
verbeterd, met name de verharding en 
de beplanting

- het watertappunt (fonteintje) nabij de 
kop van de speeltuin (bij de pingpong-
tafel) zal volgende zomer weer functio-
neren

- twee vakken in het rosarium die deze 
zomer vrij kaal waren zullen na vervan-
ging van de grond opnieuw worden 
beplant. In deze vakken is bodemmoe-
heid opgetreden, een kwaal die bij ro-
zen vaak voorkomt.

De twee gemeentefunctionarissen wa-
ren zeer te spreken over de parkbanken 
die er weer fraai, glanzend en graffitiloos 
bijstaan; men heeft zijn waardering voor 
deze actie van een aantal bewoners niet 
onder (stoelen of) banken gestoken. 

Anti-grAffiti-spuitfles

Leuk om te vermelden is dat na het te-
rugplaatsen in september er slechts één 
keer graffiti op een bank is gespoten; 
Sander van Ochten van Lange Nieuw-
straat 147 beheert onze ‘anti-graffiti’ 
spuitfles. Hij verwijdert de verf in enkele 
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deze winter zijn er geen bomen omgewaaid door storm, ook zullen er 
deze winter geen vervangen worden, vanwege houtrot of dergelijke.

Vervolg blz. 3

pArKscHOuW

Op woensdag 6 januari is een park-
schouw gehouden met twee mensen 
van gemeente Schiedam. Namens de 
bewoners waren gabrielle Kok, rob 
wassenaar (bestuursleden) en Huib 
Sneep aanwezig bij de rondgang door 
het park. bij de parkschouw wordt ge-
keken of het niveau van onderhoud vol-
doet aan wat we in ons convenant met 
de gemeente hebben afgesproken. 

een aantal punten die in de komende 
vier maanden worden aangepakt zijn:
- beschadigde bestrating als gevolg van 

boomwortels die de stenen opdruk-
ken zal weer recht gelegd worden; bij 
de zuilplataan in de zwarte driehoek 
nabij de speeltuin zal een deel van de 
klinkers worden verwijderd  en ver-
vangen door gazon; zo zal de boom 
verder kunnen uitgroeien.

- twee ontbrekende grondspots die de 
bomen horen aan te lichten zullen 
weer worden geplaatst.

- de voorzieningen bij het hondentoi-
let nabij de Hoofdbrug zullen worden 

Plantage Planner
Activiteiten voor zover bekend bij het 

uitkomen van deze plantagekrant:

April

2 20.00 uur Ledenvergadering
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Terwijl een groot deel van de Nederlan-
ders zich ergens op een sloot, meer of 
kanaal voortbeweegt, of, op weg daar 
naartoe, ergens in een file staat, wandel ik 
even door “de Plantage”.
Hoestend en proestend, diep weggedoken 
in shawl en muts, terwijl ik de koorts lang-
zaam op voel komen. Winter in Holland!
Voor het eerst weer, na 12 jaar.
Het park ligt er ogenschijnlijk bij alsof het 
in diepe rust is.
Onder het wakend oog van de stralende 
winterzon zie ik echter al de hoopvolle 
voortekenen van de naderende lente. 
Nieuwe knoppen aan bomen en struiken 
zijn duidelijk zichtbaar. Bolgewassen 
steken hun kopjes al boven de aarde.
En veel meer dan alle “knutsels” en 
“kunstels” zijn dit toch de dingen die 
voor ons dit plekje zo dierbaar maken. 

Van de Redactie

‘van de voorzitter’
een jaar met rommel

Natuurlijk hadden zaken anders kunnen 
gaan, maar je raakt er wel een beetje aan 
gewend dat dingen lopen zoals ze lopen. 
Succesverhalen zijn er zeker. Denk maar 
eens aan dat mooie spektakel ‘water en 
vuur’. 
De meest in het oog springende zaak die 
beter gekund had is vanzelfsprekend de 
aanpak van de Kop van de Plantage. De 
gemeente maakte midden vorig jaar een 
snelle start en liet de zaak daarna liggen. 
totdat er een nieuwe projectleider werd 
aangesteld. Ik krijg een beetje het gevoel 
dat we weer terug bij af zijn. Dat de ge-
hele inventarisatie nog eens dunnetjes is 
overgedaan en dat we dus nog maar een 
jaar hebben om een ontwerp te maken 
en de uitvoering te doen. Nu is de aan-
pak best ingewikkeld. er zijn meer spelers 
dan alleen wij. Denk maar eens aan de 

gevoeligheden rond het oorlogsmonu-
ment. voor sommigen is de verplaatsing 
hiervan onbespreekbaar. en dat is best 
lastig wanneer je tot de conclusie komt 
dat de huidige plek echt niet de allerbes-
te plek is. voor de projectleider dus een 
schone taak om de grootste tegenstan-
ders van verplaatsing te overtuigen. wij 
zijn dit overigens niet. wij kunnen ons 
voorstellen dat een plek iets verder van 
de gerrit verboonstraat een betere plek 
kan zijn. maar ook voor ons geldt dat het 
monument vanaf de doorgaande weg 
goed zichtbaar moet blijven. 
en dan is er nog de discussie rond de 
muziektent. Inmiddels is duidelijk dat 
dit bouwwerk geen cultuurhistorische 
waarde heeft. Dus afbreken kan. maar 
bouw je dan iets nieuws terug of besluit 
je helemaal geen bouwwerken meer in 

de jaarwisseling hebben we net achter de rug. Al met al lijkt het dit jaar 
te zijn meegevallen. terugkijkend op het afgelopen jaar mogen we toch 
wel zeggen dat het voor de plantage een goed jaar is geweest.

het park te plaatsen. een middenweg kan 
zijn om ruimte te reserveren zodat het 
later altijd nog mogelijk is een of ander 
paviljoen in het park te plaatsen. Het lijkt 
me een ingewikkeld onderwerp waarbij 
je niet over een nacht ijs kunt gaan. en al 
pratend over ijs denk ik aan water. en wa-
ter heeft voor mij de associatie met een 
fontein. Is daar misschien nog plek voor 
in het ontwerp? 
want zoals gezegd, we gaan nog ont-
werpen. en daarna aanleggen. en dat al-
lemaal in dit jaar, omdat De pot met geld 
waar dit project deels uit wordt betaald, 
dit jaar moet worden opgemaakt. 
Nu zal men toch wel kunnen uitlopen 
in het volgende jaar. een zekerheid heb-
ben we wat dat betreft. De renovatie van 
de Kop van de Plantage is in ieder geval 
uiterlijk in april 2010 gereed. want op 4 
mei moet het er namelijk weer netjes bij-
liggen.

