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Volg de laatste berichten op onze website

vogelbuurt-schiedam-kethel.nl

Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen 
van twee actieve buurtbewoonsters: Gerda 
Klarenbeek, een gewaardeerd contactper-
soon en Adrie Broeren-Rip, die de afge-
lopen jaren in Vogelvoer een rubriek over 
Oud-Kethel verzorgde. Wij gedenken hen in 
dankbaarheid en wensen de nabestaanden 
veel sterkte.

Het bestuur is uitgebreid met Gwenny 
Fuhler, die voorlopig ook als waarnemend 
voorzitter optreedt, we zijn erg blij met 
haar inbreng, maar staan nog steeds open 
voor verdere uitbreiding – weet u welkom!
 
Ook blij zijn we met Remco Hoff, die be-
reid bleek als webmaster onze website bij 
de tijd te brengen. Kijkt u er maar eens op,  
de site is weer actueel. Met de website  
vogelbuurt-schiedam-kethel.nl hebben we 
nog verdere plannen om de toegankelijk-
heid te verbeteren. Zo gauw de externe fi-
nanciering rond is, gaan we daarmee aan 
de slag!

Wij hebben inmiddels een kleine databank 
met daarin ervaringen met vaklieden als 
installateurs, schilders e.d. Als u goede  
ervaringen heeft, geef het door aan een van  
ons; als u een firma zoekt: bel of mail met 
de secretaris, wellicht kunnen we u helpen 
met de ervaring van een tevreden buurt-
genoot!

Verderop in dit Vogelvoer kunt u nog 
lezen over de ontwikkelingen rond vlieg-
veld RTHA. Velen van u zullen met ons 
gemerkt hebben dat de nachtrust in onze 
buurt steeds meer in het gedrang komt, in 
een bijdrage van Gwenny leest u wat we 
daaraan trachten te doen.

Ook een uitnodiging voor een Nieuwjaars-
borrel in het Schepphuis om samen het 
Nieuwe Jaar in te luiden.

Tenslotte een vraag aan u als (aspirant)
leden: zoals Kennedy ooit vroeg aan de 
Amerikanen (“wat kunt U doen voor de 
VS”) vragen we u: wat wilt of kunt ú doen 
voor de buurt? 

Hebt u suggesties voor actie, een activiteit  
(m.n. ook voor niet-ouderen) of een bijdrage 
in Vogelvoer? Ze zijn van harte welkom, 
mondeling bij een van de bestuursleden  
of via info@vogelbuurt-schiedam-kethel.nl. 

Namens het bestuur,
Paul van Mansum, secretaris

En weer een jaar (bijna) voorbij! 

Redactie 
Paul van Mansum

Drukwerk
Juist! Druk & Print

Uit het  
wijkoverleg
Gwenny en Paul bezochten 
24 november het wijkoverleg 
Schiedam-Noord met veel 
aan dacht voor een veilige en  
rustige jaarwisseling. 

Wist u dat in Schiedam het afsteken 
van vuurwerk al twee jaar verboden 
is? Er wordt nu alles aan gedaan de 
overlast én vernielingen in onze wijk 
te beperken.

Wilt u daaraan zelf bijdragen? Meld 
u zich dan via onze wijkregisseur 
Bobby Scheepe aan als een van de 
‘Ogen en Oren’ van de gemeente. 
Wie weet helpt dat de toezichthou-
ders overtreders op heterdaad te 
betrappen. Maar u kunt ook altijd 
overlast melden via telefoon 14 010!

Gelukkig kon het afgelopen veel meer dan in de twee voorafgaande ‘Coronajaren’!  

Op 6 Januari 2023 bent u allen van harte uitgenodigd om 
met ons het nieuwe jaar in te luiden met een hapje en 
een drankje!  

We verwelkomen u graag in het Schepphuis, Dorpsstraat 17, 
Schiedam, inloop vanaf 16 uur (tot 19h). 

Het bestuur van de Bewonersvereniging 
Vogelbuurt Schiedam-Kethel

Onze sociëteit ‘Het Vogelhuis’ kwam de eerste donderdag van de maand 
weer bijeen in De Ark en we hebben weer een tiental Tai Chi-cursusmiddagen 
kunnen organiseren. Met beide activiteiten gaan we volgend jaar graag verder.

