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Kersthappening !
		
den ontstoken.
De lampjes van de kerstboom wor
hapje en een drankje.
Dit vieren we natuurlijk met een
r
2 6 n ov e m b e r , 2 0.0 0 u u
Ledenvergadering
		
is uitgenodigd om
• Wethouder Maarten Groene
hting van de Kop
toelichting te geven op de herinric
van de Plantage.
van Impelen is
• Ook onze wijkagente Marijke
de aanpak van de
uitgenodig om uitleg te geven over
tage (met name
Plan
de
in
overlast door hangjongeren
bij de muziekkapel).
• Prijsuitreiking Hanging Baskets.

		

U komt toch ook!?

OPROEP:

worden? Mailt u
Wilt u ook tussentijds geïnformeerd
ewoners.nl.
dan naar: secretariaat @plantageb
den. Dit kost u
Mail ons ook als u graag lid wilt wor
niet voor te laten !
het
u
ft
slechts €10 per jaar. Daar hoe

Na een periode van relatieve rust werd onze muziekkapel
in augustus uitgekozen als verzamelplaats door een
groep jongeren. Sindsdien is het iedere avond een
komen en gaan van scooters, auto’s en bestelauto’s.
Zelfs lawine vuurpijlen werden afgeschoten! De ramen
staan te trillen in hun sponningen.
We wonen in het centrum met regelmatig langskomend uitgaanspubliek, dus we zijn wel wat gewend. Maar dit gaat te ver. Ramen
moeten nu dicht omdat je elkaar binnen niet kunt verstaan, de TV
moet harder anders hoor je ‘m niet. Zelfs voor telefoongesprekken
moet je naar de achterkant van de kamer lopen.
De eerste kapot gegooide lamp van de muziekkapel werd een
dag later hersteld. Nu is het er inmiddels al weer een maandje
donker. En we hebben al ondervonden dat deze groep (of misschien zijn het er meerdere) niet aangesproken wenst te worden
op hun gedrag.
Na menig telefoontje met 0900-8844 wordt duidelijk dat dit soort
overlast een ‘prioriteit 3’ heeft. En de politie in Schiedam heeft
teveel prioriteiten 1 en 2 ...
Op het WBO van 5 oktober was onze wijkagente, Marijke van
Impelen (terug van weggeweest) aanwezig. Zij heeft al onze telefonische meldingen doorgekregen via de mail. De politie komt
sindsdien wat vaker langs en ze hebben ook contact gezocht met
deze jongeren.
Om een lang verhaal kort te maken, de wijkagente en de politie
zijn op de hoogte, maar de overlast is nog lang niet voorbij.
Onze wijkagente is ook uitgenodigd voor de ledenvergadering op
26 november aanstaande zodat we met elkaar informatie kunnen
uitwisselen.
We blijven hopen op een structurele oplossing zodat de rust weer
kan terugkeren in de Plantage.

‘Van de voorzitter’
B&W, ga uw werk doen!
Het is vandaag 4 oktober, werelddierendag. Althans de dag dat ik dit
stukje schrijf. Wanneer u deze column leest zijn we alweer een paar weken verder. Op de stapel oud-papier ligt het plaatselijke suffertje met op
de voorzijde wethouder Haan en onze burgermoeder. Yorik Haan haalt
als wethouder dierenwelzijn geld op voor de dierenbescherming bij de
beschermvrouwe van de Hargahoeve, het Schiedamse dierenasiel. Leuk
plaatje en het is natuurlijk voor het goede doel.
Toch krijg ik er een vervelend gevoel bij.
Het plaatje suggereert een eenmalige
actie, maar het lijkt soms of dit de zaken
zijn waar deze bestuurders zich druk om
maken.
Ik had liever gezien dat Yorik Haan
zich als wethouder verkeer en vervoer
meer in zou spannen voor een veilige
Plantage. Want de na veel vijven en
zessen aangelegde 30km zone is een
farce. De inrichting voldoet niet aan de
voorschriften, borden zijn raar geplaatst
en de Lange Nieuwstraat oogt nog steeds
als een racebaan.
Snelheidsmetingen door de politie
leiden niet tot bekeuringen omdat daar
(landelijk) afspraken over zijn gemaakt.
Kortom wethouder, kom eens uit je hok
en zorg voor een adequate inrichting. En
dat geldt ook voor onze burgemeester.
Want bent u niet bij wet aangesteld als