Edwin Westenberg

Het is leuk om er op deze manier aan herin-
nerd te worden dat we ons weer gaan voor-
bereiden op  een seizoen vol met vrolijkheid 
en levendigheid. En ook op een nieuwe 
periode waarin vogels van velerlei pluimage 
onze voortuin aan zullen doen om hun 
zomer, en onvermijdelijk de onze, luister bij 
te zetten. Vaak leuke bezoekjes, gezellige 
bezoekjes of verrassende bezoekjes. Maar 
ook lastige bezoekjes, irritante bezoekjes, 
vernielzuchtige en zeer luidruchtige visites, 
en bezoekers die je liever ziet gaan dan 
komen. Al deze bezoekers worden dan weer 
door uw redactie gespot en hun activiteiten 
worden voor u van commentaar voorzien. 
Ik zelf zal me daar voorlopig niet meer mee 
bezig houden
Ik sta mijn plaats in de redactie af aan 
Floor van Ochten.
Daarom wil ik vanaf deze plaats alle trouwe 

lezers heel hartelijk danken voor hun aan-
dacht, hun medewerking en hun steeds 
weer opbeurende kritiek. Met heel veel 
plezier heb ik de belevenissen in de buurt  
en de gesprekken met onze buurtgenoten 
voor u op papier gezet. Floor en haar 
redactiegenoten wens ik veel plezier en 
succes.
Wij komen elkaar vast weer ergens tegen.

En… let u nog even op het kleine gele 
helikoptertje dat vanaf de vorige Planta-
gekrant tot deze uitgave, volledig de weg 
kwijt was geraakt op onze digitale snel-
weg. Net op tijd voor deze uitgave hebben 
we het nog kunnen oppikken. Vandaar 
…zodat u weet dat het niet slechts een 
hersenspinsel  was.

Marja Maliepaard    
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... Winter in en om de Plantage
(vervolg van omslag)

seconden, hetgeen voor de spuiter niet 
erg motiverend werkt om het nog eens 
te doen.
De volgende parkschouw vindt plaats 
in juni 2009, als u mee wilt lopen of 
punten van aandacht heeft geef dit dan 
door aan gabriëlle, rob of Huib.

Mysterieuze bOOMstrOnKen.

misschien heeft u gezien dat vanaf april 
2008 ter hoogte van tuinlaan 56 plot-
seling twee boomstronken in het gazon 
zijn verschenen, terwijl daar voorheen 
geen bomen stonden. een soort van 
aprilgrap van een boomanarchist uit 

onze buurt. De stamschijven (want dat 
zijn het) hebben diverse passanten zich 
vertwijfeld doen afvragen of zij zo kip-
pig waren dat ze nooit een woudreus 
op die plaats hadden zien staan. Zelfs 
professionals trapten erin, want de on-
derhoudsploeg van IraDO heeft eind 
december geprobeerd met een stob-
benfrees de schijf weg te frezen, vandaar 
dat je nu nog één stobbe en een berg 
grond ziet liggen. benieuwd of ze bin-
nenkort een vervangende boom komen 
planten. Zo heb je nog eens lol van een 
1 april grap! .

HAnging bAsKets 2009

afgelopen zomer hebben we allemaal 
kunnen genieten van de bloemenzeeën 
aan de lantaarnpalen. Deze jaarlijkse 

actie zou niet kunnen bestaan als niet 
vele bewoners hieraan hun steentje 
bijdragen!
Doch ook de financiele bijdragen van 
diverse bedrijven uit onze buurt is hier-
voor onmisbaar. In 2008 hebben de 
volgende bedrijven hiervoor geld “in 
de bloembak” gebracht: makelaardij 
wassenaar, van Stigt thans assuran-
tiën, aannemersbedrijf Schepers, Ont-
werpstudio de Plantage en Zadkine. alle 
gulle gevers willen wij hierbij nog eens 
bedanken voor hun bijdrage!
binnenkort zullen wij u middels een 
briefje in uw brievenbus weer vragen 
mee te doen. De Plantage zal in 2009 
weer bloeien als u allen weer meewerkt!

Huib Sneep

Maandagmiddag 19 januari 2009
Net zoals iedere middag gaat mevrouw 
wieringa in haar luie stoel zitten, om een 
lekker dutje te doen. Ze schrikt op van 
geklop op het raam in de voorkamer.
Nog herstellend van een valpartij op de 
appelmarktburg loopt ze voorzichtig 
naar de voordeur en doet de deur open. 
voor haar staat een man tussen 25-35 
jaar met een oranje veiligheidsjas aan. 
Hij vertelt haar dat hij op nummer 28 
woont en dat hij zijn sleutels en porte-
monnee op tafel heeft laten liggen. een 
eindje verder staat zijn auto (met iets 
van ‘wegenbouw’ erop) die stationnair 
draait. Hij vraagt haar of ze ook diesel 
heeft. maar nee, dat heeft mevrouw 
wieringa natuurlijk niet. (Ze heeft zelfs 
haar auto een aantal jaren geleden al 
weggedaan omdat ze, zoals ze zelf ver-
klaart, ‘een gevaar op de weg werd’.)
De man vraagt dan of ze misschien 10 
of 20 euro voor hem heeft. Nog steeds 
niets vermoedend loopt mevrouw wie-
ringa terug haar huis in, de voordeur 
open latend.
Ze pakt 20 euro uit haar portemonnee 
en loopt terug naar de voordeur. De 
man staat nog steeds voor de deur. Ze 

geeft hem de 20 euro en de man belooft 
haar dat ze het terug krijgt.
Daarna gaat de man weg en gaat ze 
weer naar binnen.