Een veilige jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Nieuwjaarsborrel
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Kennismaken met Miriam van Boxtel  
van SeniorenWelzijn

Dollie
Dag Miriam, we ontmoetten elkaar 
bij het Netwerk Kethel en spraken 
af dat jij je via Vogelvoer bij onze 
buurtbewoners zou introduceren.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Leuk om me bij de bewoners van de 
Vogelbuurt te kunnen introduceren! Ik ben 
opgegroeid in Schiedam-Noord; mijn ou-
ders waren de eerste bewoners van een flat 
aan het Bart Verhallenplein.  Zelf woon ik nu  
met veel plezier in de Ambachtenbuurt. Ik 
wandel graag en houd van Kethel en het 
mooie Midden-Delfland.

Via vakantiewerk kwam ik in de ouderenzorg  
terecht, eerst als verzorgende, later als 
activiteitenbegeleidster - nadat ik steeds  
meer het belang van wélzijn van ouderen 
ging zien. Uiteindelijk heb ik 22 jaar met 
veel plezier in De Harg/Spaland gewerkt!

Ik merkte graag te werken met ouderen: 
ze hebben zoveel te bieden aan levenser-
varing en kennis! Mijn inzet is erop ge-
richt hen een bijdrage te leveren aan een 
plezierig en zinvol bestaan. Wat ook leuk 
is als je al zo lang met ouderen werkt, is 
de veranderingen bij de ouderen mee te 
maken: alleen al de kleding en hun tijds-
besteding. Veel ouderen staan veel meer 

Laatst schreef ik u dat ik, uit de bocht 
vliegend in het Midden Oosten, landde 
op een cruiseschip (inclusief buurtjes). 
Dat avontuur zat me niet in de kouwe 
veren, dus Dollie houdt het even op deze 
regio. Zelfs dat is oppassen! Niet al-
leen valse halsbandparkieten en kraaien 
vullen het luchtruim. Het meeste kabaal 
komt van de zilveren vogels die momen-
teel in zwermen ’s ochtends vroeg en ’s 
avonds laat over vliegen. Zelfs ’s nachts, 
als alles met vleugels op stok zou moeten 
zijn. Schijnen eigenlijk naar Amsterdam 
te moeten, maar daar is het niet pluis. 
Rotterdam bevalt wel. Alsof wij dat niet 
weten….

Er is maar één remedie: zelf ook weer eens  
een luchtje scheppen op 30.000 ft. M’n 
lover en ik doen een grote klus, dus voor 
echtpaar Duif geen vakantie. We klagen 
niet, want we voelen ons tóch vrije vogels.  
Als de klus klaar is, vliegen we naar het 
zonnige Zuiden.

Af en toe poets ik m’n verendek op en maak  
een klein tochtje. Ik laat m’n snaveltje 
wel eens zien bij Little C in Rotterdam, 
vlak bij de Parksluizen. Little C, verwij-
zend naar het beroemde Little Italy in 
New York, bestaat uit een verzameling 
woontorentjes die allemaal een eigen, 
stoere naam hebben zoals The Burton en 
The Clark.

The Scott heeft een speciaal plekje 
onder mijn vleugels. In deze toren geen 
succesvolle geluksvogels, hier logeren 
namelijk de pechvogels. In het Daniel 
den Hoed Familiehuis. Aaah, u denkt…. 
Daniel den Hoed? Dat vreselijke k-zie-
kenhuis op Zuid, waar je nog niet dood 
gevonden wil worden? Laat staan dood 
wil gaan? Klopt. Vroeger. Inmiddels is de 
oude Daniel geïntegreerd in het Erasmus 
Medisch Centrum en een ‘veilig’ nest om 
te vertoeven indien serieus ziek. Er wordt 
gespecialiseerde zorg geboden die elders 
niet beschikbaar is. Mensen uit Zeeland, 

Limburg en Brabant maken de lange reis 
in de hoop op genezing of in ieder geval 
extra tijd. Familiehuis Daniel den Hoed 
is het Ronald Mc Donald huis voor vol-
wassenen. Dokters doen het échte werk, 
maar de nabijheid van familie is voor zieke 
pechvogels een onmeetbaar medicijn. 
De familie logeert ‘aan de overkant’. Dat 
knusse gevoel kunnen wij - de vliegende 
brigade van vrijwilligers en genereuze, 
bescheiden grote en kleine sponsoren- 
geven aan deze kwetsbare mensen.