de bestuurder die openbare orde en
veiligheid in zijn portefeuille heeft. En
moet u er dus niet met behulp van politie
en justitie voor zorgen dat raddraaiers in
de kraag worden gevat en daarna worden
vervolgd?

We kunnen bellen wat we willen. Meestal
komt de politie niet opdagen. En wanneer
dit wel het geval is dan blijft het bij kijken.
In het meest gunstige geval maken ze een
praatje met de jongeren.
Maar sorry, het is geen opname van Pauw
en Witteman of Rondom Tien. Dit is geen
groep waar je sociaal mee bezig kunt
gaan. Ze vertonen namelijk geen enkel
sociaal gedrag.
Hard ingrijpen is helaas het enige wat nu
zou kunnen helpen. Wellicht wonen we
hiervoor in het verkeerde land. In ieder
geval in de verkeerde stad. Dan heb je
namelijk actieve bestuurders met lef voor
nodige. Het eerste kan ik al niet bij alle
collegeleden bespeuren, om over het
tweede maar te zwijgen.
Deze ellende is nu sinds het einde van
de zomervakantie aan de gang. Soms
bekruipt mij het bange gevoel dat deze
groep afkomstig is uit Schiedam West.
Het zal toch niet waar zijn. Want weet u
wie daar woont…

De Plantage heeft momenteel te maken
met een groep hangjongeren. Positief is
dat de Muziekschelp weer gebruikt wordt.
Negatief, dat dit gebeurt op een manier
die het daglicht niet kan verdragen; zelfs
het kunstlicht niet. Dat is wellicht ook de
reden dat deze jongeren de nog niet zo
lang gelden aangebrachte verlichting
hebben kapot gegooid.
Verder maken ze herrie - dat schijnt er
tegenwoordig bij te horen -, steken ze Edwin Westenberg
vuurwerk af alsof er een gasexplosie
plaatsvindt en schijnen ze met laserlicht
in de omringende woningen.

Van de Redactie
Het was een heerlijke zomer, gevuld met
gezellige BBQ’s met familie en vrienden,
afkoelen in een opblaasbadje omdat
de weg naar het strand vaststond, veel
sproeien en ’s avonds bij kaarslicht nagenieten van een lekkere dag.
De hele zomer hebben we ook kunnen
genieten van een kolonie `wilde parkieten`, nadrukkelijk aanwezig met hun
schelle gekwetter en hun zenuwachtige
gefladder. Ik hoorde ze onlangs nog.
Zouden deze bontgekleurde herrieschoppers gezellig in Nederland overwinteren,
of vertrekken ze naar exotischer oorden?
Inmiddels verkleuren de bladeren van de
bomen in het park en liggen de boom-
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vruchten voor het oprapen. Heeft u ze ook
gezien, al die hazelnoten die op de Tuinlaan
liggen? Regelmatig zie ik daar mensen die
ze komen oprapen. Ik ben benieuwd wat
ze er mee doen. Misschien lekker roosteren
en in een notentaart verwerken? Lijkt me
heerlijk!
Waar mijn oog ook op viel is de klimop aan
de zijkant van Tuinlaan 102. Een lust voor
het oog! Een muur vol prachtige kleuren,
van groen tot dieprood. Je wordt er gewoon
vrolijk van.
Het duurt niet lang meer, en dan zijn de
bomen weer kaal. De Irado draait overuren
om alle bladeren weer op te ruimen. Het
geronk van de bladblazers is weer te horen;

