 21 maart. Voor deze activiteit heeft de vereniging een flink Zo wordt opgemerkt dat er bijvoorbeeld een electriciteitskabel
aantal bruikbare spullen ontvangen van Irado. Er verschijnt in loopt vanaf de Tuinlaan naar de Lange Nieuwstraat ter hoogte
de komende Plantagekrant een lijstje data voor het parkonder- van het voormalig politiebureau.
houd. Een oproep aan alle bewoners om hier wederom in grote In principe kan de gemeente direct aan de slag gaan. We worden geïnformeerd als bestuur en we kunnen meedenken maar
getale hier aan deel te nemen!!
we hebben geen inspraak bij de besluitvorming.
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WIST U DAT?
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De A.A.P. t.h.v. van
Kirstain Houweling meldt dat de gemeente in deze altijd
het postkantoor blijft
contact opneemt met Huib Sneep.
bestaan en daarvoor • Toename snelheid verkeer Lange Nieuwstraat na plaatsen
wordt een ondergrondse container geplaatst. De batterijenbak
betonnen paaltjes.
is overvol wordt opgemerkt. Dit kan gemeld worden bij Irado.
Het bestuur maakt hier melding van richting de gemeente.
(actie bestuur)
• Kirstain informeert of er bezwaar is voor het plaatsen van een
feesttent t.h.v. Tuinlaan 58 op zaterdag 23 mei t.g.v. een feestje.
6. Rondvraag :
De aanwezigen hebben geen bezwaar.
• De naam van de nieuwe wijkagent is Cihankar Solmaz
• Er is sprake van enorme overlast van de hondenpoep.
cihanker.solmaz@rijnmond.politie.nl. De naam van onze
	Voorstel: Actie herhalen van een vlaggetje plaatsen in iedere
wijkagent staat ook altijd vermeld in de Plantagekrant.
drol.
	Een tweetal bewoners werken dit plan verder uit. Het bestuur • Uitnodiging aan iedereen om deel te nemen aan Koninginnedag
in het park.
bezint zich op een mogelijke actie richting de gemeente.
• Hanging Baskets: Er wordt gepopeld om te beginnen. Op • Ieder jaar wordt er een krans gelegd namens onze
bewonersvereniging op de dodenherdenking van 4 mei.
dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om deel te
Wie wil dit doen bijv. met zijn zoon of dochter? Graag even
nemen aan het initiatief van de Gemeente Schiedam om de
aanmelden bij het secretariaat.
bakken te bekostigen. De vraag is of we in aanmerking komen.
U hoort hier spoedig meer over!
Verslag door: Hermine Hoogerboord
• Verwijderen van een boom t.h.v. de Lange Nieuwstraat.
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Nationale opschoondag
Vele handen maken licht werk,
zo bleek maar weer eens op de
nationale opschoondag, 21 maart
jongstleden. Het was verheugend
te zien hoeveel Plantagebewoners
zonder morren gehoor hadden
gegeven aan de oproep om de
handen uit de mouwen te steken.
Het was op deze eerste lentedag dan
ook prachtig weer voor de jacht op:
glas, blik, kauwgom, oud vuurwerk,
plastic, doppen, peuken, auto-onderdelen, fietskettingen, papier, wikkels en
andere achteloos weggesmeten zaken.
De oogst was indrukwekkend (zie foto).
In no time zag het park er uit als een
plaatje, weliswaar slechts voor zolang
het duurde maar toch.
Er was koffie met koek, er was zon, een
blij bezig buurtgevoel en een gulle bijdrage van de Irado, die kliko’s, bezems,
handschoenen en grijpertjes ter beschikking stelde. Al deze gereedschappen
mogen we houden voor ons eigen aandeel in het parkonderhoud. Dat maakt
het werk een stuk eenvoudiger.