21 januari 2009
mevrouw wieringa heeft haar 20 euro 
nog steeds niet terug. achteraf bedenkt 
ze zich dat het ook heel anders had kun-
nen aflopen. Ze heeft na het vertrek van 
de man, die zo betrouwbaar op haar 
overkwam, in haar huis rondgekeken of 
ze iets miste. Ze woont namelijk op de 
begane grond dus de man had zó haar 
huis in kunnen lopen toen zij op zoek 
ging naar haar portemonnee. maar 
gelukkig ontbreekt er niets. wat nader 
speurwerk brengt ook aan het licht dat 
de man zeker niet op tuinlaan 28 woont, 
zoals hij beweerde.
volgens bovenbuurman ruud is ze be-
drogen door een oplichter en zal ze die 
20 euro nooit meer terugzien! 

Om te zorgen dat ongewenste gasten 
aan de goede kant van de voordeur 
blijven, monteert haart kleinzoon bin-
nenkort een ketting op de voordeur. een 
gewaarschuwd mens, telt voor twee!

té goed van vertrouwen……
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Op 20 december was weer de jaarlijkse traditionele kerstborrel 
van de plantage.

Heel wat mensen hadden zich verzameld bij de, voor deze gelegenheid, 
opgezette tent vlak bij de kerstboom, die dit jaar weer gehéél verlicht 
was.
er hing een ontspannen sfeer en er werd gezellig gepraat rondom de 
vuurkorven. er werden oliebollen gegeten, glühwijn of warme chocolade-
melk gedronken en om het af te maken speelde annelies Prins sfeervolle 
christmas carols op haar accordeon.
Hierbij wil ik het bestuur bedanken voor de perfecte organisatie van deze 
kerstborrel.

Floor van Ochten

Kerstborrel 2008
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even voorstellen:
een nieuw redactielid  als 
opvolgster van Marja Maliepaard

Sinds augustus 2007 bewoont 
floor van Ochten met haar man 
Sander , dochters emy (9 jaar) 
en rosa (7 jaar) en hond Jopie 
het pand Lange Nieuwstraat 
147.  vanuit het park bezien zie 
je deze donkere dagen  flonke-
rende lichtjes als ware het ster-
ren  in hun eetkamer schitteren! 
terwijl ze nu genieten van de ijs-
pret die het vele water rondom 

en in Schiedam   biedt, was het even wennen in deze voor hen 
nieuwe stad.  voordat ze via een vakantiepark in Hellevoetsluis 
hun  intrek in hun Schiedamse huis namen, woonden ze maar 
liefst 3 ½ jaren in  brazilië. een heel andere cultuur natuurlijk. 
Zij spreken allen een aardig woordje Portugees en houden het 
een beetje bij met hun braziliaanse huishoudelijke hulp. 

floors wieg stond in wageningen, die van Sander in Doe-
tinchem. floor heeft de fysiotherapie-opleiding gevolgd. Ze 
woonden geruime tijd in arnhem waar beide dochters zijn 
geboren. floor  had  een fysiotherapie-praktijk in het nabij 
gelegen velp. Ze heeft ook step-aorobic-les gegeven.

Sanders werk voor Stork bracht hen naar brazilië. Inmiddels is  
de gustoweg in rotterdam bij NSD b.v., Nederlandse Speciaal 
Drukkerij, zijn werkplek. een fileprobleem kent hij niet! 
toen ze neerstreken in Schiedam vielen ze gelijk met hun neus 
in de boter; de bbQ in de Plantage waardoor ze gelijk veel 
Plantage-bewoners hebben ontmoet. 
Ze genieten van het historische centrum en onze aangren-
zende  Plantage . 

een heel verschil met arnhem en brazilë is de direktheid  en 
de hardheid van de mensen. veel lelijke woorden schallen 
door de straten, gevloek en getier is van alledag. 

floor heeft vele hobbies en is erg actief. Ze is vrijwilligster 
bij de teerstoof, volgt op dit moment een opleiding visagie/
make-up artist in rotterdam en moet op 27 januari a.s. 
examen doen in Decoratieve Hairstyling.  Ze houdt van lekker 
eten, sporten in de sportschool en reizen. 
floors schrijfdebuut voor de Plantage-krant was haar verslag 
van het water & vuurspektakel afgelopen september  waar-
van  zij zelf ook deel uitmaakte van de organisatie. vervolgens 
werd ze gevraagd als redactie-lid en wij  verheugen ons nu 
op een verdere gezellige en vruchtvolle samenwerking om 
steeds weer een leuke Plantage-krant voor de lezers te kunnen 
aanbieden.

Namens de redactie,
Ireen Visée 
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Christa van Dijk

Lange Nieuwstraat 15b
3111 AC Schiedam
Tel. 010 - 223 5563
Mob. 06 - 1277 1274

Pedicure

Diabetische- en

Reumatische

        Voet



KrantPlantagejAnuAri  2009 7

Het was toch al te bar. Onze Kerstborrel, dit jaar hoog en droog in 
partytent met vloerplanken, zodat ook de voetjes comfortabel konden 
staan, begon met een ontluisterende ervaring voor de sterke armen 
die genoemde tent hebben opgezet. 

Het gazon, qua lengte keurig bijgehouden 
maar wel wat zompig van de regen, 
bleek een waar hondenpoepmijnenveld. 
Onvermijdelijk was het om er in te 
gaan staan, zowel in het veld als in 
de poep. Niet alleen schoenprofielen 
raakten ermee gevuld, ook broeken, 
shirt en handen van de sterke armen 
waren besmeurd met de leftovers van 
andermans dierenvriendschap en wel 
zodanig dat er snel schone pakken 
moetsen worden aangetrokken. 

In New York (eigen waarneming) deelt 
men ferme boetes uit aan degene die 
het in zijn hoofd haalt om de poep van 
zijn huisdier te laten slingeren. Hadden 
wij ook maar zo’n systeem! 
Hondenbelasting betalen ontslaat 
niemand van de plicht om de openbare 
ruimte schoon en vrij van uitwerpselen 
te houden. en geloof me, het zijn 
echt niet alleen mensen van buiten de 
Plantage die hun beestje hier vrijelijk 
laten schijten, om het zo maar eens bij 
de naam te noemen. met riant uitzicht 
op de hondenuitlaatstrook en een deel 
van het park kan ik dat rustig stellen. 

