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IK KOM UIT... 

S’DAM WEST

De 33-jarige TANER DAG werkt bij een meubel-

bedrijf en woont met zijn vrouw, zoon van 5 en 

dochter van 1,5 in Schiedam West. ‘Ik hou van 

de historische gebouwen in Schiedam, dat 

geeft de stad sfeer.’

Taner is een geboren Rotterdammer maar zijn 

hart ligt toch echt in Schiedam. Als tiener was 

hij vaak in de Hoogstraat te vinden. ‘Ik had hier 

veel vrienden wonen, op koopavond hingen we 

hier graag rond. Het was toen echt gezellig, 

veel levendigheid. Nu staat er flink wat leeg 

maar het kan zeker weer net zo leuk als vroeger 

worden!’

Taner woont sinds augustus 2016 met zijn 

familie aan de Kortlandstraat in West. ‘Een 

klushuis uit 1915, dat ik helemaal zelf heb 

opgeknapt met hulp van mijn vrienden. Ik hou 

van oude panden, daarom is het leuk om hier 

te wonen. Het is een fijn buurtje, geen rechte 

straten. En of je nou Turks, Marokkaans, 

Surinaams of Nederlander bent, alle buren 

groeten elkaar. Hopelijk gaan we van de zomer 

lekker met z’n allen barbecueën.’

De familie Dag houdt erg van wandelen. ‘In het 

weekend of na mijn werk, gaan we met zijn 

vieren op stap. Dan maken we een groot rondje 

en lopen we naar de binnenstad. Langs de 

molens, de grachten, de oude boten, de oude 

gebouwen en pakhuizen... Dat vind ik geweldig: 

tweehonderd jaar geleden liepen de mensen 

hier ook boodschappen te doen en nu wij. Het 

is oud maar de stad staat nog stevig overeind. 

Dat vind ik echt bijzonder. De Grote Markt is 

onze favoriete plek om even pauze te houden, 

daar drinken we dan wat of nemen een ijsje als 

het mooi weer is.’

Schiedam volgens Taner: ‘Schiedam is een stad 

met veel inwoners, toch heb je altijd 

het gevoel dat je iedereen kent. Op straat 

zegt iedereen hallo, ik hoop dat Schiedam zo 

warm blijft!’
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