Nee. Er wordt niet geroffeld op uw por-
temonnee. Dollie wil u er gewoon over 
vertellen. Randstad-mensen klagen wel 
eens dat het overal druk is: op straat, 
in de lucht. Tegelijkertijd vinden we het 
niet meer dan normaal dat alles binnen 
handbereik is. Het bestaansrecht van 
het Familiehuis bewijst het tegendeel. 
Trouwens, dat Familiehuis. Het is er niet 
dramatisch. Er is verdriet maar ook blijd-
schap, er is angst maar ook opluchting. 
De gasten en hun naasten voelen zich, 
dicht bij elkaar, geborgen en bevoorrecht. 
Geluksvogels in plaats van pechvogels. 
Het zijn fijne logees.

midden in het leven dan vroeger. Toen ik 
de vacature Ambulant Ouderen adviseur 
bij Seniorenwelzijn zag, gericht op het 
verhogen van welzijn van zelfstandig  
wonende ouderen, wist ik dat ik dat wilde 
gaan doen. 

Wat voor werk doe je nu bij  
Senioren welzijn? 
Mijn taak is het organiseren en bege-
leiden van activiteiten én het bege-
leiden van ouderen naar die activiteiten. 
Ik ontmoet die ouderen via activiteiten 
als de onlangs gehouden Soepacties in 
Groenoord, samen met de collega’s van 
Netwerk Groenoord, maar ook via de en-
quêtes voor Wijkpeil (onlangs nog op het 
Bachplein).

Ik werk nu bijna 3 maanden bij Senioren-
welzijn en ben vooral druk met het in-
ven   tariseren van mogelijke activiteiten  
voor ouderen en mijzelf te introduceren  
bij collega’s van bijvoorbeeld het WOT  
en het Netwerk Kethel. Leuk nu te horen  
dat de Vogelbuurt een Tai Chi-cursus  
voor ouderen organiseert in De Ark!

Heb je een advies voor de  
ouderen in onze buurt? 
Weet dat niets moet en trek op tijd aan 
de bel, want voor bijna alle vragen of 
wensen is een goed aanbod voorhanden 
– alleen je moet het weten! Blijf er op uit 
trekken, blijf onder de mensen.

Hoe komen mensen met jou in contact?
Ik ben telefonisch te bereiken via: 
06 - 574 526 14. Seniorenwelzijn is in 
Schiedam o.a. te vinden in ‘De 5 Molens’ 
aan de Nieuwe Damlaan, of kijk eens op 
onze website:
www.seniorenwelzijn.nl
T - 010 248 68 88

Miriam, dank je wel, we wensen je 
een goede tijd bij SeniorenWelzijn 
en wellicht tot ziens in de buurt!

Een veilige jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Tai Chi  
in De Ark 
Op 28 november sloten we onze 
derde cursus Tai Chi af met een 
hapje en een drankje in De Ark.  

Iedere maandagmiddag van 15 tot 
16 uur komt een groep van 10 á 12   
trouwe deelnemers uit de wijk bij 
elkaar om Tai Chi te (be)oefenen 
onder leiding van onze docent Babs 
van Herk.

Tai Chi is goed (én goed te doen) voor  
ouderen, gericht op concentratie, 
balans vinden én houden en op be-
wegen in het algemeen. 

Elke les kent een vergelijkbare op-
bouw, die begint met een warming- 
up en eindigt met het inoefenen van 
Tai Chi-vormen.

Je kunt intekenen op een serie van 
10 middagen voor € 80,- per cursus. 
Ook om een proefles  mee te maken 
ben je van harte welkom. We starten 
weer op maandag 6 januari 2023, 
van harte uitgenodigd!