het geluid van de herfst in de Plantage.
Over een paar weekjes is Sinterklaas al
weer in het land. En vlak daarna is het tijd
voor Kerst, met natuurlijk onze Plantage
kerstboom. Net zoals vorig jaar wordt
onze stoere boom weer opgetuigd. Met
aansluitend een gezellige Kerstborrel.
’t Is nog een beetje vroeg, maar we nodigen u alvast van harte uit voor een glaasje
en een hapje. Komt allen tesaâm!
Désirée Wassenaar

Beste buurtbewoners,
Op de komende ledenvergadering ga ik
u niet overvallen met de aankondiging
dat ik mijn bestuurstaak aan de wilgen
hang. Dat doe ik hierbij.
Hermine, Joke, Edwin, Rob, met wie ik
afgelopen jaren vele inspraakavonden,
grote gezelligheid en (gemeente)politieke
avonturen heb beleefd, wil ik bedanken
voor de prettige samenwerking. Hoewel
niet áltijd op één lijn, delen we zondermeer een sterk gevoel van verbondenheid
met en verantwoordelijkheid voor onze
Plantage. Het is en blijft een betoverende,
historisch interessante plek.
Met vele op handen zijnde veranderingen
(zie ook elders in deze krant) blijft ons aller
inzet hard nodig om de bijzondere sfeer in
dit gebied te behouden. Niet alleen voor
onszelf, voor nu, maar ook voor eenieder
die daar in de toekomst van wil genieten.
Vanaf mijn uitkijkpost op de Tuinlaan zal ik
het schouwtoneel dan ook zeker -kritisch
en met genoegen- blijven volgen en waar
nodig bijstand verlenen.

Gabriëlle Kok
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Kop van de Plantage;

Tekst: Rob Wassenaar

wordt vervolgd

Op woensdagavond 7 oktober
werd door Dirk Verhoeven het aangepaste plan voor de kop van de
Plantage gepresenteerd. Met nog
altijd de verbinding van de kop
van de Plantage met de rest van
het park als uitgangspunt, wordt
de doorsnijding van het park door
de Tuinlaan ongedaan gemaakt.
De Tuinlaan wordt direct aangesloten op de Gerrit Verboonstraat
met eenrichtingsverkeer vanuit de
Gerrit Verboonstraat.
Op de avond zelf werd door omwonenden geopperd om op de Tuinlaan
tot aan Plein Eendragt verkeer in beide
rijrichtingen toe te laten en uitsluitend
vanaf de Gerrit Verboonstraat tot aan
Plein Eendragt eenrichtingsverkeer toe
te staan.
De voorsorteerstrook op de Lange
Nieuwstraat voor rechtsafslaand verkeer
is in dit nieuwe voorstel komen te vervallen en aan weerszijden van de straat
komt de mogelijkheid tot parkeren.
Om de beleefde parkeerdruk gelijk te
houden zullen op de hoek van Plein
Eendragt de voormalige (privé) parkeerplaatsen weer in gebruik moeten worden genomen.
Verder is in dit vernieuwde plan ruimte
gecreëerd voor de aanwezigen tijdens
de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei. Veel goeds zou je zeggen; ware het niet dat niet alle aanwezigen warm liepen voor
het gekozen ontwerp.
In het ontwerp wordt de kop doorsneden door een aantal
paden met daartussen gras- en plantvakken. Ook wordt een
bomenraster aangepland met een link naar de Plantage in het
verre verleden. Velen zien liever aansluiting met de rest van
het park. Ook de kap van enkele bestaande bomen wordt niet
door iedereen wenselijk / noodzakelijk geacht.
Het geleverde commentaar zal, samen met wellicht het oordeel
van (verkeers-)deskundigen, leiden tot een aangepast plan wat
op korte termijn wordt besproken. De muziekkoepel is buiten
de verdere planvorming gehouden. De aanvraag om dit bouwwerk aan te wijzen als beschermd monument ligt hieraan ten
grondslag.
ok t ob e r 2 0 0 9 Plantage
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Tekst en fotos: Gabriëlle Kok