Komt u allen ook (weer) helpen op de ochtenden dat we gezamenlijk in en aan het
groen klussen? Doe het, omdat u van het
park houdt, voor een goed gevoel, een
schoon milieu en een betere conditie!
Gabriëlle Kok

Herinrichting van de kop van Plantage
Op 7 april jongstleden werd door projectleider Dirk Verhoeven het schetsontwerp
voor de herinrichting van de kop van
Plantage gepresenteerd.
Het ontwerp met toelichting is in te zien
via de website van de gemeente Schie-

dam (www.schiedam.nl), het tabblad gemeente Schiedam en vervolgens de knop
“projecten Schiedam”.
Hoewel het voor de projectleider niet
eenvoudig zal zijn een ieder met de
nieuwe inrichting tevreden te stellen is de

werkgroep Toekomst Plantage blij verrast
met de creatieve oplossing voor het
verbeteren van de zichtbaarheid van het
park vanaf de Gerrit Verboonstraat.
Rob Wassenaar
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De muziektent
De Schiedamsche Plantage is een stukje grond met een
rijke traditie. Dat dit nu echt het oudste park van Nederland zou zijn berust misschien op enige lokaalpatriottische gotspe. Ook de Lange en Korte Voorhout
in Den Haag bestonden oorspronkelijk uit een brede
baan gras met bomen tussen huizenrijen en zijn aanzienlijk ouder dan de Plantage. Hetzelfde geldt voor
de Maliebaan in Utrecht. Het zou zelfs goed kunnen
dat die beide voorbeelden voor de eerste versie van de
Plantage waren. Maar dat het een oud park met een
rijke geschiedenis is, is zeker en dat het hier vroeger
heel mooi geweest moet zijn, is ook nog goed te zien
op oude prenten en foto´s uit die tijd.
Sinds de 80-er jaren is in de pers en de gemeentelijke voorlichting van sprake van de wens om die oude luister weer in ere te

kwart eeuw later) ging in 1954, onder het mom van een verjongingskuur voor het bomenbestand en de onduldbaarheid van
de omringende slootjes in de binnenstad, onder het aanroepen
van grote namen als Vondelpark, Haarlemmerhout en zelfs het
Brusselsche Bois de Cambre (zie Schiedamsche Gemeenschap
okt. ´54 blz. 128) en geholpen door een stel schijtende reigers
tegenover de muziekschool, radicaal het mes in het oude ontwerp van Zocher.
Al 2 jaar eerder, in 1952, was er voor destijds f 18.000- door de
Schiedamsche Gemeenschap een nieuwe Muziektent, pardon
concertpodium, neergezet, waardoor de oude aandoenlijke
muziekkoepel die daar ter plekke al stond vanaf ? (zie foto´s)
moest wijken. Kennelijk ging dat destijds al sommige mensen
ter harte, want men heeft hem voorzichtig uit elkaar gehaald
en opgeslagen op een gemeentewerf bij Kethel. Helaas heeft
hij daar niet lang meer gelegen, in
de buitenlucht (?), en is rond 1960
afgevoerd. Het was veel ongerichte
vorm wil of liever interessantdoenerij getuigde ontwerp voor de nieuwe
muziektent stamt van de architecten
ir. Harm Kammer (1902-1988) (Rotterdam) en P.M. Pol (Vlaardingen)
waarover ik in de naslagwerken niets
meer heb kunnen vinden. Opvallend
zijn de, voor de beperkte locatie in
een vrij klein stadspark, toch vrij
brute maatvoering en de onsamenhangende combinaties van onderdelen: het voorste draagjuk met als
rechterpoot, tevens onderslagbalk,
een dikke gelaste ijzeren doos en
als linkerpoot een iele ijzeren buis.
Het dak, dat momenteel vrij onherstelbaar is weggerot, heeft aan de
achterkant een overstek over het losstaande achterwandje heen, maar
aan de beide zijkanten blijft het weer
binnen de zijkanten, waardoor daar ook altijd veel natte troep
ligt.

