
Dansende beestenparade
SCHIEDAM – Dansende dieren 
speelden een belangrijke rol 
bij het afsluitende project op 
basisschool De Violier. Voor 
de leerlingen van de school 
aan de rand van het Svea-
parken is taal en rekenen  
natuurlijk erg belangrijk, 
maar via dansen je lichaam 
ontdekken op deze nog 
jonge leeftijd is net zo be-
langrijk. Afgelopen vrijdag 
werd er deelgenomen aan 
het project dieren-dansen, 
waarbij dierendansen uit de 
hele wereld centraal ston-
den. De leerlingen, allemaal 
gekleed in het wit, lieten 
dansen zien die het gedrag 
van dieren nabootsen, zo-
als de Vlaamse berendans, 
de parmantige kippendans 
uit Litouwen of de Japanse 

hanendans. Tijdens de les-
sen voorafgaand aan de 
presentatie werd niet alleen 
de dans ingestudeerd, maar 
werd er ook een totempaal 

gemaakt van het dier. De 
leerlingen maakten op deze 
manier kennis met dans, 
muziek, kostuums en de tra-
dities uit veel culturen. 

De parmantige kippendans uit Litouwen. Een van de optredens 
waarbij de ouders een kijkje kwamen nemen. Foto: Peter Spek

Eerste paal VRR-kazerne
SCHIEDAM - Burgemeester La-
mers heeft afgelopen week 
de eerste paal geslagen voor 
de nieuwe VRR-kazerne in 
Schiedam.
De nieuwe kazerne vervangt 
de huidige brandweerka-
zernes aan de Breedstraat 
in Schiedam en de Laan-
slootseweg in Rotterdam. 
De nieuwe locatie aan Plein 
1940 - 1945, ‘s-Gravelandse-
weg en Horvathweg is een 
uitstekende locatie voor de 
brandweer en past goed in 
het kazernespreidingsplan. 
In een VRR kazerne kunnen 
zowel de brandweer, ambu-
lancedienst en/of GHOR ge-
vestigd zijn.
Burgemeester Lamers: ,,De 
nieuwbouw van de brand-

weerkazerne op deze plek 
is uitstekend voor de stad. 
Vanuit het oogpunt van 
veiligheid en beperken van 
hinder voor de stad komt de 
kazerne op een betere plaats 
dan de huidige kazerne aan 
de Breedstraat. 
Daarnaast komt op termijn 
de locatie aan de Breed-
straat vrij en kan dit terrein 
worden meegenomen in de 
verdere ontwikkeling van 
de binnenstad.’’

Streefdatum
De VRR streeft ernaar dat de 
nieuwe VRR kazerne eind 
2013 door de brandweer in 
gebruik kan worden geno-
men. Er wordt hard gewerkt 
om dat te realiseren.
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Volop oogst voor 
de voedselbank
SCHIEDAM - Het tuinieren 
voor de voedselbank, dat 
elke dinsdag en donder-
dag door een grote groep 
vrijwilligers wordt ge-
daan op tuintjes bij Land-
vreugd en Vijfsluizen, is 
een groot succes. Op dit 
moment wordt er flink 
geoogst en zijn de resul-
taten van alle inspannin-
gen goed zichtbaar. Op de 
tuin bij Vijfsluizen wer-
den afgelopen week 104 
kroppen sla geoogst en 
op Landvreugd kwamen 
42 kroppen ijsbergsla en 
55 kroppen andijvie van 
het land. 
Ook werd hier 5 kilo 
aalbessen geplukt.
Alle voedselpakketten 
op de drie uitdeelpunten 
van de voedselbank in 
Schiedam konden zo 
worden voorzien van 
verse groente en fruit.
Op de tuin bij  Vijfsluizen 
werken nu 15 enthousi-
aste vrijwilligers samen 
en op  de tuin bij Land-
vreugd zijn dat er 12.

Man valt vier 
meter omlaag
SCHIEDAM - In een mo-
numentaal pand aan de 
Lange Haven is maandag-
morgen een man door de 
trap gezakt en vier meter 
naar beneden gevallen. 
De traumahelikopter en  
brandweer kwamen met 
spoed ter plaatse voor 
medische assistentie. 
Daarna werd hij snel naar 
het ziekenhuis vervoerd.

Deze Hoogstraat verdient leuke winkels
Wat zou het mooi zijn als 
de flow weer terugkomt 
in de Hoogstraat. Gevulde 
winkels, veel publiek, 
rinkelende kassa’s... 
Als het aan Janet van 
Huisstede ligt, blijft het 
niet bij dromen.

Door de redactie 

SCHIEDAM - Door haar pro-
ject DeWinkelmeiden moet 
de Hoogstraat vanaf septem-
ber weer gaan bruisen van 
de energie. Hoe? Door lege 
ruimtes te vullen en leven 
in de brouwerij te brengen. 
Van Huisstede organiseert 
Pop-Up Shops, winkels die 
je – eventueel samen met 
andere ondernemers - voor 
bepaalde tijd tegen een be-
paald bedrag kunt huren. 
En waarbij de ondernemers 
er meteen allerlei PR, verze-
kering en een brandblusser 
bij krijgen.

Negen panden
In Schiedam heeft ze nu 
over negen panden contact 
met vastgoedeigenaren. Die 
winkels kan ze ook inrich-
ten met de materialen die 
ze afgelopen maanden heeft 
verzameld, zoals rekken en 
tafels van de bibliotheek 
aan het Bachplein en het in-
terieur van een kledingzaak. 
,,In een Pop-Up Shop mag je 
niets aan de muur bevesti-
gen”, legt Van Huisstede uit. 

