
Geheel onverwacht is onze Peter, creatief en doelgeriéht,
met zijn klussen gestopt.

Peter Nederveen
§,§,jaar jong

Uit aller naam Lia Nederveen-Olthuijsen

19 mei 2008

Correspo ndentiead res:
Goetzee Uitvaartverzorging
o.v.v. P. Nederveen
Boezemsingel35
3034 EC Rotterdam

De crematieplechtigheid zal plaatshebben in crematorium
Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie,

zaterdag 24 mei om 12.00 uur.

Na de plechtigheid is ei gelegenheid tot condoleren.
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meente Hillegers-
berg-Schiebroek.
"De BTV dwo~

Peter Nederveen veel respect af dat
~as~vaJl t ge...m-ate-=-
eerste uur actie- .taan Peter Neder-
voerder tegen de veen. verschuldigd
overlast van °het zijn. Zijilbijdrage is
Rotterdamse vlieg- van onschatbare
veld Zestienhoven waarde gebleken
enhetlatereRotter- voor. de leetbaar-
dam Airport. "Hij heid in Schiebroek
was eigenlijk hef en de 3B-gemeen-
gezichtval1hetver- ten."
zet teg~n de lucht- - RoUmd Wondol-

chaven," .ze~Pra:- Peter Nederveen. leck, directeur van
bodhJongepier,ad-. FOTOGEES KUIPER Rotteia.am Airport,
Niséur Van de Vere- zegt 'in een reactie
.niging Bewoners tegen Vliegtuig- gesJ'hoktte zijn door het overlijden

overlast. . van NederVeen, met wie hij circa ~
peter Nederveen is afgelopen jaar te maken heeffgehad. "Natuur:i'"

maandag plotseling oveÎ"leden."'De lijk Waren we bet niet,altijd eens,
Rotterdammer hersteldè thuis in maar &dialoogdiewe voerden was
Schiebroekvaneeningrijp~ndeope- waardig en met respeèt. 'Zo hoort
ratie: Devregionaal bekende actie- het ook."
voerder is 66jaar g~worden. De vliegveÎdbaas noemt zijn 'te-

~~Verel1igil1~t Bewo~e!s Te~n g~!2s.~rever'ee11.van~e 'l~ats~ger -
"V'tieglie1ûoverImt,Vt'IurároeKenClalrlvlohlkanen'." WautzoveelecIiteaCe

BTV, roemt Nederveeh vanw:egetievoerdersZijn er niet meer. Vorige
zijn 'grote deskundigheid",op het ge- 'week had een.van onze havehmees-
bied van geluiden1geHîidhinder'.jers nogcouJact met hem; hij klonk
,;Dankzi} hem, werd de B1;Vserieus opgewèkt. In een advertentie heb-
genomen.". . .'ben wij nemgePJ'ezeh ouf zijn in-

De actievoerqer; die jaretllang zet." .-
voorz:itteI;.was van de BT"V,vo~rde Peter,Nederveeh, in 2004 nog vrij-
overleg methètministerie van Ver- williger van het jaar in de deelge-
keer en Waterstaat, de Tweede Ka- meente' Hillegersberg-Schiebroek,
m~r, de procvincie Zuid-Holland, de laat een vrouw, twee kinderen ~

r' gemeente Rotterd~m encde deelge~ een kleinkind achter. '..
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