Wildpoepen is en blijft onhygiënisch, 
onesthetisch en asociaal. 

binnenkort is er een schouw van 
het park, dan zal ik de kwestie maar 
weer eens bij de ONS aankaarten. 
verbodsborden helpen kennelijk niet, 
gehandhaafd wordt er niet, dan is het 
plaatsen van paaltjes met plastic zakjes 
en een appél op de goede manieren van 
alle hondebezitters misschien nog een 
laatste redmiddel. 
volgend jaar geen poep en zopie meer, 
maar borrelen in een fijn schoon park? 
Laten we het gewoon eens proberen!

Gabriëlle Kok

poep en zopie

Melden van zaken
 op gebied van 

onderhoud 
plantage 

Heeft U een melding op het gebied 
van onderhoud door de gemeente?

meld dit aan dhr. Leon verzijden 
via e-mail:

lsm.verzijden@schiedam.nl
graag een cc-bericht aan:

 secretariaat@plantagebewoners.nl
 

Met elkaar 
verantwoordelijk voor 
het behoud van een 

mooie Plantage!

New York

Malta
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ergens in het najaar van 2008, de bomen goeddeels 
ontbladerd en een gure wind die de zonnestralen di-
rect afkoelt, rijd ik, vergezeld van egbert, naar den 
bommel om Michel snoep en joost Kalkhoven in actie 
te zien. daar, op de zuid Holandse eilanden, achter 
op het erf van een oude boerderij,  wordt destinati-
on suprême in elkaar gelast en geschroefd, het beeld 
dat de hemelboom in de plantage zal opsieren. 

michel bedacht het, Joost voert het uit, op zijn beurt weer ge-
holpen door michel. De ronde ribbenkast, de neus, staart en 
vleugels zijn met zorg en liefde op maat gemaakt bij Skipshel-
ling I. blom te Hindeloopen (www.blomaak.nl)  Scheepsbou-
wers weten wat het is, staal ronden, vooral op grote schaal. 
een vak apart. Nu hebben zij dan zorg gedragen voor dit me-
canobouwwerk, weer eens iets anders. 
Over grote schaal gesproken, als we romp en staartstuk, ge-
deeltelijk in elkaar gezet, zien liggen houden we even de adem 
is. wat is ie groot! bijna 7 meter lang en ruim 7 meter breed. 
en wat is het frame ingenieus uitgedacht! tot nu toe past al-
les prachtig in elkaar, zegt michel terwijl Joost tevreden door 
blijft schroeven en lassen. Ze hebben er plezier in, die twee.
als het goed is ligt Destination Suprême er ruim voor het einde 
van 2008. weliswaar met een lange aanloop maar evengoed 
met, naar het zich laat aanzien, een indrukwekkend resultaat.

als michel en Joost een dikke maand later aan het klussen slaan 
in het park is het guur, valt er regen en soms natte sneeuw.
De mannen echter laten zich door het winterweer niet uit het 
veld slaan en werken zich vakkundig warm. vooral het graven 
van de sleuven voor het leggen van de fundering vraagt iets 
van de spieren, maar gebeurt zo te zien met onverminderd 
enthousiasme. 
Het is aanstekelijk. Ik zie, nu de heren vliegtuigbouwers in de 
Plantage zelf bezig zijn, dat de afmeting in goede verhouding 
is met de hemelboom. Het vliegtuig is weliswaar groot maar 
de transparantie maakt het niet-kolossaal noch dominant. Het 
mag begroeid raken, er mag iets mee gebeuren. De boom zelf 
groeit uiteraard door en zal op den duur  het vliegtuig, oud en 
verweerd, weer ontmantelen. Of vergoeien boom en beeld? 
De tijd zal het leren. 
Huib Sneep, die we ook voor dit verhaal niet mogen missen, 
houdt de het welzijn van de boom in de gaten en geeft aan-
wijzigen voor verbetering. Dat er een mooi werk naar De Plan-
tage komt is de media evenmin ontgaan. michel wordt tijdens 
het werk in uitvoering geïnterviewd voor radio rijnmond, net 
als de onverwacht aangeschoten Kirstain Houweling. Deze 
mede-initiatiefneemster voor de komst van Destination Su-
prême  spreekt uiteraard een goed woord voor het werk.

In een opgewekt artikel in het algemeen Dagblad wordt van 
‘ons’ park gerept als van een “beeldenpark”. Dat doet mij niet 

per se genoegen, hoewel het als compliment is bedoeld ( “het 
mooiste beeldenpark van Schiedam”, staat er letterlijk). mij 
bekoren het groen, de bomen, de vogels en de bijzondere 
rust die van dat alles uitgaat. Dat kunst daarop een waarde-
volle aanvulling kan zijn, helemaal wanneer het in harmonie 
met de omgeving wordt gemaakt, staat voor mij buiten kijf. 
Ik denk dan aan de ongeëvenaarde sculpturen van de grote 
beeldhouwer Henry moore. van hem zijn de woorden: “the 
thing is that sculpture gains by finding a setting that suits its 
mood, and when that happens, there is gain for both sculp-
ture and setting.” 
Dat gelukkige huwelijk tussen landschap en kunstwerk treffen 
we hier. Het speelse vliegtuig van michel Snoep en de Hemel-
boom appelleren beide aan het kind in mij, dat graag in bo-
men zat en vaak van vliegen droomde. een boom kan om in 
te klimmen zijn, om in te wonen zelfs, het kunstwerk kan een 
opstap zijn naar een droom. Het zal ongetwijfeld ook minder 
vrolijke gedachten teweeg brengen, zo’n neergestort vlieg-
tuig, de link met de tweede wereldoorlog is al gauw gelegd. 