herstellen. Als je hier bij de muziektent rond kijkt krijg je niet de
indruk dat dat al erg gelukt is. Dat die oude luister zo radicaal
verdween, is als zo vaak, niet het gevolg van slijtage of van verMede om aan te sluiten bij deze nieuwe muziektent maakte de
val, maar van een paar verkeerde ontwerp beslissingen.
afdeling plantsoenbeheer van gemeentewerken, misschien in
Nadat de Plantage 185 jaar prestige had liggen opbouwen, de persoon van J.J. Schipper, een nieuw ontwerp waarin van de
aanvankelijk als een classicistische Hollandse tuin, ontworpen oude vormgeving van Zocher niets meer te vinden is. Echt op
in 1767 door ene heer Horsman en/of gemeentearchitect Rut- z´n jaren vijftigs en zestigs -er kan pas iets leuks gemaakt worger van Bol´es (1727-1790) (de ontwerper van onder andere de den als je eerst flink veel sloopt en historisch besef, renovatie
muziekschool alias Het Blauwhuis aan de Lange Nieuwstraat) en restauratie is iets voor rechtse kwezels- is er toen een park
en sedert 1827 als romantisch Engels park van de beroemde van gemaakt van dertien in een dozijn dat zich in niets meer
parkarchitect Johan David Zocher (1791-1870) uit Haarlem (één onderscheidt van het gemiddelde Nederlandse stadspark. Ook
van zijn vroegste ontwerpen; Het Park in Rotterdam is van een de delen die sindsdien zijn ge-her-heringedeeld hebben weinig
8

Plantage

Krant

Mei 2009

uitstaande met de verbaal zo
luid bewierookte vormgevingsprestaties uit het verleden. Die gaan weer door op
het ontwerp uit 1954, terwijl
dat juist de grote breuk was
die hersteld zou moeten
worden, wil er weer sprake
zijn van “oude luister”.
Met dit Concertpodium, dat
destijds overigens wél fraai
verlicht was, waarvoor die
gezellige nostalgische muziekkoepel moest wijken is alle ellende in dit park begonnen.
Laat het er ook mee verdwijnen. Weg met het Concertpodium
en de Muziekkoepel terug.

WIST U DAT?
Er zich sowieso veel bew
oners inzetten
binnen de bewonersver
eniging.

Bas Maliepaard
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Gluren bij de buren of “tik + 1km”
gevoerd schilderwerk maakte deze klus
tot in de punten af.
Even dachten wij dat Jacqueline misschien
wel binnenhuisarchitecte zou zijn. Maar
nee, zij is product trainer en marketing assistent bij Proctor & Gamble. Daar “staat”
zij onder andere voor merken als Gucci
en Dolce & Gabana. En als je dan denkt:
wat zou dat nou betekenen? Vraag het
haar zelf bij de eerste gelegenheid want
Jacqueline heeft zich met enthousiasme
in onze vereniging gestort. Zo’n buurt als
de onze “is als een warme deken”, zegt
zij. En we praten over de voordelen van
Na een korte rondleiding door het pandje
“wonen in een dorpje” waar mensen elwaren Désirée en ik bijna net zo verliefd.
kaar groeten op straat en nieuwe bewoKlein maar fijn. 80 m2, licht en ruim, met
ners hartelijk worden onthaald.
de meest charmante (authentieke) deEn dan zijn er ook nog “het convenant”
tails, een bedstee beneden en een grote
en het onderhoud van het park. Veel
badkamer met alles er op en eraan op de
leuke evenementen en veel kunst. Op 19
eerste etage; met zelfs nog een logeerkamer met zonneterras. Een haard en een keuken met een klein april is er een happening “rond het vliegtuig”. Jacqueline doet
graag mee ook naast haar drukke baan en haar sportieve intuintje dat grenst aan de grote binnenplaats van de buren.
Wat gaan er toch prachtige verassingen schuil achter de voor- spanningen als sportjuf en personal trainer.
En zo praten wij nog lang gezellig door.
deuren en poorten van onze mooie laan.
En ja, er was best wel veel te doen. Het was heel vies, en er was Tevreden met ons park, onze huizen en elkaar.
heel veel rommel achter gelaten. Onderhoud kende dit pand
al heel lang niet. Er moest zelfs een nieuw dak op dit pand uit Désirée Wassenaar en Marianne de Wit
1893. Maar dat is allemaal al bijna vergeten. Veel prachtig uit-