,,Alles moet er snel in en uit 
kunnen. Op onze Pinterest-
pagina hebben we daarvan 
voorbeelden staan van over 
de hele wereld.”

Poolse banketbakker
Op dit moment is Van 
Huisstede al bezig met een 
Schiedamse kunst- en cul-

tuurwinkel, een Poolse 
banketbakker, een paar sie-
radenontwerpers, een lin-
gerie-ontwerpster in grote 
maten, een verlichtingsou-
tlet en een retro meubelbe-
drijf. ,,We zoeken ook naar 
een goede kaaszaak, biolo-
gische producten, gadgets 
en elektronica voor man-

nen en een woonwinkel 
voor jong publiek’’, verdui-
delijkt de ondernemende 
Schiedamse die niet alleen 
een eigen communicatie-
bureau runt, maar ook een 
grote inbreng heeft gehad bij 
Hospice De Margriet dat on-
langs opende langs de Vaart. 
,,Via straatinterviews en op-

roepen op Facebook weet 
ik nu aan welke winkels 
behoefte is. Met centrum-
manager Phons Ockerse, 
Stadsherstel Schiedam en 
de binnenstadsmanagers 
van de gemeente werk ik 
aan een goede branchering, 
zodat het hier weer gaat le-
ven. Dus niet: hoe krijgen 

we de panden zo snel mo-
gelijk weer vol. Maar: welke 
soorten winkels zijn nodig 
en maken een volledig en 
aantrekkelijk winkelpalet? 
Juist deze oude Hoogstraat 
verdient leuke winkeliers.
En die zijn er genoeg, daar-
van ben ik overtuigd. Die 
ondernemers willen alleen 
niet meteen een contract 
voor vijf jaar afsluiten. Soms 
willen ze een plek uitprobe-
ren, voordat ze zich defini-
tief vestigen.’’ 

Belevenis bieden
Flexwinkels en conceptsto-
res die een belevenis bieden, 
dat is waar Van Huisstede 
over fantaseert. 
En volgens haar gaan we 
dat zeker tegenkomen op de 
nieuwe Hoogstraat in Schie-
dam. ,,Bovendien kijken we 
ook goed naar de kwaliteit 
van de winkelier, zodat ze 
straks niet binnen een paar 
maanden alweer failliet 
zijn.’’ 

Meer informatie
Mail voor informatie over 
beschikbare panden gerust 
naar: janet@dewinkelmei-
den.nl
Tarief: 12 weken inclu-
sief alle PR, verzekering 
en brandblusser kost 3150 
euro.

Kijk voor nadere 
informatie ook eens op de 
speciale website: www.
dewinkelmeiden.nl



Het gaat straks weer bruisen op de Hoogstraat. Janet van Huisstede gaat met haar project DeWinkelmeiden lege ruimtes vullen en 
leven in de brouwerij brengen.  foto: Rob Kamminga

Lucht langs A13 is te vuil
SCHIEDAM - De lucht langs 
snelweg A13 is ruim an-
derhalf keer vuiler dan toe-
gestaan. Dat concludeert 
GroenLinks Rotterdam na 
een jaar meten van de lucht-
vervuiling langs de A13. 
De partij wil dat minister 
Schultz zo snel mogelijk de 
snelheid verlaagt naar 80 
km per uur. 
GroenLinks is de metin-
gen gestart nadat minister 
Schultz een jaar geleden de 
maximumsnelheid op de 
A13 verhoogde van 80 naar 
100 km per uur. De partij 
plaatste vier meetpunten 
langs de weg. Twee meet-
punten staan bij mensen 
aan huis, twee andere meet-
punten op straatniveau.
Het jaargemiddelde van de 

vier meetpunten komt op 66 
microgram stikstofdioxide 
per kubieke meter, terwijl 
volgens de Europese gezond-
heidsnormen maximaal 40 
microgram is toegestaan.
Fractievoorzitter Bonte is 
geschrokken van de uitkom-
sten van de meting. ,,Uit re-
cent onderzoek blijkt dat de 
kans op kanker veel hoger is 
op plekken waar de lucht-
vervuiling hoog is. Ook krij-
gen meer mensen last van 
hun longen en hun hart.’’
Bonte heeft minister Schultz 
de resultaten toegestuurd. 
Hij pleit voor het terugdraai-
en van de verhoging. Ook uit 
metingen van TNO blijkt dat 
de luchtvervuiling bij 100 
km per uur 30 procent hoger 
ligt dan bij 80 km per uur.

Samen sterk 
voor Oost
SCHIEDAM - Tijdens het  
Wijkoverleg Oost afgelopen 
maandag heeft wethouder 
Stam het Wijk Uitvoering 
Programma Oost onder-
tekend samen met bewo-
nersorganisatie Oost en 
een aantal andere partners. 
Gemeente, bewonersorgani-
satie, politie, SWS, buurt-
projecten, senioren welzijn, 
Lentiz Life, stichting Primo 
en Woonplus zijn de partijen 
die samen gaan werken in 
Oost. Het WUP is opgesteld 
met bewoners (organisaties), 
professionals en vakafdelin-
gen. De samenwerking moet 
er daadwerkelijk voor zor-
gen dat de situatie in Oost 
verbetert.
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