Buitengaats gebeurt het!
U denkt misschien weleens, opgaand in
de groene weldaad van uw Plantagebuurt, dat de wereld ophoudt voorbij de
Gorzenbrug en de Gerrit Verboonstraat.
Dat is een comfortabele gedachte maar
verre van de realiteit. Buitengaats gebeurt namelijk van alles en het is voor
ons geen overbodige luxe om de oren
gespitst te houden.

Gelukkig doet de BVSZ haar huiswerk altijd goed als het om het monitoren van
gemeentelijke projecten gaat en kunnen we putten uit hun ken- de Buitenhaven, wordt getransformeerd in het kader van een
nis. Ik speel dan ook even leentjebuur, met hartelijke dank aan groter masterplan voor de ontwikkeling van de rechter Maasoever. De ambities voor het gebied zijn door de gemeenten Rotde Gorzette.
terdam en Schiedam in een ontwikkelingsvisie neergelegd. Het
Onze buurt maakt weliswaar deel uit van Schiedam Centrum, betreft onder andere: “Bebouwing langs de Buitenhavenweg,
maar ligt ook pal tegen Schiedam Zuid aan. En daar, richting de Gustoweg en Maasdijk, die aan hoge eisen gaat voldoen om een
haven, zijn twee interessante ontwikkelingen gaande, waar wij visuele opwaardering te bereiken. De Buitenhavenweg betekeals buurt directe gevolgen van kunnen gaan ondervinden. Het nis geven als toeristische route tussen het centrum van Schiemeest direct van invloed kan het volgende zijn. Bedrijventerrein dam en het distilleercluster en het maken van een aantal groene
Nieuw Mathenesse, van de achterzijde Tuinlaan gescheiden door dwarsverbindingen in het gebied.” Dat klinkt goed maar ook
ingrijpend, zeker als je bedenkt dat er een heel nieuwe verkeerssituatie gaat ontstaan, met “doorgaande verkeerstracées.” Hoe
die gaan lopen is de vraag. Het is te hopen dat de Gemeente ook
de Plantage zal betrekken in haar plannen, voor zover deze raken
aan onze “achtertuin” en/of “voortuin”.
Een beetje verderop, maar voor degenen die weleens de benen
willen strekken of met de hond een serieuzere wandeling willen
maken dan linea recta naar de hondenuitlaatstrook, ligt het gebied Wilhelminahaven. Hier citeer ik “de Gemeente Schiedam
heeft samen met Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij onderzoek gedaan naar de gewenste ontwikkeling van het Wilhelminahavengebied. Op basis van de uitvoerige omgevingsanalyse zijn de volgende opties onderzocht:
Transformatie van het gebied tot een groot stedelijk waterfront;
herontwikkeling van het bestaande terrein naar een modern bedrijventerrein; de mix-optie: een combinatie van beide.” “De gemeente geeft de voorkeur aan het uitwerken van de mix-optie,
“waarbij delen van het terrein gemoderniseerd worden en delen
getransformeerd tot een stedelijk gebied waar de Schiedammers
aan het water kunnen wonen en recreëren.”
Persoonlijk ben ik heel benieuwd naar dit nog nader uit te werken plan, dat, mits goed uitgevoerd en met oog voor het bestaande groen, het zuidwesten van Schiedam mooi kan versterken. Er moet natuurlijk ook een verkeersplan aan te pas komen,
want zowel het wonen als de (industriële) bedrijvigheid vragen
om ontsluiting en mogelijk nieuwe toegangswegen. Dit kan andermaal van invloed zijn op de situatie in de Plantage, dus ook
hier worden wij graag betrokken bij de planvorming voor zover
van invloed op onze buurt.
ok t ob e r 2 0 0 9 Plantage
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Wat kookt de
Plantage-bewoner?

