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Aanleidingen voor een 
feestje laten we zelden aan 
ons voorbijgaan. Een ver-
jaardag is zo’n aanleiding 
en dus viert De Oud-Rotter-
dammer dezer dagen feest. 
Hoe, dat leest u elders op 
deze pagina. Maar dat is 
van vandaag en De Oud-
Rotterdammer is een krant 
van gisteren. Wij blikken 
terug. Meestal tientallen 
jaren, maar voor deze ene 
keer slechts twee jaar. Met 
een korte samenvatting van 
de geschiedenis van deze 
populaire krant.

Halverwege 2005 vatte initiatiefnemer 
Fred Wallast het idee op een krant uit 
te brengen, die de Rotterdammers met 
nostalgische verhalen terugvoerde 
naar hun jeugdjaren die zij in de stad 
doorbrachten. Afgaande op de reacties 
van honderden vijftigplussers bleek er 
behoefte aan zo’n krant. De uitgever 
in spe trok de stoute schoenen aan en 
verraste Rotterdam in oktober 2005 
met de verspreiding van brutaalweg 
70.000 kranten. Met op de voorpagina 
een fraaie foto van de Femina en 
volop leuke verhalen in de krant. Het 
bleek onmiddellijk een doorslaand 
succes. De dagen na die eerste krant 
regende het telefoontjes van mensen 
die het initiatief waardeerden en zich 
aanboden te helpen. Schrijvers, zoals 
Aad van der Struijs, maar ook bezor-
gers. Dat was hard nodig, want Fred 
Wallast had de eerste krant nagenoeg 
in zijn eentje gevuld en liep de eerste 
uitgaven, met hulp van zijn dochters, 
tot ’s avonds laat eigenhandig kranten 
te bezorgen.

Volwassen
Na de eerste zeven nummers was er 
geen weg terug. De Oud-Rotterdam-
mer was in zo korte tijd zo populair 
geworden en riep zoveel reacties op 
dat stoppen met de krant absoluut 
geen optie meer was. Dus werd er nog 
meer tijd, geld en energie ingepompt 
om de krant op de been te houden. Dat 
kon, mede doordat steeds meer men-
sen zich voor de krant gingen inspan-
nen. Gekende journalisten als Hans 
Roodenburg, Jim Postma en Rein 

Wolters namen de journalistieke invul-
ling van de krant voor hun rekening en 
maakten de Oud-Rotterdammer met 
hun bijdragen tot een volwassen krant.
Misschien nog wel belangrijker 
waren de talloze spontaan ingezonden 
artikelen, waarin de lezers hun eigen 
verhaal vertelden over hun jeugd in 
de stad. Dat geeft deze krant zo’n 
bijzonder karakter en maakt hem tot 
misschien wel de best gelezen krant 
van Rotterdam en omstreken.
In de afgelopen twee jaar nam het 
enthousiasme onder de lezers alleen 
maar toe. De vraag naar de krant is 
zó groot, dat de oplage groeide naar 
90.000 en in oktober van dit jaar zelfs 
de magische grens van honderddui-
zend!! doorbreekt.

Hoogtepunten
Natuurlijk gaat die groei soms gepaard 
met kinderziektes. Aangezien Fred 
Wallast de krant volledig in zijn eentje 
runt (uiteraard met hulp van velen) 
lukt het niet altijd de honderden 
mailtjes en brieven altijd allemaal te 
beantwoorden. Ook in de distributie 
gaat het wel eens mis, als de krant 
te laat wordt afgeleverd, het verkeer 
tegenzit of bezorgers ziek of met 
vakantie zijn. Maar alle medewerkers 
(en zeker die bezorgers) doen hun 
uiterste best iedereen zo goed en tijdig 
mogelijk te voorzien van kranten.
De korte geschiedenis van De Oud-
Rotterdammer kent inmiddels toch 
al heel wat hoogtepunten. Daartoe 
rekenen wij zeker ook het succes 

van de Oproepjesrubriek, die al zeer 
veel mensen, sommige na soms vele 
tientallen jaren, weer met elkaar in 
contact bracht. Maar ook het fantasti-
sche Kuipgala bij de eerste verjaardag, 
waar honderden lezers een heerlijke 
avond beleefden. En deze maand wor-
den daar weer nieuwe hoogtepunten 
aan toegevoegd, zoals de rondritten 
door de stad met historische trams en 
de verschijning van een extra feestedi-
tie op 9 oktober.
Het lijkt erop dat De Oud-Rotterdam-
mer niet meer weg te denken is uit het 
Rotterdamse medialandschap en wij 
zullen er alles aan doen dat zo te hou-
den. Op naar de volgende verjaardag!

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Tel. 010 - 447 99 00  www.vanderspekuitvaart.nl

Het vertrouwen van vijf generaties

-  Even wegzwijmelen naar het verleden met de Oud Rotterdammer  -

Oplage: 90.000 ex.

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770   of   0181 - 669606

Zie ook onze advertentie op pagina 20

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Kunstgebitten en reparaties
Avond- en Weekendservice

Behandeling bij u thuis mogelijk
Vergoeding door uw Zorgverzekeraar 

Voor alle fans van De Oud-Rot-
terdammer wordt het feest, want op 
9 oktober brengen wij een speciale 
feestkrant uit, als extra editie. De 
krant krijgt een feestelijk karak-
ter. Enerzijds door de extra hoge 
oplage waarin hij wordt verspreid 
(150.000), anderzijds door de 
bijzondere verhalen, met onder meer 
interviews met burgemeester Opstel-
ten, met de oudste Rotterdamse en 
tal van prominente Rotterdammers. 
Ook de vaste redacteuren schrijven 
voor deze krant speciale artikelen, 
waardoor deze uitgave een echt be-
waarexemplaar wordt. Dus hou vol-
gende week uw vaste afhaaladressen 
goed in de gaten, want ze zijn weer 
overal verkrijgbaar en voor deze ene 
keer zelfs nog op veel meer adressen 
(kijk elders in deze krant voor de 
speciale feestkrant-afhaaladressen).

Verder gaan aanstaande zaterdag, 
6 oktober, de eerste historische 
trams hun rondritten door de stad 
maken met lezers van De Oud-Rot-
terdammer. Dat houden we vier 
zaterdagen vol, want ook op 13, 20 
en 27 oktober rijden deze trams door 
de stad. Uiteindelijk meldden zich 
bijna vierduizend mensen aan voor 
deze ritten, maar helaas kunnen er 
‘slechts’ 896 mee. Nog even ter her-
innering; de trams vertrekken vanaf 
het Proveniersplein (achterkant 
Centraal Station) om 11.00 en 14.00 
uur. Zorg dat u niet te laat bent, want 
de trams vertrekken stipt op tijd!

De Oud-Rotterdammer 
bestaat twee jaar! En bij 
een verjaardag hoort een 
feestje. Ten minste, dat 
vinden wij. Daarom staat 
er in oktober het een en 
ander te gebeuren. 

De OudDe Oud
Dinsdag 10 januari 2006 
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Zorg- en Seniorenomroep

De RANO brengt de stad bij u thuis

RANO Rotterdam (www.rano.nl / e-mail info@rano.nl

Op wereldreis naar Oostvoorne
Kamperen kwam pas na 

de Eerste Wereldoorlog 

een beetje in zwang. 

Aanvankelijk vooral bij 

de padvinderij en andere 

jeugdbewegingen. Later 

werd de tent ook populair 

bij de zogenaamde vrijbui-

ters. In 1954 had 11% van 

de Nederlanders een tent, 

in 1960 al 17% en in het 

topjaar 1966 zelfs 27%. 

Daarna verloor het kam-

peren veel van zijn roman-

tiek. De afvallers waren 

vooral de kampeerders ‘uit 

nood’. Nu deze een wat 

ruimere beurs hadden, na-

men ze zonder weemoed 

afscheid van het gezeul 

met tent, tentstokken, la-

kenzakken, primussen en 

keukengerei.

Leuk, we gaan weer kamperen, 

dachten veel kinderen in die tijd. 

Ieder jaar weer een feest voor veel 

gezinnen, die het geluk hadden 

er in de zomer even tussenuit te 

kunnen. Weg uit de stad! Met het 

hele gezin bijvoorbeeld richting 

Oostvoorne, op Solex, Berini (het 

eitje) of gewoon op de fi ets. Als 

de grote (vakantie)kist van zolder 

kwam, wist je het al, er moest weer 

gepakt worden. Van Gend en Loos 

kwam langs, nam de kist mee en 

deponeerde deze op de uitverkoren 

camping. Alles wat in de kist ging, 

werd op de plaats van bestemming 

weer uitgepakt. De enige echte 

kampeeruitrusting, als je dit kon 

betalen, bestond uit een lichtgewicht  

pannenset. 

Op reis
Als je geluk had mocht je, achter 

op de brommer of fi ets, naar de 

Rosestraat op Zuid, om daar op de 

stoomtram van de Rotterdamsche 

Tramweg Maatschappij (RTM) te 

stappen. Fiets en brommer mochten 

mee in de goederenwagon. Deze 

stoomtram kreeg al snel de lugubere 

bijnaam “het moordenaartje’, dit in 

verband met de vele ongelukken in 

de druk bevolkte wijken. Dit vehikel 

bracht ons waar we wilden zijn, in 

Oostvoorne. 
Had je pech, en dat kwam vaker 

voor, dan fi etste je naar Schiemond 

om op het ”Heen en Weer”-bootje te 

stappen. Opstappen aan de rechter 

maasoever en belanden aan de 

andere kant van de Maas. Altijd 

weer imponerend, de drukte en het 

schouwspel, dat de rivier bij de 

overtocht bood.

Files
Met zwaar bepakte fi etsen verliet je 

op de Heijplaat het “Heen en Weer”-

bootje. Langs het crisisstrandje en 

de ertsoverslag naar Pernis, met 

zijn opgespoten weilanden, waar de 

petrochemische industrie gevestigd 

werd. Op de Groene Kruisweg 

belandde je in, een voor die tijd, 

drukte van belang. Files en nog 

eens fi les. Een enkele auto, maar 

hoofdzakelijk fi etsen en brommers. 

Beladen met fi etstassen, tenten, de 

lichtgewicht pannenset aan het stuur 

en de kinderen achterop. Het leek 

wel of heel Rotterdam de stad ont-

vluchtte. Verder, langs Hoogvliet, de 

Spijkenisserbrug, Geervliet (je zag 

de molen al van verre), Heenvliet en 

Zwartewaal. Gelukkig, het silhouet 

van de kerktoren van Brielle kwam 

in zicht. De verlossing was nabij. 

Nog maar vijf kilometer afzien. 

Royco-soep

Na deze beproeving kwam je aan 

op het Kruininger Gors. Zou de kist 

goed bezorgd zijn door Van Gend & 

Loos? Duimen maar. Een leuke plek 

gezocht, tent opzetten tussen hon-

derd anderen en kijken of de vriend-

jes van vorig jaar er zouden zijn. 

Want als de vaders bij het droogdok 

werkten, dan kon je daar zeker van 

zijn. Kist uitgepakt, stro bij de boer 

gehaald en de lakenzakken gevuld. 

Je eigen AB dekens aan elkaar 

gespeld. Niets stond je meer in de 

weg het ‘leuk’ te hebben. Primus/pe-

troleumstelletje in de keukenhoek 

en in de super de luxe lichtgewicht 

pannen werd (Royco)soep gemaakt, 

om de ontberingen van de fi etstocht 

te vergeten. Liever ging je naar 

‘Marion’ voor een patatje, maar 

dat kwam pas later op de dag. Na 

de soep snelde je naar het strand, 

de bunkers, het stenen baak (oude 

vuurtoren) en de kogeloven (een 

soort oorlogstuig); spannend was 

het allemaal!

Spelen
Op het strand gingen we vliegeren 

met een vliegtuigje, dat bij harde 

wind naar beneden knalde, en schel-

pen zoeken voor je verzameling. 

Het feest was begonnen! De dag 

eindigde op het Hertenkamp, waar 

je ging badmintonnen.

Voor de wc haalde je een sleutel 

bij de beheerders, een echtpaar uit 

Maassluis. Veel kampeerders namen 

hun eigen wc-bril mee, hieraan kon 

je zien waar men naar op weg was. 

Je sliep bij je ouders in de bin-

nentent, tot je wat ouder was. Dan 

kreeg je, tot grote opluchting van je 

vader, een eigen tentje

Veel meer herinneringen zullen nu 

naar boven komen, maar of je het 

nog eens over zou willen doen??

Nu vliegen we naar de plaats van 

bestemming en installeren ons daar 

in een super de luxe, compleet inge-

richte, bungalowtent. Was vroeger 

echt alles beter?

Elly Timmers

De OudDe OudDe Oud
Dinsdag 18 april 2006 
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Jaargang 2, nr. 8Zestienhoven was heel knusVijftig jaar Rotterdam Airport, een mooi jubileum. Maar leeftijdge-noten zegt dat niet zoveel. Vijftig jaar Zestienhoven, ja, dan weten ze waar je het over hebt. Dat is ‘onze’ onvolprezen luchthaven, zo vaak verguisd, maar ook zo onmis-baar voor onze stad. We mopperen wel eens over het lawaai, maar tegelijkertijd zijn we trots. Dat wa-ren we vijftig jaar geleden zeer ze-ker. Rotterdam hoorde er, met een eigen luchthaven, bij en schaarde zich onder de wereldsteden.
“Voor de oorlog hadden we natuurlijk vlieg-veld Waalhaven, maar dat stond toen al ter discussie”, weet Wim Wegter, die vrijwel de hele geschiedenis van Zestienhoven van nabij beleefde. Hij werkte van 1963 tot 2004 in al-lerlei administratieve en commerciële functies op de luchthaven. “Er waren destijds plannen voor een nieuw vliegveld in de Schieveenpol-der. Die plannen werden des te urgenter toen de Duitsers vliegveld Waalhaven weg hadden gebombardeerd. Daarom ging halverwege de jaren vijftig de eerste spade de grond in en kon 1 oktober 1956 vliegveld Zestienhoven of� cieel geopend worden”, aldus Wim.

Klein Siberië
Dat hij zijn hele werkzame leven op de lucht-haven zou doorbrengen, had Wim in 1956 nooit kunnen vermoeden. “Ik solliciteerde bij de Dienst Gemeentewerken en had geen � auw idee dat het ging om een baan op de lucht-haven”, glimlacht hij. “Dat hoorde ik pas op het sollicitatiegesprek. Ik wist amper van het bestaan af en ben eerst maar eens gaan kijken. Dat was nog een hele opgave. Je moest met bus 33 naar Overschie en dan vanaf de Paral-lelweg lopen. Ik vergeet het nooit. Het was 1963, precies in die strenge winter. Toen ik er aankwam, leek het wel Klein Siberië. Alleen 

de taxibanen waren sneeuwvrij, de rest was bijna onbegaanbaar.”

De eerste jaren stonden nog bol van de roman-tiek die verbonden was met vliegen. Alles was mensenwerk en er kwam geen computer aan te pas. “Het was heel knus”, mijmert Wim. “Misschien wel kneuterig. Iedereen kende elkaar en het was een hechte gemeenschap, waarin je je heel gemakkelijk thuis voelde. Als het erg druk was, assisteerden wij van de administratie gewoon de operationele dienst. Er was maar een heel klein platform en dan hielpen wij als wingman de piloot bij het ma-noeuvreren om te voorkomen dat hij met de vleugel beschadigingen zou aanrichten.”

Bollenvluchten
In de jaren zestig waren de bollenvluchten vanuit Engeland heel populair. Dagelijks land-den tientallen vluchten met dagjesmensen en de luchthaven was continu in bedrijf. “Dat waren gouden tijden”, bekent Wim. “Ik weet nog dat de ABN een speciale rege-ling moest treffen om geld te wisselen. Al die Engelsen wilden natuurlijk hun ponden omwisselen voor Nederlandse guldens en het kantoortje van de ABN in de hal was veel te klein. Daarom ging een geldwisselaar de bus in die de mensen van het vliegtuig haalde en wisselde daar al geld.”

“Die kleinschaligheid had wel zijn charme”, vindt Wim. “Het was zo klein dat toeristen die een kijkje kwamen nemen op de luchthaven vanaf het bezoekersplatform de piloten in de cockpit zowat een hand konden geven”, lacht hij. “Het platformpje werd slechts door een plantsoenhekje van het vliegtuigplatform gescheiden. Daar stapte je zo overheen, maar niemand deed dat.”

Huisvesting
De huisvesting was in die beginjaren op Zestienhoven bijzonder mager. Een houten verkeerstoren en houten barakken voor de administratie, en alles niet geïsoleerd.“Het was ’s winters hard stoken en de 

gebouwtjes waren zeer gehorig. Als een vliegtuig vertrok, moest je je telefoongesprek staken, want dan was je onverstaanbaar. Vooral in het begin waren de vliegtuigen zeer rumoerig. Zeker de eerste jets. Het is best begrijpelijk dat er klachten kwamen van om-wonenden. Dat heeft altijd als een Zwaard van Damocles boven ons hoofd gehangen. Vanaf medio jaren zeventig wordt er gesproken over sluiting, maar gelukkig is dat er nooit van gekomen”, klinkt het opgelucht.

Veilig
Hoewel vliegverkeer altijd risico’s met zich meebrengt, is Zestienhoven altijd een veilige luchthaven gebleken.

“Veiligheid staat hoog in het vaandel. We hebben in al die jaren slechts één dodelijk ongeluk gekend. In 1962 raakte een Carvair met het neuswiel de Bovendijk en sloeg over de kop. Daarbij is de piloot, ene Toothill geloof ik, omgekomen. Verder is er nooit iets ernstigs gebeurd. We hebben natuurlijk wel wat incidenten gekend, zoals een vliegtuig van de baan en bijna-ongelukken, maar dat is alles. Uit het oogpunt van veiligheid zijn we ook gestopt met de grote vliegshows. In 1985 was de laatste. Het was mooi hoor, die stunts en formaties, maar te gevaarlijk”, besluit Wim realistisch.
VOOR AL UW GEVELWERKZAAMHEDEN

De Gevelgigant
Tel. 0181-312582

Onze voordelen:
- Gratis prijsopgave
- Garantie op werk

- Geen voorrijkosten
- Duidelijke prijsopgave

Wij zijn 
gespecialiseerd

in gevelrenovatie, 
metselwerkreparatie,
uithakken, voegen 
en impregneren.

- Of� ciële openingsdag 1 oktober 1956 (foto RIBcollectie) -

- Dagjestoeristen op Zestienhoven (foto RIBcollectie) -

We vieren feest!!!

Extra editie 
De Oud-
Rotterdammer!!
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Berlagestraat 235
Rotterdam-Alexanderpolder

w w w . b u r c h t h u y s . n l

dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur - vrijdag koopavond

Van fraaie klassieke tot
actuele betaalbare meubelen.

Kom eens rustig genieten van het
vele moois en het vele voordeel.

Hartelijk welkom!

T 010 - 456 48 22

Uitnodiging
voor het nieuwe Burchthuys wonen

995-

Boxspring
compleet met matras en

tijdelijk gratis topper!

695,-

Gezellige
2-zit bank

ook leverbaar als 3-zits

Klassiek
en chique

Fraaie twee en half zits bank
in vele stoffen leverbaar

Mooi kersenhout

3750,-

Nu weer
in de winkel!

WILLEKE ALBERTI

Puch, Zündapp en Kreidler • Bouwen voor en na De Bijlmer •  

De Porsches van de politie • Op de menukaart in 1982 en 2007 •  

Prijzen toen en nu • Zij vertrokken • Boer Koekoek • Column mr. Doedens •

De historie van Feyenoord  met Coen Moulijn • en meer. . .

overVroeger
Nummer 2 • € 4,99

www.overvroeger.nu

Van kindster tot stoutste vrouw

exclusief interview

nieuw • nieuw • nieuw • nieuw • nieuw • nieuw • nieuw • nieuw • nieuw • nieuw

“Ik had wereldkampioen kunnen worden”JAN LAMMERS

BRAM PEPER
“ In de jaren ’70 was de PvdA 

de weg behoorlijk kwijt”

BAAS IN
EIGEN BUIK
‘Bevrijdend’ Interview 

met Cisca Dresselhuys

DE BRABANTSE

MANAGER VAN ELVIS
Colonel Parker

25-09-2007   14:51:37

Over
Vroeger. 

Vanaf nu.
Overal verkrijgbaar 
voor slechts € 4,99

www.overvroeger.nu
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Cox Column

Ik ben een Nederlander

Hij stond daar afgelopen vrijdag als 
stralend middelpunt tijdens de boek-
presentatie van ‘Zestig +’, verhalen en 
interviews over zestig bekende Rot-
terdamse beeldende kunstenaars. Het 
voltallige kunstenaarswereldje was na 
jaren weer eens in het CBK bijeenge-
komen alsof het een reünie betrof. De 
ooit als ‘lange slungel’ bekend staande 
Pierre Janssen met zijn 1.95 meter en 
die typische grote lange zwaaiende 
magere handen voor de tv in Kunstgre-
pen, bleek een metamorfose te hebben 
ondergaan. De voormalige kritische 
‘magere Hein’ bleek nu een goedaar-
dige dikzak te zijn geworden.
Pierre Janssen schreef in het zojuist 
verschenen boek ‘Zestig +’ onder 

meer in zijn voorwoord: “In de vele 
gesprekken die ik had met Ossip 
Zadkine (ontwerper van Rotterdams 
beeld nummer 1, ‘de Verwoeste Stad’), 
had hij het steeds over, de ruimte 
als wezenlijk element in plastische 
kunst, te vormen, te vervormen, niet 
een leegte, niet een nul, maar een tot 
meewerken te dwingen werkelijkheid. 
Bij de onthulling van zijn Monument 
in 1953 stond ik naast Zadkine. Hij zei 
tegen me: “Als nu een vogel in dat gat 
zijn nest komt bouwen, is mijn werk 
voltooid.”
 
Onthullingen
Het boek ‘Zestig+’ van uitgeverij Duo 
Duo van Aad Speksnijder staat vol 

met wetenswaardigheden en intieme 
onthullingen. Is een ‘must’ in de 
boekenkast voor iedere rechtgeaarde 
kunstliefhebber in de Rotterdamse 
regio. Met zeer lezenswaardige in-
terviews van de journalisten Peter 
Ouwerkerk en Frank van Dijl, geïllu-
streerd met prachtige zwart-wit foto’s 
van fotograaf Rick Messemaker. Voor 
de weggeefprijs van 22,50 euro gingen 
tientallen boeken als zoete broodjes 
over de toonbank in het CBK. De 
oplage is slechts 1650, waarvan 150 
luxe exemplaren.
De uitgave is een vervolg van het 
eerdere boek van Duo Duo, ge-
naamd ‘Rijk ben ik er nog niet van 
geworden’, dat acht jaar geleden 
verscheen en inmiddels is uitverkocht. 
Hierin kwamen toen 47 Rotterdamse 
kunstenaars aan het woord, waarvan 
een aanzienlijk aantal inmiddels is 
overleden.
In de laatste uitgave ‘Zestig+’, staan 
talloze bekende namen zoals Daan 
van Golden, Cor Kraat, Hélène van 
Stralen, Co Westerik, Bouke Ylstra, 
Pieter Vandermeer, Bob van Persie, 
Louis Looijschelder, Klaas Gubbels, te 

veel om op te noemen.
Van alle kunstenaars dus prachtige 
fotoportretten, behalve van Daan van 
Golden. Die wilde, als enige, niet op 
de foto. “Flauw van hem, terwijl hij 
wel medewerking gaf aan het inter-
view van Frank van Dijl”, zo viel er te 
beluisteren.

Pechvogel
Wel één spraakmakend detail in het 
boek in het verhaal van Daan van 
Golden: “Hoe de Japanse hitmachine 
van de jaren zestig inspeelde op zijn 
verwondering wekkende zakdoek-
schilderijen. ‘Akai Han Ka Chi’, zoiets 
fonetisch. Rode zakdoek. Het is de 
Japanse afgeleide van het Engelse 
‘handkerchief’.“
Hierover vertelde dichter/performer 

Frans Vogel later in het CBK tegen-
over De Oud-Rotterdammer: “Ik was 
de eerste die zo’n zakdoekschilderij 
van Daan destijds kocht voor 500 
gulden. Op afbetaling, elke maand 100 
piek. Toen kwam ik weer zonder poen 
te zitten en in mijn armoede verkoop 
ik dat ding aan kunstgoeroe Willem 
Nagelkerke voor slechts 200 piek. 
Hoor ik veel later’’, zegt de inmiddels 
zeventiger Vogel en nog steeds zo arm 
als Job, “dat diezelfde zakdoek van 
Daan laatst op een veiling is verkocht,  
voor 140.000 euro! Aan het Haags 
Gemeentemuseum. Niet te geloven 
toch.”
Frans zegt het en kijkt erbij als Rot-
terdams’ grootste ‘PechVogel.’
 
Jim Postma

Zestig-plus kunstenaars in ‘Zestig+’:

Daan van Golden samen 
met Frans de ‘PechVogel’
Sommige van de honderden genodigden in het Centrum Beel-
dende Kunst CBK) aan de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg 
keken hun ogen uit. “Leeft hij dan nog?”, was de meest ge-
stelde vraag. Totdat ook zij de legende in levende lijve konden 
aanschouwen. Pierre Jansse, befaamd kunstcriticus van na 
de oorlog bij Het Vrije Volk en later voor de televisie met het 
toonaangevende ‘Kunstgrepen’, stond er inderdaad. Op zijn 
81-jarige leeftijd zelfs als een icoon. Vitaal, lachend, omringd 
door voormalige vrienden en vijanden en zijn leerlingen van de 
Rotterdamse Kunstacademie.

Daar waar het Nieuwe Luxor staat, 
waar u nog een paar dagen van Youp 
van ’t Hek kunt genieten, en waar de 
durvers van het eerste uur  Hotel New 
York hebben gevestigd in een tijd dat 
er nog helemaal niets stond, is nu in 
een gebouw dat volgens mij ook Las 
Palmas heet, en waar het fotomuseum 
is alwaar u een schitterende tentoon-
stelling kunt zien over werken in de 
haven, foto’s en � lmpjes uit de tijd dat 
de mensen nog echt moesten bikkelen, 
je ziet ze dingen doen, tillen en du-
wen, waar de arbeidsinspectie nu een 
hele dikke stok voor zou steken, in dat 
gebouw dus zit dat nieuwe visrestau-
rant van David en Herman, en ik kan 
het u van harte aan bevelen. Het is een 
enorm grote zaak, en iemand stond in 
de stad alweer tegen me aan te ouwe-
hoeren, “pardon my French”, “dat het 
niks was”, waarop ik vroeg “waarom 
dan niet?” , “Ja”, zei hij, “ik hou meer 
van een beetje klein en besloten”, 
waarop ik zei “Ja, dan moet je daar 

niet gaan zitten.” Het is een prachtige 
zaak, de bediening is top, net als het 
eten, dus we zaten daar en de wijn 
vloeide rijkelijk en ondertussen zat ik 
toch de hele tijd te denken “ik moet 
nog een stukje schrijven voor de Oud 
Rotterdammer”, en dat zit ik dan nu 
dus te doen. 
Dat heb ik mijn hele leven dus 
eigenlijk gehad, laten we maar zeggen 
“plichtsbesef”. Ik moest altijd om 
zeven uur in een of ander theater zijn, 
dus waar ik ook was, en hoe gezellig 
het er ook aan toe ging, ik  moest 
me altijd matigen en op een gegeven 
moment opbreken om naar mijn werk 
te gaan. Het is zoals in het gedicht 
van de Genestet, de dichter uit de 
negentiende eeuw, dat begint met de 
regel “Ik heb een vriend met ijzeren 
hand en koel gebiedend oog”, en dat 
dan eindigt met “Mijn vriend, dat is 
de plicht…” (Van die de Genestet 
weet ik verder niet zo veel af, behalve 
dat ie ook het beroemde gedicht over 

Nederland maakte “Oh land van mest 
en mist, van vuilen kouden regen”,  
waarin ie zich beklaagt over ons “klie-
merig klimaat, maakt mij het bloed in 
d’aderen tot modder” en dat eindigt 
met de hartekreet “Gij, niet op mijn 
verzoek ontwoekerd aan de zee…” 
De eerste regel heb ik wel eens 
geactualiseerd naar deze tijd door er 
van te maken “Oh land van mest en 
columnist…” Van de zelfde schrijver 
zijn volgens mij de regels “Wees u 
zelf, sprak ik tot iemand, maar hij kon 
niet, hij was niemand”.) 
Maar waar wou ik het nou eigenlijk 
over hebben. Nou eigenlijk over 
mijn moedertje, die ligt te sterven. Ik 
heb er over geaarzeld, maar waarom 
zou ik daar niet over schrijven. Het 
gaat niet snel, in tegendeel heel erg 
langzaam en het is geen fraai gezicht. 
Iemand die zo enorm in je leven 
aanwezig was, die zo sterk was en 
bij wie je zo dikwijls hebt mogen 
schuilen, daar nu als een hoopje mens 
in een bed te zien liggen, eigenlijk 
tot niets meer in staat, het is eigenlijk 
mensonterend. Ze heeft natuurlijk 
tientallen foto’s in haar kamer, en als 
ik dan zo aan haar bed zit trekken er 
hele stukken leven aan mij voorbij. 
En wat dacht je van haar eigen leven. 
Ze is vijfennegentig, wat is er in die 
tijdsspanne niet allemaal gebeurd. 