T - 06 24225034 of 
E - babsvanherk@kpnmail.nl

Maatschappelijk betrokken zijn 
vinden wij op OBS Het Windas 
belangrijk. Zo werken wij onder 
andere samen met De Kleine 
Ambassade. Zij zijn gespeciali-
seerd in jeugdparticipatie. 

Een aantal van onze leerlingen ne- 
men deel aan de Kindergemeente-
raad. Een mooie manier om betrok-
kenheid te creëren en te ervaren dat 
jezelf het verschil kunt maken.
  
In 2014 werd vanuit de Kinder ge-
meente   raad het advies gegeven 
om een niet stigmatiserend online 
plat form te ontwikkelen waar alle 
kinderen terechtkunnen voor een 
divers aanbod van spullen en dien-
sten. Een online plek waar kinderen 
ook op een laagdrempelige manier 
hulp kunnen vragen als het aan-
vragen van bepaalde regelingen en 
voorzieningen ingewikkeld is. 

Dit werd Bliep!
Wij steunen Bliep! daarom graag met 
de beker-actie om op deze manier  
geld in te zamelen om kinderen een  
mooie kamer te geven. 

Bliep-bekers (blieppas.nl) 

Jij maakt het 
verschil bij 
OBS Het Windas
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Maar behalve de huismus is in onze Vogel-
buurt ook de heggenmus erg algemeen. 
De heggenmus is een van de meest voor-
komende broedvogels van ons land maar 
bij velen toch onbekend. En hoewel de 
huismus en de heggenmus in naam en ook 
qua kleed sterk op elkaar lijken zijn het 
twee totaal verschillende soorten. Beide 
soorten kunnen het gehele jaar in onze 
buurt worden waargenomen.

Bij de huismus verschillen mannetje en 
vrouwtje sterk van elkaar. Het mannetje  
heeft een grijs petje met roodbruine zijden,  
een bruine rug met donkere strepen en  
een opvallende zwarte bef. Verder heeft de  
huismus een stevige kegelvormige snavel. 

Het vrouwtje daarentegen heeft een een-
vormig lichtbruin kleed eveneens met 
zwarte strepen op de rug, maar mist de 
grijze kruin en het zwarte befje en lijkt 
daardoor meer op een heggenmus. Bij de 
heggenmus zijn mannetje en vrouwtje ge-
lijk met een bruin verenkleed en zwarte 
strepen op de rug, lijkend op dat van de 
huismus maar met een grijze kop en borst 
en een spitse snavel. De heggenmus lijkt 
op afstand vaak geheel donker.

Ook het gedrag van beide soorten ver-
schilt sterk. Huismussen leven in groeps-
verband met meerdere nesten op korte 
afstand van elkaar. Het zijn lawaaierige 
vogels die elkaar niet alleen waarschuwen 
als er gevaar dreigt maar ook als er ergens 
voedsel is te vinden. Ze nestelen graag 
onder dakpannen of in nissen en spleten 
van gebouwen. Dat is ook de reden dat 
het aantal broedparen van de huismus al 
jaren achteruit gaat. De gebouwde om-
geving wordt steeds ‘netter’ en daardoor 
is er minder nestgelegenheid. Ook is er 
steeds minder voedsel beschikbaar. Dat 
in de tuinen veel tegels en schuttingen te 
vinden zijn, maakt het er voor de vogels 
ook niet gemakkelijker op. En dat terwijl 
alle tuinen in Nederland bij elkaar een na-
tuurgebied vormen dat vijf keer zo groot 
is als de Oostvaardersplassen.

In tegenstelling tot de huismus leven heg-  
genmussen behalve in de paartijd meest al  
solitair. Ze zoeken hun voedsel kruipend  
als een muis over de grond en nestelen laag  
in hagen en struiken. Daarnaast vertonen 
heggenmussen een bijzonder liefdesleven. 
Zowel het mannetje als het vrouwtje heb-
ben vaak meerdere partners en verzorgen 
ook elkaars jongen. Heggenmussen zin-
gen al vroeg in het voorjaar en dat doen 
ze dan meestal vanuit de top van een 
boom of struik. Net als de huismus is ook 
de heggenmus het meest talrijk in steden 
en dorpen met tuinen. Het aantal broed-
paren van de heggenmus in Nederland is 
de laatste jaren redelijk stabiel.