Veel van de Plantagebewoners zullen haar emoties herkennen: in één
klap verliefd op een (klein) huis aan
de Plantage. Het overkwam Jaqueline Mioch ruim een jaar geleden. Op
vrijdag voor het eerst gezien en op
dinsdag gekocht. Een vriend “met
verstand van zaken” voerde de onderhandelingen, dat was een zakelijk deel van de transactie, de rest
van “100% emotie”.

V.N.F.G.
Naar aanleiding van de vraag van de
redactie van dit blad om een stukje
te schrijven over het monument in
de plantage en onze organisatie
namelijk de V.N.F.G. De afkorting
V.N.F.G. staat voor de Stichting tot
Viering en herdenking van Nationale Feest en Gedenkdagen.
Deze organisatie is ontstaan uit de vroegere oranje vereniging van Schiedam.
Sinds jaar en dag organiseren wij de herdenking bij het monument in de Plantage
op 4 mei.
Zoals U wellicht zult weten is het monument wat nu in de Plantage staat het
tweede monument in Schiedam. Het eerste is afgekeurd door de politiek omdat
de dame te bloot was, dit beeld staat nu

onderbroken door het Wilhelmus waar na
Orpheus het lied der 18 doden zal zingen.
Dit gedicht van Jan Campert is door Jos
Franken jr.(dirigent Orpheus) bewerkt.
Het lied gaat over de 18 geuzen die door
de Duitsers zijn gefusilleerd.
Op 5 mei zullen er dit jaar in de Plantage
geen feestelijkheden plaatsvinden, wel is
er in de grote of Sint Jan kerk een bevrijdings concert dat om 19.30 uur begint. Wat
er volgend jaar allemaal staat te gebeuren
kan ik nog niet veel over zeggen. Wel kan
ik zeggen dat als we alles rond krijgen er op
5 mei een groot feest zal zijn in Schiedam
met als startplaats de Plantage maar daar
zal ik U later nog over informeren.
Ook wil ik toch even van deze gelegenheid gebruik maken om de bewoners van
in het Julianapark.
Dit jaar zal net als voorgaande jaren de de Plantage te bedanken voor de medeherdenking er het zelfde uitzien d.w.z. de werking die wij altijd ondervinden.
krans leggen, de toespraak van de burgemeester, twee minuten stilte die wordt Hans Pellen, Voorzitter V.N.F.G.
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Oppas nodig?¿?
Heeft u nog een oppas nodig?
Ik ben elke dag behalve woensdag
en vrijdag beschikbaar vanaf half 5.
Ik ben 15 jaar en woon aan de Lange
Nieuwstraat en pas wel vaker op.
Sarah den Dulk
Mobiel: 06-38318710
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WIST U DAT?
Er een aantal geweldige
panden te koop staan zow
el aan de
Lange Nieuwstraat als
aan de Tuinlaan. Meld
in
uw
vriendenkring hoe geweldig
het is om in Plantage te
wonen.

WIST U DAT?
Er op 21 maart weer een grote
schoonmaak in het park is gehouden. Een
aantal
bewoners hebben hun handen uit
mouwen
gestoken en hebben weer hun best
gedaan
om al het zwerfvuil op te ruimen.
Jullie zijn
geweldig, dank jullie wel!
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Oranjestraat 10-2
3111 AP Schiedam
Tel. (010) 426 59 97
Fax (010) 246 70 90
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Als volgt
Zondag is een mooie dag om op vakantie te gaan. Kosten nog
moeite gespaard en wederom een groots kinderspektakel. Takel
in balans tot grote hoogte en laat maar vliegen. De instructeur
toont een engelen geduld en de kinderen zo niet meer. Lange tijden wachten, net als op een echte luchthaven. De rij lijkt niet korter te worden, maar uiteindelijk is iedereen op tijd vertrokken.
Vliegensvlug worden de instructies door de aanwezige stewardessen uitgedeeld en na het doornemen van de noodprocedures,
brengt de cabincrew de versnaperingen rond. Alle passagiers genieten “first class” service en de buitenlandse toeristen doen zich
tegoed aan de stroopwafels.