Het is de tijd van de trekschuit tot aan 
internet. En zonder het te idealiseren, 
het was ook de tijd dat het leven er 
betrekkelijk eenvoudig uit zag. De 
oorlog, natuurlijk, maar verder was 
het hard werken en proberen vooruit 
te komen in de wereld. Moet je nou 
zien. Er is weer een rapport uitgeko-
men van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid, als ik het 
goed omschrijf, en dat ging weer 
eens over hoe we met de allochtonen 
moeten omgaan ( niet over hoe ZIJ 
met ons moeten omgaan.) En ja hoor, 
niks aan de handa, multiculti zus en 
niks geen nationale trots zo, dat laten 
ze dan presenteren door die Maxima, 
want die is zo geweldig geassimi-
leerd, ja, dat dankt je de donder, zo 
wil iedereen wel assimileren. Ze 
had het overal naar haar zin, zei ze, 
in Buenos Aires en New York en in 
Wassenaar, het maakte haar allemaal 
niks uit. Geweldig, daar hebben die 
mensen in de probleemwijken lekker 
veel aan. De Nederlander bestaat niet, 
wist zij mede te delen. Nou, Uwe 
Koninklijke Schattigheid, dan heb ik 
nieuws voor u: Ik ben een Nederlan-
der!

Vanmiddag vierde een vriendinnetje haar vrijgezellen-

feestje en had ons, een twintigtal vrienden uitgenodigd 

voor een lunch in het nieuwe visrestaurant Las Palmas 

op de Kop van Zuid. Dat restaurant is een van de vele 

nieuwe redenen voor de mensen van boven de rivier om 

eens over hun hart te strijken en af te dalen naar Zuid.

- (v.l.n.r.) Peter Ouwerkerk, Pierre Janssen, Frank van Dijl en Rick Messemaker bij het in ontvangst 
nemen van het nieuwe Rotterdamse kunstenaarsboek ‘Zestig+’. Foto: Paul Ho�ek -
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Meubelpaleis Zuidland 
specialist in massief eiken meubelen zoals rustiek, klassiek en modern

Zuidland

Kerkweg

Haa
sd

ijk

ka
na

al

Groenekruisweg

Groenekruisweg

Spijkenisse

Brielle

Hellevoetsluis

Heenvliet

Abbenbroek

Oudenhoorn

Geervliet

ROUTEBESCHRIJVING

KERKWEG 17 - ZUIDLAND - TEL. 0181 - 452321
OOK BEREIKBAAR MET DE CONNEXXIONBUS, LIJN 106

De kleuren van eiken zijn zeer uitgebreid. Natuurlijk de
standaard kleuren: blank en donker eiken. Gepatineerde
kleuren blank, donker, kers en antiek.
Trendy kleuren white wash, koloniaal, mat gelakt, olie, wengé
en mosgroen, deze kleuren hebben een eigen look en een
natuurlijke uitstraling.

Op maat gemaakte 
meubelen is bij 
sommige programma’s 
mogelijk.

U WILT EEN OPEN
HAARD?
...maar u heeft geen
rookkanaal. Geen probleem.
...daar hebben wij een
fantastische oplossing voor.

Laat u inspireren door de vele
mogelijkheden met elektrische haarden. Een haard is de sfeervolle finishing touch van
uw woning.Wij bieden u een ruim assortiment aan sfeerhaarden en sierschouwen in
diverse modellen en kleuren.

SPECIALE AANBIEDING
Sierschouw compleet met elektrische sfeerhaard. Verkrijgbaar in
het zwart of wit, grenen antiek-look. Nu voor slechts€ 595.-

RUIME 
COLLECTIE

COMPUTERKASTEN.
Vanaf€ 399.-

EIKEN
WANDKASTEN
vanaf

€ 750.-

Nog 
slechts
enkele
stuks!

KARAKTER EN STIJL De strakke en
robuuste stijl geeft frodo® een heel eigen
karakter. Door de uitgeholde stijlen wordt het
gebruik van massief eiken benadrukt. Het
gebruik van karaktereik, met zichtbare noesten
en windscheurtjes, geeft het meubel een erg
natuurlijke uitstraling. Frodo® is ongetwijfeld
een verrijking van uw interieur!

OP = OP ■ Meubelpaleis Zuidland
Heeft een ruime keuze in relaxfauteuils

Van handmatig tot elektrisch verstelbare. De
meeste fauteuils kunnen geleverd worden met
een sta op hulp.Tevens kunt u bij Meubel-
paleis Zuidland een fauteuil op maat laten
maken, de hoogte en zitdiepte nader te
bepalen zodat voor u een goed zitcomfort
mogelijk wordt.Voor een goed advies laat u
adviseren door een van onze adviseurs.

Heeft u geen eigen vervoer?
Voor ons geen probleem!

U belt voor een afspraak en wij
halen en brengen u geheel gratis

zonder enige verplichtingen.
Tel. 0181 - 452321

■ Meubelpaleis Zuidland
De grootste seniorenmeubelspecialist in de
regio Zuid-Holland

Er is een ruime keuze aan senioren bankstellen. Deze bankstellen
kunnen worden besteld in diverse stoffen, maar er zijn ook 
bankstellen die op voorraad zijn dus direct te 
leveren tegen aantrekkelijke prijzen. Deze 
bankstellen zijn voorzien van interieurvering,
een goed zitcomfort en met een zeer goede 
kwaliteitsnorm. Service en kwaliteit staan bij 
ons hoog in het vaandel.
Wij geven tot € 450,- inruil terug voor 
uw oude bankstel. Hiervoor geldt ook de 
HAAL EN BRENG SERVICE
0181 - 452321

ACTIE!
SENIORENBANKSTELLEN
2,5 - 1 - 1, levering direct,
slechts enkele stuks

vanaf € 1.250.-
Diverse showroommodellen tegen 
aantrekkelijke prijzen.

De koffie staat altijd klaar in de 

gezellige koffiecorner.

OPENINGSTIJDEN: maandag 12.00-17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur

SHIFT_expectations

OP = OP

 1.750 
CONTANTE 
KORTING

NOG 
18 STUKS

DE NISSAN PRIMERA 
VANAF 19.995

Binnenhof  19 
Rot te rdam Ommoord 
te l .  010  -  2990099

S T I J L V O L L E 
D A M E S M O D E
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‘Half Zuid’ stuurde een oplos-
sing in voor de ‘Waar-was-dat-
nou-foto’ nummer 48. Iedereen 
herkende de Katendrechtsela-
gedijk tussen de Boergoense-
straat en de Dorpsweg. Bijna 
iedereen wist de namen van de 
winkeliers die op dit stukje dijk 
zaten. Velen schreven ook over de gebeurtenissen op de Boer-
goensevliet op woensdagavond (Stierenavond).

Waar was dat nou?

Jopie van Rijn-Broeders (Castricum): 
“Het is de Katendrechtselagedijk met 
rechts de Slotboomstraat. Daar zat 
ijsboer Van der Putten, op de hoek de 
manufacturenzaak Barendrecht. Heel 
duidelijk is de drogist alias verfzaak 
van de gebroeders Rook te zien, met 
rechts de poort van het volkshuis 
Charlois. Schuin tegenover Rook zat 
een snoepwinkel, fotograaf Laging 
en nog een groentezaak en een slager. 
Daarboven woonde de familie van 
Dijk en Cees van Dijk is getrouwd met 
Nellie Lafranca; van haar krijg ik deze 
krantjes opgestuurd en ben daar reuze 
blij mee.”
P.A.J. Smit (Apeldoorn): “Wij zien 
hier een groep kinderen die kennelijk 
op stap gaan onder leiding van het 
Charlois Volkshuis. Deze volkshuizen 
ontplooiden vele activiteiten met als 
doel een zinvolle vrije tijdsbesteding 
voor jong en oud. De zijstraat rechts 
op de foto is de Slotboomstraat. Naast 
de verfwinkel van gebr. Rook was 
de ingang van het volkshuis. Via een 
binnenplaats kwam men in het gebouw 
met een aantal lokalen voor de diverse 
activiteiten. Ik neem aan dat het, gelet 
op de inrichting,  een voormalig 
schoolgebouw is geweest. Ik heb daar 
in de oorlogsjaren nog deel genomen 
aan groepsactiviteiten. Directeur was in 
deze jaren ene Van de Schee, die tevens 
betrokken was bij de Nederlandse 
illegaliteit. Uiteindelijk heeft dit deze 
man helaas het leven gekost.”
Wim Jonkman  (als hier geen plaats-
naam staat, wordt Rotterdam bedoeld): 
“Dit is niet moeilijk en maakt vele 
herinneringen bij mij los. Dit is de 
Katendrechtselagedijk of de “KatLag” 
zoals we die in het spraakgebruik 
noemden, tussen de Boergoensevliet 
en de Slotboomstraat. De fotograaf 
stond voor de melkwinkel van de 
COOP schuin tegenover Het Charloisse 
Volkshuis. De foto moet genomen zijn 
omstreeks 1958/1959. De jongens met 
de � ets gingen ongetwijfeld op kamp 
met het Volkshuis. Dat heb ik vele 
malen gezien. Het blonde knulletje in 
het midden is een bekende voor mij, 
Herman Hanswijk. Woonde toen in de 
Tapuitstraat, nu in Zuid Limburg. Ik 

ben zelf geboren op nr 457 in januari 
1945, recht tegenover Het Charloisse 
Volkshuis. Later verhuisden we met ons 
gezin naar de overkant, rechts meer op 
de foto, net niet te zien, naar nr.458. 
We keken achter zo op het Volkshuis. 
Ik heb daar gewoond tot ik trouwde 
in maart 1969 om vervolgens naar 
Ommoord te verhuizen, waar ik nu nog 
woon. Links naast de ingang van Het 
Charloisse Volkshuis het schildersbe-

drijf van de Gebr. Rook. Leuke naam 
trouwens, want het rook er heerlijk naar 
verf en terpentijn. Ze maakten er hun 
eigen stopverf en als je verf nodig had, 
lieten ze dit uit een groot vat in een oud 
conservenblik lopen. Daarnaast de dro-
gisterij van Zilverschoon. Er tegenover 
nog meer winkels. Fotograaf Laging, de 
snoepwinkel van Debel, de viswinkel 
van Bas Prins, een slager waarvan me 
de naam is ontschoten en dan nog de 
groentewinkel van Van der Jagt. Aan 
de andere kant van ons huis eerst de 
melkwinkel van de COOP, daarnaast de 
kruidenierswinkel van de COOP, dan de 
elektrawinkel van Cees Kool, gesloopt 
om plaats te maken voor de eerste 
nieuwbouw van Roobol, ja die dus. Ik 
herinner mij dat we op de houten hei-
palen speelden die in de straat lagen en 
dat we het heien in het zand naspeelden 
met zelfgemaakte kleine houten heistel-
lingen met een houten blok. Daarnaast 
zat nog een andere. later zeer bekende, 
ondernemer; de kantoorboekhandel 
van Jan de Slegte. Je kon er voor tien 
cent een boek huren, het was ook gelijk 
een bibliotheek. Verderop zaten nog 
een behangzaak, een kapper en een 
fotowinkel.”

Rinus Verhulst (Millarville Alberta 
Canada): “Op deze photo staat de 
Katendrechtse lagedijk. I was a member 
van de Lumey v/der Mark padvinders-
groep, die veel bijeenkomsten hield in 
het Charloisse volkshuis, waarvan je 
aan de rechterkant op de foto nog net 
de ingang kan zien. Boven de verfzaak 
woonde onze oudbaas R. Rook, 
waarmee we heel veel kampeertochten 
hebben gemaakt. De jongens met hun 
achtertassen op de � etsen zouden best 
de Lumey groep kunnen zyn, maar ik 
kan ze niet herkennen. Zelf woon ik al 
50 jaren in Canada.”
Cobie van Rantvliet-Mol (Steenwijk): 
“Toen ik de foto zag, moest ik ineens 
aan de familie Rook denken. Hoe zou 
het deze familie vergaan zijn? Wie kan 
mij aan hun huidige adres helpen? Bij 
het Gemeentearchief willen ze niets 
zeggen i.v.m. de privacy.”
Marius Goedegebuur, Brede Hilledijk 
41g, 3072 KB Rotterdam: “Op de hoek 
van de Katendrechtse Lagendijk en 
de Slotboomstraat was de beddenzaak 
Barendrecht, daar kijk je op de foto 
tegenaan. Naast de verfhandel van de 
Gebroeders Rook was/is de ingang naar 
het Charloise volkshuis. Daarin werd 
in de oorlogsjaren enige tijd op zondag 
Kerkdienst gehouden (ik was toen 7 of 
8 jaar). Het betrof de samenkomsten 
van de behoudende Gereformeerde 
Gemeente. Deze werden destijds 
gehouden aan het Mijnsherenplein, 
maar om nu de kerkleden uit Charlois 
die de afstand naar het Mijnsherenplein 
te groot vonden tegemoet te komen, 
huurde men een zaal in het Charloise 
volkshuis. In de dienst gingen twee 
ambtsdragers voor: een ouderling en 
een diaken. De ouderling las dan een 
preek van een “oude schrijver” voor 
en de diaken zorgde voor de � nan-
ciën, de collecte e.d. Mijn vader was 
diaken en als hij dienst had, ging ik 
met hem mee. We liepen dan van huis 
(Bloemhof, Korenbloemstraat) naar de 
Katendrechtse Lagendijk en terug. De 
diensten herinner ik me als zeer lang 
en dus voor een kind( 7a 8 jaar) een 
penitentie. Zo’n voorgelezen preek is 
op zich al moeilijk te volgen en zeker 
als het op een huiltoon geschiedt. Maar 
ja, dat was toen zo en ook die mensen 
deden hun best. Hoe dan ook, ik heb 
het overleefd en ik ben er niet minder 

van geworden. Later heb ik nota bene 
tegenover de ingang van het Charloise 
Volkshuis negen jaar heel plezierig 
gewoond. In 1964 diende ik als agent 
van de Rotterdamse Gemeentepolitie 
aan de Nassaukade/ Afrikaanderplein/
Linker Veerdam. Ik ging toen naar mijn 
werk en naar huis op de � ets. Dit was 
uiteraard een dienst� ets. Deze kon ik 
niet in de gang van mijn woning stallen, 
omdat ook mijn buren van tweehoog 
hier moesten passeren. Dus zette ik 
de � ets tegen de pui, uiteraard op slot. 
Op een ochtend was hij verdwenen. Ik 
moest hier een rapport van opmaken en 
twee � etssleutels inleveren (1 reserve 
sleutel). Toen deze zaak door de nota-
belen was onderzocht was de beslissing 
hierop:”Rekening man.” Ik moest hier 
toen � . 90.-- (gulden) voor betalen (ge-
schatte dagwaarde). Had ik mijn � ets 
maar moeten stallen aan het poltiebu-
reau Charloise Kerksingel. Ja, zo ging 
dat toen. Eind 1975 ben ik vertrokken 
naar Lombardijen en  van daaruit  drie 
jaar geleden vertrokken en gaan wonen 

in mijn vroegere werkgebied.”
De Rotterdamse attentie gaat naar deze 
juut!
De 91-jarige oma van Anita Hoppezak 
(Nieuwerkerk aan den IJssel): “Dus 
toen haar oog op opgave nr 48 viel, 
wist zij mij meteen te vertellen dat op 
de foto de Katendrechtselagedijk te 
zien is met het winkeltje van de Fami-
lie Rook; deze verkochten een soort 
drogisterij-artikelen met daarnaast het 
Charloise Dorpshuis. Ook is op de foto 
hoek Slotboomstraat en Boergoen-
sestraat te zien, met de winkel van 
Barendrecht die handdoeken, truitjes, 
vestjes e.d. verkocht.”
Rob Kanaar (Schiedam): “Deze leuke 
raadplaat is genomen op de  Katen-
drechtselagedijk voor de deur bij 
drogist en verfhandel Gebr.Rook. In 
de jaren 1954 t/m 1964 kwam ik daar 
bijna iedere zondag bij mijn tante 
Truus, die er naast woonde. De vertrek-
kende � etsers zullen wel op weg naar 
een vakantiekamp of iets dergelijks 
zijn.”

Oplossing  
“Waar was 
dat nou 48”

TOEN NU

Nieuwe opgave no. 50
Reeds vele, vele jaren kan men in Rotterdam (en ver daarbuiten) een harinkje 
weghappen. In de jaren ’80 kwam deze haringboer met een echte boot op straat 
en vanuit/vanachter die vlet bracht hij z’n waren aan de man. Zijn omgeving ziet 
er erg groen uit; het lijkt of hij ergens in een bos staat. Dat is echter niet het geval!
Aan alle kanten daverde het spoor-, tram- en wegverkeer om hem heen.
Waar was dat nou?

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór  
15 oktober 2007 per post zenden aan
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 22e. 3024 EJ  Rotterdam
 
Het emailadres is waarwasdatnou@xs4all.nl
 Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar

- “Vanuit de woonkamer keek Wim Jonkman in 
1959 over de Katendrechtselagedijk. -
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Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Wij komen voor een vrijblijvende prijsopgaaf bij u thuis, dit is uiteraard geheel kosteloos. Of kom even langs in onze winkel

STOFFEERWERK
Wij stofferen al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en sofa’s. Wij zijn 
gespecialiseerd in Artifort, Leolux, Rolf benz, Pander en Oisterwijk meubelen. 
Ook kunnen wij uw stoelen of bankstellen voorzien van nieuwe vullingen. Zit 
of ligt u slecht vanwege lichamelijke klachten dan kunnen wij u helpen. Met 
een vulling aan uw houding aangepast,  voor een perfect comfort.

LEERBEWERKING
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a. stiknaden, uitgerekt leer in-
nemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen, en leer opnieuw 
inkleuren, dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur van het leer. Uiteraard stof-
feren wij ook uw stoelen en/of bankstellen met het beste kwaliteit leer. Ook 
reparaties en inkleuren van Chesterfield.

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

RESTAURATIEWERK
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verstevigen en lijmen (Met 
beenderen lijm) van alle soorten antieke kasten, kabinetten, bureaus, stoelen 
en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of 
politoerlagen. Hebt u last van houtworm? Wij kunnen dit voor u verhelpen! 
Hebt u stoelen met biezen of rieten zittingen die kapot of beschadigd zijn, dan 
kunnen wij die gedeeltelijk of geheel vernieuwen. Dit gebeurt op een ouder-
wetse en handmatige manier.

SENIOREN VERHUIZINGEN
Wij bieden u een unieke service van seniorenverhuizingen aan. Desgewenst 
hoeft u zelf niets te doen, wij kunnen alles voor u verzorgen, zoals: het inpak-
ken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle gaten en kie-
ren wegwerken. Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken 
en plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het aansluiten van 
alle electrische apparatuur. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met 
twee erkende bedrijven voor het verzorgen van vloerbedekking, gordijnen en 
behangwerk. Dit alles wordt met de grootste zorg gedaan. Ook kunt u een 
gedeelte zelf doen, dat drukt natuurlijk de kosten. 

Mogen wij ons even voorstellen?  Miedema & Zn. + Henk de Jong 
is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf waarbij kwaliteit, 
service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan! Voor al 
uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieuradviezen 
bent u in onze winkels aan het beste adres!

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten wij 
u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie staat 
voor u klaar.

6 standaardpunten van Miedema en De Jong
� Gratis halen en brengen
� Altijd drie jaar garantie
� Grote collecties stof en leer
� Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
� Service en kwaliteit
� Geen aanbetalingen

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

Kleiweg 135 (Hillegersberg)  Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27 

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

J.D. (Joke) Dubbelt

Het verzorgen van 
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding

Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen, 

dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.

U heeft de keuze uit 
diverse rouwcentra

U kunt van onze diensten 
gebruik maken, ongeacht waar 
of op welke wijze u verzekerd bent

Wij verzorgen uitvaarten 
in de gehele regio 

Kosteloos en vrijblijvend hulp 
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)

Zeer persoonlijke begeleiding

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Gespecialiseerd in:

Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,

3036 BK Rotterdam
010 4651120

� 06 51606587 � 06 41247482 

Vanaf heden inschrijven 
nieuwe patiënten.

Dr. D.T.T. Tjia
Oogarts

Voor lezers van de Oud Rotterdammer
Gratis CBR Keuring

Instituut voor Optometrie
Oogmedisch Adviescentrum

Oogmedisch Contactlenscentrum
Low Vision Centrum

Geregisteerde Optometristen
Lid N.U.V.O. en A.N.V.O.

Algemene afspraaklijn:

010 – 481 41 11 
Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

      Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13 

OO
GMEDISCH

AD V I E S C ENTRU
M

Ook voor 
gehoor-

apparaten

Zoekt u een tandarts bij u in 
de buurt, bij AGADENT kunt 

u zich direct inschrijven

AGADENT
Tandheelkundigcentrum

Wij stellen ons aan u voor als 
AGADENT tandheelkundigcentrum en 
kunnen u tandheelkundige hulp bieden.

Tevens verzorgen wij voor u in ons 
tandtechnisch laboratorium
reparaties en nieuwe protheses

Het is prettig te kunnen lachen en praten 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken 
over slechte adem, een vieze smaak in de 
mond of aanslag op de tanden.

Bovendien is een gezonde mond heel 
belangrijk voor het behoud van uw tanden 
en kiezen.

De mond is een belangrijk deel van het 
gezicht en valt daarom direct op. Een 
frisse mond is aantrekkelijk.

Maak eens een afspraak met onze 
mondhygiëniste. Voor verwijderen van 
aanslag of tandsteen. In overleg met 
u houden wij uw gebit volledig onder 
controle.

Bel ons voor een afspraak dan 
kunnen wij u vrijblijvend advies 

uitbrengen.

Tel: 010-4225808
Kleiweg 107, 3051 G.L. Rotterdam

�� Wij zijn gespecialiseerd 
 in woningontruiming.

�� Tevens zijn wij ook gespecialiseerd  
 in verhuizingen van groot naar   
 klein met eventueel in- en 
 uitpakservice.

�� De woning wordt in staat van   
 oplevering gebracht naar de   
 eisen van de woningbouw-
 vereniging of makelaar.

�� Wij werken door het gehele land.

Linker Rottekade 11b  -  3034 NT  Rotterdam  -   Kvk nr. 24338212 
Voor info: 010-414 86 43 of 06-1812 4248

email: info@huis-ontruiming.nl

www.huis-ontruiming.nl
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave 
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl 
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’. Hans 

Roodenburg

Eén op de vier Rotterdammers is 
ouder dan 55 jaar. Dat betekent dat 
naar mate men ouder wordt, méér 
seniorenwoningen of – een stapje 
verder – meer zorg- en verpleeg-
plaatsen nodig zijn. Uit statistische 
gegevens van de gemeente Rotterdam 
blijkt dat de vergrijzing het hardst gaat 
in de deelgemeenten Prins Alexander, 
Hoogvliet, IJsselmonde en Overschie. 
Daar is thans al circa 30 procent van 
de bewoners ouder dan 55 jaar.

Alle verzorgings- en verpleegcentra in 
alle wijken en ook in de omliggende 
gemeenten zitten vrijwel bomvol. Al-
leen als er iemand overlijdt of verhuist, 
komen plaatsen vrij. Voor eventuele 
opname voor de lichtere gevallen zijn 
er lange wachtlijsten.
In Rotterdam en naaste omgeving 
(op maximaal 15 km afstand) zijn er 
circa 10.000 zorgplaatsen, inclusief 
verzorgings� ats of zogenoemde 
aanleunwoningen. Volgens de laatst 
beschikbare cijfers (over 2006) 
bedraagt in Rotterdam het aantal 
beschikbare verzorgings- en bejaar-
dencentra vijftig. Daarnaast zijn er 32 
speci� eke verpleeghuizen.

Per 1 januari bedroeg het aantal 
inwoners ouder dan 70 jaar alleen al 
in de gemeente Rotterdam 62.000. Dat 
is de meest acute groep, die mogelijk 
voor een vorm van hulp in aanmerking 
zou kunnen komen en van wie een niet 
in te schatten deel in verzorgings- en 
verpleeghuizen geplaatst moet worden. 
De groep 70-plussers zal in het ko-
mende decennium toenemen. Vandaar 
ook dat nieuwbouw- en uitbreidings-
plannen voor alle soorten zorgplaatsen 
van ouderen zeer welkom zijn. Of 
het aanbod de toenemende behoefte 
aan dergelijke plaatsen zal kunnen 
opvangen is de vraag. Het moeilijke 
is dat, zeker niet exact, moeilijk voor-
spelbaar is hoeveel van de ouderen 
thuis, in woonzorgcomplexen of – in 
het zwaarste geval – in verzorgings- 
of verpleeghuizen moeten worden 
opgevangen.
In de vorige a� evering over deze 
kwestie (De Oud Rotterdammer van 
18 september) reageerde bestuurs-
voorzitter Hans Becker van Humanitas 
Rotterdam laconiek op alle nieuw-
bouwprojecten én –plannen. ,,Laat 
vele bloemen bloeien”, zei hij. Met 
andere woorden: er zal niet zo gauw in 

centrale zorgplaatsen voor ouderen een 
overcapaciteit ontstaan.
Om enig inzicht te krijgen in de 
concrete nieuwbouw- en renovatiepro-
jecten voor de sector ‘ouderenwoning/
woonzorgcomplexen’ gaan we te rade 
bij de dienst Stedebouw en Volkshuis-
vesting (dS+V) van de gemeente Rot-
terdam. Voor De Oud Rotterdammer 
heeft dS+V een lijstje samengesteld 
van nieuwbouw en verbouwingen per 
wijk. Op het laatste moment  willen 
deze nieuwe capaciteiten soms nog 
wel eens veranderen van beoogde 
doelgroep.  
In Prins Alexander gaat het om ‘Het 
Sansovine Hof’, ‘Binnenhoftoren’ en 
‘Te Hoogerbrugge’. In Nesselande lo-
pen verschillende projecten. Geschikt 
voor ouderen, maar niet speci� ek op 
hen gericht, zijn ‘Hesseplaats’, ‘Berla-
gehof’ en ‘Grote Prins.’
In de kleinste deelgemeente Hoek van 
Holland worden ‘Unicum’ en ‘Bertus 
Bliek’ gerealiseerd.
In Pernis gaat het om ‘Uiterdijk’ en 
‘De Deijffelbroek’. In Hoogvliet wor-
den gebouwd of verbouwd ‘Wester-
stein’, ‘De Groene Schakel’, ‘Stads-
hart’ en ‘Condor’. In Crooswijk wordt 

gewerkt aan ‘Nieuw Trapezium’. In 
IJsselmonde is dat ‘Plusseburgh’ en 
‘De Hoek’.
In Noord ‘Walenburghof’. Hille-
gersberg-Schiebroek krijgt nieuwe 
capaciteiten in ‘Teldersberg’, ‘Bergse 
Park’, ‘Bergsteijn’, ‘De Uitkijk’ en ‘De 
Wilgenborgh’. In Delfshaven is dat 
‘De Schans’. In het centrum het exclu-
sieve ‘De Magistraat’. Op de Heijplaat 
komt ‘De Wijde Blick’.
Wat betreft centrale zorgcentra en 
verpleeghuizen, waar ouderen vaak 
op kamers volledig verzorgd worden, 
zijn er in Rotterdam en omgeving 
geen grote nieuwbouwplannen. Wel 
zijn vele bestaande centra voortdurend 
bezig met renovaties en soms ook met 
uitbreidingen, zoals ‘aanleunwonin-
gen’.
Dat er nauwelijks complete nieuwe 
zorgcentra worden gebouwd, heeft 
budgettaire oorzaken. De overheid 
heeft een beleid uitgestippeld dat 
mensen zo lang mogelijk in eigen 
omgeving (huis, � at) mét thuishulp, 
verzorgd dienen te worden. Een ieder 
is er wel van overtuigd dat steeds meer 
speciale verpleeghuizen en zorgin-
stellingen nodig zijn voor bepaalde 

ziektes.
De enige conclusie die we uit het 
minionderzoek van De Oud Rotter-
dammer kunnen trekken, is dat in de 
huisvesting van ouderen die in meer of 
mindere mate verzorgd dienen te wor-
den weliswaar vele nieuwe projecten 
– van vooral zelfstandig blijven wonen 
- worden ontwikkeld, maar dat het te-
kort aan plaatsen in centrale verpleeg-
huizen alleen maar zal toenemen.
We zullen in volgende a� everingen 
proberen verantwoordelijke (centrale) 
bestuurders en beleidsmakers in Rot-
terdam en omgeving te laten reageren 
op onze bevindingen. De moeilijkheid 
is dat bijna niemand hierover iets durft 
te zeggen. We worden van het kastje 
naar de muur gestuurd. Zelfs een naar 
onze mening eenvoudige vraag (aan 
het Zorgkantoor Rotterdam die de 
toewijzingen regelt) over de wacht-
lijsten bij de verpleeghuizen wordt 
niet beantwoord. Allen verschuilen 
zich achter hun eigen, vaak beperkte 
verantwoordelijkheden.
Het is duidelijk dat een alomvattend 
beleidsplan voor de nogal regiogebon-
den centrale verzorgings- en verpleeg-
sector ontbreekt. 