Huismus en heggenmus zijn ook in de tui-
nen in onze buurt de meest voorkomende 
kleine bruine vogels. En hoewel ze in naam 

en uiterlijk veel op elkaar lijken blijkt uit 
het bovenstaande dat ze qua gedrag totaal 
verschillend zijn. Het is de moeite waard 
om ook aan deze vogels in onze tuinen 
eens wat meer aandacht te besteden. Met 
een beetje goede wil zijn dan voortaan de 
huismus en de heggenmus gemakkelijker 
uit elkaar houden.

Jan van der Meulen

4 5

Gustaaf Meijers 
(1888-1942)

Om de afstand tussen de Noordrand en 
het museum te vergemakkelijken waren 
er zelfs twee bussen geregeld voor de 
bewoners die de voorpret al daadwer-
kelijk in eigen wijk wilde starten. En 
ook de avond zelf was een gezellig ons-
kent-ons. Verschillende ondernemers en 
verengingen uit de Noordrand droegen 
bij aan de avond. Shantykoor Stuurloos, 

Harmonie Ambrosius en Asther Mejia 
van de Troubadours van Schiedam gaven  
muzi kaal invulling aan de gezellige 
avond. Prachtige bloemen ter decoratie 
werden verzorgd door Corona bloemen 
en de heerlijke hapjes kwamen van 
Alexanderhoeve Hof in Spaland, res-
taurant Haifa en van Lia en Tineke van 
Wijkcentrum De Brug.

Wie zich naar de stadsgalerij begaf wist  
nog meer bekende buurtbewoners te 
vinden. Daar was een expositie van de 
Buurt  plaatjes waar ook Schiedam-Noord 
aan meedeed. 

En wie de nieuwe expositie Panorama 
Schiedam bezocht zag daar Kethelse 
trots! Het Paardje van Kethel heeft een 
belangrijke rol in het vertellen van de 
stadsverhalen in miniatuur.  

Geen buurtfeest zonder de voetjes van 
de vloer. Tussen de kunst werd er door 
buurtbewoners gedanst op zaal. Wie door 
het feestgedruis nog geen genoeg tijd 
had gekregen om alle tentoonstellingen 
in het museum te bekijken kan gerust  
terugkomen. Alle bezoekers van deze hele 
gezellige Wijken Welkom kregen kaartjes 
mee. We zien jullie heel graag weer terug!  
Tot ziens in Noord of het museum.
  
P.S. Wist je dat er in het museum een 
speciaal Schiedam-tarief geldt? Dus ook 
als je Wijken Welkom gemist hebt maar 
nieuwsgierig bent geworden naar het 
museum zien we je graag! 

Meerten Zegers
Junior projectleider Mijn Schiedam/
Stedelijk Museum Schiedam

Wijkfeest tussen de kunst

Een veilige jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Bezoekers bij Wijken Welkom. Fotografie: Aad Hoogendoorn

Het was vrijdagavond 7 oktober 2022 en ook tijdens deze zesde en laatste 
avond van het buurtfeest-in-museum project Wijken Welkom liep het 
museum weer vol. Dit keer werd Schiedam-Noordrand van harte welkom  
geheten in het net heropende Stedelijk Museum Schiedam. 

Ons Vogelhuis
Maandelijks komen de wat ouderen in onze buurt (meer dan 50 % van de 
bewoners is de 50 gepasseerd) bij elkaar in De Ark op de eerste donderdag. 
We maken zelf het programma.

Vogels in de Vogelbuurt  
de Huismus of Heggenmus
De meeste mensen kennen in hun omgeving wel de gekleurde tuinvogels 
zoals de koolmees, de pimpelmees, de roodborst en de vink. Anders ligt dat 
bij de kleine bruine vogeltjes die ook in onze tuinen voorkomen en die door 
beginnende vogelaars meestal voor een (huis)mus worden uitgemaakt. 