Hoeveel werkgelegenheid dit zal opleveren is nog helemaal duidelijk, maar dat wij in de Plantage de primeur hebben, staat als een
boom door een vliegtuig.

Wat een succes, iedereen dank voor zijn inspanningen.

Vanuit deze plek wil ik toch nog maar eens het gebrek aan oversteekplaatsen onder de aandacht brengen. We hebben mooie
smalle doorgangen aangebracht, maar er is geen automobilist die
stopt om iemand te laten oversteken. Persoonlijk denk ik dat we
daar nog wel iets kunnen verbeteren.

Het kunstwerk, of liever gezegd de JSF MKII is sterker, stiller en
heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding. De buurtcommissie
heeft nog gekeken naar de andere beschikbare vliegtuigen. Na
een bezoek aan Saab in Zweden is toch besloten voor de JSF MKII
te kiezen, we moeten natuurlijk ons park uitrusten met het beste
beschikbare materiaal. Uiteraard is dit een testtoestel en wordt
in een volgende kabinetsperiode besloten of dit de vervanger is
voor de F16.

Schiedam boekenbal: evenement op niveau, leuke sprekers, goede
sfeer en druk bezocht. Voor iedereen die het heeft gemist, pech gehad volgend jaar weer een kans. Het is de moeite waard de oppas
te regelen. Tijdens die avonden komt toch regelmatig ter sprake:
waar is het DOEK festival gebleven??? Dit was toch een festival
waarmee Schiedam zich profileert als vooruitstrevend en vernieuwend, wellicht een leuk thema om binnen het park te ontwikkelen.

Het voorjaar verwent ons met mooi weer en zalige temperaturen, ik
zie nu al uit naar 30 april, tot dan!
Pappa echo tango echo romeo

Historische momenten
Op de historische dag dat Barack Obama beëdigd werd
namen wij als redactie afscheid van twee van onze “historische” leden, op Plantage formaat. Leny Berkvens
en Marja Maliepaard zijn vele jaren lang actieve leden
van onze redactie geweest.

Bas aanwezig om Marja te vertegenwoordigen.
Wij namen, met een drankje en een hapje, afscheid en spraken
woorden van dank. Leny en Marja ontvingen een present namens ons allen.
“Tot ziens in het park “ zeiden wij tegen deze twee “founding
women” van ons blad.

Leny, redactielid en secretaris van het Bestuur, veelal achter de
schermen. Haar bemoeienissen gingen van de verslagen van in- Marianne de Wit
houdelijke zaken als de verslagen van de
Bestuursvergaderingen en de Ledenvergaderingen tot het redactielid zijn en het
“uitlopen” van ons blad.
Ik wil hier nog wel vermelden dat als je
bij huize Berkvens aankwam de bladen
gestickerd en verdeeld per route klaar lagen. Als het regende kreeg je een plastic
tasje om het stapeltje droog te houden.
Van de producten van Marja’s hand hebben wij allemaal jarenlang genoten. Van
haar kleine portretten van verzamelaars
tot stukjes over bijzondere jubilea.
Maar ook haar sfeerschetsen van de gebeurtenissen in het park. Wie herinnert
zich niet “het kleine helicoptertje”. Haar
grootste kwaliteit ligt steeds weer in het
herkennen en beschrijven van “het grote” van de kleine dingen om ons heen.
Helaas was Marja ziek op de dag van haar
afscheidsborrel. Maar zoals het een goede Plantage echtgenoot betaamd was
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PAN-tage:

Wat kookt de Plantage-bewoner?