Tweede aflevering over de huisvesting van ouderen die hulp behoeven. Deze keer de behoefte aan plaatsing in verzorgings- en verpleegtehuizen. Een centraal 
beleid is er niet. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Hans 
Roodenburg? &Opinie     Informatie

Alomvattend zorgbeleid voor ouderen ontbreekt

Erf- en schenkingsrecht

Als dochter schulden
nalaat aan kinderen
Onze dochter heeft grote schulden. 
Haar beide kinderen wonen al geruime 
tijd bij ons. Nu gaat haar gezondheid 
hard achteruit en wij vrezen het ergste. 
Kunnen de schuldeisers bij haar 
overlijden hun vorderingen bij haar 
kinderen claimen?

Bij overlijden van uw dochter kunnen 
de erfgenamen (hetzij de wettelijke, 
dus haar kinderen, hetzij per testament 
bepaald) aanspraak maken op haar 
nalatenschap, maar dat kunnen ook 
schulden zijn.
Om te voorkomen dat erfgenamen met 
zware schulden van de overledene wor-
den opgezadeld kunnen zij de nalaten-
schap verwerpen of (eerst) ‘bene� ciair’ 
aanvaarden. Dat laatste houdt in dat de 
nalatenschap wordt aanvaard onder het 
voorrecht van een boedelbeschrijving.
De erfgenamen dekken zich zo in tegen 
het risico dat zij aansprakelijk worden 
gesteld voor de schulden die wellicht 
meer bedragen dan de baten uit de 
nalatenschap. Als blijkt dat er meer 
schulden dan baten zijn, kan men als-
nog afstand doen van de nalatenschap. 
De bene� ciaire aanvaarding gebeurt 
door het a� eggen van een verklaring 

bij de grif� e van de bevoegde rechtbank 
(kosten ongeveer 100 euro).  
We moeten hierbij erop wijzen dat bij 
het bene� ciair aanvaarden opgepast 
moet worden dat in principe geen 
spullen worden meegenomen uit het 
sterfhuis van de overledene. Dat zou 
wellicht uitgelegd kunnen worden als 
een daad van ‘zuivere aanvaarding’, 
waardoor men alsnog opdraait voor de 
eventuele schulden. Aan deze kwestie 
kleven een heleboel andere zaken, 
zoals de minderjarigheid van kinderen. 
Daarom is het raadzaam om ‘in het 
geval dat’ hierbij direct een notaris te 
betrekken. Dat kost ook geld, maar dan 
wordt het in elk geval goed geregeld.

Sociale voorzieningen

Anw teruggevorderd
bij een lat-relatie 
Ik ben weduwnaar en ontvang een 
Anw-uitkering. Mijn vriendin heeft 
AOW. De SVB stelt nu dat wij te veel 
bij elkaar zijn geweest. Daarover zijn 
we allebei drie uur verhoord. Nu heeft 
de SVB mijn uitkering ingetrokken en 
moet ik met terugwerkende kracht € 
28.700 terugbetalen. Ik heb inmiddels 
een advocaat gevonden die mij helpt. 
Want we waren allebei echt onwetend 
dat er regels waren wat wel en niet 
mag. Zij heeft een eigen huis en ik ook. 

Bestaat er voor de Nederlandse burger 
een algemene folder waarin de regels 
lat-relatie met behoud van uitkering 
worden omschreven?

De kwestie van een lat-relatie speelt 
inderdaad bij zowel de Anw en de 
AOW een rol. In de wet staat het ook 
omschreven. Wat eenvoudiger gesteld 
staat het in de algemene brochure van 
de Sociale Verzekeringsbank over de 
Anw en AOW. Op de site van de SVB 
kunt u daarover ook het volgende 
antwoord vinden:
‘Het kenmerk van een lat-relatie 
(living-apart-together) is dat beiden een 
eigen huishouding voeren en dat beiden 
het hoofdverblijf in de eigen woning 
hebben. U houdt dan uw alleenstaan-
denpensioen. Maar als u en uw partner 
zoveel tijd met elkaar doorbrengen dat 
u feitelijk uw hoofdverblijf in dezelfde 
woning heeft, kan de SVB tot de vast-
stelling komen dat u een gezamenlijke 
huishouding voert. Ook al heeft een van 
u beiden nog een eigen woonruimte. 
Immers, die andere woonruimte wordt 
niet langer gebruikt voor het voeren van 
een aparte huishouding. Informeer bij 
de SVB als u twijfelt.’
We voegen daaraan toe dat de grote 
moeilijkheid in deze kwestie is wat 
onder ‘een gezamenlijke huishouding’ 
wordt verstaan. Dat is interpretabel. De 

wet is daarin ook niet duidelijk. Vandaar 
de juiste beslissing van u om de zaak bij 
een advocaat neer te leggen.
Toch zijn er enkele kenmerken waarop 
de SVB de uitkering baseert: als lat-
partners gemiddeld meer dan twee 
nachten per week met elkaar doorbren-
gen in één woonruimte dan wordt dit 
door de SVB al gauw gezien als het 
voeren van een gezamenlijke huishou-
ding. Dat gebeurt zelfs ook als men 
dagelijks alleen overdag bij één persoon 
doorbrengt.
Moeilijker wordt het als men over 
en weer bij elkaar ‘logeert’. Een van 
de ‘bewijzen’ waarachter de SVB 
zich vaak verschuilt is ook de gas- en 
elektriciteitsrekening. Als die bij één 
van de twee ‘verdachten’ bijzonder laag 
is, waaruit men zou kunnen opmaken 
dat men nauwelijks in de eigen woning 
doorbrengt, dan is er al een (niet al 
te sterk) bewijs dat men kennelijk de 
meeste tijd elders doorbrengt. Of uw 
advocaat mogelijkheden ziet om de 
terugbetaling aan de SVB te bestrijden, 
hangt dus van dit soort overwegingen 
af.

Familierecht

Bij scheiding speelt 
 ‘verdiencapaciteit’
We gaan scheiden. We hebben nog geen 

kinderen. Mijn vrouw had jaren een 
zeer goede baan. Zij is echter vorig jaar 
gestopt met werken, omdat mijn inko-
men ruim voldoende was om met z’n 
tweeën van te leven. Zij wilde ook een 
tijdje niks gaan doen. Nu zegt ze dat 
ik haar alimentatie moet gaan betalen 
omdat zij niets verdient en ik een aardig 
inkomen heb. Dat vind ik nogal wat! 
Hoe zit de situatie in elkaar?

Het is in ieder geval verstandig dat 
beiden een eigen advocaat in deze 
kwestie in de arm nemen. Het is al lang 
niet meer zo dat in het alimentatierecht 
alleen wordt gekeken naar de inkomens 
van de partners op het moment van aan-
vraag van echtscheiding. De rechter die 
er uiteindelijk aan te pas komt, zal ook 
kijken naar de ‘verdiencapaciteit’ van 
degene die het minst of niets verdient. 
Bij de bepaling van de alimentatie 
zal dus ook bekeken worden hoe de 
ontvanger (meestal de vrouw) in staat 
is om met werk in eigen onderhoud te 
voorzien. Het zou al heel verstandig 
zijn indien de vrouw met wie u in 
echtscheiding zit alvast probeert een 
(parttime) baan te krijgen. Daarna is 
het gemakkelijker om een redelijke 
alimentatie vast te stellen. 
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Orthopedische
hoofdkussens
en drukverlagende 
matrassen
Wereldwijd aanbevolen 
door meer dan 30.000 
medisch specialisten.

TEMPUR® Matrassen 
en Hoofdkussens 
hebben de eigenschap 
om rug- en nek-
problemen te 
verminderen 
en te voorkomen.

Changing the way 
the world sleeps.

Met welke klacht gaat u slapen?

FIBROSITIS

ARMPIJN

RUGPIJN

HEUPPIJN

ISCHIAS

KNIEPIJN

PROBLEMEN
MET

BLOEDSOMLOOP

Droomvlucht Slaapcomfort; 
dé specialist voor boxsprings en 
ledikanten op comforthoogte

Droomvlucht Slaapcomfort; 
omdat vakkundig advies, 
optimale service en persoonlijke 
benadering bij ons vanzelfsprekend zijn!

HOOFDPIJN
STIJVE NEK

www.droomvluchtslaapcomfort.nlPULLMAN EXCLUSIEF
LUND DEALER

Openingstijden:
Ma 13.00 - 17.30 uur
Di., wo., do. 09.30 - 17.30 uur
Vr. Koopavond 09.30 - 21.00 uur
Za. 09.30 - 17.00 uur
Zo. gesloten

Vanaf Algerabrug (± 2 min.): 
Bij stoplicht rechtdoor, na Shell rechtsaf daarna gelijk linksaf, 
na ± 150 m. Droomvlucht aan de rechterkant.

Vanaf Schoonhoven: 
Richting Algerabrug, bij stoplichten (na de shell) linksaf, eerst-
volgende stoplichten weer linksaf. Trevisio-Verbindingsweg-
Tiendweg na Tuincentrum Carpe Diem 150 m. rechts.IDEJO

OUDERKERK
A/D IJSSEL
LEKKERKERK
SCHOONHOVEN

CAPELLE A/D IJSSELROTTERDAM

KRIMPEN
       A/D IJSSEL

KRIMPEN
A/D LEK

's-GRAVELAND

CAPELLE
WEST

INDUSTRIE-

TERREIN

TIENDW
EG

CARPE DIEM

2 minuten
na de 

Algerabrug

P Parkeren
voor de deur

De koffie 
staat klaar Industrieweg

Verbindingsweg

C.G. Roosweg

C.G. Roosweg

Nwe Tiendweg

 Tiendweg

Algerabrug Routebeschrijving:

U kunt gratis parkeren voor de deur en heeft u géén vervoer? Maak dan gebruik van de Gratis Haal & Breng Service.

Twee speciaalzaken op één adres!
Tiendweg 45a, Krimpen, Tel. 0180-512253

Maatwerk:

Zevenhuizen:
Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231
Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
2 min. na de Algerabrug, naast Idejo keukens

Bij Zit & Méér Comfort in Krimpen vindt u het grootste assortiment 
    draai- en  relaxfauteuils. Zowel handverstelbaar als volledig elektrisch 
         met eventueel sta-op  bediening.  Zelfs leverbaar met massage-unit 
             of stoelverwarming.
                 Meer dan 30 modellen direct leverbaar! 

Zit & Méér  Comfort;
genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

M é é r  Comfort bieden 
wij met onze collectie:
Zitkussens, Lendekussens, Reiskussens, 
Beenkussens, Rolstoel zitkussens en zelfs 
speciale fietszadeldekjes.

& Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo

Hoofdkussens:
Ruim
40 soorten 
modellen
hoofdkussens

Pullman-actie:

Tijdelijk bij aanschaf van
een Supremebed in vlakke
uitvoering of in 2/4 
motorige uitvoering

Gratis
hoofdbord
                Geldig t/m 15 okt. 2007

Tempur-actie:

Maatwerk in 
caravan 
en boot matrassen

Maatwerk 
in
Matrasadvies

Rechts taan

Bloedc i rcu la t i e

Rusten

Relaxen

Act iepr i j s :

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Electrisch verstelbaar 
rug + benen
Extra sta-op-hulp
van € 899,- nu voor € 599,-

Diverse

showroom

relaxfauteuils

t/m 20%
korting

!

vanaf € 1995,-

Pullman Dream Box
180 x 200 cm
Inclusief 2 Dream Box
matrassen

Model Lund Round M:
Hoofdbord Lund Medium, twee boxsprings Lund,
matrassen en topdek Lund vanaf € 2.995,- 

2.770,-
(160x200 in stof Tolga)

Comfortabel Scandinavisch slapen
met Eastborn

Bij aankoop van een complete verstel-
bare Lund boxspring combinatie een 
topdek Lund gratis!
Of 50% korting op het topdek bij een 
vaste Lund combinatie.

Looptijd: 1 oktober t/m 18 november 2007.

? Vraag naar de voorwaarden

Nu met GRATIS
 topdek t.w.v.
max. 760,-

én hangmat!

nu met 
topdekactie voor

U i t va a r t v e r zor g ing ‘D e Vo o r zo r g ’ - C a p e ls e U i t va a r t v e r zo r g i n g

Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

(010) 202 14 33 of (010) 293 04 22

U i t va a r t ve r zo rg in g B a kk e r, Va n B eze i j , R i e t h o f f, S c hol t s & Kl oe g

Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam

0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

www.dehoorstudios.nl

HOORPROBLEMEN?

De Hoorstudio’s bieden u een 

breed assortiment aan 

moderne hoortoestellen en 

andere geavanceerde 

hulpmiddelen waarmee uw 

gehoor spectaculair kan 

worden verbeterd.

Voor meer informatie bent u 

altijd welkom. Wij staan ook 

voor u klaar om een 

afspraak voor een gratis 

hoortest te maken. 

En als uw persoonlijke om-

standigheden dat vereisen, 

bezoeken wij u thuis.

Maak vrijblijvend 

een afspraak voor 

een gratis hoortest.

Leverancier van alle merken,
leverancier voor alle 
zorgverzekeraars.

tro
y! 

3.8
49

8

Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s

…verbetert de kwaliteit van leven

Hoorstudio IJsselmonde
Rotterdam, 010 - 292 02 02

Hoorstudio Beethoven
Rotterdam, 010 - 418 00 91

Hoorstudio Briedé
Hellevoetsluis, 0181 - 310 268
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Nieuwe foto

Er was een tijd dat Feyenoord grossierde in ontmoetingen tegen 
grote Europese clubs. Zo kwam in 1974 Barcelona op bezoek in 
de Kuip. Hier een spelmoment uit die wedstrijd. De spelers op de 
achtergrond moeten niet moeilijk te herkennen zijn. Maar wie is 
toch die Feyenoorder links?

Het rijke Rotterdamse sportleven kent vele beken-
de en onbekende foto’s. Cees Zevenbergen plukt 
elke veertien dagen zo’n foto uit zijn omvangrijke 
archief, waar u zich de tanden op kunt stukbijten. 
Twee weken later onthult hij het raadsel en kunt u 
zien of u het bij het goede eind had. 

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Oplossing foto 4 september

De foto in de krant van 4 september dateert uit juli 
1936. Die maand wijdde Groot Rotterdam een groot 
artikel aan het zwembad, dat deel uitmaakte van het 
sport- en ontspanningsoord Wilgenplas in Schie-
broek. Naast het zwembad was een lunapark en een 
voetbalstadion (capaciteit 32.000 toeschouwers!) voor 
Xerxes. De Hillegersbergse ondernemer A. Poot was 
verantwoordelijk voor de aanleg. De zwemgelegen-
heid - in mei 1931 geopend - kende een enorm bad en 
afzonderlijke bassins. Er waren 1.800 kleedhokjes en 
je kon een kilometer wandelen over de ‘plankieren’. 
De kranten spraken van de ‘grootste zweminrichting 
van Europa’. Toch zou het recreatiegebied langs de 
Hofplein-spoorlijn geen lang leven beschoren zijn. 
Aannemer Poot besloot er in 1940 een einde aan te maken en liet de resten (zoals bassins, paviljoens, tribunes en kleedkamers) 
veilen. Zo moest Xerxes uitzien naar een ander onderkomen. De zwemmers maakten daarna nog wel gebruik van het bad, 
maar het comfort ging er niet op vooruit. De gemeente waarschuwde in het begin van de jaren zestig er niet meer te zwemmen 
vanwege het gevaar van ratten.

Verkiezing 
Rotterdammer 
van het Jaar
Dit jaar organiseren de Stichting Ons Rotterdam, De Oud-Rot-
terdammer en het Straatmagazine de 29e verkiezing van de 
“Rotterdammer van het Jaar”.

Rotterdammer van het Jaar, een 
prestigieuze titel en een hele eer. 
Voor die titel komen in aanmerking 
personen, instellingen, clubs, vereni-
gingen of andere groepen personen 
die zich, op vrijwillige basis, op 
enigerlei wijze verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de stad, een wijk of 
een buurt of een groep mensen in 
Rotterdam.
Kandidaten worden, gedurende 
het gehele jaar, aangemeld door de 
bewoners van de stad, waarna de 
verkiezingscommissie kandidaten 
nomineert.

De genomineerden dit jaar zijn in 
willekeurige volgorde:

1. Gerard Horbach
De heer Horbach zet zich, ondanks 
zijn leeftijd van 94 jaar, nog altijd 
voor 100% in voor het werk van 
de Vincentiusvereniging. Vooral 
de inspanningen op sociaal gebied 
lopen als een rode draad door zijn 
activiteiten. Hij was medeoprichter 
van de Algemene Hulp Centrale 
(AHC), die mensen in nood, dak- en 
thuislozen hielp, is bestuurslid van 
de Commissie Kinderkampen die 

vakanties organiseert voor circa 250 
kinderen uit kansarme gezinnen en 
hield zich bezig met de opvang van 
dak- en thuislozen, de algemene 
autohulpdienst (AAR), het project 
tijdelijk wonen Mackaaystraat en 
was lid van de Vincentius-confe-
rentie, die arme gezinnen bezoekt, 
begeleidt en eventueel � nancieel 
ondersteunt.
 
2. Chauffeurs van de 
cliëntenbus van 
Anthonius-IJsselmonde
Verpleeg-en reactiveringscentrum 
Antonius is in het bezit van een 
cliëntenbus, die wordt gebruikt om 
met cliënten (meestal rolstoelge-
bonden) uitstapjes te maken om op 
die manier even uit de sfeer van het 
verpleeghuis te komen. Daarnaast 
brengt de bus cliënten naar speciale 
familiegebeurtenissen, zoals huwe-
lijken, jubilea en dergelijke.
Zowel de uitstapjes als de familie-
bezoeken kunnen dichtbij zijn, maar 
ook door het gehele land. De bus 
wordt bestuurd door zes vrijwil-

ligers, die elk een dag per week 
beschikbaar zijn en zonodig voor 
elkaar invallen en die niet alleen de 
bus rijden, maar ook als begeleider 
optreden, de rolstoelen rijden en 
gesprekspartner zijn.

3. Oma Klooster
Mevrouw J. Visser-Klooster, in de 
wijk beter bekend als Oma Klooster 
is al ruim 40 jaar als vrijwilliger 
actief in speeltuinvereniging SV 
Varkenoord. Ze is in deze periode 
een belangrijke factor geweest 
voor de kinderen in de buurt. In de 
vakantieperiode organiseert ze extra 
activiteiten voor de kinderen die niet 
met vakantie gaan. Ze speelt ook 
een grote rol in de integratie en de 
maatschappelijke ondersteuning van 
de diverse culturen in de wijk, niet 
alleen voor kinderen, maar ook voor 
de zogenaamde hangjongeren. Hier-
bij treedt ze vaak op als intermediair 
tussen politie en jongeren.

Ieder kan de naam van de kandidaat 
van zijn of haar voorkeur vóór 5 no-

vember 2007 schriftelijk doorgeven 
aan Verkiezingscomité Rotterdam-
mer van het Jaar, 
p/a Stichting Ons Rotterdam, Post-
bus 53281, 3008 HG Rotterdam of 
via e-mail info@onsrotterdam.nl.
De uitslag van de verkiezing wordt 
-als vanouds- bekendgemaakt 
tijdens de Rotterdamse Dag in de 
St. Laurenskerk op zaterdag 10 no-
vember 2007 om 16.00 uur. Aan de 
genomineerden wordt een oorkonde 
uitgereikt en de winnaar ontvangt 
een beeldje.

Volgende week 
in de jubileum-
editie van de 
Oud-Rotter-

dammer:

80 jaar

‘De Hef’ is tachtig jaar 
geworden. Op 15 de-
cember is dat aanleiding 
voor een feest, gekop-
peld aan een kerstmarkt 
in de sfeer van Charles 
Dickens. 

De organisatie zoekt via de 
website www.80jaardehef.
nl hulp bij het organiseren, 
financieren en uitvoeren van 
het feest. 

Volgende week in de jubile-
umeditie een brokje van de 
bijzondere geschiedenis van 
de tot rijksmonument verhe-
ven Koningshavenbrug.

Natuurlijk gratis 
verkrijgbaar (zie pag. 30)

- Foto’s van de Rotterdam Dag 2006 (foto’s Erwin Bakker) -

- De Stichting Sportieve Handy’s nam vorig jaar de prijs in ontvangst -
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tel. 088 0700700
info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

NIEUW & OCCASIONS

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

LIGIER
X -TOO

CiTO
houdt u 
MOBIEL

BROMMOBIEL?
Met een Ligier van Cito rijdt u het
hele jaar comfortabel en droog!

Bromfietscertificaat, rijbewijs AM, A of B vereist.
Een echte LIGIER X-TOO 45-KM WAGEN is er
al v.a. € 10.600,- Aflevering bij u thuis

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

Offical 
Ligier 
Dealer

KLAVERBAAN 62 CAPELLE/ 
GRENS R’DAM 010-4676789 

www.citoautobedrijf.nl

GERALDO Sports & Beauty
Pedicure Manicure (Sport)massage
Diabetische en Reumatische aantekening

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling

Strevelsweg 852
3083 LV  Rotterdam
Telefoon:  010 - 844 75 19
E-mail:  g-oudenhoven@chello.nl
internet: www.geraldo.nl 

Een sterfgeval brengt naast veel verdriet ook een zware 
administratieve last met zich mee. Een last die veel mensen
 zwaar valt. F-biljet en Successieaangifte vragen tijd en aan-

dacht die u liever aan andere zaken geeft.
Fiscoop neemt deze zorgen graag van u over.

Uw successieaangifte verzorgen 
wij vanaf 199,95

Kijk op www.fi scoop.nl of bel met 088 0700700

www.lancar.nl
de goudsmid

v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

T!P-Kaders

   Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT 
BEREIKBAAR

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

TEL. 010 - 4855110
Voor het verzorgen van uitvaarten in 

geheel Rotterdam en omstreken 
en heel Nederland

Al 40 jaar een 
begrip in uw regio

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 3073 DT  Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

Opticien

net even anders...
Annelies de Jong

Molenvliet 121-123, Rotterdam-
Lombardijen, tel. (010) 4193057  Tramlijn 20 
v.a. Centraal Station stopt voor onze deur. 

Maandag en koopavond gesloten. 
www.anneliesdejongmode.nl

UW FIGUUR VERANDERD
Boven de 50 en uw fi guur 
veranderd? Annelies heeft 
merkkleding die u perfect 

past. Pantalons in
taille-plus pasvorm

en rokken zonder 
band e.d. Ook in

korte maten.

maten 36 t/m 56
speciale korte-taille

maten 17 t/m 25

Oudedijk 221, 3061 AG Rotterdam; KvK nr 24371993
Gelijk contact 06-29103430 - 010-8424225 - 010-4148630  
Email: bontes-huisontruiming@hotmail.com

WWW.INBOEDEL.NU
- Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen.

- De woning wordt in de staat van oplevering gebracht 
 naar de eisen van de familie, makelaar en / of woningstichting.

- Wij werken door het hele land.

- Tevens doen wij inkoop van gebruikte meubelen / antiek.

Het op één na grootste postbedrijf van Nederland.
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Wat moet 
u doen?
Maak voor een 
abonnement op de 
mooiste krant van 
Rotterdam 49,90 
Euro over op giro 
4220893 t.n.v.  De 
Oud-Rotterdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adres-
gegevens te vermelden! 

Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer 
in uw brievenbus Walenburgerweg 110-114

3033 AK  ROTTERDAM
tel.  (0031)10 - 465 34 07
fax: (0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Alle geselecteerde merken printer-
schrijf-foto en tekenpapier

Alle kantoorartikelen op voorraad

Kom langs of vraag een offerte aan

Waar krijgt u momenteel nog een vak-
kundig advies?

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!
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De Oud-Rotterdammer ruimt de rest van het 
jaar in de krant een hoekje in ter gelegenheid 
van het Architectuurjaar. Deze ruimte wordt 
gevuld met korte beschrijvingen en foto’s van 
markante Rotterdamse gebouwen, afkomstig uit 
het boekje Rotterdamse architectuur, per � ets 
of boot.

Kapel Heilige 
Maria der Engelen
Nieuwe Crooswijkseweg 123
Architect: F. Houben (Mecanoo)
Realisatiedatum: 2000-2001

Crooswijk heeft wel twee kerkhoven. Beide de 
moeite van het bezoeken waard.
Terwijl de Algemene Begraafplaats bijna een 
groot park is, waar je als natuurliefhebber bij-
voorbeeld een specht hoort, is de Rooms-katho-
lieke begraafplaats een kleine, intieme enclave 
met een sfeertje dat heel sterk verwijst naar het 
verleden. Ponti� caal op de centrale plek, staat 
hier een zeer modern gebouwtje.

Het is de opvolger van enkele centrale gebou-
wen op dezelfde plek, die funderingstechnisch 
de tand des tijds niet hebben doorstaan.

De huidige kapel is gebouwd op een nieuwe 
fundering. De wanden leiden de bezoekers via 
draaiende wanddelen in één doorgaande bewe-
ging naar binnen.Aan de binnenzijde hebben 
de wanden een heldere blauwe kleur, waarop 
verschillende teksten staan. Het plafond heeft 
een gouden kleur die de vorm accentueert. 
Het dak is los is gehouden van de muren en de 
muren op zich weer los van de grond. Het bin-
nenkomende licht is daardoor indirect en sereen. 
In het plafond is een opening waardoor licht 
naar binnen straalt. Op het moment dat er wie-
rook hangt geeft dit een sacraal effect. De klok-
kentoren is overgenomen van de vorige kapel. 

Buiten is te zien dat de kapel op een plateau van 
grind staat, binnen de contouren van de vorige 
kapel. Hier zijn ook twee ingelegde natuurste-
nen te zien, die verwijzen naar de plaats waar de 
priester en de toehoorders vroeger stonden. 

Er zijn voornemens om op deze begraafplaats 
een monument te plaatsen ter nagedachtenis aan 
Pierre Bayle, een � losoof die banden had met 
Rotterdam.

Voor gorilla Bokito in Diergaarde 
Blijdorp blijkt de trouwe bezoe-
ker geen hechte vriend, maar 
een provocerende plaaggeest. 
Dierenbeschermingsorganisaties 
kennen talloze begunstigers, terwijl 
huiden populair zijn in het interieur 
en echt bont weer doorsijpelt in de 
mode. 

In historisch museum Schielands-
huis vervaagt op dierendag 4 
oktober tot en met 30 maart 2008 
de grens tussen mens en dier. De 
stijlkamers van het Schielandshuis 
zijn thematische wunderkam-
mers geworden, waar een op het 
eerste gezicht oogstrelende wereld 
van ivoor, hoorn, bont, veren en 
schubben aan het licht komt. In 
een decor van dierlijke voorwer-
pen uit de museumcollectie en de 
persoonlijke verzameling bizarre 
dierlijkheden van gastcurator Silvia 
B., leggen kunstwerken, designob-
jecten en haute couture op verschil-
lende manieren onze dubieuze 
relatie met dieren bloot. 
In elke museumzaal trekt een cen-
traal kunstwerk steeds de aandacht, 
terwijl de wanden zijn gevuld met 
historische objecten en bizarre 
snuisterijen. De duidelijk dierlijke 
oorsprong roept een reactie op, 

maar legt ook een groot verschil in 
emotionele betrokkenheid bloot. 
Een kitscherig bootje van schelp-
dieren en een hoornen beker raken 
ons veel minder dan een kruk waar 
een hertje nog in te herkennen is, 
of een tas gemaakt van een huiskat. 
De expositie is héél aantrekkelijk, 
héél afstotelijk, maar vooral intri-
gerend door de enorme verschei-
denheid aan voorwerpen die een 
even grote hoeveelheid ethische 
als esthetische vragen oproept. 
Hoe dierbaar zijn dieren en hoe 
beestachtig zijn mensen?

Vanaf 4 oktober tot en met 
december 2008 is in de Bulger-
steynzaal van het Schielandshuis 
ook een kleine tentoonstelling te 
bezichtigen van af� ches, publici-
teitsmateriaal en bont van bekende 
‘spijtoptanten’ als Ayaan Hirsi Ali 
en Amanda van de Gouden Kooi 
te zien.
Het Schielandshuis is gevestigd 
aan de Korte Hoogstraat 31 in 
Rotterdam. Open van dinsdag 
t/m vrijdag 11.00-17.00 uur. Voor 
informatie: 010-4782376 of www.
historischmuseumrotterdam.nl 

Expositie roept vragen op 

Bloedmooie maar 
dubieuze relatie 
met het dier
Stadsmensen hebben een vreemde relatie met dieren. 
Ze houden zielsveel van hun huisdier, maar staan liever 
niet stil bij de herkomst van onze schoenen en maaltijd. 
In Nederland is een Partij voor de Dieren actief en verte-
genwoordigd in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd worden 
miljoenen nertsen gefokt, uitsluitend voor hun pels. Hoe 
dierbaar zijn dieren en hoe beestachtig mensen.

Pact is de gelegenheidsformatie 
van oud-bandleden van de Hel-
levoetse gitaarheld Ger Smit. Ger 
startte zijn artistieke carrière in 
de jaren zeventig. Toen de band 
uiteenviel ging Ger solo verder. 
Als one-manband is Ger Smit veel 
gevraagd op feestjes en partijen. 
Pact speelt de stevigere dansmu-
ziek uit de jaren zestig en zeventig 
van o.a. Status Quo, Fleetwood 
Mac en The Animals.
The Raveons zijn dit jaar voor 
het eerst van de partij. Bassist en 
Brielse spraakwaterval Ton van 
Eendenburg was bij de vorige 
muziekfeesten in Zuidland spreek-
stalmeester. Zijn wens nu zelf ook 

weer eens muziek te mogen maken 
voor publiek komt nu uit. Zijn 
band The Raveons, genoemd naar 
een Buddy Holly-song uit 1958, 
speelt muziek uit ‘the sixties’ van 
o.a. Cliff Richard, The Shadows, 
The Kinks, The Rolling Stones en 
The Beatles.
Room II Move is de derde lokale 
band met muzikanten uit Brielle 
en Rotterdam, die de wat jongere 
generatie zeker zal aanspreken. Zij 
brengen een aanstekelijk en uiteen-
lopend hitrepertoire van Beatles tot 
en met Anouk. 
 