Heggenmus    
Foto: Jan van der Meulen

Huismus – vrouwtje    
Foto: Jan van der Meulen

Huismus - mannetje   
Foto: Jan van der Meulen

Zo bezochten we in 2022 De Boshoek waar een van onze buren, al zijn leven lang 
enthousiast vogelaar, Jan van der Meulen, ons de mooiste vogels die hij had gespot, 
toonde en ons ook informeerde over de vogels die in ons domein te zien zijn. 

Een andere buur, Bep Lanser, zorgde ervoor dat we met mooie bloemstukken naar  
huis gingen. Ook zijn er spelmiddagen, met klaverjassen, sjoelen en andere gezel-
schapsspellen. 

Inmiddels is er een vaste groep be-
zoekers, maar de deur staat om 14.00 
uur altijd open en we proberen het el-
kaar gezellig te maken.

Omdat De Ark de eerste week van  
2023 gesloten is hebben een week la-
ter, donderdag 12 januari onze nieuw-
j aars bijeenkomst. Van harte welkom!

Gérard SmitsSpelmiddag in De Ark
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Het Eindproduct Pakket Participatietraject (EPP)
Rotterdam The Hague Airport

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn: 
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) 
moet een nieuwe vergunning aanvragen 
voor toekomstig vliegverkeer, het zoge-
naamde Luchthavenbesluit. Om tot een  
nieuwe vergunningsaanvraag te komen is 
er een participatietraject opgesteld, waar - 
  bij verschillende belanghebbenden mee  
konden praten over deze vergunnings- 
aanvraag. Het idee was, om hiermee tot  
een voorkeursscenario te komen waarmee  

RTHA een vergunningsaanvraag kan for-
muleren om aan Minister Harbers van  
Infra  structuur en Waterstaat voor te leg-
gen.
 
Omdat echter de deelnemende bewo-
nersvertegenwoordigers van Rotterdam, 
Lansingerland en Schiedam hebben aan-
gegeven dat het huidige scenario veel te 
weinig doet om overlast van RTHA voor 
omwonenden te beperken, is het partici-
patietraject mislukt, en is nu in plaats van 
een voorkeursscenario een Eindproduct 
Participatietraject (EPP) gepresenteerd. 

Dit EPP zal nu gebruikt worden door RTHA  
om een vergunningsaanvraag te doen. 
In het EPP staat te lezen dat RTHA bij-
na 9000 extra vluchten per jaar wil toe-
staan, maar de Bewoners Tegen Vlieg-

tuig  over last (BTV) rekent voor dat, indien 
alle maat  regelen in het pakket worden 
doorgevoerd, er wellicht zelfs een verdub-
beling van het huidige aantal vluchten kan 
wor den gerealiseerd. Dit zou inhouden dat  
er iedere 4 minuten een vliegtuig van of 
naar RTHA zou gaan. 

Ondertussen is er vanuit de gemeente  
Schiedam een brief gestuurd naar Minister  
Harbers, waarin zijn expliciete aandacht  
wordt gevraagd voor de overlast van RTHA  
voor Schiedammers. Minister Harbers is  
ech  ter niet gebonden zich hieraan te  
houden.

We houden u op de hoogte van de komen-
de ontwikkelingen.

Gwenny Fuhler

7

Vogelvlucht
Ik schrijf dit net voor het aanbreken 
van de maand  december. We kunnen  
terugkijken op een zomer waar geen  
einde aan leek te komen. Een najaar 
zachter dan ooit. En toch is die onder-
toon van onrust nooit ver weg geweest.

Op ruwweg zestien uur rijden hiervan-
daan ligt de grens van een land dat  
zucht onder de terreur van een speciale 
operatie die al driekwart jaar duurt. Een  
operatie die de mogelijkheid in zich  
draagt te escaleren.

Daarnaast is een agenda stevig ingezet 
die al heel lang om aandacht vroeg. De 
energietransitie. Beide grijpen in elkaar 
en voeren mij onwillekeurig terug naar 
de periode van jaren zeventig en begin 
jaren tachtig van de vorige eeuw. 
In de jaren zeventig zat ik op de middel-
bare school en was het rapport van de 
club van Rome net gepubliceerd. Leer-
krachten op school schrokken niet terug 
om daar aandacht aan te besteden. Hoe  
duister de boodschap ook was.
 