Het is nu eenmaal aan de kijker te ervaren. wat die ervaring 
ook moge zijn, als Destination Suprême de zinnen verzet en 
de verbeelding prikkelt mag van een geslaagd project worden 
gesproken. en nu dan weer volop focussen op het groen in 
het park, dat net als de prachtige beelden de aandacht ver-
dient van alle gebruikers, beheerders en omwonenden.

De feestelijke officiële onthulling van Destination Suprême zal 
naar verwachting in het voorjaar plaatsvinden, u hoort daar 
zeker van. 

Gabriëlle Kok

destination suprême
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sinds 1 juni 2008 ben ik in dienst bij de gemeente 
schiedam als wijkprocesmanager. in eerste instantie 
voor spaland/sveaparken, daarna ook voor Woud-
hoek. sinds 1 januari 2009 ben ik Hüseyin Kalyoncu 
opgevolgd als wijkprocesmanager voor zuid.

Ik ben 48 jaar, getrouwd en heb één dochter.
Hoewel woonachtig in rotterdam, heb ik een band met Schie-
dam. mijn vader is er geboren en getogen. mijn opa, alex 
Kreuger, had jaren een banketbakkerij op de broersvest. De 
ouderen onder u weten dat misschien nog. Jarenlang kwam ik 
regelmatig bij mijn opa en oma. Ze woonden in wat toen nog 
‘de Hema-flat’ heette. Omdat mijn vader een leuk arnhems 
meisje leerde kennen en persé een eigen banketbakkerij wilde 
beginnen liggen mijn wortels  in het oosten van het land. ge-
boren in arnhem, opgegroeid in Doesburg, op school gegaan 
in Doetinchem en gestudeerd in Nijmegen. Sinds 1987 woon 
ik echter in rotterdam. met deze baan in Schiedam is de cirkel 
nu helemaal rond.
 
Zoals iedereen heb ik ook een aantal passies en 
‘afwijkingen’. bij mij liggen die vooral op het terrein 
van dieren en natuur. Ik ben met veel plezier voorzitter 
van de vereniging vrienden van blijdorp. Dé fanclub 
van Diergaarde blijdorp. we hebben circa 6000 leden 
(en kunnen altijd meer leden gebruiken). De leden en 
onze vrijwilligers (die bijvoorbeeld de vriendenwinkels 
draaien in blijdorp) maken het mogelijk dat wij financieel 
bijdragen aan het nog mooier maken van de Diergaarde. 
verder probeer ik zo vaak als mogelijk te genieten van 
de afrikaanse natuur. voor mij gaat er niets boven het 
rondrijden tussen de afrikaanse dieren. Zet mij bij een 
groep olifanten en ik ben gelukkig.
Ik heb het erg naar mijn zin als wijkprocesmanager. Het 
is een gevarieerde baan. Je bent bezig met zowel de 
alledaagse zaken als met ontwikkelingen en processen 
voor de lange termijn en je hebt direct contact met de 
mensen waarom het gaat, de bewoners. Natuurlijk ben ik 
mij goed bewust van de grenzen van mijn mogelijkheden. 
Sommige zaken zijn nu eenmaal gecompliceerder dan 
gewenst. Desalniettemin verwacht ik van meerwaarde te 
kunnen zijn voor de wijk en haar bewoners.
 Ik zie mijzelf als een soort tussenpersoon. Natuurlijk ben 
ik dienst van de gemeente, maar ik zie mijzelf toch als 
een soort vooruitgeschoven post van de bewoners. Ik 
zal niet altijd direct op al u vragen kunnen geven, maar 
ik zal in ieder geval mijn uiterste best doen. eén hoofd, 
twee handen. U kunt mij in ieder geval altijd benaderen. 
geen vraag is teveel. Ik ben me druk aan het inlezen. Dus 
excuses als ik even iets niet weet.
Ik ben al met een paar mensen de wijk door geweest. 
Ik vind het een leuke, gevarieerde wijk, met winkels, 

nieuwe wijkprocesmanager 
Marcel Kreuger stelt zich voor

bedrijven, pleinen en mooie 
stukken groen langs het 
water. Iedereen zegt dat Zuid 
heel anders is dan de andere 
wijken van Schiedam. Ook 
wordt mij elke keer gezegd 
dat de mensen het hart op de tong hebben. Dat is geen punt. 
Ik ben niet van suiker. Het is een deel van mijn taak om uw 
boosheid aan te horen en er wat mee te doen. maar ik ga er 
van uit dat we het netjes houden. Zoals een mooi Nederlands 
spreekwoord zegt: “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat 
ook een ander niet”.
 
Ik heb er zin in en hoop dat ik veel voor u kan betekenen.
en… Ik ben van plan om zeker enkele jaren te blijven!
 
Met vriendelijke groet,
Marcel Kreuger
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Om jullie allen een goed, gezellig en vo o r a l 
gezond 2009 te wensen, deze keer 
een speciale  “gluren in de pan” van 
verschillende buren. 
Al jaren hebben wij, zoals verschil-
lende anderen “in de plantage”, 
“een groentenpakket”. elke woens-
dag halen wij al weer enige tijd bij 
bakker’s fruithandel op het ru-
bensplein, ons pakket dat wordt 
verzorgd door boerderij landzicht 
in strijen. 
 
De groenten die wij krijgen volgen de 
seizoenen. In deze tijd betekent dat ko-
len, in soorten en maten, spruitjes en 
selderijknollen. maar gelukkig (voor 
mij, want ik ben niet zo’n fan van win-
tergroenten) ook bijvoorbeeld schor-
seneren, pastinaken, sla en heerlijke 
bloemkool. 

elke week zit er een a4tje met recepten bij de groenten. een 
willekeurig gekozen voorbeeld: salade met peer en blauwe 
kaas (probeer ik vanavond), ovenschotel met spruitjes en gei-
tenkaas, bloemkool – gehaktschotel, courgette – pestosoep 
(heerlijk) en linzen met ratatouille. De recepten sluiten aan bij 
de groenten in het pakket.

als mooi groen trekje worden de groenten geleverd in een 
krat dat kan je zo overladen in je eigen boodschappentas. De 
meeste mensen komen hun pakket op de fiets of lopend ha-
len. Ik moet bekennen dat wij meestal even met de auto langs 
rijden. Niet zo mooi groen dus.

wij hebben naast het “groenten”  ook een fruitpakket met on-
der andere de heerlijkste appels en peren. Zoals te verwach-
ten van een biologisch pakket zijn niet alle appels en peren 
gelijk van vorm en grootte maar ze smaken fantastisch. wij 
krijgen ook vaak “oude” rassen. Het fruit krijg je in een bruin 
papieren zakje.
wij zijn, als vele gebruikers heel tevreden met ons pakket, al 
jaren. misschien een goed voornemen voor dit nieuwe jaar?             
voor dié lezers die zich eerder in dit stukje afvroegen wat 
“pastinaken” ook alweer zijn voeg ik een recept uit de volks-
krant van 12 januari toe.

als je meer informatie wilt over het groentenpakket: 
tel: (078) 674 3151, of email: info@groenteabonnement.nl

Marianne de Wit

plantagebewoonster in het nieuws!