De kaartverkoop voor dit mu-
ziekfeest is inmiddels gestart. 

Toegangskaarten á  € 12,50 zijn 
verkrijgbaar bij Frans Luyendijk 
in Abbenboek, telefoon 0181-
663418; Texaco Service Station 
Vermeer in Abbenbroek, telefoon 
0181-661866 en bij Partycentum 
de Zuidlandse Hoeve In Zuidland, 
telefoon 0181-452808.

Regionale bands van toen 
en nu in Zuidlandse Hoeve
Zaterdagavond 27 oktober kunnen liefhebbers van pop-
muziek uit Voorne-Putten hun hart weer ophalen tijdens 
de Mixed Music Party 2007. Maar liefst drie coverbands 
zetten hun beste beentje voor op dit muzikale feest van 
herkenning. Voor de derde aflevering van dit jaarlijks eve-
nement is ook nu de band Pact  weer een vaste keuze. 

- Verenhoed van Alexander McQueen. Foto’s 
Historisch Museum -

- Zitkruk van de poten van een hert -

Volgende week 
in de jubileum-
editie van de 
Oud-Rotter-

dammer:
Eenzaam
Benjemina Johanna 
(Miep) Farinaux-Voor-
horst hoopt op 27 oktober 
haar 107de verjaardag 
te vieren. En ze hoopt 
op de komst van koningin 
Beatrix, Willem-Alexander 
én Máxima, want daar is ze 
een groot fan van. De nog 
steeds zelfstandig wonende 
ex-schoonheidsspecialiste is 
één van de twaalf kinderen 
van een ijzersterk tuinders-
geslacht uit Overschie. Op 
één van hen na bereikten 
ze de leeftijd van bijna of 
over de honderd jaar. Miep 
is de laatste en heeft haar 
twee zonen overleefd. Af en 
toe voelt ze zich eenzaam. 
Volgende week haar levens-
verhaal. 

Natuurlijk gratis 
verkrijgbaar (zie pag. 30)
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Leonie de Visser komt uit 
Hoogvliet. In haar praktijk voor 
alternatieve geneeswijzen maakt 
ze gebruik van behandelings-
methoden die gebaseerd zijn op 
gecombineerde geluidsgolven 
en magneetvelden. Vijftien jaar 
geleden ben ik aan een ap-
paraat daarvoor gaan werken; 
inmiddels is het zesde model 
gereed en zijn er patenten 
verleend op de apparatuur. De 
beide technieken vullen elkaar 
aan. Het is een pijnloze en zeer 
patiëntvriendelijke behandel-
wijze, die ook nog eens prima 
resultaten geeft. Amputaties en 
gangreen zijn ermee te voorko-
men, vaatvernauwingen worden 
verminderd of zelfs opgeheven. 
Het principe van de RT-220 
(resonantietherapie) komt in het 
kort gezegd neer op het via de 
voetzolen in het lichaam bren-
gen van geluidsgolven, gecom-
bineerd met magneetvelden van 
een specifi eke frequentie. De 
patiënt ligt daarbij ontspannen 
achterover. De geluidsgolven 
dringen via de huid in het 
lichaam en stijgen zelfs door 
tot het hoofd. De lichaamsvloei-
stoffen en het weefsel dienen 
daarbij als geleider voor de ge-
luidsgolven. Waar de resonantie 
(plaats van een vaatvernauwing) 
optreedt, geven de trillingen 
hun energie af. De energieover-
dracht resulteert in de geleide-
lijke afname van de vernauwing. 

De RT-220 is inmiddels een 
mobiel apparaat dat op een 
gewone wandcontactdoos kan 
worden aangesloten. Standaard 
duurt een behandeling ongeveer 
20 minuten

Testresultaten en 
onderzoeken
Bij de eerste testen met het ap-
paraat rapporteerde de Berlijnse 
arts Dr. Ragg dat een patiënt 
van hem die al 6 maanden plat 
op bed lag, binnen 3 weken 
weer kon lopen. ‘Dit soort gelui-
den horen wij aan de lopende 
band,’ aldus mevrouw de Vis-
ser. ‘Wij hebben verschillende 
mensen geholpen die al jaren 
klachten hadden en voor een 
beenamputatie in aanmerking 
kwamen, die na een kuur van 
RT-220 hebben ondergaan, hun 
been konden behouden. Een 
van onze eerste patiënten, dhr. 
Paasse uit Soest, 83 jaar, had 
15 jaar geleden nog maar kort 
te leven. Deze man geniet nu 
volop van het leven. Hij loopt, 
fi ets en rijdt in zijn auto weer 
overal naar toe. 
Sovaat Medical werkt met een 
aantal artsen en een internist 
samen

Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan 
gebruikt worden bij bloedvatver-
nauwing. 
Symptomen hiervan zijn onder 

andere chronische pijn in armen 
en/of benen, koude voeten en 
ledematen, zwart-blauwe en 
bleke voeten en/of handen, 
kramp, vermoeide benen bij het 
lopen, niet genezende wonden 
(diabetici), duizeligheid, oor-
suizing en concentratiestoornis-
sen, pijn in de hartstreek. De 
therapie blijkt echter ook te 
werken bij gewichts-, spier- 
en zenuwaandoeningen, 
kneuzingen en sportblessures, 
moeilijk geneesbare botfrac-
turen, reuma. Het streven van 
Leonie de Visser is dat iedereen 
gebruik kan maken van deze 
patiëntvriendelijke therapie.

Alleen thuisbehandelingen. 
Tevens diverse andere 
therapie behandelingen 
mogelijk voor overige 
klachten.

Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl

Voor behandeling: 
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief: 
4 weken voor € 300,00 
i.p.v. €  800,00

‘Werking is wonderbaarlijk’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens nieuwe 
vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser van de fi rma 
Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en sinds 15 jaar bezig met 
de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels operationeel. Het valt niet mee 
om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit 
artikel over Sovaat Medical en de RT-220, omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak 
nummer één zijn in ons land. Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter 
het is.

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing
(Advertorial)

Zadkine Uiterlijke Verzorging is het regionale opleidingsinstituut 
voor kappers, schoonheidsspecialisten en voetverzorgers. 

Wij hebben vestigingen op de 
Benthemstraat 6 (Centrum) en de Sikkelstraat 35 (Zuid).

WWW.ZADKINE-BEAUTY.NL

KNIPPEN 

PEDICURE 

GEZICHTS
BEHANDELING

WORD MODEL!
BIJ ZADKINE UITERLIJKE VERZORGING

      BEL: (010) 243 38 99   

                     (010) 484 88 84   

8,-

3,50

13,50

R'dam Centrum

R'dam Zuid

1e Tochtweg 2 - 2913 LP Nieuwerkerk a.d. IJssel - Tel. 0180-312484
E-mail: info@autodebruin.nl - Internet: www.autodebruin.nl

Dit is een greep uit de voorraad, kijk voor meer informatie op www.autodebruin.nl of kom even 
langs. Ook voor onderhoud - APK - reparatie - schadeherstel - Gratis vervangend vervoer

Audi A6 IDI Sedan     
Blauw  1996 4.500,=
BMW 318 CI Coupe     
Airco, 2drs., blauw metl.  2001 13.750,=
Chrysler 300c Sedan V6  
7300 km, blauw metl.   2007 44.950,=
Chrysler Voyager 3.3                    
Autom. 7 pers. LPG 2002 12.500,=
Citroen Berlingo 1.9D               
Grijskenteken, groen  2000  3.500,=
Daihatsu Cuore Luxe               
Rood 2000  5.500,=
Daihatsu Charade                     
Grijs metl. Nw APK 1994 1.250,=
Daihatsu YRV 1.3 XTI           
Hoge instap, airco 2003 8.250,=
Ford Fusion 1.4I                 
Zilver metl. 2006 11.950,=
Jeep Grand Cherokee Overland HEMI V8               
Grijs metl. 2007 59,950=
Lexus GS300 executive               
BordeauxRood metl.  2002  19.950,=

Mercedes Benz A 140       
Beige metl. 2000 8.950,=
Mercedes Benz A 150 Autm.       
Grijs metl. 2006  24.000,=
Mercedes Benz C 180                 
Blauw 1996 6.000,=
Mercedes Benz R 350       
Luchtvering, leer 2006 64.500,=
Mercedes Benz Vito’s& Viano’s                 
Diversen Nieuw en Gebruikt v.a. 9.500,=
Peugeot 106 1.1 accent            
Blauw metl. 1998  3.500,=
Renault Senic 1.6E  MPV             
Hoge instap,  blauwmetl. 1997  3.000,=
Renault Twingo 1.2 16V Airco                 
Zwart  2004 7.500,=
Smart Autm. Pure
Zwart metl.  2003 4.950,=
Volkswagen Golf TDI
Zilver metl. 1998 4.950,=
Volkswagen Golf V SDI            
Rood 2004  12.500,=

ex.

www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Email

Opsturen naar: Postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

BESTELBON
❏ CoxColumns 12,90
❏ Bruggen in Oud Rotterdam 14,95
❏ Mijn Looppad  14,00
❏ Onder de Trap  15,00
❏ Rob, Babyboomer  13,95
❏ Rotterdamse Stegen  14,95
❏ Mijn Vader die in de hemel is  16,95
❏ Waltzing the waves 12,95
❏ Schot voor de boeg   6,95
❏ Dwarsliggers   9,90
❏ Witte de With, so cool 24,90
❏ Waltzing the waves 12,95
❏ Opgegaan in Lucht 
 (Herinneringen aan jazz in Rotterdam) 21,50
❏ Obers per uur 14,95
 Rotterdam met een knipoog 
❏ Deel 1 14,95
❏ Deel 2 14,95
❏ Deel 3 14,95

 CD’s
❏ CD Café Rotterdam 12,95
❏ CD Terug naar Rotterdam 17,50
❏ CD Waltzing the waves 19,95
❏ CD Pharos - Only love 19,95

❏  + Verzendkosten              3,95
   

Herstofferen heeft 
belangrijke voordelen

U creeert uw eigen meubel en u behoudt het 
vertrouwde zitcomfort. U hoeft dus geen afscheid te nemen 
van uw geliefde meubels. Bovendien, dit is misschien wel 
het grootste voordeel. U heeft een veel ruimere stofkeus dan bij 
nieuwe meubels. Zo kunt u precies de stofsoort, de kleur en het 
dessin kiezen die perfect bij uw interieur passen. Ideaal!

Binnen 4 dagen uit 
en thuis gebracht.

Stoffeerderij Rhoon
Ambachtstraat 2 Let op!....POORTUGAAL, Tel.: 010-5016566 of 

b.g.g. 010-4165656/4387439
Openingstijden: ma. t/m do. 08.30 – 16.30: vr. 08.30-14.30. 

In het weekend gesloten
* Bel u gerust voor een vrijblijvend huisbezoek of kom langs.

www. Stoffeerderijrhoon.nl

WIE HELPT MIJ?
HEEFT U EEN 
KAJUITBOOT 
LIGGEN WAAR 
U AL JAREN 
NIETS MEER MEE DOET? IK 
ZOU ER HEEL BLIJ MEE ZIJN.
BEL MIJ: 06-46346463

KUNT U NIET 
MEER VOOR UW 

(TROPISCHE)
VOGELTJE(S) 

ZORGEN??

WIJ BIEDEN ZE
GRAAG ONDER-

DAK!

BEL
06-13535058

Openhaarden & Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157, 3061 VR  Rotterdam

Alle Topmerken
“De Griffioen”
010-404 64 97 / 404 64 59

WAT TE VERVOEREN 
OF TE VERHUIZEN?
VANAF € 30,- P/U
TEL. 06-53536107
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Maandmenu:
Voorgerecht:
Zeevruchtensalade
met kruiden saus
Hoofdgerecht:
Struisvogel biefstuk 
met sinasappel-mintsaus
Nagerecht:
Dessert du chef 
en een kopje koffie 24,50 p.p.

� � � �Restaurant Bar Live Muziek Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

presenteert:

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
 & recepties

tot
130 pers.

Vrijdag 5 oktober:
Ellie Lockhorst (met heerlijke meezingers)

Zaterdag 6 oktober:
DJ Andy en Jeroen Blom
Vrijdag 12 oktober:
Willem Dalmee (de zanger van Dining & Musiq)

Zaterdag 13 oktober:
Take it Easy (met dansles van prof. danspaar)

Familie Brands al 77 jaar in de 
bloemisterij
Noem de naam Joop Brands en veel ogen lichten op. Joop is 
bekend van zijn Crooswijkse Uitvaartbloemisterij.nl en boeket-
terie Brands Bloemenhal aan de Crooswijkseweg 65b, maar 
niet minder van het Rotterdams Opera Koor waar hij al decen-
nia de mooiste noten zingt. Bloemen kreeg hij geïnjecteerd 
door zijn vader en de noten vormen nú de grootste hobby van 
natuurtalent Joop. Tot een paar maanden geleden stond ten-
nissen op de eerste plaats bij de 63-jarige geboren en getogen 
Rotterdammer. Zijn rug laat die sportieve inspanning niet meer 
toe en dat verdriet hem zéér.

Vader Wim Brands verdiende in 
1930, toen 16 jaar, zijn brood als 
bloemenventer. Als het ziekenbe-
zoek begon, stond hij met een mand 
vol � ora bij het Bergwegziekenhuis 
en verderop gelegen Eudokia. 
Daarna kreeg hij een standplaats in 
de Tollensstraat en vervolgens in 
de Noordmolenstraat bij de Jacob 
Catsstraat tegenover de huidige 
fruitkraam van Van Brenkelen.
Zoon Joop zag in het vierde jaar van 
de Tweede Wereldoorlog als oudste 
van drie kinderen het levenslicht in 
een bedstede in de woning Korte 
Bloklandstraat 19. “Mijn ouderlijk 
huis stond schuin tegenover dat 
van Coen Moulijn en zijn beruchte 
voetbalmuurtje. Met hem en anderen 
heb ik er vaak staan pingelen”, haalt 
hij op.
Het gezin verhuisde naar de Tocht-
straat 96, want daar kon het een 

winkel openen. 

Jobra’s
Jonge Joop had ondertussen de 
lagere school in de Meidoornstraat 
doorlopen en ook de ulo aan de 
Ruivenstraat. In die jaren kwam 
zijn muzikale talent naar boven en 
dat was de geboorte van het trio 
Jobra’s (Joop Brands, Joop Blok en 
Bram Ravenschop. Hun repertoire 
omvatte dat van onder meer The 
Everly Brothers en ze traden op bij 
bonte avonden en buurthuizen met 
een conferencier. Maar ze gaven ook 
muzikale kleur aan de koninginne-
feesten in de Tochtstraat.
Joop kwam na school en zijn mili-
taire diensttijd in het familiebedrijf. 
Zijn vader opende 27 september 
1961 aan de Crooswijkseweg 49 
een bloemenzaak en dat werd later 
een dubbele winkel toen het pand 

ernaast bijgetrokken kon worden. 
De ventkar werd opgedoekt en de 
straatverkoop ook. Of het nog niet 
genoeg was, opende pa Brands ook 
een Plantenpaleis aan de Zwart 
Janstraat. 
Joop Brands memoreert: “Dat was 
in een tijd dat er veel vraag was 
naar groene planten. Die haalden we 

wekelijks met een vrachtwagen uit 
België, want op de veiling in Rot-
terdam waren die niet te krijgen.”

Specialist
Joop Brands specialiseerde zich 
meer en meer in de � oraverzorging 
van uitvaarten en opende 2 februari 
1984 zijn huidige en enige vesti-

ging aan de Crooswijkseweg 65. 
“Met uitvaartbloemen of –stukken 
is werkelijk van alles mogelijk”, 
vertelt hij. “Mijn dochters Soraya en 
Caroline, die de dagelijkse leiding 
van ons bedrijf in handen hebben, 
zijn ware kunstenaars. Als het moet 
maken ze een bloemstuk in de vorm 
van een schaakbord of een muziek-
instrument. Ons bedrijf heeft er 
honderden voorbeelden van in een 
aparte hoek van de winkel. Daar kan 
men in alle rust bij een kopje kof� e 
een keuze maken.”
Joop en zijn vrouw Ria (“we zijn 43 
jaar gelukkig getrouwd”) werken 
mee in de zaak. “Maar niet meer zo 
intensief als voorheen.”
Ook de 84-jarige moeder Ans 
Brands, die op een steenworp woont 
in huize Rubroek, komt nog drie 
keer per week naar de zaak. “Dan 
komt ze mijn middagboterham 
klaarmaken”, lacht Joop bewonde-
rend. “Is dat niet uniek?”

Volgende week 
in de jubileum-
editie van de 
Oud-Rotter-

dammer:

Lekkernij

De Oud-Rotterdammer 
is héérlijk, een lekker-
nij. Bas van Toor, beter 
bekend als Clown Bassie, 
pluist elke editie uit.

“Eérlijke verhalen, géén 
geroddel of achterklap.” Bas 
werd twee weken geleden 
72 jaar en veegde op zijn 
feestje de vaderlandse me-
dia de mantel uit. “Telkens 
moet ik bij jullie lezen of ho-
ren waar ik nu weer bij ben 
betrokken. Een verhaal heeft 
altijd twee kanten, maar jul-
lie komen nooit vragen naar 
die andere kant.”
Volgend week een interview 
met de bruisende kinder-
vriend uit Vlaardingen.

Natuurlijk gratis 
verkrijgbaar (zie pag. 30)

- De Uitvaartbloemisterij.nl en Boeketterie zijn van het familiebedrijf Brands. Van voor naar achteren moe-
der Ria, oma Ans en de dochters Soraya en Caroline. Vader Joop Brands sluit de rij. Foto Ellie Schop -

- Vader Wim Brands, grondlegger van het familiebedrijf ventte jaren achtereen met een handkar zijn 
verse snijbloemen uit in Crooswijk en het Oude Noorden. Privéfoto -

- In 1961 openden Ans en Wim Brands een winkel aan de Crooswijkseweg 49. Nu is het bedrijf als 
sinds 1984 in dezelfde winkelstraat gevestigd op 65b. Privéfoto -
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TMG

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
Wilhelm Tellplaats 24-30
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00- 17.00 uur
Koopavond: op afspraak
Zaterdag: 10.00- 16.00 uur

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en

vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!  Al bijna 28  jaar uw senioren specialist!! De koffie staat altijd klaar

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
  Ook uitschuifbaar
- Salontafels

- Relax/Opsta Fauteuils
- Dressoirs
- Kleinmeubelen
  In blank en donker eiken

- Senioren ledikanten
  evt. Electrisch verstelbaar
- Matrassen
- Vitrage en Overgordijnen

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

Heeft u een jubileum of bruiloft te vieren? 
Organiseert u beurzen, seminars, bedrijfspresentaties of workshops?

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Profiteer
van onze

WEKELIJKSE
AANBIEDINGEN

Home Hotel is gevestigd in de Witte de 
Withstraat in het centrum van Rotterdam.

In de straat zijn o.a. volop eetgelegenheden, 
café’s, supermarkt, viswinkel en galleries.

Meer dan 85 geriefelijke kamers voor een 
kort of lang verblijf, van één overnachting 
tot vele maanden.

Al onze kamers zijn voorzien van douche / 
toilet en kleurentelevisie.

Bij een langer verblijf gelden speciale 
tarieven. Vraag ernaar!

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

Receptie: Witte de Withstraat 81 A    Telefoon + 31 - (0)10 – 4 11 21 21
   3012 BN ROTTERDAM   Fax + 31 - (0)10 – 4 14 16 90          
 www.homehotel.nl             info@homehotel.nl

Winkelcentrum Hesseplaats 11b
3069 EA  Rotterdam, t. 010 - 286 75 20
fax 010 - 286 75 21, www.visgilde.nl

Visgilde Voordeel

Visbami 500 gram € 4,95
Ovenschotel van de Week 100 gram

Zalmfi let in dillemarinade 1,85
Maaltijd van de Week 250 gram

Zalm teriyaki 3,95
Salade van de Week 100 gram

Palingsalade 2.95

Hesseplaats

wk40

Verh
uisB

ox

   Particuliere verhuizingen
    ( groot en klein )   Seniorenverhuizingen ( 10% Korting )

   Inpakservice    De/montage meubilair

   Afvoer oude meubels / 
    Schoonmaakservice   Geheel vrijblijvende gratis offerteTel. 010-2102768www.vdnverhuizingen.nl
Dalweg 14 3075LR Rotterdam

Uw betrouwbare 
            verhuispartner

Dansen 
beleef je bij

Ook speciaal voor Senioren!
Stijldansen: Ballroom en Zuid-Amerikaans voor Beginners en Gevorderden

Extra dansmiddagen!

Schrijf nu in voor het nieuwe dansseizoen!

Bel: 010 - 404 82 00
Schiestraat 16-18 (bij Hofplein)

A.s. woensdag van 14.15-15.30 uur en donderdag 11.15-12.30 uur:
Aanvang nieuwe danslessen speciaal voor u

U bent van harte welkom!

www.dansschooldeklerk.nl

De Tourmalijn biedt u een unieke locatie!!
De Tourmalijn is de grootste Event 
Cruiser van Europa. Dit unieke schip 
is bijna 90 meter lang, 15 meter 
breed en heeft 5 verschillende zalen, 
waardoor de Tourmalijn geschikt 
is voor  partijen van 150 tot 1500 
personen.

Heeft u een jubileum of bruiloft te vieren? Zoekt u een unieke locatie voor uw bedrijfsevene-
ment? Bel dan, geheel vrijblijvend naar 06-17157392 of kijk op onze website.

Kom andere vrijgezellen ontmoeten op onze Vrijgezelligparty 
op 5 oktober, kijk op www.detourmalijn.nl voor meer informatie.

De Tourmalijn, een unieke evenementenlocatie op het water!
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Elke veertien dagen staat de achter-

pagina van De Oud-Rotterdammer boordevol 

berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen 

en werken en de nieuwste ontwikkelingen. En zo af en toe hebben 

we zó veel te melden dat we ook het hart van dit blad nodig heb-

ben. We kunnen dan wat dieper op sommige zaken ingaan. Als u 

dat wilt kunt u de pagina’s uit dit blad halen om alles later nog eens 

op uw gemak door te lezen. Vandaar: ‘bewaarexemplaar’. Op deze 

extra pagina’s blikken we o.a. terug in de historie van Humanitas en 

geven we u meer informatie over het Herinneringsmuseum en het 

vrijwilligerswerk.

Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!
Stichting Humanitas • Postbus 37137 • 3005 LC Rotterdam

Tel.: 010 - 461 51 00 • Email: info@humanitas-rt.nl • Web: www.humanitas.nu

Het Gerard Goosenhuis

De Stichting Humanitas werd 
opgericht in 1959 en begon 
in 1962 met het Jan Meertens-
huis in Lombardijen. Het Johan 
Brautigamhuis in Schiebroek 
opende in 1966 zijn deuren en 
een jaar later startte het Gerrit 
Spronkershuis in Honderd en 
Tien Morgen. U heeft over de-
ze eerste vestigingen al eerder 
kunnen lezen.
Al in 1968 worden bouwplan-
nen ontwikkeld voor een ves-
tiging in Ommoord. In 1972 is 
het ‘bejaardencentrum’, tege-
lijk met het nieuwe verpleeg-
huis ‘Humanitas-
kliniek’ (daarover 
meer in een vol-
gende Oud-Rotter-
dammer),  gereed. 
Het krijgt de naam 
van de eerste pen-
ningmeester van 
het bestuur, Gerard 
Goosen. Het is een 
groot gebouw van 
acht verdiepingen met 205 
verzorgingsplaatsen en 143 
flats voor zelfstandig wonende 
ouderen. De bewoners van 

Van Gerard Goosenhuis 
naar Gerard Goosenflat

Onder het motto ‘van verzor-
gingshuis naar verzorging thuis’  
werd in 1997, 25 jaar na de ople-
vering,  begonnen met de sloop 
van het Gerard Goosenhuis. Op 
de plaats van het verzorgings-

huis komt een complex met 
254 levensloopbestendige 
huur- en koopwoningen.  Een 
verbindend element tussen de 
twee woongebouwen (waar-
van één maar liefst 21 verdie-

pingen telt) biedt plaats aan een 
overdekt ‘dorpsplein’ met de zeer 
onlangs gerenoveerde recreatie-
ruimte ‘De Rietgans’ (ook te huur) 
en het Humanitasrestaurant ‘De 
Gulle Gans’. Enige tijd geleden 
werd, onder de naam ‘De Kades’ 
in het complex gestart met klein-
schalig wonen voor demente-

rende ouderen.  
Kinderen van 
het in de flat 
gevestigde kin-
derdagverblijf 
‘De Teddybeer’ 
komen eens per 
twee weken bij 
‘De Kades’  op 
bezoek.  De 
m u l t i f u n c t i o -

nele wijkfunctie van de vestiging 
wordt nog eens benadrukt door 
de aanwezigheid van een kap-
per, een fysiotherapiepraktijk, 
een consultatiebureau, tandarts 
en vele clubs.

Het Herinneringsmuseum van Humanitas in Humanitas-Akro-

polis aan de Achillesstraat in Honderd en Tien Morgen omvat 

spullen, afbeeldingen, geuren, geluiden en documentatie uit 

de afgelopen eeuw. Het gekke oranje meubilair uit de jaren ze-

ventig is er te zien, de fietsplaatjes en distributiekaarten uit de 

oorlog, maar ook de benzinedistributiebonnen uit de oliecrisis, 

de oude Solex en Puch. Er zijn compleet ingerichte ‘stijlkamers’ 

uit vervlogen jaren, zoals woon- en slaapkamers, keuken, werk-

plaats, kinderkamer, enz. De oude hout-, kolen-, petroleum-, 

gas- en elektriciteitskachels en fornuizen, de vimbussen, de 

tomado-apparatuur, de oude radio’s en televisies, het is er al-

lemaal en nog veel meer. 

Natuurlijk zijn al die objecten, 
van boek tot meubel, prachtig 
om te zien, maar in het Herin-
neringsmuseum gaat het vooral 
om de verhalen die bij het zien 
van al die spullen loskomen. 

Verbazing
Is het voor een oudere een feest 
van herkenning, veel ‘jongeren‘ 
(en daarbij mag u denken aan 
teenagers van na de oorlog zowel 
als aan die van vandaag) vallen 
bij het zien van de verzameling 
en het horen van de verhalen van 
de ene verbazing in de andere. Zo 
blijkt zo’n museum, naast al zijn 
mogelijkheden tot het ophalen 
van herinneringen bij senioren 
en het losmaken van jeugder-
varingen bij dementerende ou-
deren, ook een hoge educatieve 
waarde te bezitten. Daar hoeft 
geen jongere van te schrikken 
want educatief betekent in deze 
zin vooral: leuk. Want er wordt 
wat afgelachen als de oudere 
generatie de jongere uitlegt hoe 
dat ‘vroeger allemaal ging’.

Humanitas Herinneringsmuseum voor jong en oud!
‘Een wasbord? Hoe ging dat dan, oma?’ 

Het Gerard Goosenhuis bij de oplevering in 1972

de ‘Kamer van Dertien’ van het 
voormalige Rotterdamse Heilige 
Geesthuis krijgen onderdak in 
het nieuwe gebouw. Het Heilige 
Geesthuis (opgericht in 1434) 
biedt dan geen onderdak meer 
maar blijft als fonds bestaan.  
Met een forse knipoog kunnen 
we dus zeggen dat Humanitas al 
sinds 573 jaar zorgt biedt in het 
Rotterdamse!
In de oorspronkelijke aankondi-
ging van de bouw van het huis 
van december 1969 lezen we al 
over een ‘rekreatiezaal die on-
middellijk aan de tuin grenst, 
een biljartkamer, een leeskamer 
en een koffiekamer’ en ‘in het 

restaurant kunnen eenvoudige 
maaltijden worden geserveerd’. 
Humanitas was zelfs haar eigen 
tijd dus ver vooruit.

Het  mu-
seum is niet 
de enige 
katalysator 
van herin-
neringen en 
mooie ver-
halen. Ter 
gelegenheid 
van de ope-
ning van het 
Humanitas 

Herinneringsmuseum heeft de 
Stichting Humanitas het boek 
‘Open de luiken van uw geheu-
gen’ uitgegeven. 
Gaat het in het museum om ob-
jecten en 
tastbare din-
gen, in het 
boek staan 
de mensen 
centraal en 
gaat het om 
lotgevallen 
en situaties 
die ieder 
heeft mee-
gemaakt en zich weer herinnert 
door een verhaaltje, een foto, 
een stripfiguur, een eerste regel 
van een liedje. In beide gevallen 
dagen ze uit tot het vertellen van 
verhalen aan anderen.