De lente is begonnen, het weer is groeizaam. Uit de
knoppen van de bomen komen de bladeren tevoorschijn en de magnolia bloeit al uitbundig.
Hopelijk groeit Uw gewicht niet want het wordt weer
tijd voor een korte broek, t-shirt, hemdje, luchtig jurkje of zwierende rok!
Voor de tweede aflevering van de Pan-tage
gaan we op bezoek bij Tuinlaan 32. Hier
woont sinds 1½ jaar de familie Bethume. De heer des huizes luistert naar
de gezaghebbende naam Caesar.
Waarschijnlijk geheel voorbestemd
werd hij verliefd op de donkerharige
schone dame Marcella met Italiaams
en Spaans bloed. Inmiddels zijn ze de
trotse ouders van 2 dochters, Sophie
van 3 jaar en Famke van 9 maanden.
De familie Bethume streek 4 ½ jaar geleden neer in de Plantage. Ze woonden de
eerste 3 jaar in het pand Lange Nieuwstraat
163B. Aldaar genoten ze optimaal negatief van de
Muziektent zodat ze met schrik kennis hebben genomen van het initiatief van de Historische Vereniging

Uitnodiging huiskamerconcert
Op zondag 7 juni 2009 organiseren wij van
15:00 tot 17:00 uur een huiskamerconcert op
Tuinlaan 24 te Schiedam.
Het programma zal bestaan uit klassieke muziek, jazz- en
popmuziek, uitgevoerd door enthousiaste musici van alle
leeftijden. Ter afwisseling zullen ook gedichten worden
voorgedragen. U bent vanaf 14:30 uur welkom en na
afloop sluiten we af met een drankje.
Heeft u belangstelling om dit concert bij te wonen, laat
het ons dan zo snel mogelijk weten, want er zijn een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden via info@penthecilia.nl.
Kaartjes voor het concert kosten €8,50
(inclusief koffie/thee, en een afsluitend drankje)
en kunt u op locatie contant betalen.
Tot zondag 7 juni!
Cecilia Huisman en Liza Sonneveld

Schiedam om voor dit verpauperde bouwwerk de status van
Monument aan te vragen.
Marcella’s wieg stond in Schiedam maar verhuisde erna al snel.
Caesar is geboren in Rotterdam. Marcella werkt als brandmanager bij Fortis. Spoorde ze eerst frekwent naar Brussel, tegenwoordig werkt ze gewoon steeds dicht
bij huis , net als Caesar in Rotterdam. Caesar
werkte eerst 9 jaren in de bouw, nu werkt
hij als managing consultant bij een werving- en selectiebureau.
Als hobbies heeft Marcella de kinderen, zwemmen en het inrichten &
verfraaien van hun huis waarover ze
ook veel leest. Caesar speelt gitaar en
hockeyt al jáááren in het Westland.
Samen hanteren ze de pollepel in de
prachtige nieuwe ruime woonkeuken met
grote eettafel en met uitzicht op de tuin. Ze
houden het op speedkoken gezien de combi
baan-kinderen . Maar dit doet niet af aan de smaak en
kwaliteit van hun maaltijden, de recepten zijn gewoon
uitgezocht op snelheid en eenvoud van bereiden. Ze
proberen steeds nieuwe recepten uit.
Het is niet verwonderlijk dat hun favoriete recepten uit Italië
afkomstig zijn. Marcella showde haar boek “De zilveren lepel”,
de “kookbijbel” voor de Italiaanse vrouw.
Ziehier hun menu-suggestie( 4 personen) voor een warme lente-/zomer-dag;
Hoofdgerecht of Voorgerecht ( met of zonder sla en stokbrood)
Vitello Tonato
3 ons kalfsfricandeau. Blikje tonijn op olie (3 eetl olie gebruiken, 3 ansjovisjes, 2 eetlkappertjes, 4 eetl mayonaise,
beetje citroensap, zout, peper).
Pureer de tonijn glad met de rest van de ingrediënten tot een
soort saus en verdeel deze over de kalfsfricandeau. Garneer
met enkele kappertjes.
Dessert
Scroppino
Meng: citroensorbetijs en room/vanille-ijs in gelijke delen
met een klein scheutje slagroom of koksroom. Voeg wodka
naar smaak toe en zoveel sprankelende champagne/prosecco
totdat het de dikte van een smoothie heeft !
Buon appetito!
Ireen Visée
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Krant