Nathalie Hendriks van de Lange Nieuwstraat

zoekt u huishoudelijk hulp?
wij zijn een ouder echtpaar en we hebben er plezier in om 
in mooie huizen, met zorg, huishoudelijk werk te doen. 
behalve een wekelijkse schoonmaakbeurt (volgens uw 
wensen) willen wij ook op uw huis, tuin en/of dieren pas-
sen. wij hebben goede referenties. tel: (010) 4715011

gluren in de pan van de buren!
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parkrand te plaatsen of te 
kiezen voor half verdiepte 
containers die boven de 
leidingen kunnen worden 
geplaatst. 

verder bestaat de moge-
lijkheid minicontainers 
te gebruiken waardoor onder-
grondse containers overbodig 
worden. voorwaarde hiervoor is 
wel dat iedere gebruiker ruimte 
moet hebben om de minicontainer 
op eigen terrein te plaatsen. 
Na bestudering van de kaart lijkt 
ons dat voor een groot gedeelte 
van de tuinlaan haalbaar. vraag is 
of u als bewoner hiertoe ook bereid bent. 
Dus, laat ons weten of u gelegenheid hebt een minicontainer 
op eigen terrein te plaatsen en deze via poort of achterom 
naar de openbare weg te rijden. 
Uw reacties kunnen worden verstuurd naar het secretariaat 
(secretariaat@plantagebewoners.nl)

Rob Wassenaar

nadat de gemeente schiedam in 2004 is begonnen 
met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers is 
inmiddels het centrum van schiedam aan de beurt. 

De overlast van meeuwen en de arbo eisen maken het plaat-
sen van ondergrondse containers noodzakelijk. Op 15 januari 
werd het bestuur door wilco Urgert van de gemeente Schie-
dam bijgepraat over de voorwaarden en mogelijkheden voor 
ondergrondse afval containers in de Plantage.

- allereerst mag de afstand tot een container maximaal 75 
meter bedragen. eenmalig kan ontheffing worden verleend 
voor een afstand van maximaal 125 meter.

- 1 container heeft een capaciteit voor 35 huishoudens.
- De vuilniswagens die de containers komen legen hebben 

een reikwijdte van 7 meter en moeten zonder gevaarlijke 
situaties (dus niet over auto’s heen) de containers kunnen 
takelen.

- er moet rekening worden gehouden met de constructie/ 
fundering van omliggende panden.

- en tot slot, er moet rekening worden gehouden met de lig-
ging van ondergrondse leidingen. rond de Plantage lopen 
bijvoorbeeld al 15 verschillende soorten leidingen.

rekening houdend met deze voorwaarden blijkt het mogelijk 
aan de Lange Nieuwstraat een aantal geschikte plaatsen te 
vinden. 
De kabels en leidingen die door, of misschien beter onder 
de tuinlaan lopen zorgen echter voor problemen. Problemen 
die kunnen worden voorkomen door de containers in de 

Ondergrondse 
afvalcontainers

plantagebewoner in het nieuws!

        aldo Hoeben van de Lange Nieuwstraat
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Nèteenhaartje
betervoor
dames... èn
herennatuurlijk

G.Verboonstraat 6 Schiedam (010)4733650

Oranjestraat 10-2, 3111 AP Schiedam
Tel. (010) 426 59 97, Fax (010) 246 70 90

Korte Singelstraat 14
3112 GB Schiedam

Tel. (010) 4.734.734

• Bemiddeling bij aan- en verkoop
onroerende goederen

• Beëdigd taxateur onroerende
zaken (lid RvT)

• Financieringen
• Beheer onroerend goed
• Verhuur bedrijfsruimte

van der Laan
makelaardij
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Als volgt
2008 - 2009

stress effect in het lichaam teweeg brengt. Zo’n knal doet echt 
iets met je en ik zie het met name bij de kinderen. 
Verplaats je dan nu eens even in de schoenen van iemand in de 
oorlogsgebieden, daar zijn dit soort knallen en ontploffingen 
geen uitzondering en gebeuren het hele jaar door. Vreselijk dat 
je daar naar moet luisteren, ongewild krijg je deze informatie 
binnen, daar vraag je niet om, daar vraagt niemand om!

Onze jaarwisseling vond plaats in een klein plaatsje vlak bij Barce-
lona, tijdstip 21:30, taart en een grote fles Cava. Kinderen vonden 
het wel raar dat we elkaar geen gelukkig nieuw jaar wensten en 
kwamen er achter dat we de boel aan het flessen waren. 
00:00 : geen youp, geen koude, geen vuurwerk, sowieso geen 
knallen in de aanloop er naar toe, lekker rustig dacht ik nog, 
geen stress gevoel door knallen, niet elke keer te worden opge-
schrikt door een ontploffing die je niet verwacht, lekker rustig, 
lekker vredig.