Tekst: Ireen Visée

Na een mooie zomer is de herfst in volle gang. De Deze veelzijdige man trof zijn geliefde Marianne in de “Blauwe
Plantage kleurt van geel-rood naar bruin. De oogst Vis”, rond 1995 dè uitgaansscène van de Kunstacademie .
aan kastanjes en beukenootjes is groots en in de tuin
vallen de walnoten uit de boom.
Marianne is van kind af aan al aan het tekenen. Ze heeft Industriële Vormgeving in Eindhoven met succes afgerond. Verder is
Gewapend met een zak walnoten van eigen bodem schuif ik op ze geïnteresseerd in alle facetten van voeding en volgde daarom
dinsdagavond 6 oktober ”aan tafel“ bij Marianne Goudswaard ook de opleiding “natuurvoeding”. Ze is nu grafisch ontwerpster
en Peter van Galen. Ze wonen op de Lange Nieuwstraat 119a. en heeft sinds 2006 haar eigen kantoor op zolder. Wel zo makHet is een prachtig Monumentenpand daterend uit 1856. Eerder kelijk daar Marianne en Peter 2 zonen hebben; Roan van 7 jaar
huisde in het pand een opvang voor verslaafde moeders en heel en Melle van 3 jaar oud.
vroeger was het een steenhouwerij. Nu is de eerste verdieping
één lichte moderne open leefruimte.
Wat is nu de combi (natuur)voeding en grafisch ontwerpen?
Marianne wist hierop het antwoord. Al langere tijd liep ze rond
Peter is geen onbekende voor de Plantage-krant lezer. Hij schrijft met het idee een boekje te maken voor kinderen dat linkte met
met veel plezier kritische columns. Hij is een soort self-made man, voeding. Het idee is uitgewerkt en net uitgekomen voordat de
die de Havo niet afmaakte maar die van zijn hobby muziek zijn Kinderboekenweek begint met als thema “Aan Tafel” over ...
werk maakte. Via 1000-en-1 banen in de muziekindustrie heeft Voeding!
hij nu een eigen bedrijf in oordoppen, op maat gemaakt, met
als klanten o.a. Candy Dulfer, Huub van der Lubbe. Hij kon zijn Het heet Thomas Tomaat en is het leukste verhaalrecept voor
creativiteit destijds ook kwijt in werk voor een reclame-bureau. kinderen (ISBN 978-90-814138-1-7).
Het recept dat de familie met de overige Plantage-bewoners
willen delen komt uit dit boekje;

Zomerse tomatensaus met pasta
Ingrediënten ( 4 personen);
- 2 eetlepels olijfolie
- 2 teentjes knoflook
- 2 uien, gesnipperd
- 1 eetlepel gedroogde basilicum of 2-3 eetlepels verse basilicum
- 10-12 verse tomaten
- 1 theelepels gedroogde oregano of 1 eetl verse oregano
- ½ theel sambal of 1 verse rode peper fijngesneden
- Scheutje balsamico-azijn, zwarte peper, zeezout
- Pak pasta of spaghetti van volle granen ( 500 gram)
- Stuk parmezaanse kaas
Fruit de ui in een beetje olijfolie. Zodra de ui goudgeel van kleur is
voeg je de uitgeperste knoflooktenen toe en laat die even meefruiten.
Voeg dan de ontvelde tomaten toe en roer ze samen met de ui en de
knoflook. Basilicum,oregano sambal, balsamico-azijn, peper en zout
naar smaak toevoegen, alles goed mengen en minimaal een half uur
op een laag vuurtje zachtjes laten pruttelen zodat de saus goed op
smaak kan komen.
Ondertussen de pasta koken en ... erna heerlijk smullen maar.
Dit is het basis-recept voor de tomatensaus.
In het boekje worden verder tips gegeven hoe je verder met deze
saus kunt experimenteren!
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ATTENTIE !
De bewoners aan het begin van de