17

doet meer dan
de opmaak van de
Plantage Krant...
kijk op

www.dilect.nl
Tuinlaan 10b
3111 AT Schiedam
T 010 273 6595
info@dilect.nl

SCHIEDAM
Lange Nieuwstraat 59
3111 AE Schiedam
Telefoon 010 - 426 12 65
Telefax
010 - 426 42 50
Mobiel
06 527 33 135
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van Hattum
Interieurbouw
aannemer van timmerwerk
machinaal timmerbedrijf

Belangen- en Bewonersvereniging

De parel van de Stad

De Plantage

Secretariaat:
Lange Nieuwstraat 109 b3 - 3111 AE Schiedam
Tel (010) 273 0097
secretariaat@plantagebewoners.nl

De leeuw (uitgevoerd in brons) siert sinds 1997 weer
het oudste stadspark van Nederland

Notarieel opgericht op 20/09/1995
KvK Rotterdam nr. V 347956

Plantage Planner
Activiteiten voor zover bekend
bij het uitkomen van deze Plantagekrant:
Mei
4
Dodenherdenking
12	Bestuursvergadering
16
Parkonderhoud
Juli
18
Parkonderhoud
September
19
Parkonderhoud

Colofon

www.plantagebewoners.nl

		
Bestuur en Werkgroepen:
Bestuur :	straat

Edwin Westenberg (voorzitter)
Joke Elenbaas (penningmeester)
Hermine Hoogerboord (secretaris)
vacant: 2e secretaris
Gabriëlle Kok (alg. bestuurslid)
Rob Wassenaar (alg.bestuurslid)

4715951
2735960
2730097

Tuinlaan 2
Tuinlaan 88

4264563
2730932

Tuinlaan 10 a/b
Tuinlaan 88
Lange Nieuwstraat 147
Plein Eendragt 21 b
Tuinlaan 12
Tuinlaan 96

4262553
2730932
2730092

Tessa Hoeben-Schlechtriem
		

Lange Nieuwstraat 23 b 1

4267327

Julia Snikkers
Huib Sneep

Plein Eendragt 13
Tuinlaan 58

4731539
4263177

Redactie Plantagekrant:

Kymia Kazemi
Désirée Wassenaar
Floor van Ochten
Egbert Vennema
Ireen Visée
Marianne de Wit

De Plantagekrant is het informatie- en ledenblad van belangen- en
bewonersvereniging ‘De Plantage’ en
verschijnt viermaal per jaar. De inhoud
geeft niet voetstoots de meningen/
standpunten van de vereniging en/of
haar bestuur weer.

WEBSITE EN WEB -BEHEER

Lidmaatschap:
U kunt lid worden van de Belangen- en
bewonersvereniging ‘De Plantage’
voor slechts € 10 p.p. per jaar.
Rekeningnr. postbank: 8240205
T.n.v. De Plantage, Schiedam

Gabriëlle Kok
Anita v.d. Berg
Han Elskamp
Kirstain Houweling
Marja Klink
Bas Maliepaard
Saskia Berkhout
Mieke van Hattum
Rob Wassenaar
Roel Schagen v. Leeuwen
Edwin Westenberg

Redactie:
Désirée Wassenaar, Floor van Ochten,
Ireen Visée, Marianne de Wit, Egbert
Vennema (verzorgt de cartoon) en
Kymia Kazemi (opmaak).
Peter van Galen schrijft ‘Als volgt’.
Redactie adres:
Désirée Wassenaar
Tuinlaan 88
3111 AW Schiedam
Tel: 2730932
secretariaat@plantagebewoners.nl
					
Kopij:
De volgende Plantagekrant verschijnt
in juli 2009. Kopij graag uiterlijk 6
juni 2009 bij de redactie.