Begin jaren tachtig kwam daar de dis-
cussie over het plaatsen van kruisra-
ketten bij. Hierdoor werd een dreiging  
die lange tijd geluwd was weer nieuw  
leven ingeblazen. De mogelijkheid van  
een onleefbare aarde als gevolg van  
een kernoorlog. 

Dit bracht me op een uitspraak van 
Mark Twain, die vrij vertaald stelde: 
De geschiedenis herhaalt zich nooit, 
maar ze rijmt wel heel vaak.

Groet, 
Arie den Ouden

COLUMN  

www.btv-rotterdam.nl/naslagdossiers/politiek/adviesrapportages/1222-eindrapportage-
participatietraject-rotterdam-the-hague-airport-gepresenteerd

Een veilige jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Mijn naam is Edwin Marrevee en ik woon  
samen met mijn vrouw Tineke sinds 
2004  aan de Kerklaan 60. Ik ben 58 jaar,  
liefhebber van voetbal, wielrennen en 
hard lopen en ik ben werkzaam als finan-  
cial manager.

Ik heb me aangemeld als contactpersoon 
omdat mijn vrouw en ik onze vrijwilli-
gerstaken hebben gewisseld (tot vorig  
jaar was Tineke contactpersoon voor ons  
deel van de straat). Op deze manier blijf  

ik gelijk op de hoogte van wat er in de buurt  
speelt! 

U mag mij benaderen met vragen als/
rond overlast en bijvoorbeeld opvallende 
zaken die nadere informatie noodzakelijk 
maken. Ik hoop dat het bestuur van de 
Vogelbuurt nog lang blijft bestaan om be-
woners te blijven informeren over wat er 
in de buurt speelt!

Edwin Marrevee

Contactpersonen
In elke Vogelvoer vragen we een contactpersoon zich aan de lezers voor 
te stellen. Deze keer maken we kennis met Edwin Marrevee:

Toen Martijn het huis bezichtigde, was 
hij direct enthousiast. ”Ik was niet de 
enige, maar de meeste mensen haakten 
af omdat er veel moest gebeuren. Ik 
niet, ik zag direct mogelijkheden.”

Ruim 7 jaar geleden is Martijn samen 
met zijn vader in voornamelijk de avond - 
uren en weekenden begonnen aan de 
restauratie van dit mooie stukje Kethel. 
Een huis met veel charme, maar waar 
ook heel wat werk in verzet moest 
worden. “Ik kocht het huis van een 
oudoom en -tante die hier vanaf hun 
trouwen en vervolgens bijna 50 jaar 
hebben gewoond”.

Toen hij Mascha vier jaar geleden ont-
moette, was de verbouwing halver-
wege. En ze besloten samen te werken 
aan hun toekomstige huis. Mascha: 
”Gelukkig is mijn vader ook erg handig. 

Hij heeft ons ook veel geholpen.” Twee 
jaar lang stond er een steiger met een 
tent over het hele huis en is het stukje 
voor stukje grondig onder handen ge-
nomen. ”Het is voor de buurt ook een 
hele ingreep geweest”, aldus Martijn.

Binnen is alles anders en werd er veel 
gemoderniseerd, maar alles passend 
bij de charme van het huis. De bui-
tenkant wilden Martijn en Mascha juist 
terugbrengen naar hoe het was. Op 
basis van oude foto’s, maakte Martijn 
de tuitvormige gevel. ”Die is waar-
schijnlijk rond 1900 verdwenen en heb 
ik hem er opnieuw op gemetseld met 
het originele stuukverband.”

“Alle originele details die we terug 
konden brengen, zijn er, zowel binnen 
als buiten en wat er niet meer was, 
is op een logische manier ingepast in 
het interieur. Daardoor is het echt een 
huis geworden dat bij ons past.” Nu het 
binnen helemaal klaar is, is de tuin aan 
de beurt. ”Die gaan we natuurlijk ook 
zelf doen, maar over wat details zijn 
we nog in overleg met de gemeente, 
omdat vanwege het monument alles in 
overleg moet.”