1945
Ergens in het boek staat een foto 
van een lief, klein jongetje op 
een militair voertuig. Hij draagt 
een gebreid broekje. Hij kan 
daarover vertellen. Het was 1945, 
en eindelijk, na vijf jaar oorlog 
en verschrikking was het weer 
vrede. Hij vertelt ook hoe hij erop 
getild werd. Soldaten zetten hem 
neer op camouflagenetten. Daar 
zat hij, een beetje bang voor dat 
grommende monster, maar te-
gelijk trots. Zijn moeder liep met 
hem mee. 
Weet dat jongetje dat eigen-
lijk uit eigen 
herinnering? 
Misschien. Of 
kent prof. dr. 
Hans Becker, 
thans voorzit-
ter Raad van 
Bestuur van 
de Stichting 

Humanitas, die foto van hem-
zelf en heeft zijn moeder het 
hem verteld? Doet dat er veel 
toe? Iedereen heeft wel zo’n 
verhaal: hoe trots u was toen u 
mocht meerijden in een auto, 
hoe u voor het eerst helemaal 
alleen met de trein reisde, 
hoe graag u met de paard 
en wagen van de melkboer 
meereed, hoe angstig u bij de 
eerste keer vliegen was. En als 
u iemand heeft aan wie u dat 
verhaal kunt vertellen (kind, 
kleinkind, verzorger, vriendin, 
vriend, kennis) en stelt hij of 
zij vragen, dan wordt het geen 
losse opmerking, maar een 
heel verhaal, zo uit het leven 
gegrepen!

Vragen
Het boekje stelt nog veel meer 
vragen. Soms staan bij de korte 
levensbeschrijvingen sleutels 
afgedrukt, die de luiken van 
het geheugen kunnen openen 
bij woorden die een verhaal 
opleveren: de eerste liefdes-
kus, de geboorte van een kind, 
de watersnoodramp, de stie-
keme sigaret, kantoorwerk van 

de oude stempel, het poëzie-
album, enz. enz. Te veel om op 
te noemen. 
Open de luiken van uw geheu-
gen. Week stukjes van levens-
verhalen los. Het boekje levert 
bouwstenen voor uw autobio-
grafisch geheugen. Dankzij die 
foto’s, tekeningen, adverten-
ties, eerste regels van liedjes 
kunt u mentaal tijdreizen. Te-
rug naar het moment waarop 
de wereld zo braaf was, het gras 
zo groen, de bomen zo hoog. 
Het boekje is als een draagbaar 
herinneringsmuseum. 

U kunt het 136 pagina’s tel-
lende, rijk geïllustreerde boek 
voor € 11,95 (excl. verzendkos-
ten) bestellen bij het directie-
secretariaat van de Stichting 
Humanitas, 010 - 461 53 47.

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur 

Gratis entree!

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

Bezoek het 
Humanitas

Herinnerings-
museum

Waar het verleden 
toekomst heeft

De Gerard Goosenflat is onderdeel van Humanitas-Alexander, waar 
ook de Evenaar, de Prinsenwiek, de Oosterwiek en straks de Kristal 
deel van uit maken. In de Prinsenwiek en Oosterwiek zijn nog enkele 
apartementen te koop. Bel voor informatie: 010 - 461 53 47.
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Marthalaan

Humanitas aan Zee Humanitas-Bergweg

Humanitas-Akropolis

De Leeuwenhoek

De MolenwiekMüllerpierGerard GoosenflatDe Steenplaat

Jan Meertensflat

Nancy ZeelenbergflatAveling

Putselaan Schiebroekse Parkflat Het Bourgondische Hof De Evenaar IJsselburgh De Prinsenwiek Jan van der Ploeghuis Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen

De Wetering

De Oosterwiek Het Bergse Park

Nieuwbouw Humanitas aan Zee

Speciaal voor de lezers van 

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam

Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64

Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu

Sinds de oprichting eind jaren vijftig 

verlegt Humanitas de grenzen op zorg-

gebied. Daarbij zijn veel resultaten 

bereikt, maar wij blijven vernieuwen. 

Humanitas is altijd bezig met nieuwe 

projecten.

De levensloopbestendige woningen en 

de zorgfilosofie van Humanitas bieden 

alle mogelijkheden voor zelfstandig-

heid en zelfredzaamheid. Doordat men 

niet meer gedwongen is te verhuizen, 

blijven de sociale netwerken in tact. Zo-

nodig worden de sociale netwerken weer 

opgebouwd. Dit wordt nog versterkt 

door ‘deïnstutionalisering’ (je woont in 

een huis en niet in een instituut) en de 

wisselwerking met de wijk. De strikte 

toepassing van zorg op maat, ‘use it or 

lose it’ (zo veel mogelijk dingen die je 

nog kunt, ook metterdaad zelf doén) en 

andere activering, houdt de wil en mo-

gelijkheid tot zelfzorg van ouderen zo 

lang mogelijk in stand en verbetert die 

zelfs vaak.

De goede toegankelijkheid en de multi-
functionele voorzieningen bevorderen 
dat ook velen ‘van buiten’ de Humanitas-
vestigingen bezoeken. De aanwezigheid 
van wijkbewoners en ook vrijwilligers bij 
Humanitas bevordert de geestelijke vitali-
teit en de wens van de bewoners zelf iets 
te doen of te ondernemen. Zonder deze 
vrijwilligers, die de binding met de samen-
leving mede vorm geven, bestaat er kans 
op hospitalisering. Mensen raken dan zó 
gewend aan verzorging dat men zich daar-
buiten moeilijk meer kan handhaven. 

Eigenwaarde

De vrijwilligers vormen dus een belangrijk 
onderdeel van wonen en zorg. Zij zorgen 
immers o.a. voor ontspanning en recreatie. 
Dat is niet alleen voor iedereen een prettige 

afwisseling 
in het da-
gelijkse le-
ven, maar 
v e r s t e r k t 
ook de ei-
g e n w a a r -
de. Bezig 
zijn met za-
ken die je 
leuk vindt, 
werken met 
je handen, 

creatief zijn, wandelen in de natuur, koffie 
drinken met een goede bekende. Kortom: 
eigenlijk gewone dingen die het leven aan-
genaam maken, maar zonder de inzet van 
velen vaak niet mogelijk zijn. En veel van 
die inzet komt bij ons van vrijwilligers, 
waarvan de betrokkenheid en het enthou-
siasme ieder opvallen. 

Bij Humanitas in Rotterdam zijn zo’n 1.000 
vrijwilligers actief. Zonder hun inzet zou 
Humanitas haar werk niet kunnen doen. In 
de reguliere zorg ontbreken vaak welzijns-
elementen die in de Humanitasvisie onont-
beerlijk zijn. Natuurlijk doen we er iets voor 
terug. De vrijwilliger hoort er als belang-
rijke medewerker helemaal bij. Cliënten, 
familie, vrijwilligers en personeel vormen 
één ‘extended family’. 
Wat de vrijwilliger bij 
Humanitas ook doet, 
het is zinvol werk in een 
bruisende omgeving, 
bijdragend aan ‘levens-
kunst op leeftijd’.
We weten maar al te 
goed dat niet iedere vrij-
williger hetzelfde zoekt. 
Ons uitgangspunt is 
dan ook maatwerk. We 
beginnen niet met het 
gedetailleerd uitwerken 
van een takenpakket, 
waarbij we vervolgens 
de passende vrijwilligers 
zoeken. Ons vertrekpunt 
is de vrijwilliger, met zijn 
capaciteiten, behoeften 
en motieven. We laten 
dus het werk aansluiten 
op wat men wil en kan. 
De een zoekt een zin-
volle bezigheid, de an-
der heeft behoefte aan 
contacten, wil ergens 
bijhoren. Een volgende 
is werkloos, zoekt naar 
een nieuwe baan en 
wil in de tussentijd zijn 
deskundigheden op peil houden. Weer een 
ander geeft het voldoening om te zorgen 
voor een prettige en gastvrije sfeer voor 
een groep ouderen. Een vrijwilligersjob kan 
ook gebruikt worden als opstap naar een 
betaalde baan. En zo kunnen we nog wel 
even doorgaan.  Kortom: het moet leuk zijn 
voor de cliënt, maar óók voor de vrijwilliger! 

We zijn pas tevreden als iedereen er beter 
van wordt!

Werk dat bij u past

Vrijwilligers kunnen bij Humanitas dus 
kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod 

van werkzaamheden. Sterker nog: we 
zoeken met u naar het werk dat bij u past. 
Natuurlijk kennen wij ook een onkosten-
vergoeding, WA-verzekering en moge-
lijkheden voor scholing en begeleiding. 
In al onze vestigingen is er ieder jaar een 
feestelijke vrijwilligersdag.
Voor onze bewoners zijn wij altijd op zoek 

naar nog veel meer van deze uitblinkers. 
Wij denken bijvoorbeeld aan de volgen-
de activiteiten.
• Vrijwilligersbegeleiding ziekenhuis-

bezoek: bewoners begeleiden naar 
en van het ziekenhuis, de huisarts, de 
tandarts.

• Kerkvrijwilligers: bewoners begelei-
den naar en van de kerkdienst bij Hu-
manitas.

• Sportvrijwilligers: begeleiden van de 
bewoners op fitnessapparatuur, bege-
leiden naar en in het zwembad.

• Bezoekvrijwilligers: onderhouden 
van sociale contacten met de bewo-
ner (ook die met psychogeriatrische 
problematiek), bijvoorbeeld een kopje 
koffie drinken bij de bewoner thuis of 
een hapje eten in een van onze gezel-
lige restaurants.

• Restaurantvrijwilligers: bedienen in 
het restaurant of aan de bar. 

• Keukenvrijwilligers: voorkomende 
werkzaamheden in de centrale keuken 
of in een vestigingskeuken. 

• Uitstapjesvrijwilligers: gaan mee als 
begeleider met diverse kleine reis-
jes, zoals museumbezoek, winkelen, 
uit eten in Rotterdam, Kralingse bos, 
Blijdorp en nog veel meer.

• Activiteitenvrijwilligers: helpen en on-
dersteunen bij evenementen als mark-
ten, muzikale optredens en feesten.

• Wandelvrijwilligers: individueel met 
de bewoner wandelen in de omgeving 
en daarna een kopje koffie of thee in 
één van de mooie multifunctionele 
voorzieningen.

• Bingovrijwilligers: begeleiden van be-
woners naar en van de bingo en de be-
woners helpen/ondersteunen bij het 
spelen. 

• Administratievrijwilligers:

ondersteuning van de thuis-
administratie, ondersteu-
ning van de infobalie.

• Handwerkvrijwilligers: be-
geleiden van bewoners met 
allerlei handwerkjes. Orga-
niseren van een verkoop 
hiervan is ook mogelijk.

• Financiënvrijwilligers: zijn 
behulpzaam bij het oplos-
sen van financiële problemen van cliën-
ten en medewerkers.

• Taalvrijwilligers: (oud-)onderwijzers die 
allochtone medewerkers les kunnen ge-
ven in ‘Nederlands als tweede taal’. 

• Klaverjasvrijwilligers: begeleiden bewo-
ners bij het klaverjassen en zijn eventu-
eel bereid de bewoners te leren klaver-
jassen.

• Maaltijdvrijwilligers: rondbrengen van 
maaltijden bij bewoners die zelf geen 
maaltijd kunnen halen of ondersteuning 
van bewoners tijdens (bereiding van) de 
maaltijd.

• Vakantievrijwilligers: gaan mee met be-
wonersvakanties en begeleiden de men-
sen op hun vakantie.

• Rolstoelbuschauffeurs: vrijwilligers die 
op een rolstoelbus willen rijden en de 
bewoners vervoeren naar en van allerlei 
uitstapjes.

• Tuinvrijwilligers: helpen bij het onder-
houd van de tuinen.

• Onderhoudvrijwilligers: onderhouden 
van rolstoelen, hometrainers, spelmate-
riaal, enz.

• Dierenweidevrijwilligers: verzorgen van 
de dieren en hun verblijven.

• Vrijwilligers incidentele subsidie-aan-

vragen: helpen bij het verwerven van 
subsidies voor projecten.

•Winkelvrijwilligers: helpen 
in de winkel.

• Museumvrijwilligers:

rondleiden van bezoekers 
en onderhouden van de 
ruimten en collecties.

Afspraken

Het vrijwilligerswerk is te 
belangrijk om vrijblijvend 
te kunnen zijn. In de over-
eenkomst die wij afsluiten, 
staan duidelijke afspraken 
over werkzaamheden en 
tijdstippen. 

Vrijwilligers staan borg voor plezier bij de zorg
Vrijwilliger bij Humanitas...
vast en zeker iets voor u BEL VLIEGENSVLUG: 010 - 461 53 47

Wij gaan ervan uit dat de vrijwilliger de vi-
sie van Humanitas onderschrijft. Humanitas 
hecht aan een open houding, ongeacht cul-
tuur, huidskleur, levensinstelling, geslacht, 
seksuele geaardheid en sociale achtergrond. 
Het spreekt voor zich dat onze cliënten ver-
trouwen moeten hebben in de vrijwillige 
medewerker. Eerlijkheid, betrouwbaarheid, 
respecteren van privacy, aandacht en inte-
resse staan in het werken centraal.

Belangstelling?

Het vrijwilligerswerk geeft vele mensen re-
gelmatig een heleboel voldoening. Heeft U 
ook interesse in de talrijke mogelijkheden 
die dit werk biedt? Wilt u zich als vrijwilliger 
bij Humanitas inzetten? 
Vraag vrijblijvend informatie:
010 – 461 53 47. 
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Donkere wolken kondigen storm aan 

Pleidooi van Humanitas: doe niet 
zo ingewikkeld en maak het leuker 
en goedkoper!
Voor de sector verzorging en verpleging verandert het finan-

ciële klimaat sterk en niet in positieve zin. Een dubbel vergrij-

zende samenleving betekent steeds meer oude mensen met 

steeds meer handicaps, waar steeds minder jonge mensen 

voor moeten zorgen. Financieel uitgedrukt betekent dit dat 

werkend Nederland steeds meer geld moeten opbrengen (de 

AWBZ wordt steeds duurder). Fysiek betekent dit dat er steeds 

meer jongeren de sector als beroep zouden moeten kiezen.

Wat het eerste betreft probe-
ren overheden, zorgkantoren 
en verzekeraars voortdurend 
te bezuinigen: WMO, ‘markt-
werking’ (met monopolisten 
en oligopolisten!?), productie-
plafonds, ‘efficiencykortingen’, 
opgelegde lagere indicaties en 
— in de toekomst — niet veel 
goeds belovende zorgzwaar-
tepakketten (ZZP’s).
Wat het tweede betreft speelt 
o.a. het afbouwen van de Mel-
kertbanen. Een slechte, duide-
lijk niet op de krappe arbeids-

markt toegesneden CAO draagt 
bij aan een toch al slecht arbeids-
imago van de sector.
Hiernaast wordt de sector gecon-
fronteerd met een nog steeds 
toenemende, geldverslindende 
regelgeving. Terwijl men alom 
een ontbureaucratisering pre-
dikt, worden de zorginstellingen 
bestookt met allerlei eisen op 
registratie- en automatiserings-
gebied, benchmarking en door 
de accountant opgelegde ver-
plichtingen, gelardeerd met af-
gedwongen, zelf te betalen dure 

keurmerken, waarvan het nut 
discutabel is.

Hoorndol

Alles bij elkaar is het voor de in-
stellingen om hoorndol te wor-
den. Het is bijna niet meer te 
doen. En dit terwijl het èchte 
werk eigenlijk helemaal niet zo 
moeilijk is: gehandicapte oude-
ren via een combinatie van wel-
zijn, zorg en huisvesting een ple-
zierige oude dag bezorgen, 
waarbij familie, vrienden, kennis-
sen, buren en vrijwilligers mee 

kunnen doen! In plaats 
hiervan is een bizar 
soort circus ontstaan 
waarbij, alsof het een 
multinational betreft, 
ingewikkelde ma-
nagementstructuren 
en consultants dure ri-
tuele dansen opvoe-
ren. Wat denkt u van 
‘kwaliteitsmanagers’, 
die zich niet bezig 
houden met de cliënt, 
maar dag in dag uit 
met zweet op het 
voorhoofd proberen 
de voortdurend veran-
derende regelgeving 
en opgelegde proto-

collen bij te houden? ‘Kwaliteits-
jaarverslagen’, ‘strategische be-
leidsnota’s’, rapporteringen, etc. 
etc. zijn aan de orde van de dag. 
Hoe moet nu de aandacht voor 
de oude cliënt betaald worden?

Medisch/hygiënisch model

De overheid onderschrijft met de 
mond wel het Humanitasstand-
punt dat het gaat om menselijk 
geluk en dat daar meer speelt 
dan cure en care (pillen, injec-
tiespuiten, schoonmaken, kool-
hydraten/vitaminen/mineralen, 

steunkousen aantrekken), maar 
in de praktijk is daar niets van te 
merken. We zien een vastklam-
pen aan het medisch/hygiënisch 
model met een benadering uit 
eng-financieel oogpunt, waarbij 
voortdurend op de niet-cure en 
carezaken, zoals ambiance, knuf-
feldieren, emotionele onder-
steuning, lekker eten etc. gekort 
wordt als niet behorende tot de 
zorg.

Welzijn is goedkoop!

Nog steeds hebben overheden, 
verzekeraars en andere zorgre-
gelende instanties niet in de ga-
ten (of ze kunnen niet tegen het 
heersende systeem op) dat dure 
cure en care voor een flink deel 
te voorkomen is door juist wel-
zijns- en woonomstandigheden 
zó te verbeteren dat ouderen 
zich prettig voelen. Dit resulteert 
erin dat ze meer voor zichzelf 
willen en kunnen blijven zorgen 
en zelfs andere ouderen helpen. 
Nog steeds ziet men niet in dat 
het goedkope welzijn bij chro-
nisch gehandicapten vaak een 
beter en puur alternatief voor 
cure en care kan zijn en dat in ie-
der geval dit welzijn een noodza-
kelijk complement is van cure en 
care om de zaak niet nog verder 
uit de hand te laten lopen. In heel 
Nederland uiten gehandicapte 
ouderen immers zorgvragen, die 
eigenlijk schreeuwen om aan-
dacht zijn en goedkoop voor-
komen hadden kunnen worden 
door op tijd naar het welzijn te 
kijken om psychische ineenstor-
ting, resulterend in uiterst dure 
zorg, daarmee te voorkomen. De 
familie zit in het huidige systeem 
ook met de handen in het haar, 
omdat op deze wijze mantelzorg 
veel te zwaar wordt.

De Vrienden van 
Humanitas

doen voor bewoners en 
personeel die dingen, die 
anders niet mogelijk zijn 

(geen budget of niet in 
subsidievoorwaarden). 
Het gaat om sfeer- en 

motivatiebevorderende 
activiteiten.  Voor bewoners en 

personeel uiterst belangrijk.

Schenkingen, erfenissen of legaten:
Bank: 69.52.10.378 ING Rotterdam

Stichting Vrienden van Humanitas

Voorwaar geen prettig ver-
haal, maar Humanitas heeft 
het er mee te doen. De wal zal 
hopelijk het schip gaan keren 
als een aantal instellingen fail-
liet gaat en de overgebleven 
instellingen zulke schrale, uit-
geklede zorg leveren dat de 
vergrijzende massa het straks 
als kiezerscorps niet meer pikt, 
waarbij ook de jongeren door-
krijgen dat het zo niet langer 
kan. 

Betrokken mensen

Dit jaar heeft Humanitas nog 
net niet negatief hoeven af te 
sluiten. Op de begroting voor 
2007 staat meer dan een mil-
joen negatief gepland en dit 
niet door een inefficiënte of 
ongeïnteresseerde organisatie 
(onze mensen — waarvoor har-
telijk dank — zijn zeer betrok-
ken en werken zich te pletter), 
maar door een slecht beleid 
met verkeerde uitgangspun-
ten. Een advies: doe toch niet 
zo ingewikkeld, geef instel-
lingen een budget, controleer 
met steekproeven achteraf en 
laat cliënt en familie kiezen en 
beoordelen wat ze goed vin-
den. Dan wordt het leuker en 
goedkoper!
Prof.dr. H.M. Becker

Voor € 135.000,- een leuke tweekamerflat van 64 m2 (+ balkon) en nog alle zorg ook! 
Kan dat wel?! Ja, bij Humanitas in de Oosterflank en Het Lage Land wel.

De Prinsenwiek is 21 étages 
hoog en de woningen bieden 
een werkelijk schitterend uit-
zicht over de skyline van Rot-
terdam, zowel naar het westen 
als naar het oosten.
In De Prinsenwiek woont u op 
hoog niveau nabij één van de 
laagste punten van Nederland! 
Het complex is gelegen aan 

De Oosterwiek telt zes étages en 
de meeste woningen hebben uit-
zicht op de omgeving en het vele 
groen, onder andere van het Se-
miramispark. Het woongebouw 
is gelegen aan de Varnasingel op 
de hoek van de Grote Beer, tegen-
over winkelcentrum Oosterhof/
Alexandrium.De woningen zijn 
goed bereikbaar per openbaar 

de Prinsenlaan, bij het omvang-
rijke Prinsenpark, naast winkel-
centrum Het Lage Land en op 
loopafstand van metrostation 
Prinsenlaan en de haltes van RET-
buslijnen 36 en 37. In het com-
plex bevindt zich restaurant De 
Prins Pinguïn met een gezellig 
terras waarop een fontein, gele-
gen in het groen.

Wonen met uitzicht over de skyline van Rotterdam:

De Prinsenwiek (Het Lage Land)

Grootstedelijk wonen in het groen:

De Oosterwiek (Oosterflank)
vervoer: op loopafstand bevin-
den zich NS-station Alexander, 
de metrostations Alexander 
en Oosterflank, terwijl de RET-
buslijnen 30, 31, 36 en 37 een 
halte voor de deur hebben. In 
de uitgebouwde rotonde be-
vindt zich restaurant De Bezige 
Bij, met een gezellig terras aan 
het water.

In de restaurants ‘De Bezige Bij’ in 
De Oosterwiek en ‘De Prins Pingu-
in’ in De Prinsenwiek kunt u kiezen 
uit een keur van gerechten.
De complexen zijn rolstoelvrien-
delijk, hebben meerdere liften en 
bieden de diensten van o.a. een 
huismeester, kapsalon, pedicure 
en een zorgconsulent. In De Oos-
terwiek is een fysiotherapieprak-
tijk en in De Prinsenwiek een prak-
tijk huidverzorging.
Ook zijn beschikbaar: maaltijdser-
vice, thuiszorg, maatschappelijke 
en huishoudelijke hulp, dagvoor-
zieningen, personenalarmering 
en zelfs zorg tot en met verzor-
ging. Er zijn logeerkamers, een bil-
jartruimte, bibliotheek, leestafel 
en internetruimte, een jeu de bou-
les-baan en een recreatieruimte, 
terwijl er diverse dagactiviteiten 
ontplooid worden, zoals  biljar-
ten, sjoelen, bridgen, gymnastiek 
en in De Prinsenwiek koersbal.

Bel voor meer informatie
Harry Scheffers 0623 - 51 76 22

of via het secretariaat:
010 - 461 53 47
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Tijdens de Feestweek was er veel 
te doen en te beleven. Zoals een 
klassiek concert, een open dag voor 
wijkbewoners, een bijzondere kerk-
dienst, diverse soorten diners, oude 
komische � lms zijn te zien, er is een 
reünie voor (oud-) medewerkers, een 
feest voor vrijwilligers, een rondtour 
met de paardentram en optredens van 
artiesten, zoals het Smartlappenkoor, 
Jack Cross en het duo Joke en Jean. 
Ook het KOKO-spel, een soort gan-
zenbord waarmee je door intrigerende 
vragen en opdrachtjes met elkaar ken-
nis maakt en communicatie opbouwt 
en ontstaan in Reyerheem, werd op 
een van de feestdagen gespeeld. Het 

spel is binnen De Stromen bijzonder 
succesvol gebleken en wordt nu ook 
landelijk aangeboden aan zorginstel-
lingen.

Nieuw
Reyerheem is een begrip voor 
omwonenden. In 1997 droeg de ge-
meente de verantwoordelijkheid voor 
Reyerheem over aan De Stromen uit 
Rotterdam, omdat zij het beheer van 
een bejaardenoord niet meer tot haar 
taak rekende.
Afgelopen zomer werd de parterre 
ingrijpend verbouwd en gemoder-
niseerd. De keukeninstallatie is 
aangepast, maar even belangrijk is de 

vernieuwing van de gebruiksruimten 
voor de bewoners en gebruikers. Er 
zijn twee nieuwe restaurants, er is een 
leeshoek met bibliotheek, een grote 
winkel, een internetcafé, een ruime 
hal met receptie, een kapper en een 
pedicure.

Beleving
Zorgcentrum Reyerheem heeft “zelf-
standigheid en eigen regie” hoog in 
het vaandel staan. Daarom staat niet 
zozeer de zorg centraal in de omgang, 
maar veeleer de ondersteuning bij het 
welbevinden van bewoners en gebrui-
kers. Levendigheid in huis en plezier 
blijken dikwijls een goed medicijn. 
Creatieve activiteiten, individueel 
en in groepjes, stimuleren de eigen 
regie van de bewoners. Kleinschalig 
Wonen is het trefwoord, en in huis-
kamers zie je bewoners ijverig bezig 
met het inkopen en bereiden van de 
maaltijden: “Gewoon waar mogelijk, 
bijzonder waar nodig”.
Reyerheem kent een kleine, maar 
krachtige Cliëntenraad die zich heeft 
omgeven door “Ogen en Oren”: Een 
uitgebreide groep bewoners, familie 

en vrijwilligers, die hun ogen en 
oren goed de kost geven en de 
beleving van de bewoners van het 
zorg- en welzijnsaanbod in kaart 
brengen. Deze belevingen zijn basis 
voor veranderingen en vernieuwin-
gen in huis.

Centrum
Reyerheem is steeds meer een 
zorgcentrum voor de wijk gewor-
den, waar bewoners, omwonenden, 
jongeren en vrijwilligers elkaar 
tegenkomen en samen activiteiten 
ondernemen. Thuiswonende ouderen 
kunnen bij Reyerheem aankloppen 
voor onder meer dagopvang, tijdelijk 
verblijf en zorgbemiddeling. Voor 
bewoners van de aanleunwoningen 
heeft Reyerheem een grote glazen 
‘buitengang’ laten bouwen, zodat zij 
makkelijker naar het centrum kun-
nen komen. Ook zijn zij en andere 
omwonenden uit de buurt van harte 
welkom in het vernieuwde senioren-
restaurant voor een warme maaltijd, 
een kopje kof� e of een drankje. Het 
restaurant is alle dagen van de week 
geopend.

Woonzorgcentrum Reyerheem 
viert zilveren jubileum
Vrijdag 28 september openden burgemeester J. Hermans en 
Coks Glerum – vicevoorzitter Raad van Bestuur De Stromen 
Opmaat Groep - de zilveren Feestweek én de vernieuwde 
begane grond van woonzorgcentrum Reyerheem met de 
onthulling van een kunstwerk van beeldhouwster en oud-
medewerkster Greet Zwering. Daarnaast werden enkele 
wensen van bewoners ‘geplukt’ uit een Wensenboom, werd 
een filmpje vertoond van het slaan van de eerste paal en de 
opening in 1982 door Prinses Juliana en kregen de bewo-
ners een set ansichtkaarten van die opening én van het 
huidige Reyerheem.

Volgende week 
in de jubileum-
editie van de 
Oud-Rotter-

dammer:

Condor

Een condor is een bij-
zondere roofvogel met 
een enorme vleugelspan-
wijdte. Het krachtige 
en veelzijdige dier staat 
symbool voor het Rot-
terdamse transport- en 
verhuisbedrijf Condor.

Vijftig jaar geleden was 
Charloiser Dirk Jilles Moer-
kerken de grondlegger van 
deze dynamische onderne-
ming. 
Daarnaast was hij een 
belangrijke schakel in het 
oorlogsverzet en organisa-
tor, predikant en sponsor 
van de straatevangelisatie in 
Rotterdam. Volgende week 
het verhaal van deze nu 86-
jarige duizendpoot. 

Natuurlijk gratis 
verkrijgbaar (zie pag. 30)

‘Het onderwerp is de Persoons-
haven, die wij het Stinkhaventje 
noemden. De stank die je daar waar-
nam kwam hoofdzakelijk van de 
Vereenigde Zuivelbedrijven (VZ) en 
de Rotterdamsche Melk Inrichting 

(RMI). Bij die � rma’s verdiende ik 
op zaterdagmiddag zakgeld door 
het spoelen van � essen, melk� essen 
in of uit de ijzeren kratten halen of 
werken in de blikkelder, waar het 
horen je verging. 

De steiger aan de kop van de 
Persoonshaven kende ik héél goed. 
Daar zette ik vele voetstappen naar 
de schepen van parlevinkers als Van 
Oossanen en Lou Ekelmans, die ook 
een ijssalon had in de Oranjeboom-
straat nabij de Rose-Spoorstraat.
In de vakantietijd voer ik mee op 
zijn winkelboot. Door hem heb 
ik het havengebied, zoals hij dat 
bediende tot in de Waalhaven, in 
alle uithoeken leren kennen vanaf 
een andere kant dan de wal. Ekel-
mans verkocht spullen als emmers, 
dweilen, bezems, klompen, laarzen, 
sokken en nog veel meer van dat 
soort artikelen. In het ruime sop van 
de Nieuwe Maas mocht ik het kleine 
scheepje sturen, uiteraard onder zijn 
wakend oog. Later zag ik ook kans 
om zoals een volwaardig schipper 
tussen de rijnaken door te laveren en 
aan te leggen.