telefoon

Lange Nieuwstraat 197 e
Lange Nieuwstraat 197 a
Lange Nieuwstraat 109 b 3

4262006
4739213

Werkgroep Parkbeheer :

Werkgroep Toekomst Plantage

Tuinlaan 2
Tuinlaan 34
Tuinlaan 40
Tuinlaan 58
Tuinlaan 102
Tuinlaan 74
Tuinlaan 20
Lange Nieuwstraat 59 a
Tuinlaan 88
Lange Nieuwstraat 173
Lange Nieuwstraat 197 e

4264563
4734992
4270639
4263177
4734004
4268064
4731450
4261265
2730932
2732152
4715951

Overige belangrijke telefoonnummers :

Bestratingsklachten 		
Coördinator Gemeente/ONS, dhr. E. Otterspeer
Energie storingen		
Glasfabriek, dhr. J. Brunt		
Groenvoorziening, dhr. Chris Smit 4266600
Geluidsoverlast / Milieuverontreiniging DCMR Meldkamer
Havendienst, dhr. P. Zuiddam (binnenvaartschepen)
Lichtblauwe Brigade		
Politie wijkteam Zuid, dhr Cihankar Solmaz
Reiniging, dhr. Van der Meer 		
Stichting Woonplus, dhr. J. Jumelet
Wijkprojectmanager zuid, dhr. Marcel Krueger
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2465421
2621000
4094634
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6315301
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09008844
6315234
2045100
2465860
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De lente is begonnen!
Het was een vrijdag in januari, de ergste kou was al weer achter
de rug. We fietsten van school naar huis...
M: Wout, het konijn van je broer doet toch raar! Hij heeft allemaal pluisjes in zijn hok neergelegd.
W: Oh, dan ga ik zo gelijk even kijken.
M: Ik denk dat het komt omdat hij zijn wintervacht kwijt wil, want het
is nu niet meer zo koud.
De fietsen werden gestald.
W: Mama, het beweegt onder de pluisjes! Er
zit wat onder!
M: Oh nee toch! Hoe kan dat nou, we hadden 2 mannetjes gekocht!
Snel werd het vrouwtjeskonijn dat eerst een
mannetje was bij het mannetje weggehaald
en, in haar hok gezet. Het echte mannetje huppelde vrolijk rond...
Het bleek dat we konijnenouders waren geworden van 5 schattige konijntjes.
Het was een maandag in februari, de telefoon op
mijn werk ging over....
W: Mama, het ziet er niet goed uit in het hok van moeder
konijn.
M: Het zal toch niet waar zijn.
W: Ik denk het wel, het beweegt weer onder de pluisjes!
Na een nadere inspectie werd duidelijk dat we opnieuw konijnenouders waren geworden van niet 2, niet 4 maar 6 kleine
donsjes! Al weer in de kleuren bruin en zwart.
Inmiddels hebben onze konijnenkindjes (op de 4 na die we
zelf houden) weer een nieuw onderdak gevonden en is papa
konijn 'geholpen'. En ik moet zeggen, hij is er een stuk gezelliger op geworden.

Op 16 januari is bij ons de lente is begonnen!
Familie Wassenaar

Flying tree!
Toen ik laatst de eerste twee uur vrij had van school en rustig
aan het ontbijt zat met mijn moeder, stonden er drie machines voor de deur.
Een hout versnipperaar, een soort hijskraan en een grijper.
Eén man klom in de boom die voor onze deur stond (lange
nieuwstraat 41).
De boom stond al jaren hartstikke scheef maar nu moest hij
blijkbaar echt weg.
De man in de boom
zwaaide nog naar me
en maakte toen een
dik touw vast aan de
top van de boom en
zaagde met een kettingzaag de top er af.
De hijskraan tilde
de boom (zie foto),
de grijper pakte de
boom over en stopte
hem in de versnipperaar. Vervolgens
gebeurde het zelfde
met de stam.
Het is wel kaler
nu die boom weg
maar het was
waarschijnlijk wel
nodig!
Sarah den Dulk