Tijdens de verbouwing hebben Martijn 
en Mascha een aantal keer meegedaan 
aan de Open Monumentendagen. “We 
vinden het leuk om te vertellen en te  
laten zien wat we met het huis van plan 
waren en wat voor mooie plek dit is. 
Mochten er nog mensen uit de buurt 
een kijkje willen nemen, misschien 
doen we volgend jaar wel weer mee.”

Martijn Barendregt

“Wij zijn Martijn (33), Mascha (34) en Lena (2) Barendregt en wonen 
inmiddels al weer ruim een jaar in het mooie monumentale huis aan 
de Kerklaan 12 in Kethel. De afgelopen zes jaar hebben we onze eigen 
woning verbouwd en gerestaureerd tot wat het nu is. Een nieuw huis in 
een oud jasje.”

Kerklaan 12
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Samenstelling bestuur 
BV Vogelbuurt  
per 1 januari 2022:

VACATURE
voorzitter
Paul van Mansum
secretaris
Jenske van der Linden  
penningmeester
Marga van Zuidam,  
lid (WG Samenzijn)
Leo Koolhaas
lid (WG Samenwonen)
Gwenny Fuhler
lid
Contact via secretaris: 
info@vogelbuurt-schiedam-kethel.nl  
of t: (010) 426 52 88

Vogelvoer wordt bezorgd bij alle bewoners - leden en niet-leden - van de Vogelbuurt in Schiedam-Kethel. 
Nog geen lid van de Bewoners vereniging Vogelbuurt? Voor € 12 per jaar bent u lid. Meldt u aan bij de secretaris. 

Elders in dit Vogelvoer maakt u kennis met een van onze contactpersonen.
Daarnaast fungeren nog veertien buren als contactpersoon voor hun directe  
buren. Bij uw contactpersoon kunt u terecht met allerlei vragen en/of ideeën. 

De contactpersonen zelf verwelkomen daarnaast ook nieuwe buren en zijn bereid de 
schakel te zijn tussen u en het bestuur. Ook zijn ze een klankbord voor het bestuur. 
In het afgelopen jaar vergaderden we eenmaal in De Buurtvlinder (het onderkomen 
van het wijkteam).

We stellen hen aan u voor:

Ludy Vredenbregt 06 - 2439 6831 voor Leeuweriksingel  27 t/m 57

Jan Rip 06 - 2636 4927 voor Leeuweriksingel   7 t/m 19

Gérard Smits 06 - 3054 3515 voor Koekoekslaan     87 t/m 97

Egide van den Besselaar 06 - 5324 2490 voor Koekoekslaan     67 t/m 85

Paul van Mansum 010 - 426 5288 voor Koekoekslaan     28 t/m 40

Jenske van der Linden 010 - 471 4796 voor Kievitslaan            7 t/m/20

Bep de Heer 010 - 470 3125 voor Kievitslaan          27 t/m 34

Gwenny Fuhler 06 - 1482 0225 voor Kievitslaan          39 t/m 58

Esmee Poldervaart  voor Kerklaan              48 t/m 58

Marga van Zuidam 06 - 2870 5272 voor Kerklaan              16 t/m 46

Edwin Marrevee 06 - 5127 3167 voor Kerklaan              60 t/m 70

Jeannette de Sterke  voor Meeuwensingel  70 t/m 82

Richard van den Born 06 - 1270 5083 voor Zwaluwlaan          54 t/m 70

Rob Kunst 06 - 4421 9286 voor Zwaluwlaan          42 t/m 56

Niet in elke straat is een contactpersoon. Wanneer u voor uw buren contact-
persoon wilt zijn: graag! Aanmelden kan bij de secretaris Paul van Mansum.

Onze Contactpersonen
VACATURE
Wie komt ons bestuur 
versterken? 

Informatie?
Informeer bij een van de  
bestuursleden of via secretaris:  

info@vogelbuurt-schiedam-kethel.nl 