Tuinlaan heb-

ben de laatste tijd steeds minder par
Personeelsleden van omliggende

keerplekken.

bedrijven, winkels

oners binnen het
in het centrum en visite voor bew
ds vaker hier
vergunningengebied parkeren stee
hun auto.
ering van het
Dit neveneffect, dat al sinds de invo
dt, zorgt de
parkeervergunningenbeleid optree
Oranjestraat 10-2
3111 AP Schiedam
Tel. (010) 426 59 97
Fax (010) 246 70 90

10

Plantage

Krant

ok t ob e r 2 0 0 9

laatste tijd voor meer ergernis.
is geïnvesteerd
Misschien dat na afloop van de cris
fsvergunning.
kan worden in een tweede/bedrij

Geluksarmbandjes

Aldo Hoeben

voor jonge mensen
herstellend van kanker
Ladies’ Circle Schiedam-Vlaardingen, een
groep enthousiaste vrouwen tot 45 jaar, is
in het weekend van 26 september tijdens
de Brandersfeesten in Schiedam met de
verkoop van het geluksarmbandje ‘Carpe
diem’ gestart.
De opbrengst komt volledig ten goede
aan Casa Ochetto, een vakantiehuis in
de Piemonte in Italië. Hier kunnen jonge
mensen, herstellend van kanker, kosteloos
met lotgenoten en/of hun naasten rust
en bezinning vinden na een intensieve
periode van spanning en onzekerheid.
“Carpe diem”, Latijns voor “Pluk de Dag”,
is nadat je kanker hebt gehad soms niet
meer zo eenvoudig.
Het armbandje kost maar 5,00 euro en is
in vier kleuren te verkrijgen, zwart, bruin,
blauw en oud roze. Aan het armbandje
hangen vijf bedeltjes, een vlindertje (wedergeboorte), een zon (gezondheid en
warmte), een parel (schoonheid), klavertje vier (geluk) en een hartje (liefde).
Het armbandje is te bestellen via de
website van de Ladies’ Circle Schiedam/
Vlaardingen, maar u kunt ook contact
opnemen met: Floor van Ochten, Lange
Nieuwstraat 147 Tel: 06-13732488
Meer informatie:
http://lc04.ladiescircle.nl/ en
www.casaochetto.nl
‘Rijp voor de Sloop’
Toen wij aan de Lange Nieuwstraat kwamen wonen werd ons verteld dat de loods achter ons huis binnenkort zou worden gesloopt.
Sinds die tijd hebben wij genoten van de rust en het uitzicht over het
water van de nieuwe haven, en op zomeravonden gekeken naar de
fouragerende vleermuizen. Ondertussen is het bijna 5 jaar later, en
een paar weken geleden is het slopen dan toch begonnen. Ons huis
staat dagelijks vanaf 7 uur ‘s ochtends te beven, en het is gedaan met
de rust.
In december 2007 maakte ik nog stiekum een foto op het “terrein De
Jong”. Een dun laagje rijp had het achtergelaten terrein bedekt. “Rijp
voor de Sloop” noemde ik de foto naderhand.
De foto is ook interactief te bekijken op de vernieuwde Plantage site:
www.plantagebewoners.nl/panoramas
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Verkoop, Uitleen en Advies

Susan Ruiter
Clemens Briels

Joop Polder

Lezers van Plantage Krant 10% korting

Open: donderdag t/m
zondag van
12.00 tot 17.30 uur.
Grote Markt 39A
3111 NH Schiedam
010-4551561
06-51922582
info@artipico.com
www.artipico.com

Truida de Jong

Jacques Tange

Anthon Hoornweg

Meer dan 50 andere kunstenaars en voor een
origineel geschenk is er de KunstCadeauBon