Voor iedereen gelukkig nieuw haar
Peter van Galen

Allereerst voor iedereen een gezond en muzikaal 2009. Raar 
eigenlijk muzikaal?
Je zou denken kaal, dat is karig, kaal staat voor weinig haar, 
maar in deze context staat het voor veel muziek, een overvloed, 
rijkdom en voorspoed. Ja dat zou je niet zeggen…..alle kredieten 
op een stokje. Het wordt een boeiend jaar. Geloof me, alles zal 
recht kome.  Zoals vaker is de media zo heftig in zijn bewerin-
gen dat het nu ook los zal lopen.  Zo niet, dan mag u me er op 
aan spreken, maar ik blijf geloven in de positieve kanten van 
dit leven. Ik hoop dat iedereen zijn vingers nog heeft en dat de 
trommelvliezen niet al te veel te verduren hebben gekregen. Ik 
heb niets tegen vuurwerk, maar zoals het in Nederland wordt 
gebruikt staat me toch een beetje tegen. In de aanloop naar oud 
jaar werden we iedere avond omgeschrikt door een wezenloos 
harde knal in het park. Ik weet niet wat ze gebruiken of wat ze 
opblazen, maar het is geen prettige ervaring. Vuurwerk tijdens 
NYE, leuk hoor, alleen wat doet het nou met je?

De trillingen van zo’n knal komen binnen via het oor en geven 
een reactie via de zenuwen naar de hersenen wat weer een 

redactie: 1. Het redigeren; het opstellen van een stuk; aan de redactie 
van deze Plantagekrant (PK) hebben wij allen deelgenomen.

2. Inkleding, vorm waarin een gedach-
te onder woorden gebracht wordt; de 
redactie van dit schrijven bij de redactie-
foto kost heel wat  hoofdbreken naast de 
vele andere taken van vandaag….
3. De gezamenlijke redacteuren, raad 
van opstellers; de redacteuren van de 
PK zijn; Op 1 uur Kymia Kazemi. Zij maakt 
van alle ingekomen kopij uiteindelijk een 
fraaie PK. Op 3 uur Marianne de Wit, niet 
alleen een schrijverstalent maar ook cu-
linair is zij een ster. Op 5 uur Floor van 
Ochten, onze nieuwe aanwinst. Op 7 uur 
Ireen Visée, draait nu al weer 2 jaren mee 
en verspreidt de krant aan de tuinlaan-
zijde. Op 9 uur de enige man in het ge-
zelschap, Egbert Vennema; met ‘de bosjes-
man’ telt hij minstens voor 2! Op 11 uur, 
last but not least, Desirée Wassenaar, niet 
officieel maar toch... is ze onze voorzitster 
en secretaresse ineen. Zeer accuraat weet 
ze ons steeds te melden wie welke taak 
heeft in de PK-editie . bovendien bezorgt 
zij de krant aan de Lange Niewstraat-zijde.

Nu U met de informatie ons niet meer mis 
kunt lopen verwachten wij de volgende 
PK-editie overspoeld te worden door al-
lerlei kopij: de plantagekrant door 
ons allen, voor ons allen!Foto: Aldo Hoeben
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pAn-tage: 
Wat kookt de plantage-bewoner?

Herinrichting 
kop van de plantage
Ongeveer een jaar geleden hebben we ons gebogen 
over de mogelijke ontwikkelingen bij de kop van de 
plantage. 

In juni van 2008 heeft dit geresulteerd in een bijeenkomst in 
de bibliotheek. recent werd het bestuur van de belangen en 
bewonersvereniging bijgepraat door de heer Dirk verhoeven, 
de nieuwe projectleider. 
Kort samengevat komt het erop neer dat Dirk opnieuw is be-
gonnen en na gesprekken met belanghebbenden verder aan 
de slag zal gaan. 
De herinrichting moet er voor zorgen dat de kop wordt ver-
bonden met de rest van het park. In verband met het mogelijk 
verdwijnen van een aantal parkeerplaatsen zal een onderzoek 
worden verricht naar de parkeerdruk. 
Ook wordt een onderzoek verricht naar de architectonische 
waarde van de muziekkoepel. Na inventarisatie van de ver-
schillende standpunten wordt gestreefd naar een bijeenkomst 
eind februari/begin maart om het schetsontwerp te bespre-
ken. Ook op de komende ledenvergadering van de Plantage 
zal dit onderwerp uiteraard op de agenda staan. 
Houd uw brievenbus voor de uitnodiging voor deze 
vergadering dus in de gaten!! wanneer alles verloopt 
volgens planning kunnen de werkzaamheden in de tweede 
helft van 2009 worden uitgevoerd.

Rob Wassenaar

een nieuw jaar is begonnen, goede voornemens zijn 
gemaakt. de kranten staan er vol van. diëten is uit in 
2009 maar een gezond gewicht blijft onverminderd 
belangrijk en afvallen is daarom het voornaamste 
voornemen.  Afvallen lukt het best door op je voeding 
te letten en minimaal 30 minuten per dag goed te 
bewegen. 

een simpel voorbeeld; als je niet overal maar mayonaise bij 
eet scheelt dat al gauw 3 kilo in een jaar tijd ! 

als redactie zijn we benieuwd wat de Plantage-bewoner zoal 
op tafel zet. een ieder heeft wel zijn/haar favoriete recept. en 
zo ontstond het idee voor deze nieuwe rubriek! 

Sander van Ochten, de ega van ons nieuwe redactielid floor, 
bijt de spits af. Hij is bij hen thuis de kok in het weekend en als 
er wat te vieren valt. Hij kookt graag voor veel mensen. Sinds 
hun jaren in brazilië zijn ze verknocht aan de bbQ. Sanders 
kookstijl is “puur natuur”, geen fratsen. Hij wil herkenbaar 
eten, het moet smaken naar wat het is. 

een van Sanders voorkeuren is het volgende menu;

voorgerecht                         
 Ijsbergsalade, zure haring in reepjes, parmezaanse kaas in 

krullen  met een dressing van witte balsamico-azijn en extra 
virgine olijfolie. 

Hoofdgerecht
Zeebaarsfilet met huid ingewreven met grof zeezout 10 min 
op de bbQ.
erbij gepofte roseval-aardappelen. Deze  bak je ongeschild 
eerst 5 minuten in de hete olie met grof gehakte knoflook, 
grof zeezout  en verse rozemarijn. vervolgens in een oven-
schaal voor 40 minuten de oven in op 175 ˚c. 
verder doe je op het bord een toef truffelmayonaise. Om te 
eten met de vis en/of de aardappel !  

nagerecht uit brazilië!            
vanille-ijs, een zoete papaya en naar eigen smaak crème de 
cassis in de blender mixen en klaar ben je. 