Vakschool
Ook machinefabriek van Van Bo-
degraven ken ik goed want die liep 
ik vaak binnen. Daar, maar ook in 
de werkplaats van de VZ en andere 

machinefabrieken in de omgeving, 
groeide mijn interesse om als me-
taalbewerker door het leven te gaan. 
Mijn werk is altijd mijn grote hobby 
gebleven.
Op een van de foto’s is aan de 
linkerkant naast de Galak ook Vles 
te zien, dat schroot verwerkte en 
het werk van vele metaalbewerkers 
vernietigde.
Aan de Piekstraat is nog steeds 
Hunter Douglas Europe gevestigd, 
waarvan tot het begin van de jaren 
tachtig ook de Machinefabriek 
Laagland onderdeel was.
Bij dat bedrijf ben ik na mij am-
bachtschoolperiode in de bedrijfs-
school begonnen om onder leiding 
van onder anderen de leraren Jan 
van Woerkom en Jan van de Steeg 

jongeren het vak van metaalbe-
werker bij te brengen. Veel van die 
leerlingen zijn dankzij deze leraren 
aanzienlijk verder gekomen in het 
vak en daarbuiten. Met beide heren 
heb ik geregeld contact. Drie weken 
geleden bezocht ik in Hoogeveen de 
80-jarige Jan van de Steeg, die daar 
alweer jaren woont. Zo zie je maar 
weer hoe een foto herinneringen 
oproept, maar tegelijk bewust maakt 
hoe snel het leven gaat. Ik hoop nog 
veel van dit soort herinneringen 
te mogen lezen en kijk uit naar de 
volgende DOR.

Ton van de Roer
Clazina Kouwenbergzoom 25
3065 KC Rotterdam
010-2022035

Weet je nog.....Weet je nog.....

Parlevinker Lou Ekelmans 
leerde Ton van de Roer 
de haven kennen
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag 18 september stond 
een artikel van Rein Wolters. Ton van de Roer, kapperszoon 
uit de Oranjeboomstraat, zond een reactie. 

-  De knik van de Oranjeboomstraat naar de Rose-Spoorstraat met de sigarenwinkel van Van 
Dalen. Tussen de Renault en de Simca (rechts) de ijssalon en snackbar van Lou Ekelmans. Foto 

collectie Jaap Berkhout/Bewonersorganisatie Feijenoord  -

-  Luchtfoto van de wijk Feijenoord -
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Groot assortiment
 Alles onder 1 dak
 Deskundig advies
 Eigen montage
 5 jaar garantie
 De juiste prijs voor
 iedere portemonnee

Greeploze keuken
Deze mooie tijdloze keuken

kan uitgevoerd in diverse kleuren
en maten. Voorzien van alle denk-
bare apparatuur en naar wens uit te
breiden.

W W W . Q U A T T R O K E U K E N E N B A D . N L

van: € 7.733,-
voor:

€4.999,-

Quattro gaat voor kwaliteit
met een betere prijs

Woonmall Alexandrium III, Watermanweg 19/A, 3067 GA Rotterdam, T: 010-220 44 37, E: info@quattrokeukenenbad.nl

Openingstijden:
Maandag 13:00 uur - 17.30 uur
Dinsdag 10:00 uur - 17.30 uur
Woensdag 10:00 uur - 17.30 uur
Donderdag 10:00 uur - 17.30 uur
Vrijdag 10:00 uur - 21.00 uur
Zaterdag 10:00 uur - 17.30 uur

van: € 5.424,-
voor:
 € 3.999,-

Badkamer
De complete badkamer voorzien van

douche, bad, toilet en meubel en basis tegels,
badkamer kan aangepast worden aan uw
wensen.

Vloertegels Villeroy en Boch Bernina
 Afmeting: 30 x 60 cm

Diverse kleuren

van: € 82,-
voor:
 € 54,- per m2

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
• AANLEG
• ONDERHOUD
• SIERBESTRATING
• SCHUTTINGBOUW

VAN KLEIN KLUSJE TOT COMPLETE AANLEG.
ONDERHOUD AL VANAF 35 EURO PER MAAND.

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS / 65 + KORTING
LEVERING VAN ALLE  MATERIALEN , OOK VOOR AL UW VUILAFVOER

GARANTIE OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN.
ONS ADRES :  Cristiaan hygensweg 2 en Polyanderweg 19

Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770   of   0181 - 669606
Wat anderen beloven doen wij !!!

OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN
 GEVEN WIJ EEN GARANTIE CERTIFICAAT

LET OP
 NU GEEN 

WACHTTIJDEN
Als wij uw tuin 

mogen gebruiken 
voor onze nieuwe 
internet site dan

geven wij nog eens 
een leuke korting

• VIJVERS
• ONDERHOUDSVRIJE TUINEN
• VOORJAARSBEURTEN
• SCHOONMAKEN EN SNOEIEN

Uw Gebit is onze uitdaging...

Claes de Vrieslaan 15, 3021 JA  Rotterdam
Tel. 010 - 477 03 03* (5 lijnen), Tel. 010 - 477 58 00

� Narcosebehandeling onder deskundige 
 leiding van een anesthesist
� Al 35 jaar ervaring!
� Modernste technieken
� Voor alle tandprothetische en 
 tandheelkundige behandelingen
� Dagelijks tandarts aanwezig
� Volledige en goede begeleiding.
� Het permanent witmaken van tanden.
� Implantaat

Schuite Tandtechniek“Ik durf 
weer te 

lachen..”

NIEUW!Nu ook op Internet !www.schui te .com

INSCHRIJVING NIEUWEPATIËNTEN MOGELIJK

Vervoers- & Verhuisbedrijf
Transportwerkzaamheden

Zowel
binnen- als 
buitenland

K.v.K. 24418637B.g.g. 06-48415695,

Dennis the Menace

Tel. 06 - 52174857
24-uurs service

                                                                                                  

                                                                                                OMDAT NIETS
  ZO PERSOONLIJK
  IS ALS EEN
  RELATIE

Mens en Relatie brengt je bij elkaar   
       *  Grootste bureau
  *  Erkend AVR / Geschillencommissie
     Voor meer informatie bel vrijblijvend:
  Mevr. van Dalen   : 010-466 04 19    
  of gratis (landelijk) : 0800-023 05 95
  Gratis brochure:
  Postbus 520, 5900 AM Venlo
     HUWWW.MENS-EN-RELATIE.NLU

� Mode per meter
� De nieuwe herfst-
 stoffen zijn binnen!
� 7 dagen per 
 week open

MEER INFO BEL OF KIJK OP
WWW.JACQUES-STOFFEN.NL  

Tot
300,-

retour voor
uw oude
fauteuil

LET OP! Volgende week verschijnt de
jubileumeditie van de Oud Rotterdammer
met een oplage van:

150.000 exemplaren

Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam (Slinge), 
Gratis parkeren, Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 24730320

Dames en 
heren kapsalon

Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:

Watergolven norm. € 15,00 nu € 12,50
Föhnen norm. € 15,00 nu € 10,00
Deelpermanent nu € 35,00

Knippen 
voor maar 

€ 9,95
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Uiteraard is uw krant nieuwsgierig 
naar deze vereniging en de mensen 
erachter, en dus zit ik op een mid-
dag bij voorzitter Annie thuis aan 
tafel, samen met penningmeester 
Riet alsmede de bestuursleden 
Wim en Piet. Van hen is solozan-
ger Piet het langst bij de vereni-
ging, die op 5 oktober 1942 werd 
opgericht als Zangensemble Ons 
Ideaal – overigens nog steeds 
de of� ciële benaming van de 
vereniging. Stonden er in het begin 
voornamelijk klassieke werken op 
het repertoire, in de loop der jaren 
is het uitgebreid met evergreens en 
musicalsongs.
Ons Ideaal repeteert al 30 jaar in 
De Castagnet in Schiebroek, treedt 
daar ook wel eens op en geeft 
verder voorstellingen in bejaarden- 
en verzorgingstehuizen.
“In de begintijd moest men repete-
ren bij de dirigent thuis. Later kon 
Ons Ideaal terecht in een zaal van 
café De Toekomst, in de Zaagmo-
lenstraat.”
Piet gaat verder: “In die periode 
ben ik erbij gekomen. Vervolgens 
verhuisden we naar de Opstan-
dingskerk op het Lisplein. Destijds 
– dus in de jaren zestig - gaven we 
elk jaar een uitvoering, samen met 
een toneelvereniging.”
“En een bal na!” haakt een van de 
dames hierop in. 
Deze grote uitvoeringen waren in 
een zaal van de Ammanstichting, 

tegenover het oude Luxortheater, 
en er werd ook geld ingezameld.
“Het was altijd erg gezellig, met 
een hapje, een drankje. Het werd 
dan ook vaak behoorlijk laat. Nu 
zijn er te weinig leden voor een 
grote uitvoering; wel geven we 
elk jaar een Kerstconcert in de 
Castagnet.”

Soldaatje spelen
Ons Ideaal was een van de vele 
verenigingen die werden uitgeno-
digd � guranten te leveren voor de 
� lm Soldaat van Oranje. Piet was 
één van hen.
“Dat was een hele happening. We 

moesten úren oefenen met geweer 
en het was een erg leuke tijd. 
Ook werd mijn haar gekortwiekt 
en moest mijn baard eraf; toen 
ik terug kwam herkenden ze mij 
niet meer! En uiteindelijk was 
het allemaal voor niets, want we 
kwamen níet in de � lm voor…… 
Maar het was erg gezellig, ook 
als de opnamen werden gestaakt 
wegens regen, dan gingen we naar 
de kroeg!”

(Gebrek aan) begeleiding
Vroeger had men altijd – naast een 
dirigent – een eigen pianiste. Na 
het vertrek van die laatste zorgt 

dirigent Mathieu Philips nu bij 
de optredens voor de begeleiding 
op de piano. Oftewel: men treedt 
op zonder dirigent en dat is best 
wel zwaar. Daardoor kijken ze 
nog meer uit naar het komende 
optreden.
Zoals gezegd wordt dat straks 
een bijzondere uitvoering met 
begeleiding, een extra solist en 
de Ladyspeaker. Tel daarbij het 
natuurlijk speciaal voor die avond 
uitgezochte programma met veel 
musical erin, het enthousiasme 
van de zangers en de bezieling 
van de dirigent en je hebt alle 
ingrediënten voor een fantastische 
avond. Waar? In wijkgebouw de 
Castagnet in Schiebroek en wel op 
18 oktober a.s. 
Zoals u ziet geldt ook voor ver-
enigingen: de ouwetjes doen het 
nog best.

Primeur voor Ons Ideaal:

Uniek optreden met ensemble
Soms dienen speciale gebeurtenissen zich pas aan als je een gedenkwaardige leeftijd 
bereikt en vallen op het juiste moment alle stukjes op hun plaats. Die stukjes zijn: de 
65-jarige operettevereniging Ons Ideaal, een dirigent annex pianist met de nodige con-
necties, de zin een keer “iets heel speciaals” te doen met gebruikmaking van die con-
necties én de mogelijkheid dat speciale te doen in een jubileumjaar. 
Het wordt, voor de eerste keer in het bestaan, een optreden onder begeleiding van een 
ensemble (in plaats van alleen een pianist), een extra solist én een heuse Ladyspeaker.

Dr. J. Woltjerschool
Als men 50 jaar wordt, 50 jaar getrouwd is 50 
jaar bij dezelfde werkgever werkt geeft men 
doorgaans een feestje. Wij hebben als 12 jarige 
pubers 50 jaar geleden de basisschool (toen nog 
lagere school) verlaten. Inmiddels zijn wij 62 jaar 
oud. Vijf klasgenoten vonden het dus: Tijd voor 
een Feestje!
Daarom willen wij zaterdag 19 april 2008 een 
klassereünie organiseren voor de leerlingen van 
de Dr.J.Woltjerschool, Cath. Beersmanstraat 44 te 
Rotterdam, die van 1951 t/m 1957 bij elkaar in de 
klas zaten.
Wij hebben al zestien aanmeldingen, maar 
zoeken wij nog een aantal klasgenoten; o.a. Wim 
Plaisier, Rob Dorgelo, Freddie Kuipers, Heleen 
Albers, Rein Revet, Tini van Duivenbode, Wil-
lie Mooiman, Adam v.d. Ende, Klazina Blom, 
Toos v.d. Berg, Henk Verweij, Frida v.d. Sluis, 
Trudi Koppe(n), Wim Kooren, Tonny Strijk, Dik 
Stuivenberg, Piet Honders e.a. Oud klasgenoten 
kunnen contact opnemen met:

Mia van Dijken-Truiers
Kurt Callosstraat 37
3067 CZ Rotterdam
mia.dijken@planet.nl

Gezocht
Op de komende 29ste Rotterdamse Dag in de 
Laurenskerk in november sta ik met een tentoon-
stelling over Rotterdamse sportverenigingen in 
de periode 1945 – 1970. Ik zoek onder de lezers 
nog oude gedenkboeken, clubbladen, plakboeken, 
plaatjesalbums, programma’s, toegangskaartjes, 
foto’s, plakplaatjes etc. etc. Kunt u mij helpen, 
dan graag mij bellen of emailen?

Willem Cupedo
w.fcupedo01@freeler.nl
010 - 2652845

- De klas van 1954/1955 -

“Steeën in ’t Ambacht” is een aanra-
der voor zowel historici en genea-
logen als voor ‘gewone’ dorps- en 
streekbewoners die geïnteresseerd 
zijn in de geschiedenis van Hendrik-
Ido-Ambacht. Een geschiedenis die 
voor enkele van de 33 in het boek in 
beeld gebrachte boerderijen teruggaat 
tot kort na het jaar 1200. Niet alleen 
de boerderijen worden beschreven, 
maar ook de bewoners, tot op de 
dag van vandaag. Hetzelfde geldt 

voor aanverwante bedrijven, zoals 
een wagenmakerij, een smederij, een 
(nog altijd bestaande) timmerwerk-
plaats en een graanmalerij. 

’t Ambachtse leven 
door de eeuwen heen  
De beschrijvingen hebben geleid tot 
een boek van 368 bladzijden op A-4 
formaat, met 75 foto’s. Het schildert 
de geschiedenis van het gebied, de 
inpoldering, de dorpen Sandelingen-

Ambacht en Hendrik-Ido-Ambacht. 
Er is aandacht voor de indertijd 
zo belangrijke vlasindustrie en de 
arbeidsomstandigheden binnen die 
bedrijvigheid. Uiteraard komt de 
Dorpskerk uit 1382 met haar ge-
brandschilderde ramen aan bod, toen 
nog de kerk van de heilige Nicolaas. 
Zo ook de grafstenen in de kerk, die 
veel gegevens over de vroegere be-
woners opleverden. Er wordt verwe-
zen naar gevelstenen in de muren van 
boerderijen en naar jaartallen naast 
trekankers in de muren. Maar ook 
naar rijkdom en armoede, te herken-
nen aan de belastingen bij huwelijk 
en overlijden. Er zijn indexen op 
voor- en achternamen, verklaringen 
van oude begrippen (‘Heilige Geest-
meester’, ‘huisweer’, ‘waarsman’) en 
zelfs het oppervlak van een ‘morgen’ 
land op het eiland IJsselmonde wordt 

uitgemeten in dit unieke boek. 

Auteurs en bronnen 
‘Steeën in ’t Ambacht’ is geschreven 
door ir. J.A. van der Giessen, geboren 
in ’t Ambacht, en historisch onderzoe-
ker drs. L.M. van der Hoeven. Helaas 
overleed Van der Giessen nog vóór 
het boek kon worden uitgegeven. Ver-
volgens heeft ir. W. L. Stehouwer, een 
vriend met eveneens ’t Ambachtse 
voorvaderen, zich sterk gemaakt voor 
de uitgave van het werk. 
De auteurs zijn grondig te werk 
gegaan en hebben het werk voorzien 
van een uitgebreide bronvermelding. 
De oudste bronnen refereren zelfs aan 
de tiende penning van vóór de tijd van 
Alva. Een opmerkelijke bron is ook 
het ‘Heilige Geestkantoor’, dat in de 
zestiende eeuw de door protestanten 
gecon� squeerde bezittingen beheerde. 

Bestellen
U kunt ‘Steeën in ’t Ambacht’ tot 
1 november met korting bestel-
len bij het Historisch Genootschap 
Hendrik-Ido-Ambacht, de heer J.van 
Beek, Weteringsingel 84, 3342 AK 
Hendrik-Ido-Ambacht; telefoon 078-
6814882, email vanbeekj@kabel-
foon.nl. U kunt ook via bank / giro 
bestellen door € 34,50 over te maken 
op rekeningnummer 44 07 28 van het 
Historisch Genootschap te Hendrik-
Ido-Ambacht. Na 1 november is de 
prijs € 39,50. Afhalen van het boek 
kan op donderdag 22 november 
(18.00 -21.00) uur of zaterdag 24 
november (14.00 – 16.00 uur) in de 
expositieruimte van het Historisch 
Genootschap genaamd  Den Brom-
mert, adres Smidshoef 26-28.

Boerderijenboek Hendrik-Ido-Ambacht
Wie weet nog wat een ‘waarsman’ of een ‘huisweer’ is? 
Wie kent de eeuwenoude geschiedenis van de Pruijlen-
borg aan de Dorpsstraat? Hoe zat het hier vroeger met de 
vlasindustrie? En wie woonden er in die prachtige oude 
boerderijen? Wie geïnteresseerd is in de boeiende en 
rijke historie van Hendrik-Ido-Ambacht, kan binnenkort 
zijn hart ophalen. Donderdag 22 november om 14. 00 uur 
wordt de prachtige uitgave “Steeën in ’t Ambacht” offici-
eel gepresenteerd. 
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TAPIJT nodig?
PPROFITEEROFITEERR

www.profi teer-laminaat.nl
Laminaat - Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Binnenzonwering

PROFITEER

Tijdens de tapijtweken elke
vijfde strekkende

meter tapijt

GRATIS!
GELDIG VOOR ALLE MERKEN TAPIJT

- Minimaal 5 jaar garantie!
- Altijd de grootste keuze!
- Alleen de beste Topmerken!
- Al 20 jaar verstand van tapijt!
- Zeer deskundig advies!
- Zeer vakkundig stoffeerteam!
- Aanbetaling niet nodig!
- Altijd de laagste prijs!

Nabij winkelcentrum Koperwiekachterkant Isala Theater

Bij aankoop 
van tapijt

Dus....
 5 m2  kopen  =    4 m  betalen
10 m2 kopen  =   8 m  betalen
15 m2 kopen  =   12 m  betalen
20 m2 kopen  =   16 m  betalen
25 m2 kopen  =   20 m  betalen

enz.
•GELDIG VOOR ALLE TAPIJT• •NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN••RESERVEREN TOT ZES MAANDEN MOGELIJK••AANBETALING NIET NODIG•

Vloerbedekking & raamdecoratie

De specialist waarbij u profi teert
Laminaat - Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Binnenzonwering

Fluiterlaan 430 • 2903 HN Capelle a/d IJssel • Tel.: 010-2345468 • Fax: 010-2345939
Openingstijden: maandag gesloten, di. t/m vr. 9.30 - 17.30 uur, zaterdag 9.30 - 17.00 uur, vrijdag koopavond tot 21.00 uur, ‘s zondags gesloten

TAPIJT
STUNT

elke 5e meter
GRATIS
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Helaas verschillen de toepassings-
mogelijkheden nog van land tot 
land, maar alle maatregelen zijn 
duidelijk in het voordeel van de 
gehandicapte. Zelfs in Nederland 
verschillen de bepalingen van ge-
meente tot gemeente. De of� ciële 
regels zijn:
Met een invalidenparkeerkaart dui-
delijk zichtbaar achter de voorruit 
mag u parkeren op algemene inva-
lidenparkeerplaatsen. Verder mag 
u onbeperkt parkeren op plaatsen 
waar voor anderen een beperkte 
parkeertijd geldt. U mag uw auto 
met parkeerkaart ook neerzetten 
op plaatsen waar parkeren normaal 
gesproken verboden is. Bijvoor-
beeld in woon- en winkelerven 
buiten de aangegeven vakken en 
in straten waar een parkeerverbod 
geldt. Voorwaarde is dat u het ver-
keer niet in gevaar brengt en dat u 
niet langer dan drie uur blijft staan. 
U dient dat met een parkeerschijf 
aan te tonen. Parkeren op plaatsen 
voor vergunninghouders is ver-
boden. Parkeren bij stopverboden 

mag ook niet. 
Parkeren bij een parkeermeter is 
met een invalidenparkeerkaart in 
ongeveer de helft van de Neder-
landse gemeenten gratis. In de 
andere gemeenten moet u dus wel 
betalen bij een meter of een auto-
maat. Komt u vaak in een andere 
gemeente, dan kan het gemeen-
tehuis of de dienst parkeerbeheer 
uitsluitsel geven over de regels ter 
plaatse. 
Vooral de laatste alinea is verwar-
rend. Behoef je in Delft niet te 
betalen, in Rotterdam lonkt de 
parkeermeter. In Amsterdam is 
de Parkeerkaart overal welkom, 
in Gouda moet je zelfs op een 
aangegeven Invalidenparkeerplaats 
betalen. Binnen een straal van 50 
kilometer, kan je in Nederland met 
vijf verschillende bepalingen te 
maken hebben. Dat heet dan een 
Europese Invalidenparkeerkaart!

Diefstal
Maar ondanks deze praktische 
bezwaren, is de Parkeerkaart graag 

gezien bij een bepaald soort weg-
gebruiker. Niet gehandicapt zijnde, 
wil men graag van alle ‘voordelen’ 
van de kaart genieten. Zeer regel-
matig worden daarom de kaart, die 
bij het parkeren los achter de voor-
ruit ligt, binnen enkele seconden 
uit de auto gestolen: zijruitje kapot 
slaan, kaart weggrissen, weglopen. 
Met een dagwaarde van € 800 tot 
€ 1000 is de kaart veel meer waard 
‘van onder de toonbank’, dan een 
autoradio of navigatiesysteem.
De uitvinding van de KAART-
KLUIS maakt een einde aan het 
snelle jatwerk. De Parkeerkaart 
wordt in een houder met een trans-
parant venster geplaatst. De houder 
is gemaakt van robuust staal en het 
transparante deel is van slagvast, 
onbreekbaar polycarbonaat. De 
kaart is hierdoor goed beschermd. 
Het geheel wordt door middel van 
een beugelslot of bijvoorbeeld een 
ketting aan het stuurwiel veran-
kerd. Het preventieve element is 
zeer hoog. De KAARTKLUIS 
is door de felle kleurstelling van 

buiten het voertuig goed zichtbaar. 
Dieven die gaan voor de ‘snelle 
kraak’ zullen hier van afzien zodra 
zij de diefstalvertragende beveili-
ging opmerken.
Wanneer de kaart in de ‘kluis’ is 
bevestigd en de ‘kluis’ aan het 
beugelslot, is het verder een � uitje 
van een cent om bij het parkeren 
het slot aan het stuurwiel te be-
vestigen. Zelfs met één werkzame 
hand lukt het wonderwel; er zijn 
moeilijker zaken denkbaar.
Het gevoel dat je hebt bij het 
weglopen van je auto is onvoor-
stelbaar. Voorheen was je elke 
keer weer benieuwd of de ruitjes 
nog heel en de kaart nog aanwezig 
zouden zijn. Nu heb je het gevoel: 
mijn kaart pakken ze niet!
Zonder beugelslot kost de 
KAARTKLUIS  € 39,00; met 
slot dient u € 49,50 te betalen. 
Nadere informatie en bestellingen: 
Kaartkluis, Leeuwetand 121, 1141 
KW Monnickendam. Telefoon: 
0299-656977

Kaartkluis geeft 
dieven het nakijken
Voor zeer veel gehandicapten is de Europese Invaliden-
parkeerkaart een uitkomst. Met deze kaart kan men in 
geheel Europa (veelal gratis) parkeren op plaatsen, die 
met het gehandicaptensymbool (de welbekende rolstoel) 
zijn uitgerust.

Stedostgroep Rotterdam 
zoekt oud-leden
De reüniecommissie van de Scoutinggroep Ste-
dost zoekt oud-leden. Onze groep is 26 november 
1966 opgericht door Atbigo (Han van der Elburg) 
en Dimp (Joke Goedhart). Ons clubhuis stond 
tot 1995 aan de Schuttevaerweg 77/79. We zijn 
begonnen als meisjesgroep van het NPG (Neder-
lands Padvindsters Gilde). We verzamelden bij de 
Mathenesserbrug en liepen dan via de Spangese-
kade naar het clubhuis. In 1969 kregen wij ons 
eigen clubhuis “de Herriekeet”.
We hadden drie onderdelen, de kabouters 
(Klemadakring ), de padvindsters (het Schut-
tersvendel) en de senior- padvindsters (het 
Regenboogvendel). We draaiden op zaterdag en 
iedere zomer gingen we op kamp. De kabouters 
in een clubhuis (op bivak) en de rest in tenten op 
hetzelfde terrein. De leiding zocht steeds een an-
dere bestemming, altijd midden in de bossen. Wij, 
als stadskinderen, vonden dat natuurlijk heerlijk. 
Ieder kamp had een speciaal thema. We keken er 
het hele jaar naar uit.
Rond 1985 kwamen er ook jongens op onze 
groep. We kregen er twee clubhuizen bij, de Rail-
runner en de Diederik Jan Willem Bazzz.
Door de uitbreiding van de spoorlijn moesten we 
verhuizen en kregen we een nieuw clubhuis aan 
de Spaanseweg, naast Zwembad West.
Nu bestaat onze groep 40 jaar en dat is reden 
een reünie te houden. Dat gebeurt zaterdag 3 
november aanstaande van 14.00 uur tot 17.00 
uur. Ben jij lid geweest van de Stedostgroep of 
ken je iemand die lid geweest is, meld dat dan zo 
spoedig mogelijk aan:

Marijke van Kampen
Azaleastraat 14, 3251 CA Stellendam
0187 – 492846
ma.v.kampen@hetnet.nl

Zestienhovenstraat 
Oude Noorden
Mijn naam is Lenie Kerskes en ik ben op zoek 
naar Jaap van der Kloot (muzikale man en hij 
zat destijds bij de padvinders). Hij woonde in de 
jaren 50 (misschien ook wel eerder) in de Wil-
lebrordusstraat in het Oude Noorden. Ik woonde 
in de Zestienhovenstraat en had een broer Daan. 
Mijn moeder heette Barbara Kerskes-Voogt.
Ik zat op de Juliana van Stolbergschool aan de 
Rodenrijselaan 74 te Rotterdam (zie foto). Ik zou 
het heel leuk vinden als er iemand reageert.

Lenie Kerskes
0181-628495

A. Lipjens
In een Nieuwerkerkse boerderij bevindt zich een 
binnendeur met sierlijk vensterwerk van rond 
1935, gesigneerd: “A. Lipjens R.dam”. 
Wie weet iets van dit bedrijf?

Historische Vereniging 
Nieuwerkerk aan den IJssel,
Adri den Boer,
Verzetsstraat 76 
2912 CV Nieuwerkerk aan den IJssel
e-mail: adri.den.boer@geo-info.nl

Enige tientallen belanghebbenden, 
onder wie ex-gemeenteraadslid 
Ruud van Middelkoop en ‘vrijwil-
ligerswerk duizendpoot’ Heleen 

de Haan, waren aanwezig bij het 
afsluiten van het tijdperk van 
het nationaal bekende museum 
op Katendrecht. Het pand wordt 

afgebroken en het museum opent 
daarom begin 2008 een nieuw 
(tijdelijk) onderkomen onder de 
Pieter de Hoochbrug bij metrosta-
tion Coolhaven.
Het OVM is een kind van Arie 
Mast, die ter bestrijding van zijn 
oorlogssyndroom in de jaren 
zeventig begon met het verzame-
len van attributen uit de Tweede 
Wereld Oorlog. Tien jaar later 
leidde dat tot het inrichten van een 
museum, dat uitgroeide tot het 
OVM.
Arie over het afscheid van het 

oude pand: “Voor mij is dat héél 
emotioneel. Aan de andere kant 
wacht iets moois in het nieuwe 
onderkomen.”
Nog één keer kunnen fans van 
het museum terecht in het oude 
pand. Dat is zaterdag 27 oktober 
als overbodige restanten van het 
museum tussen 14.00 en 16.00 
uur tegen aantrekkelijke prijzen 
verkocht worden. Ook wordt dan 
een exclusief model van een Ne-
derlandse landverkenningswagen 
uit 1939 bij opbod verkocht.

Kanonschot sluit op 
Katendrecht OorlogsVerzetsMuseum
Even leek het afgelopen zondag écht oorlog op Katen-
drecht. De enorme knal die een Houwitser 25 pond kanon 
uit de jaren veertig gaf, deed de ramen rammelen en 
maakte de vouw in je pantalon slap. Met de kolossale 
boem van de tweehonderd gram kruit die kapitein Bob 
Kos als losse flodder liet afschieten, ging aan de Veer-
laan tegelijk de deur van het OorlogsVerzetsMuseum 
(OVM) op slot. Het was de 77-jarige Arie Mast, die als 
oprichter van het museum de afscheidshandeling ver-
richtte, uiteraard met zijn Nel aan zijn zijde.