Frits Kloppers
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Tekst: Marianne de Wit

Gluren bij de buren...
Een interview met Cecilia Huisman. Of hoe de cirkel weer rond is...
Al heel jong wist zij het zeker: zij wilde voor mensen
zorgen. Dus werd zij verpleegkundige - noem het
maar “een roeping” zegt Cecilia. Maar … dansen was
en bleef haar tweede passie. Zij volgde danslessen en
toen zij, op aandringen van anderen, auditie deed bij
de dansacademie werd ze meteen aangenomen.
Dat werd dus een heel ander leven. Overigens bleef zij wel af en
toe werken als verpleegkundige om “een beetje bij te verdienen”, tijdens de 4-jarige dansopleiding. Alweer onverwachts,
werd Cecilia na het afronden van de academie aangenomen
bij een dansgroep. Met die groep heeft zij een aantal jaren veel
opgetreden. Maar dansers kunnen niet eindeloos blijven dansen. Tot dochter Liza zich als verrassing aankondigde, volgde zij
een opleiding tot fysiotherapeut.

onderzoek een rol spelen, als het gaat om de belangen van de
patiënt aan de ene kant, en het belang van het onderzoek aan
de andere kant, blijven haar boeien.
“Op een dag”, aldus Cecilia, “ging ik yoga beoefenen.”
En bij yoga “komt het allemaal samen”.
Inmiddels volgt Cecilia een opleiding om yogalessen te gaan
geven aan patiënten met kanker. “Ik kijk daar echt naar uit”,
aldus Cecilia. Yogalessen zijn heel goed voor iedereen, jong en
oud, ziek en gezond. Zo ziet zij veel effect bij kinderen op de
basisschool in de groep waar zij lesgeeft. Cecila wil ook graag
lessen geven aan de leeftijdsgroep van 16- tot 20 jarigen. Deze
groep jonge mensen zijn zoekende en staan vaak onder grote
druk van hun peergroep. Ook zij kunnen veel baat hebben bij
yoga en het ontdekken van hun eigen werkelijkheid.
Binnenkort gaat haar yogalesruimte uitbreiden, want, zegt
Cecilia: “lesgeven is fantastisch leuk om te doen”.

Na een periode van herbezinning sloeg Cecilia het pad in van
wetenschappelijk onderzoek. Zij speelde een voortrekkersrol bij
het ontwikkelen van het beroep van researchverpleegkundige Hoewel we best lang met elkaar gesproken hebben, was nog
niet alles gezegd. Ik citeer hier uit een briefje van Cecilia dat ik
in Nederland.
de dag na ons interview in de brievenbus vond.
En zo rolde deze vrouw, die steeds weer enigszins verbaasd
lijkt over haar persooonlijke capaciteiten en ervaringen, uitein- “Yoga is een levenstijl, de elementen van yoga, de rust
delijk in een eigen bedrijf, Pethecilia BV, dat wetenschappers
ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van klinisch ondervinden en de stilte gewaarworden en begrijpen,
zoek van geneesmiddelen. Een bedrijf dat nu vier mensen in
dienst heeft. De ethische vragen die bij het opzetten van een
éénwording met jezelf, het openen van je hart naar

jezelf en natuurlijk naar anderen,
dat alles neem je vanuit de yoga
mee het dagelijks leven in.”
Zo vatte zij het nog eens samen. Het logo
van Cecilia’s instituut (zie hiernaast) zegt
het heel duidelijk: het gaat om integrale
yoga.
Ik zou zeggen: aarzel vooral niet als je erover denkt yoga te gaan beoefenen.