                                                                   
voor wie dit zelf wil gaan proeven; succes in de keuken/tuin 
en laat het je smaken! wil je zelf met je lievelingsrecept in 
deze rubriek, meld je aan bij de redactie! 

Ireen Visée

Zalm gevangen 

in de Nieuwe haven!

De water kwaliteit 

wordt steeds beter!?
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van Hattum
Interieurbouw
aannemer van timmerwerk
machinaal timmerbedrijf

Lange Nieuwstraat 59
3111 AE Schiedam
Telefoon 010 - 426 12 65
Telefax 010 - 426 42 50
Mobiel 06 527 33 135

SCHIEDAM

Lange Nieuwstraat 101, 3111 AE Schiedam
Telefoon (010) 426 31 53, fax (010) 426 2768
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  bestuur en Werkgroepen:
bestuur: strAAt telefOOn

edwin westenberg (voorzitter) Lange Nieuwstraat 197 e 4715951
Joke elenbaas (penningmeester) Lange Nieuwstraat 197 a 2735960
Hermine Hoogerboord (secretaris) Lange Nieuwstraat 109 b 3 2730097
vacant: 2e secretaris
gabriëlle Kok (alg. bestuurslid) tuinlaan 2 4264563
rob wassenaar (alg.bestuurslid) tuinlaan 88 2730932

redActie plAntAgeKrAnt:

Kymia Kazemi tuinlaan 10 a/b 4262553
Désirée wassenaar tuinlaan 88 2730932
floor van Ochten Lange Nieuwstraat 147 2730092
egbert vennema Plein eendragt  21 b 
Ireen visée tuinlaan 12 4262006
marianne de wit tuinlaan 96 4739213

Website en Web-beHeer

tessa Hoeben-Schlechtriem Lange Nieuwstraat 23 b 1 4267327
  
WerKgrOep pArKbeHeer:

Julia Snikkers Plein eendragt 13 4731539
Huib Sneep tuinlaan 58 4263177

WerKgrOep  tOeKOMst plAntAge 

gabriëlle Kok tuinlaan 2 4264563
anita v.d. berg tuinlaan 34 4734992
Han elskamp tuinlaan 40 4270639
Kirstain Houweling tuinlaan 58 4263177
marja Klink tuinlaan 102 4734004
bas maliepaard tuinlaan 74 4268064
Saskia berkhout tuinlaan 20 4731450 
mieke van Hattum Lange Nieuwstraat 59 a 4261265 
rob wassenaar tuinlaan 88 2730932
roel Schagen v. Leeuwen Lange Nieuwstraat 173 2732152
edwin westenberg Lange Nieuwstraat 197 e 4715951

Overige belAngrijKe telefOOnnuMMers:

bestratingsklachten   2082350
coördinator gemeente/Ons, dhr. e. Otterspeer 2465421
energie storingen  2621000
glasfabriek, dhr. J. brunt  4094634
groenvoorziening, dhr. chris Smit 4266600
geluidsoverlast / Milieuverontreiniging Dcmr meldkamer 4733333
Havendienst, dhr. P. Zuiddam (binnenvaartschepen) 6315301
Lichtblauwe brigade  2465485
politie wijkteam zuid, dhr cihankar Solmaz 09008844
reiniging, dhr. van der meer   6315234
stichting Woonplus, dhr. J. Jumelet 2045100
Wijkprojectmanager zuid, dhr. marcel Krueger 2465860

Colofon
De Plantagekrant is het informatie- en 

ledenblad van belangen- en bewo-
nersvereniging ‘De Plantage’ en ver-
schijnt viermaal per jaar. De inhoud 
geeft niet voetstoots de meningen/

standpunten van de vereniging en/of 
haar bestuur weer.

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

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 april 2009. Kopij graag uiterlijk 11 
april 2009 bij de redactie.

Belangen- en Bewonersvereniging 

de plantageDe parel van de Stad
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

Secretariaat: 
Lange Nieuwstraat 109 b3 - 3111 AE Schiedam

Tel (010) 273 0097
secretariaat@plantagebewoners.nl

www.plantagebewoners.nl

Plantage Planner
Activiteiten voor zover bekend 
bij het uitkomen van deze plan-
tagekrant:

April
2 20.00 uur Ledenvergadering

 (St. Jozef)



Door Emy 

Schaatsen

Hallo, ik ben Emy van Ochten en ik ben 9 jaar en woon 
aan de Lange Nieuwstraat. Op 9 en 10 januari ben ik gaan 

schaatsen op de Nieuwe Haven achter ons huis. 
Het was heel leuk. 

Mijn moeder had warme chocolademelk en gluhwijn gemaakt. 
Papa had een hele grote sneeuwschuiver gemaakt, waarmee 
hij een ij sbaan ging maken. Mijn hond Jopie is ook op het ij s 
geweest. Eerst vond hij het eng, maar later niet meer.
Mensen uit de Lange Nieuwstraat waren ook op het ij s. 

s’Avond s waren er lampjes en 
muziek. Jammer genoeg kunnen we 

nu niet meer schaatsen.

ijspret op de
nieuwe haven

de nieuwe Haven was dit weekend 
een mooi schaatstafereel. 

een uniek moment.

volgens roel Schagen van Leeuwen was de laatste 
keer 12 jaar geleden dat er geschaatst kon worden 
op de Nieuwe Haven. De vorst was toen nog wat 
strenger en kon er onder de bruggen door ge-
schaatst worden tot aan de Korte Haven en van 
de Korte Haven door naar de Lange Haven tot aan 
de brug van de Koemarkt.
Jong en oud waagden zich weer op de schaats dit 
weekend. er werden mooie ijsbaantjes gemaakt 
en er werd zelfs muziek gedraaid. een ouderwets 
tafereel.
Iedereen heeft er nog even snel van geprofiteerd, 
volgende week gaat het weer dooien en dan kun-
nen de schaatsten weer de kast in.

Floor van Ochten