- Klas 1945/46 meester Stok -

- Arie Mast en zijn vrouw Nel achter het affuit voor het afvuren van een losse � odder 
als besluit van bijna twintig museumjaren op Katendrecht. Foto’s Ellie Schop -

- Oorverdovend was de knal 
en dik de rook die opsteeg 

na het afschieten van de 
Houwitzer nabij de Linker 

Veerdam. -
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Openingstijden:
Di, wo, do & vr  van 08.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur

Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES  Rotterdam, tel. 010-4180414
Binnenhof 19 te Ommoord, tel. 010-4187246

DINSDAGDINSDAG

PERMANENTDAG
STUDENTENDAG

WOENSDAGWOENSDAG

10%
KORTING
op deze dagen

föhnen,wassen
& watergolven

VRIJDAGVRIJDAG

KLEURINGSDAG

DONDERDAGDONDERDAG10%
KORTING
op deze dagen

KOM KIJKEN. RUIKEN EN VOELEN BIJ DE
LEUKSTE KAPSALON & BESTE HAARPROFESSIONALS

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

www.muziekketen.nl

CD/Dvd’s met de goedkoopste prijs 
en de beste kwaliteit. 
Online shoppen en bestellen. De artikelen worden 
na ontvangst van je betaling binnen 48 uur 
bij jou thuis afgeleverd!

Ze kwamen elkaar begin zestiger jaren tegen op gitaarlessen bij meneer Hendriks 
op de Noorderhavenkade: slaggitarist Chris den Hoed en sologitarist Dick Wij-
mans. De twee muzikanten besloten een band te formeren. Dit initiatief leidde tot 
de groep Stilte. Later werd de naam van de band Spirit of Soul.

Chris den Hoed kent nog feilloos de 
namen van de andere jongens die in 
1964 de band completeerden: Jan 
Gloudie (zang), Fred Knijf (basgi-
taar) en Dik de Vos (drums). 
In het begin werden oude radio’s 
gebruikt als versterkers voor de 
gitaren. Op familiefeestjes werden de 
eerste nummers ten gehore gebracht. 
Het eerste of� ciële optreden van 
de beatgroep was in 1964 op een 
podium in de Heibergschool aan de 
Molenlaan in Hillegersberg, tijdens 
een zogeheten instuif. 
“De naam Stilte vonden we een 
mooi contrast met de muziek die we 
speelden”, zegt Den Hoed. “Name-
lijk keihard werk van The Rolling 
Stones, The Kinks en dergelijke.”

Contract
De band repeteerde in de kantine van 
het waterbedrijf DWL aan de Bergse 
Rechter Rottekade. “Daar werkte een 
vader van één van de jongens. Die 
had dat geregeld.”
Medio 1966, zanger Gloudie was 
inmiddels vervangen door Rens 
Groen, ging de band verder door het 
leven onder de naam Spirit of Soul. 
De groep kreeg in die periode steeds 
meer werk en ontsteeg het circuit 
van club- en buurthuizen. Den Hoed: 
“De successen stapelden zich op. 
We kregen veel meer werk dan we 
aankonden.” Spirit of Soul speelde 
grote zalen zoals Palace en Odeon 
regelmatig plat. Ook de Rivièrahal, 
de Amsterdamse RAI, de veilinghal 

in Blokker –waar ook The Beatles 
optraden-  en grote zalen in België 
kregen bezoek van de Rotterdam-
mers.  “Odeon bood ons zelfs een 
vast contract aan. Daar stonden we 
om de twee weken op het podium”, 
aldus Den Hoed.
De band beschikte over een eigen 
tourbus. “Een oude hospitaalbus uit 
het leger. Die hadden we hemels-
blauw geschilderd. Een prachtig ding 
was dat.”

Fans 
Gedenkwaardig noemt Den Hoed 
een optreden in Maassluis. “Daar 
stonden we in het voorprogramma 
van The Shoes, een zeer bekende 
band in die tijd. Maar wij hadden 

meer succes. Het publiek riep na af-
loop niet The Shoes, maar ons terug 
op het podium. Nou, dat vonden die 
gasten helemaal niet leuk…”
Onder meer vanwege dienstplicht 
werd de band in 1969 opgeheven.
Dat Spirit of Soul na bijna veertig 
jaar nog steeds fans heeft hoorde 
Den Hoed onlangs van een kennis. 
“Die vertelde me dat hij een vrouw 
was tegengekomen die nog altijd 
een foto van ons aan de muur heeft 
hangen. Ongeloo� ijk toch? En zo 
af en toe word ik op straat ook nog 
wel eens aangesproken. Wordt me 
gevraagd: ben jij niet uit die band 
van vroeger?”

Tenslotte wil de voormalig gitarist 

nog kwijt dat hij meer dan alleen 
maar leuke herinneringen aan die 
beattijd heeft overgehouden: name-
lijk een echtgenote. 
Den Hoed: “Zij was een meisje dat 
destijds danste in de Beatgirls, een 
groep die op de achtergrond bij beat-
groepen te zien was, onder andere in 
het tv-programma Moef GaGa. Toen 
zij een keer bij ons danste, heb ik 
haar aan de haak geslagen. We zijn 
al 35 jaar getrouwd.”

Heeft u een bijdrage voor deze ru-
briek, of wilt u reageren? Het adres 
is: Beat aan de Maas, postbus 28059  
3003 KB Rotterdam. Of mail: 
ed.vanhelten@hotmail.com. 

The 
Mistery’s 

- Spirit of Soul. Van links naar rechts: Chris den Hoed, Dick Wijmans, Rens 
Groen, Dik de Vos en Fred Knijf  -

deel 16

KIJK OOK OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

Zonnige Najaarsaanbiedingen

bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten

laminaat
GRATIS GELEGD

Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

v.a.
€ 44,95 m2
inclusief ondervloer en leggen!

Tapijt Ambiant
Bellissimo van € 135,-

voor € 119,00
In 18 verschillende kleuren

en trapgeschikt,
400 cm breed

Wij hebben 
nu ook een 

nieuwe collectie 
behang!

 Showroom open:
Industrieweg 19 dinsdag 10.00 - 17.00 uur
Krimpen a/d IJssel woensdag 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 0180 - 554890 donderdag 10.00 - 17.00 uur
fax 0180 - 594499 vrijdag 10.00 - 21.00 uur
www.woninginrichtingverschoor.nl zaterdag 10.00 - 17.00 uur
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Met meester Barend Zinkweg 
maakte je de kachel niet aan
Van het oorspronkelijke Feijenoord is sinds de jaren zeventig weinig meer over. 
In de wijk staan nog maar enkele gebouwen die herinneren aan de begintijd. 
Dat zijn onder meer twee voormalige gaskoepels en de voormalige schoorsteen 
van de gasfabriek in het Mallegatpark, het Poortgebouw aan de Stieltjesstraat, 
het fabriekencomplex van eerst Van den Bergh en Jurgens (1890, en nu Unile-
ver) aan de Roentgenstraat, de Groen van Prinstererschool aan de Nassauha-
ven, het voormalige kantoor (1895) van De Rotterdamsche Cementsteenfabriek 
van Van Waning & Co aan de Nijverheidstraat, het voormalige RTM-station aan 
de Rosestraat en een paar schoolgebouwen in de Oranjeboomstraat.

Alle woningen en bedrijfspanden in 
Feijenoord zijn gerenoveerd of gesloopt om 
plaats te maken voor nieuwbouw. De loop 
van straten is vrijwel gelijk gebleven. Alle 
bedrijfsgebouwen langs de Nijverheidstraat 
en de Nassauhaven hebben plaatsgemaakt 
om de aanleg van een wijkpark mogelijk 
te maken. Tot aan het slopen waren aan de 
Nijverheidstraat gevestigd de houthandel 
en zagerij/schaverij van v/h J. van Van 
Schijndel en Co op 71, de Koninklijke 
Aannemingsmaatschappij S.L. van Waning, 
Schuddebeurs Chemische Producten, een 
reinigingspost van de Roteb en een kazerne 
van de brandweer. 
De Nijverheidstraat was, op een klein 
woonblok na, alleen aan de oostzijde met 
woningen bebouwd. Er waren diverse win-
kels en cafés op de straathoeken, de meeste 
op het gedeelte tussen de Dillenburgstraat 
en de Feijenoordkade, onder wie de bekende 
brood- en banketfamilie Chris Degenkamp. 
Ook de groente- en levensmiddelenwinkel 
van G. de Groot was jarenlang een begrip in 
de buurt en dat gold ook voor de snackbar 
van Van Baarle op de hoek van de Dillen-
burgstraat. 
Aan de Nassauhaven waren bedrijven geves-
tigd als de stoom- en rijstpellerij N.V. van 
Schaardenburg & Co, de fabriek van N.V. 
Everest, die meubelen en huishoudelijke 
artikelen produceerde en de stoomzagerij en 
kistenfabriek van Arnold I. van den Bergh. 
Het bedrijf werd in 1876 in Oss opgericht en 

in 1891 naar Rotterdam verplaatst.

Buurtkinderen
Tegenover de Groen van Prinstererschool 
stond het bijzondere complex van de Coöpe-

ratieve Tuinbouwveiling Zuid-Hollandsche 
Eilanden (ZHE). Het eerste veilinggebouw 
werd opgeleverd in 1905. Via een eigen 
railverbinding van de Rosestraat bij het 
RTM-stationsgebouw werd groente en fruit 
aangevoerd. Toenemende groei noodzaakte 
in 1926 tot de bouw van een tweede pand. 
Vier jaar later kwam er nog een derde bij met 
een oppervlakte van 1700 vierkante meter.
Op 27 januari 1951 werden de activiteiten 
verlegd naar een nieuw complex aan de 
Albert Plesmanweg op het voormalige 

vliegveld Waalhaven. De Koninklijke 
Landmacht nam de gebouwen over voor de 
opslag van mobilisatiemateriaal. In de jaren 
tachtig maakte het complex plaats voor de 
multifunctionele Nieuwe Persoonshal, met 
schoollokalen, sporthal en onderkomen 
voor buurthuis De Dam.
Groen van Prinstererschool is in 1896 
gesticht door de Nederlands Hervormde 
Gemeente. Schoolhoofd B.G. (Barend) 
Zinkweg en zijn vrouw trokken zich in de 
jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw 
het lot van buurtkinderen aan. Door alle 
aandacht voor de wederopbouw was er 
voor hen nauwelijks vertier. Het clubhuis-

werk was verre van vol wasdom. Daarom 
vertoonde Zinkweg op zaterdagmiddag in 
de gymnastiekzaal jeugd� lms. De entree 
kostte eerst drie cent, daarna een stuiver en 
ten slotte een dubbeltje. Zittend op de vloer 
genoot je, dicht op elkaar gepakt, van � lms 
met cowboyhond Rintintin (de Lassie van 
de jaren vijftig of een halve eeuw later com-
missaris Rex), Tarzan, Buffalo Bill, Stan 
Laurel en Oliver Hardy (de Dikke en de 
Dunne), Charles (Charley) Chaplin, Abott 
en Costello, Akim of Roy Rogers.
Kinderen stonden soms twee uur ongeduldig 
in de rij bij de school in afwachting van 
een rolprent in zwart-wit. Bij uitzonderlijke 
drukte gaf Zinkweg (die als hij het niet kon 
horen ‘de kale’ werd genoemd) een tweede 
voorstelling. 
Samen met jongens uit de straat voegde ik 
me af en toe onder de bezoekers. Als het 
witte doek was gevuld, probeerde je naar 
een meisje toe te schuiven. Dat was een 
bezigheid die bijna niet succesvol af te 
ronden was. Achter in de zaal hield Zink-
weg, kaarsrecht staand naast zijn projector 
het overzicht, vaak in gezelschap van zijn 
buurman, wijkagent Jaap Tale.

 
- Winkels had de Nijverheidstraat ver voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ook. Links de winkel van bakker Degen-

kamp, J.W. van Woerden in kof� e, thee, tabak en sigaren en café-biljart De Brug van W.J. Warnaars.  -

 
-   De Nas-

sauhaven vanuit 
de Damstraat met 

rechts de voormalige 
veilinggebouwen en 

links (het hoge pand) 
de Groen van Prinste-
rerschool van meester 

Barend Zinkweg. Foto’s 
collectie Rein Wolters   -

 
- De splitsing Nijverheidstraat (links) en Zinkerweg. Links de bedrijfsbebouwing en in het hoge pand etagewoningen. Het 

heeft allemaal, op het pand van Van Waning na, plaatsgemaakt voor een wijkpark. -

Open dag: kom lang-
laufen of Nordic Walken
Rotterdammers die willen langlaufen, hoeven 
niet te wachten tot de sneeuw valt. Want zodra de 
bladeren vallen, opent de grootste langlaufver-
eniging van het land haar langlaufbaan in Gouda 
met skihut voor een nieuw winterseizoen. Op 
zondag 7 oktober aanstaande houdt de vereniging 
tussen 13.00 en 15.00 uur een open huis met 
langlaufen en Nordic Walking. Een proe� es kost 
€ 4, kinderen half geld. Kom naar Gouda en neem 
handschoenen en gemakkelijk zittende kleding 
mee! Aanmelden is niet nodig.

Voor langlaufen en Nordic Walking is een goede 
techniek en een goede conditie nodig. Daarom 
biedt de vereniging naast lessen ook verschil-
lende vormen van conditietrainingen aan. Zo kan 
iedereen een beetje of veel conditie krijgen of 
houden. Een cursus “leren hardlopen” zit daarom 
ook in het pakket. Door aan techniek en conditie 
te werken kan het winterseizoen niet meer stuk. 
Langlaufvereniging Gouda is gevestigd aan het 
Tobbepad op de ligweide van zwembad “De 
Tobbe”. Meer informatie over de cursussen is te 
lezen op www.langlauf.nl.

Grootste langlaufbaan
Nu de herfst is aangebroken, ligt de ligweide van 
het Goudse buitenzwembad weer vol met lang-
laufmatten. Op 15 minuten rijden van Rotterdam 
ligt de grootste langlaufbaan van West-Europa! 
De baan omvat veel vlakke loipes, maar kent ook 
niveauverschillen die in de Ardennen niet zouden 
misstaan; in een cursus kan je het afdalen, rem-
men en stijgen hier goed leren.
De Langlaufvereniging Gouda is een bruisende 
vereniging met ongeveer 400 leden uit heel Zuid-
Holland. Langlaufen is een sport voor jong en oud 
samen. LLV Gouda heeft dan ook leden van alle 
leeftijden. Trainingen vinden plaats onder bege-
leiding van deskundige gediplomeerde trainers. 
Een cursus volgen voor de basistechniek van het 
langlaufen kan al in vijf lessen van ruim een uur. 
Ideaal voor iedereen die zich wil voorbereiden op 
een geslaagde wintersportvakantie. 

Meer informatie over langlaufen en Nordic 
Walking in Gouda is te vinden op de site van de 
vereniging: www.langlauf.nl. Wie geen internet 
heeft, kan contact opnemen met Jannie Blom, tel. 
079 - 3620192.
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Persoonlijk betrokken

Kantooradres:
Oudedijk 225B

3061 AG Rotterdam
Tel.: 010 24 29 810
Fax: 010 24 29 813
info@uwzrotterdam.nl
http://www.uwzrotterdam.nl

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

Uitvaartverzorging
Wim Zwijnenburg

UWZ Rotterdam

RIJWIELHANDEL FRENSCH
Walenburgerweg 36, 3033 AC  Rotterdam, tel. 010-4653223
Stad en Landschap 35, 2923 BK  Krimpen a.d. IJssel, 0180-551380

GROTE COLLECTIE FIETSEN 
MET ELECTRISCHE 
TRAPONDERSTEUNING
BIJV. SPARTA 
EN BATAVUS

      NU MET
15%
KORTING

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Zwart Janstraat 122a
3035 AX  Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar
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Feestmaand

door Aad van der Struijs

De komende maand oktober wordt een bijzondere periode voor De Oud-Rotterdammer. 
Twee jaar geleden verscheen de eerste uitgave van dit veertiendaagse blad; nu komen er 
per twee weken ruim 90.000 exemplaren van de persen en nog steeds stellen we vele 50-
plussers teleur. 

Maar zoals iedereen bij deze krant 
hard in het verleden gewerkt 
heeft, gaan we dat ook doen in de 
toekomst! Redactie, schrijvers én 
lezers kijken met nostalgie naar het 
Rotterdam van toen, maar iedereen 
houdt de blik op de komende 
jaren gevestigd. In de 18e eeuw 
klaagde een Franse � losoof, op 
bezoek in Rotterdam, dat het zo 
druk en rommelig in deze stad was. 
Men bouwde en werkte maar. De 
gemeentelijke dS+V (o.a. Stadsont-
wikkeling) laat in zijn beleidsplan 
Ruimtelijk Plan Rotterdam – 2010 
zien, dat het de komende jaren nog 
steeds ‘druk en rommelig’ blijft: 
“Het bouwen van een nieuwe stad 
langs de rivier, in het centrum 
en langs de Ring gaat gepaard 
met veel dynamiek. Het proces 
van stedelijke vernieuwing is 
nooit ten einde. Rotterdam is de 
stad die nooit af is. Er is ruimte 
voor nieuwe stedelijkheid in het 
centrum, langs de rivier, maar ook 
elders in de stad, zoals bij station 
Alexander. Het is het waard de 
stedelijkheid te blijven verbinden 
met het ‘dorpsgevoel’ dat men 
overal in Rotterdam kan ervaren. 
Het stadse en het dorpse gevoel, 
zoals Arjo Klamer, hoogleraar aan 
de EUR het tijdens het Stadscon-
gres over het Ruimtelijk Plan Rot-
terdam 2010 noemde, is namelijk 
kenmerkend voor Rotterdam. Een 
typisch grootstedelijk project als 
het nieuwe Centraal Station mag 
daarom niet los komen te staan van 
het ‘dorpsgevoel’ van de bewoners 
van Noord”.
En van dat drukke en rommelige 
wil De Oud-Rotterdammer deel 
blijven uitmaken.

Schoolreünie
Er komt soms post bij me binnen, 
die eigenlijk in het centrale post-
busnummer van deze krant past. 
Maar als de afzendster van die post 
een voor mij niet onbekende dame 
is, gaat bij mij het hemd nader dan 
de rok (of gaat de rok nu hier boven 
het hemd?).
Ik kreeg deze brief van Alice 
Lee� ang-Dam: “In verband met 
een reunie van de lagere school 
zoeken wij de schoolfotograaf, 
die tussen 1950 en 1960 foto’s op 
school heeft gemaakt. De school 
was De Hoeveschool in de Hoe-
vestraat 13. In die tijd schijnt er een 
fotozaak gezeten te hebben op de 
hoek van de Walenburgerweg en 
Bentinckplein, naast Albert Heijn. 
Weet jij de naam van die fotozaak 
en eventueel de fotograaf die de 
schoolfoto’s maakte”? 

Alice Dam, ik moet echt een beroep 
op de lezers van deze rubriek doen. 
Volgens mij zat er geen fotograaf 
op de hoek Walenburgerweg/Ben-
tinckplein. Ik herinner me daar 
wel een radio- en televisiezaak, 
die ‘rechtstreeks importeerde uit 
Duitsland’. Op de hoek met de 
Schepenstraat zat, dacht ik, Willy 
van Gent. Of AH toen ook al op de 
begane grond in dat � atgebouw zat, 
durf ik niet te zeggen. Bas van der 
Heyden zeker niet!
Wie, o wie weet iets van de school-
fotograaf van De Hoeveschool in 
Blijdorp? Reacties gaarne naar 
spionnetje@xs4all.nl of Spion-
netje, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ 
Rotterdam.

Leestafel
Op de leestafels van vele horecabe-
drijven, wijkcentra en buurthuizen 
kom je tegenwoordig De Oud-Rot-
terdammer tegen. Door een brief, 
die ik van John (Jan) Gloudie, 
Thornlie, WA, Australië kreeg, 
leerde ik dat ook op de leestafels 
van Hollandse Clubs Down Yunder 
deze krant ter inzage ligt. Maar tus-
sen het moment van verschijnen en 
de aanwezigheid op die leestafels 
zitten vaak heel wat weken.
Vandaar dat John (+80 jaar) pas op 
18 september kon reageren op een 
artikel in de krant van 6 februari 
2007. In die DOR wordt geschre-
ven over het 150-jarig jubileum 
van Diergaarde Blijdorp. ‘Dat kan 
niet’, schrijft John in een kloek 
handschrift. ‘Tot 1940 heeft de 
diergaarde in het vierkant Diergaar-
desingel-spoorwegemplacement-
Kruisstraat-Kruiskade gelegen. 
Reeds voor 1940 waren er plannen 
om de diergaarde naar de nieuwe 
stadswijk Blijdorp te verplaatsen; 
het bombardement en de brand 
hebben die verhuizing alleen maar 
versneld’.
Op 7 juli 1940 werd het Noordelijk 
deel van de nieuwe diergaarde In 
gebruik genomen, op 7 december 

1940 volgde de opening van de 
gehele dierentuin. Het gehele com-
plex was ontworpen door architect 
Sybold van Ravesteyn (de man die 
het nu te slopen Centraal Station 
ook van zijn tekentafel liet komen).
Als leerling van het Doofstom-
meninstituut aan de Ammanstraat, 
weet Jan waarover hij schrijft: “Op 
mijn 6e en 7e jaar ging ik naar deze 
school. Op weg van Spangen, ik 
woonde in de Busken Huetstraat, 
naar school passeerde ik de dier-
gaarde-ingang aan de Kruiskade. 
Er was ook nog een ingang in de 
Kruisstraat. Niets geen 150 jaar be-
staan Diergaarde Blijdorp; wel een 
150-jarig feest voor de Rotterdamse 
Diergaarde!`.

Oude Binnenweg
Enkele weken geleden schreef 
collega Joris Boddaert uitgebreid 
in deze krant over (de cafés op) de 
Oude Binnenweg. Dat artikel was 
een zogenaamde ‘Ankeiler’ voor 
zijn in juni 2008 te verschijnen 
tweede boek over Rotterdamse 
cafés. Zowel het 1e als het 2e deel 
muntten uit van een encyclopedi-
sche nauwkeurigheid, die je bij dit 
speciale onderwerpen vaak niet 

ziet.
Wellicht vraagt u zich af, hoe ik al 
een oordeel kan vormen over een 
boek dat pas over negen maanden 
van de persen rolt. Gemakkelijk 
zat: Boddaert heeft een hoofdstuk 
uit het te verschijnen boek reeds in 
drukvorm uitgegeven. Dit betekent, 
dat ik reeds in originele druk over 
28 pagina’s van het boek beschik. 
Deze promo is voor belangstel-
lenden gratis verkrijgbaar. Joris 
Boddaert, jonkheer zijnde, gebruikt 
echter liever het woord ‘gratuit’.
In het boek wordt, in tegenstelling 
tot deel 1, niet naar de café-wereld 
in het oude Rotterdam gekeken, 
maar worden de schijnwerpers on-
dermeer gezet op onze kroegen en 
knijppies, die in de periode 1980 tot 
2008 zijn gekomen én verdwenen. 
Boddaert merkt wat cynisch op, dat 
in ruim 25 jaar meer dan 125 cafés 
in onze stad tamelijk bot werden 
gesloopt, veelal vanwege de zo 
‘noodzakelijke’ nieuwbouw.
Wanneer u ook kennis wilt nemen 
van de promo van ‘Rotterdamse 
Cafés deel 2’, schroom dan niet uw 
naam en adres aan Joris Boddaert, 
Coolhaven 533, 3023 BA Rotter-
dam door te geven. U kunt hem ook 
e-mailen: jorisboddaert@hotmail.
com. U verplicht zich tot niets, 
maar krijg wel alle info over het 
nieuwe boek.

Nog even
Dat De Oud-Rotterdammer vele 
herinneringen losmaakt bij zijn le-
zeressen en lezers, is een feit waar 
niet omheen gedraaid kan worden. 
Maar dat diezelfde lezersgroep met 
hun reacties de redactie vaak ‘aan 
het herinneren’ zet, staat ook als 
een paal boven water.
Spionneur verzorgt ook de ‘Waar-
was-dat-nou-rubriek’; als u zou 

kunnen zien wat voor aandenkens 
in mijn (electronische) brievenbus 
terecht komen, begrijpt u dat ik 
soms toch wel naar ‘toen’ verlang.
Enkele weken geleden stond 
Odeon in de Gouvernestraat cen-
traal in de raadrubriek. Wanneer 
je dan een gekopieerde folder van 
Dans-Academie Johnny Beckman 
uit een enveloppe haalt, ben je in-
eens weer terug in de jaren ’40 en 
’50. Elders op deze pagina ziet u 
de voorkant van de folder (die we 
toen echt geen � yer noemden).

Aanstaande zaterdag gaat een 
speciale tramlijn 2 rijden. Van de 
duizenden lezers die zich gemeld 
hebben, zijn zaterdag de eerste 
250 gelukkigen aan de beurt om 
kriskras door de stad te rijden.
We vertrekken om 11 en 14 uur 
vanaf het Proveniersplein, dat is 
achter het Centraal Station aan de 
Blijdorpzijde. Degenen die uitge-
loot zijn hebben bericht gehad; het 
heeft geen zin om op ‘goed geluk’ 
langs te komen. De kans dat u dan 
toch meekunt,  is kleiner dan het 
winnen van de jackpot.
Wanneer u niet meerijdt, maar u 
ziet ons langsrijden, steek dan even 
uw hand op. Er zal zeker terugge-
zwaaid worden.

Spionneur
spionnetje@xs4all.nl

-   ‘Recente’ geschiedenis: de verdwe-
nen uitkijktoren van de Diergaarde  -

-  Het smalste pandje op de Oude Binnenweg werd in 1979 gefotografeerd  -

-  ‘Oude’ geschiedenis: de ingang van de Diergaarde  -

-  Johnny Beckman, van dansleraar in tot 
bedrijfsleider van Odeon  -
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

N IEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM -  TELEFOON (010 )  4136910

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
● Reparaties klaar terwijl u wacht
● B+O gebit eendags behandeling
● Ook voor het klikgebit/implantaten

Oudedijk 151 Raadhuisplein 4
3061 AB  Rotterdam Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 010 - 4117870 Tel. 0180 - 313633

KEUKEN  
RENOVATIE

&
 ONDERHOUD

• KEUKEN ONDERHOUD &  RENOVATIE
• VERVANGEN VAN INBOUWAPPARATEN
• VERVANGEN VAN AANRECHTBLADEN, SPOELBAK, KRAAN,
• FRONTEN, GREPEN, SCHARNIEREN, ENZ.
• ALLES VOOR IN EN ROND DE KEUKEN , OOK VOOR NIEUWE  
 KEUKENS MOET JE BIJ DANNY VAN HAAFTEN ZIJN

De Keuken Makers - Danny van Haaften - Tel.010-4350350

BEL VOOR VRIJBLIJVENDE OFFERTE

TOT 20% KORTING OP
KEUKEN INBOUW 

APPARATEN

Oproepjes
Mady van der Knaap
Ik wil graag een wens van mijn moeder 
in vervulling zien gaan! Ze zegt al jaren 
dat ze zo graag haar schoolvriendinnetje 
van vroeger weer eens wil zien.
Mijn moeder heette vroeger Mies van 
Dooren, nu Mies Brokx-van Dooren. Ze 
is geboren op 06 september 1930 en heeft 
een oudere zus, Lenie. Ze heeft tijdens 
haar jeugd in Vlaardingen gewoond. Haar 
ouders hadden een drukkerij (DRUKKE-
RIJ VAN DOOREN, toen heel bekend).  
Mijn moeder zoekt Mady van der Knaap! 
Zij woonde vroeger aan de Hoofdlaan in 
Hillegersberg en had twee zussen (waar-
van Annemarie gek op paarden) en één 
broer. Mady had ook een Airdale terrier. 
Samen hebben ze omstreeks 1949/1950 
op de Rotterdamse huishoudschool 
gezeten.

Mies Knop, Sluisweg 2
4675 RS Anna-Jacobapolder
(0620-740482)

------------------------------------------------
Reünie Jan Prinsschool
In verband met een reünie van onze klas 
van de Jan Prinsschool zijn wij nog op 
zoek naar een aantal oud-klasgenoten. 
De mensen die wij zoeken zijn geboren 
in 1960 of 1961 en in 1973 van school 
gegaan. Elke informatie over hen is van 
harte welkom!
Christiaan Haveland (naar Noorwegen 
verhuisd?), Jan Willem van Moorsel (ge-
werkt in het Hilton Hotel),  Marcel Feijt 
(in Duitsland ?), Petra Bij, Pierre Lotte, 
Ria v.d Meer, Rob Schuurink, Simon de 
Waard (woonde op het Noordereiland).
Ook zijn wij nog op zoek naar een aantal 
leerkracthen: de heer Bruggeman, juf-
frouw Buitendijk, juffrouw van Ispelen 
en mevrouw Herselman.

Reacties graag naar Simone Versnel, 
simone@motivator.nl of 06-54267424

Reünie
Op mijn artikel over de Oranjeboom-
straat van 29 mei jongstleden heb ik 
veel reacties gehad van ex-klasgenoten. 
Eén van hen bracht mij een bezoek en 
nam bijgaande foto mee van de klas van 
toen. Wij hebben inmiddels ook andere 
klasgenoten gesproken en men zag wel 
iets in een reünie. Wij willen dit graag 
organiseren. Wie zich op de foto herkent 
en ook naar de reünie wil komen, kan 
zich melden bij:

Bep Koopmans of Truus Bens
Tel 0546-864209
Email: chrisfrenks@home.nl

-------------------------------------------------
Corrie Dickhoff
Ik zoek Corrie Dickhoff (haar meisjes-
naam), die vroeger in de Willem Buyten-
weghstraat 197 woonde. Ik hoop dat ze 
dit leest en contact met mij wil opnemen.