Integrale Yogalessen
aan
integrale yogalessen te volgen
Sinds kor t is het mogelijk om
de Tuinlaan 24.
5 personen.
Groepen bestaan maximaal uit 4uten
uit 1 uur Hatha Yoga en 20-30 min
De lessen duren 1,5 uur en bestaan
meditatie of ademhalingsoefeningen.
il naar:
Voor meer informatie, stuur een ema
.nl
cilia
nthe
@pe
info
E:
,
man
Cecilia Huis

Vraag informatie:
info@integraleyogaschiedam.nl of
info@penthecilia.nl of
06 51396305 en misschien wordt dit wel
de eerste stap in een heel nieuw leven.
Dank je wel “buurvrouw” dat ik even “bij
je binnen mocht gluren”.
Ik heb al weer genoten van een bijzondere
ontmoeting, met een bijzonder buur.
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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

De 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

Plantage Planner
Activiteiten voor zover bekend
bij het uitkomen van deze Plantagekrant:
2 6 Nov e m b e r
20.00 uur Ledenvergadering
12 D e c e m b e r
17.00 uur Kersthappening

Colofon
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.
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 januari 2010. Kopij graag uiterlijk
9 januari 2010 bij de redactie.

Belangen- en Bewonersvereniging

De Plantage

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

www.plantagebewoners.nl

		
Bestuur en Werkgroepen:
Bestuur :	straat

telefoon

Edwin Westenberg (voorzitter)
Lange Nieuwstraat 197 e
Joke Elenbaas (penningmeester)
Lange Nieuwstraat 197 a
Hermine Hoogerboord (secretaris) Lange Nieuwstraat 109 b 3
Gabriëlle Kok (alg. bestuurslid)	Tuinlaan 2
Rob Wassenaar (alg.bestuurslid)	Tuinlaan 88

4715951
2735960
2730097
4264563
2730932

Redactie Plantagekrant:

Kymia Kazemi	Tuinlaan 10 a/b
Désirée Wassenaar	Tuinlaan 88
Floor van Ochten
Lange Nieuwstraat 147
Egbert Vennema
Plein Eendragt 21 b
Ireen Visée	Tuinlaan 12
Marianne de Wit	Tuinlaan 96

4262553
2730932
2730092
4262006
4739213

WEBSITE EN WEBBEHEER

Tessa Hoeben-Schlechtriem
		

Lange Nieuwstraat 23 b 1

4267327

Werkgroep Parkbeheer :

Julia Snikkers
Plein Eendragt 13
Huib Sneep	Tuinlaan 58

4731539
4263177

Werkgroep Toekomst Plantage

Gabriëlle Kok	Tuinlaan 2
Anita v.d. Berg	Tuinlaan 34
Han Elskamp	Tuinlaan 40
Kirstain Houweling	Tuinlaan 58
Marja Klink	Tuinlaan 102
Bas Maliepaard	Tuinlaan 74
Saskia Berkhout	Tuinlaan 20
Mieke van Hattum
Lange Nieuwstraat 59 a
Rob Wassenaar	Tuinlaan 88
Roel Schagen v. Leeuwen
Lange Nieuwstraat 173
Edwin Westenberg
Lange Nieuwstraat 197 e
Alwine van Winsen
Lange Nieuwstraat 139

4264563
4734992
4270639
4263177
4734004
4268064
4731450
4261265
2730932
2732152
4715951

Overige belangrijke telefoonnummers :

Bestratingsklachten 		
IRADO, (afvalinzameling en werkzaamheden openbare ruimte)
Glasfabriek, dhr. J. Brunt		
Groenvoorziening, dhr. Chris Smit		
Geluidsoverlast / Milieuverontreiniging DCMR Meldkamer
Havendienst, dhr. P. Zuiddam (binnenvaartschepen)
Lichtblauwe Brigade		
Politie wijkteam Zuid, mevr. Marijke van Impelen
Reiniging, dhr. Van der Meer 		
Stichting Woonplus, dhr. J. Jumelet
Wijkprojectmanager zuid, dhr. Marcel Kreuger
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2082350
2621000
4094634
4266600
4733333
6315301
2645485
09008844
6315234
2045100
2465860
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