Aad van Velden-Hartog
0174-627937
dvvelden@kabelfoon.nl

-------------------------------------------------
Familie Overbeeke
Wij houden een reünie voor de familie 
Overbeeke. We zoeken neven en nichten 
van de kinderen van de broers en zussen 
van mijn oma Bets Overbeeke. De ouders 
woonden in de Rosestraat. De kinderen 
zijn van tante Cor, ome Piet, ome Leen en 

ome Maarten. Wie kent hen. 17 Novem-
ber hebben we een reünie.

Astrid Overbeeke, Leo Bender
010-4135327
leobenden@kpnplanet.nl

-------------------------------------------------
Hoeveschool
Wij zoeken leerlingen van de Hoeve-
school, die in de periode 1958-1965 op 
de Hoeveschool hebben gezeten, onder 
anderen samen met Andre Klaassen, Rob 
Meijster, Aad Voskamp, Alice Dam, Hans 
Luyten, Marianne Roosenschoon, Beppie 
Rijkers, Job Malta en nog vijftig anderen. 
Hiervan missen wij nog Beppie Rijkers, 
David de Groot en Jan Verschoor. Ook 
zoeken wij nog de twee zoons van het 
hoofd van de school, mevrouw Stoutjes-
dijk.
Wie in de genoemde periode ook op de 
Hoeveschool zat en nog geen contact met 
ons heeft gehad, kan zich melden bij:

A. Voskamp, Achillesstraat 152
3054 RH Rotterdam
advoka7@hotmail.com

-------------------------------------------------
Gezocht
Ik zoek Jan en Fien Riesmeijer, kinderen 
van ome Jan en tante Mien. Ik ben de 
dochter van ome Bart en tante Paula. 
Mijn zus, Gerrie, en ik zouden graag met 
hen in contact komen.

M. Riesmeijer, Heinlandstraat 128
3073 PJ Rotterdam, 06-41628039

-------------------------------------------------
Marnixschool
Ik zoek oud-klasgenoten, die van 1943 
tot 1949 op de Marnixschool aan de 
Voornsestraat Charlois te Rotterdam 
hebben gezeten. In het boekje “Het 
Charlois van Toen”, staat op bladzijde 
91, (bovenste foto) een foto van de vierde 
klas van betreffende school, gemaakt 
in 1946. Inmiddels heb ik alle namen, 
doch niet alle adressen van op de foto 
staande leerlingen. Er ontbreken nog acht 
adressen.

C. Punt, Roland Holststraat 2
3443GA Woerden, tel.0348.410929
corpu@tiscali.nl 

--------------------------------------------------
Toneelvereniging 
het witte dorp
Deze foto is omstreeks 1946 gemaakt en 
ik zoek de mensen die er hopelijk nog 
zijn;  Zus Harreman, Babs Wageningen, 
Diny Ewijk, Annie Ottervanger, Coby 
Wetering, Lenie Koren, Doortje v d 
Meiden, Nel Rolaf, Janny Boelee, Cor 
Cortlever, Riek van Driel, Puck van 
Beek, Annie Leentjes, Sjaan Dobberman, 
Willie Wolda, Annie Planke, Sjaan Dijk-
graaf, Alie Rotmeyer, Ali Starink en Miep 
Baard. Hopelijk krijg ik wat reacties.

Riet Kersten, Verdylaan 173
3208 NH Spijkenisse
0181-644744, m.kersten1@hetnet.nl 

Lenie Mol
In de Oud Rotterdammer van 18 septem-
ber gaf u mevrouw L. van Hagen-Mol uit 
Delft een antwoord in de rubriek “Waar 
was dat nou”. U schreef dat u soms 
met de bus naar St.Lucia mocht. Bent u 
Lenie Mol die toen in de Verboomstraat 
woonde en in mijn poëziealbum heeft 
geschreven? Als u dat bent, zou ik het 
leuk vinden om oude herinneringen over 
die schooltijd op te halen.

Corrie van Beek-Krowinkel
Steenplaats 6
3343 CW Hendrik Ido Ambacht
cmvbeek@hetnet.nl

-------------------------------------------------
Reünie Ter Meulen
Volgend jaar is het vijftien jaar geleden 
dat de � rma Ter Meulen uit het Rot-
terdamse stadsbeeld verdween. Hiermee 
verdwenen ook de prettige contacten met 
de collega’s. Ik kom regelmatig ex-col-
lega’s tegen en ik zou het leuk vinden ze 
weer eens allemaal bij elkaar te zien.
Daarom wil ik in 2008 een reünie 
organiseren met een ieder die daarvoor in 
is. Mensen die hier interesse in hebben, 
kunnen mij bellen, mailen of schrijven.
Riek Korver-de Nijs (Schep v/ balie)
Fidelio 19
2907 KE Capelle aan den IJssel
010-4501046
riek3105@planet.nl
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69 43 12 101 49 18 78 25 27

Horizontaal
1. rode sappige vrucht; 7. uitstapje naar een bezienswaardigheid; 13. gevangenverblijf; 14. netvleugelig insect; 
16. nieuw (in samenstelling); 17. oude kunstvoorwerpen; 20. griezelig; 21. weefsel uit vlas- of hennepgaren ver-
vaardigd; 23. ontkenning; 24. melkklier; 26. jongensnaam; 28. admondo reverendus dominus (afk.); 29. karwei; 
31. onmeetbaar getal; 33. Amsterdams peil (afk.); 34. boerenplaats; 35. belemmering; 37. naam voor hardbaar 
ferrometaal; 40. gesloten; 41. bevroren water; 43. boomsoort; 45. gewicht; 46. Indische praatvogel; 47. vliesvleu-
gelig insect; 48. wang; 50. rivier in Noord-Brabant; 52. titel (afk.); 53. varkensvlees; 55. bedrijfseconoom (afk.); 
56. koor- of orkestcompositie; 57. ongehuwde vrouw (afk.); 58. herkauwend zoogdier; 60. godsdienst (afk.); 61. 
muzieknoot; 62. schermpje aan een hoofddeksel; 64. ondernemingsraad (afk.); 65. rij (reeks); 67. kledingstuk; 
69. kloosterzuster; 71. rondhout; 72. toiletartikel; 73. jonge koe van  twee jaar; 75. openbaar vervoermiddel; 77. 
plaats in Noord-Holland; 79. zaterdag (afk.); 80. lidwoord (Frans); 82. weleens; 84. lang dun en smal stuk hout; 
85. tropische boomsoort; 87. een betrekkelijk hoge temperatuur; 89. gard; 90. gerecht van gebakken eieren; 92. 
roem; 94. wortelstok van een tropische plant; 96. hertensoort; 97. oogvocht; 99. Chinese vermicelli; 100. beoe-
fenaar van de Chinese taal en cultuur; 101. geestelijke steun geven (bemoedigen).

Verticaal
1. Europees land; 2. toneelspeler; 3. bloeimaand; 4. verlegen tegenover andere mensen; 5. oosterlengte (afk.); 
6. praal (luister); 7. echtgenoot; 8. aanduiding van maat extra large (afk.); 9. verbond; 10. kippenloop; 11. een 
voor instrumenten geschreven muziekstuk; 12. tenslotte (na lang wachten); 15. bijvoeglijk naamwoord (afk.); 
18. troefkaart; 19. wijfje van het huishoen; 21. deel van mond; 22. Europese rekeneenheid (afk.); 25. vordering; 
27. loopvogel; 30. teken; 32. menseneter; 34. sociëteit (afk.); 36. mobiele eenheid (afk.); 38. tegenover (afk.); 
39. spil; 40. voorzetsel; 42. eenvoudig (armoedig); 44. kleur van de boete; 46. kleur; 47. knaagdier; 49. sterk 
ijzerhoudende grond; 51. woonboot; 52. grijs/bruin vogeltje; 54. aardkluit; 58. geen hoop hebbende; 59. openbaar 
vervoermiddel; 62. aangenaam (gezellig); 63. voorbij iemand of iets gaan; 66. in memoriam (afk.); 67. uitdrukking 
van bevestiging; 68. de oudere (Lat. afk.); 70. rivier in Rusland; 72. aantal in elkaar gevouwen vellen als deel van 
een boek; 73. tuimeling; 74. bladgroente; 76. gedeeltelijk bevroren vruchtendrank; 78. waterkering; 79. dronken; 
81. ernstig; 83. afgemat; 85. landstreek op de grens van Brabant en Limburg; 86. zachte zelfstandigheid in de 
holte van beenderen; 87. eeltachtige uitwas op de huid; 88. korte nota of mededeling; 91. jongensnaam; 93. en 
anderen (afk.); 95. altaarofferande; 97. tegenover (afk.); 98. nummer (afk.).

Puzzel mee en win !!! Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdam-
mer publiceren wij weer een leuke kruis-
woordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en ver-
volgens met de letters uit de genummerde vakjes 
een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste 
oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan 

VOOR WOENSDAG 26 SEPTEMBER op naar: 

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar: info@deoudrotterdammer.nl. Succes!!

‘Rotterdam is sterker door strijd’. Dat was de uitkomst van de puzzel in De Oud-Rotterdammer nummer 
19. Een spreuk die klaarblijkelijk door velen van harte wordt ondersteund, getuige de commentaren op 
de ingezonden oplossingen. ‘Zo is het, Rotterdam komt altijd weer bovendrijven’ en ‘Inderdaad, Rotter-
dammers krijg je er nooit onder, die knokken altijd terug’, waren zo wat van de reacties van lezers. Alle 
briefkaarten, ansichtkaarten, brieven en emails vormden gezamenlijk weer een indrukwekkende stapel 
inzendingen, waaruit de redactie ook deze keer vijf winnaars trok, die binnenkort hun prijs tegemoet kun-
nen zien. De winnaars zijn:

A.P.M. Buskens, Krimpen aan den IJssel
E. Kooiman, Rotterdam
J. Bos-van Walsum, Hendrik Ido Ambacht

R. Spigt, Assen
J. van Vark-Visser, Venlo

TANTE POST(BUS)
Traditie?
Ik weet niet of het een Rotterdamse 
traditie is om meisjes te verwennen als 
ze hun eerste menstruatie hebben. Ik 
weet wel dat ook ik � ink verwend werd. 
Ik was toen twaalf jaar; het leek el feest. 
Van mijn lieve opa kreeg ik prachtige 
laarzen (een droomwens) en mijn oma, 
trotser dan een pauw, vertelde iedereen 
die het maar wilde horen dat ik een ‘grote 
meid’ was geworden. Ik moest zelf nog 
van de schrik bekomen, maar als ik eraan 
terugdenk, krijg ik het nog steeds warm 
van binnen.

Corrie Salm-Mathlener
Rivierenstraat 53
Berkel, 010-4181789

--------------------------------------------------
Wim Snoek
Het ingezonden stuk ‘Lokettist’ in 
Tante Post(bus) heeft mij erg ontroerd, 
omdat de naam van de leraar, W. Snoek, 
genoemd werd.
Toen ik in september 1947 als 24-jarige 
jongeman uit Amsterdam in Rotterdam 
kwam werken, kwam ik via het COC in 
contact met Wim, die toen 49 was. Op 8 
november van dat jaar ben ik met hem 
gaan samenwonen, wat in die tijd heel 
wat was. Buren waarschuwden zelfs 
de politie, omdat men dacht dat ik nog 
geen 21 was, wat was toen namelijk de 
leeftijdsgrens.
Wim heeft inderdaad jarenlang jongelui 
opgeleid, die van school kwamen en bij 
de PTT wilden gaan werken. Ook gaf 
hij drie avonden in de week een cursus 
voor postbodes die wilden doorstromen 
naar een betere functie, een zogenaamde 
‘bedrijfscursus’.
In later jaren werd Wim beheerder van 
diverse districtskantoren in de stad, zoals 
in Kralingen, Charlois en de Caland-
straat. Ook was hij een tijdje beheerder 
op de Soetendaalseweg en chef Geldza-
ken op het postkantoor Coolsingel.
Na 22 jaar samenzijn is Wim 26 oktober 
1969 op 71-jarige leeftijd overleden. Het 
was een fantastische man, streng mar 

rechtvaardig. In ’t begin was men bang 
als hij ergens beheerder werd, maar na 
een tijdje waren ze dolenthousiast, door-
dat hij de mensen verantwoordelijkheid 
gaf. Veel van zijn oud-leerlingen zullen 
zich hem goed herinneren.

G. Kruijswijk, 
Dacotaweg 193
2905 AB Capelle aan den IJssel
010-4423429

--------------------------------------------------
Zuider Volkshuis
Tijdens het lezen van het stukje van mijn 
overbuurvrouw, Wil Bos-Stolk, kwamen 
er veel herinneringen boven uit mijn 
Zuider Volkshuistijd.
Als 9-jarige jongen ging ik met twee 
vriendjes naar het Zuider Volkshuis om 
ons op te geven als lid, contributie vier 
cent per week. Voor dit bedrag kregen we 
gymnastiek in de grote zaal onder leiding 
van Niek Schouten en Jo de Lege. Adri 
Vogel gaf timmerles in De Uil, achter 
de Dreef (bestaat nog steeds). Verder 
konden we mee naar de tentenkampen 
(koken boven open vuur) op landgoed de 
Utrecht in Esbeek (NB). Zwemmen en 
varen op de Binnenmaas bij Westmaas, 
waar we de Karekiet en het Reigersnest 
hadden en gingen we naar het gezellige 
buitenverblijf de Bliscap in Ameron-
gen. Altijd was de prijs sociaal, naar 
draagkracht, wat in die jaren (1945-1960) 
zeker belangrijk was.
We konden er voet-, korf- en basketbal-
len en later ook handballen. De handbal-
vereniging, Snelwiek, bestaat nog en is 
één van de grootste van Zuid.
Eén lentefeest (1947) aan de Kromme 
Zandweg is mij altijd bijgebleven. Ik 
mocht toen namelijk een meisje van onze 
groep ‘De Trekvogels’ naar huis begelei-
den en wij zijn nu al 54 jaar zo’n paartje, 
waar Wil over schreef.
Ik denk dat met mij vele oud-ZVers 
het zullen beamen als ik zeg: ‘Mijn 
opvoeding heb ik gehad op het Zuider 
Volkshuis’. Wij zullen het nooit vergeten.

F.H. Sweben

De Lamartinestraat 5
3076 HA Rotterdam

-----------------------------------------------
Pardoel exit in 1974
Graag wil ik reageren op de brief van 
Cocky Salters, geplaatst in ‘Tante Post’, 
d.d. 18-09-’07. Cocky beticht mij van 
geschiedvervalsing, want ik laat Fey-
enoord in 1959 landskampioen worden. 
Foutje. Het moet inderdaad 1961 zijn. 
Maar waarde Cocky, ieder mens kan zich 
toch vergissen? Zelfs historici…Verder 
verwijt Cocky mij dat ik in mijn artikel 
‘Alcohol vloeit rijkelijk langs Oude 
Binnenweg’ (OR, 4-09-’07) Pardoel 
niet noem in mijn serie van tien cafés. 
Cocky, wanneer je mijn verhaal goed 
had gelezen, was jou opgevallen dat ik 
uitsluitend de hedendaagse Binnenweg-
cafés de revue laat passeren. Meneer 
Pardoel, een unieke kastelein, stopte in 
1974 de� nitief met zijn alcoholnering. 
Pardoel wordt wél behandeld in mijn 
te verschijnen boek, namelijk onder het 
hoofdstuk ‘verdwenen’ cafés! Overigens 
wil ik hierbij ruim 350 (!) Oud Rotter-
dam-lezers bedanken voor hun reactie. 
Mijn ‘promo’ heb ik hen inmiddels 
toegezonden. Waarde Cocky als je mij 
jouw adres zendt, dan krijg jij óók mijn 
Binnenwegverhaal in huis!

Joris Boddaert
Coolhaven 533, 3023 BA Rotterdam  

--------------------------------------------------
The North Stars
Onlangs hoorde ik dat Maison De Klerk 
12 oktober een reünie houdt. Dit bracht 
bij mij een geweldige tijd in herinnering. 
In 1963 kreeg ik de uitnodiging bij het 
toen al enige jaren bestaande dansorkest 
The North Stars te komen spelen als 
tenorsaxofonist/zanger. Ik ben maar 18 
jaar gebleven. 
De toenmalige bezetting was: Martin 
Beukers- elektronische accordeon (later 
Hammondorgel en keyboard), Frans Fio-
let -drums, Martin Determan bas en zang, 
en ik Niek Alessie -tenorsax en zang. 
Later kwam Frank Meijer op basgitaar in 

de plaats van Martin Determan. 
Mijn eerste optreden was bij dansschool 
Freddy de Groot in gebouw Spes. Later 
volgden eigenlijk alle Rotterdamse 
dansscholen als Maison De Klerk, Meijer 
& Fils, Beenhakker en Jansen. Hierdoor 
kwamen we in contact met de nationale 
danswereld en kregen de uitnodiging op 
de Nederlandse kampioenschappen te 
spelen, wat we een aantal keren hebben 
gedaan. Het hoogtepunt was een optreden 
in het Kurhaus in Scheveningen bij de 
Europese kampioenschappen. 
Ook menige bruiloft en bedrijfsfeest 
hebben we met onze muziek opgeluis-
terd, want we hadden een heel breed 
repertoire. lk denk dat menig Rotterdams 
echtpaar nu zal zeggen “Hé, die hebben 
op ons trouwfeest gespeeld.”
Toen Frans Fiolet overleed, (hij werd 
maar 50) en daarna Martin Beukers be-
roeps werd, kwam helaas het einde snel. 

Niek Alessie 
Sinclair Lewisplaats 163, 
3068 ER Rotterdam 

--------------------------------------------------
Geachte redactie
In De Oud Rotterdammer van 18 septem-
ber las ik over de Willem Barendzschool. 

Ook ik heb daar herinneringen aan, maar 
van oudere datum dan de briefschrijver. 
Van de uitstapjes die we maakten naar 
Ulvenhout heb ik zelfs nog twee foto’s. 
Ik ben 81 en ging van 1931 tot 1937 naar 
de W. Barendszschool. Wij woonden aan 
de Maaskade. Ik herinner me nog goed 
de bovenmeester, mijnheer Boogaard 
(waar ik een beetje bang voor was) en de 
juffen Snijders en Meerman, mijnheer 
Mosterd en mijnheer Advocaat. Van mijn 
klasgenoten weet ik nog de namen Siska 
van Doorn, Nel Knijff, Jannie Blokland, 
Corrie Montfrooi, Cobi Steiginga, Arie 
vd Bent, Kees van Wijk, Henk Hensen 
en Sjaak van Dam. Wij zaten bij meester 
Advocaat in de klas. En natuurlijk mijn 
schoolvriendin Truus Kooij, waarvan ik 
graag zou willen weten hoe het haar ge-
gaan is. Als er iemand is die deze namen 
iets zegt, hoor ik dat graag.

Toos Groenewegen-Plat
Reigerlaan 38
2903 LK Capelle a/d IJssel
010- 4504766

-------------------------------------------------
SV Het Noorden
Ook ik heb veel herinneringen aan de 70-
jarige speeltuinvereniging Het Noorden. 
Het was niet alleen de speeltuin, maar ’s 
winters waren er ook allerlei clubs in het 
zaaltje op de Soetendaalseweg, zoals de 
operetteclub onder leiding van mevrouw 
Vilerius en mevrouw Van Oosten. Ik heb 
met plezier mee gedaan in stukke als 
Repelsteeltje en de Vier Windskinderen. 
Wat was je trots, als je verkleed en stik-
zenuwachtig op dat grote toneel stond 
van Lommerrijk of Odeon.
Er was ook volksdansen, een knutselclub 
en, niet te vergeten, op zaterdagmiddag 
de � lm met ‘de dikke en de dunne’ of 
Çomedy Capers. Er is wat afgelachen, 
want tv was er nog niet. Ook hadden we 
slagbaltoernooien tegen andere speel-
tuinverenigingen, zelfs tegen Heyplaat, 
toen voor ons heel ver weg.

S. van der Kuyp
Hoeksestraat
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -� ats in Groot Rotterdam staan de krantenrek-
jes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio. 
Rotterdam
Boekhandel Snoek 
 Meent 126
Bibliotheek Rotterdam 
 Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven 
 Looiershof 1
Deelgemeente Charlois  
 Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde 
 Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
 Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord  
 Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie 
 Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander 
 Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof 
 Romeynshof
Tabac & Gifts  
 WC Ambachtsland
C 1000 
 Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord 
 Briandplaats
Edah 
 Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn 
 Hesseplaats 13
 Kleiweg Rotterdam
 Benthuizerstraat R’dam
 Mathenesserplein R’dam
 Nieuwe Binnenweg, R’dam
 Bentinckplein R’dam
 Zuidplein Hoog 622
 Oudedijk, Kralingen
 Krabbendijkestraat 10
 Vuurplaat 340
 Streksingel 69
 Vasteland 108
 Goudse Rijweg
 Lijnbaan 121
 Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek  
 Pr. Constantijnweg 127 
Sigarenhandel Groen  
 Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht 
 Wolphaertsbocht 46
Vestia 
 Schere 31
Multishop Boden 
 Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde 
 Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat 
 Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove 
 Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus  
 Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen 
 Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk 
 Dreef 83
’t Kopblok 
 Riederlaan 200
Klootwijk 
 Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit  
 Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel 
 Keizerswaard 8
Office Point   
 Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap 
 Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande 
 Nesselande
Gemeentearchief  
 Hofdijk 
VVV-winkel Rotterdam  
 Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor  
 Kipstraat 37
Wijkgebouw Pier 80  
 Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond  
 Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek 
 Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek  
 Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten  
 Junolaan 38-42
N Z R Noord 
 Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift 
 Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel  
 Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof  
 Rendierstraat 3
Schoenmakerij Agterberg 
 Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol  
 Kouwenoord 73
St. Eigen Werk  
 Overschiesestraat 44
Buurthuis De Put  
 Pinkstraat 10
Super De Boer  
 W. Buytenweghstraat 49
Venrooij   
Oudedijk 151
Bew. Centr. Alex.polder  
 M. Bolkplein 11
Bew. Org. Bloemhof  
 L. Hilleweg 59
Tenniscentre  
 Krabbendijkstraat

Bruna  
 Kleiweg 147
Multishop  
 Goudsesingel 111
Multishop  
 Binnenhof 21
Patatzaak Jason’s Place  
 Olympiaweg
Tabakshop   
Dumasstraat 233
Kapsalon Eurohair  
 Ossenisseweg 115
 (Slinge)
Uitvaartverzorging
van Mourik bv  
 Kamerling Onnesweg 50
Ideel Mini Supermarkt  
 Nieuwe Binnenweg  106
Chinees Medical Center  
 Zwart Janstraat  127 b
Recreatiecentrum
 Oostervantstraat 23
Sportfondsenbad  
 van Maanenstraat 8
Oostelijk Zwembad
 Gerdesiaweg 480
Recreatiecentrum  
 Zevenkampsering 301
Noordereilandwinkeltje
 Van der Takstraat 134
‘t Ravennest
 Walravenstraat 33
Landegem
 Walenburgerweg 110-114
Restaurant De 4 Seizoenen
 De Lugt 15
Havenziekenhuis 
 Haringvliet 2
Lectuurshop Populair 
 Zuidplein
Brands Bloemenhal 
 Crooswijkseweg 65B

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet  
 Middenbaan Noord 47 
Kantoorboekhandel Voskamp 
 Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee  
 Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij 
 In de Fuik

Pernis
Wijksecretarie Pernis  
 Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis 

Rozenburg
Activiteitencentr. Het Anker 
 Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg 
 Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg  
 Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum 
Het Baken 
 Grote Stern 2

Brielle
Boekhandel Van Maerlant         
 Voorstraat 30
Hofland Eurotuin                               
 Kloosterweg 20
Albert Hein                              
 Slagveld 2-3
Plantage                               
 Plantageweg 4
Jumbo Supermarkt                               
 Thoelaverweg 1

Oostvoorne
Albert Heijn          
 Stationsweg
Edah                                
 Stationsweg
Infokantoor Kruininger Gors

Rhoon
Multishop         
 Hof van Portland 10

Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse  
 Breeweg 2
Metroshop 
 Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten 
ziekenhuis 
 Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000 
 Vlinderveen 434
Edah 
 Winterakker 21
 Nieuwstraat 161
Albert Heijn   
Sterrenhof 18
Super de Boer  
 Hadewychplaats 32
Multishop   
Hadewychplaats 22

Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen  
 Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis  
 Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht 
 Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal 
 Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy  
 Aristide Briandring 90

Albert Heijn 
 De Loper 85
Leeman Tabak
 Hoogstraat 150
Multishop
 W. Beckmansingel 53
Maassluis
Bibliotheek Maassluis  
 Uiverlaan 18
Albert Heijn 
 Koningshoek 
Hema
 Koningshoek
C 1000 
 Lang Boonestraat 31 
Albert Heijn 
 Mesdaglaan 199 
Bottelier Zonneveld  
 Mesdaglaan 231 
De Vloot 
De Vliet 

Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis   
 Stadsplein
Bibliotheek  
 Stadsplein 39
Nic Visser 
 Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis  
 Capelle a/d IJ
Edah   
 ’s Gravenland
Café Kaatje   
 Picassopassage 8
Capelle CarCleaning  
 Molenbaan 14
Tabac&Gifts  
 Bermweg 47

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek  
 Nachtegaalstraat 8
Edah 
 WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf 
 WC De Korf
BoersVersKruidenier 
 Parkzoom 27-29 
Wijkgeb. Gouden Regen  
 Gouden Regen 
Super de Boer  
 Raadhuisplein 87 
’t Kaerthuys 
 Cascade 1 
Super de Boer 
 De Korf 8 
Crimpenersteyn  
 Zandrak 
Tandprothetische
Praktijk “Hagen”  
 De Lairessestraat 13a

Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis 
 Woordbouwerplein 1

Eetcafé ’t Verschil  
 WC De Struytse Hoek
Albert Heijn 
 Evertsenplein 68
 WC De Struytse Hoeck
Plusmarkt 
 Branding 
 Plusmarkt Trommel  
 Moriaanseweg 46 
M C D 
Forel 2E  
C1000    
Jumbo
 WC De Struytse Hoeck
Spar 
 Oudenhoorn
Helius MC 
 Schelpenpad 2

Hendrik Ido Ambacht
Bibliotheek  
Hoge Kade 52
Bruna  
 WC De Schoof
Plusmarkt   
 Louwersplein
Plusmarkt   
 Volgerlanden
Benzinestation De Haan  
 Nijverheidsweg
  
Nieuwerkerk 
a.d. IJssel
Groen Schoenen  
 Reigerhof
Van Delft Books and Gifts 
 Reigerhof
Coöp Wim Bos  
 Kerklaan
Plus Dorrestein  
 Dorrestein

Barendrecht
Bibliotheek Barendrecht  
 Middenbaan 109
Bandje Verstandje 
 Koedood 2
Zorgcentrum Borgstede 
 Marjoleinlaan
Dienstencentrum
Waterpoort 
 Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
 Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
 Avenue Carnisse 95

Albert Heijn
 Carnisse Veste
Primera
 Carnisse Veste
Hans Anders
 Carnisse Veste

Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk 
 St Jorisplein 77
Bibliotheek 
 Reyerweg 62
Bibliotheek 
 Maaslaan 2
Boekhandel Sanders  
 Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach  
 Dillenburgplein 12
Super De Boer  
 Ridderhof 72
Super De Boer  
 Vlietplein 191
Super De Boer  
 Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk 
 Koningsplein 1

Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen  
 Dorpsstraat
C 1000 
 Dorpsstraat 129
De Zevenster
 Leliestraat 3
Dierenkliniek
 Zuidplasweg 1a

Schiedam
Bibliotheek Schiedam  
 Stadserf 1
Bibliotheek 
 Bachplein
Bristol 
 Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak 
 Rubensplein 6a
J & L Supermarkt  
 Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie 
 ’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco  
 Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis  
 Burg. Knappertlaan

Bleiswijk
C1000   
 Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk  
 Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik  
 Leeuwerikstraat 4

Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice 
 Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum 
 Smitshoek 18

Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje  
 Gravin Sabinastraat 2b

Oud-Beijerland
Bibliotheek 

Mijnsheerenland
Bibliotheek 

Puttershoek
Bibliotheek 

Heinenoord
Bibliotheek 

Strijen
Bibliotheek 

‘s-Gravendeel
Bibliotheek 

Numansdorp
Bibliotheek 

Klaaswaal
Bibliotheek   
   
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee 
 Mercatorweg 50

Zuidland
Multishop  
 P.J. Oudweg 40
Relax Comfort Zuidland 
 Kerkweg 17

Overige
Bibliotheek Albrandswaard 
 Dorpsstraat 34
Avia   
 Walburg, Zwijndrecht
 

Extra afhaaladressen 
Jubileumuitgave 9 oktober

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:

Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Tjerk Louwen,  Tel: 06 – 13 53 50 58
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76

Redactie:

Hans Roodenburg, 
Aad van der Struijs, 
Jim Postma, 
Peter van Zwienen, 
Els Beekmans, 
Rein Wolters.

Fotografie:

RIBcollectie, 
tenzij anders vermeld

Eindredactie:

Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75/31 55 25
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:

Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

Met een oplage van 150.000 exemplaren is de Oud-Rotterdammer niet 
alleen gratis verkrijgbaar op de bekende afhaaladressen. Voor deze 
feestelijke gelegenheid is de krant op een groot aantal extra afhaal-
adressen verkrijgbaar. Dus altijd eentje bij u om de hoek.....

De extra afhaaladressen:
Slagerij Teus den Toom 
W.c. Dorrestein 
Nieuwerkerk a/d IJssel
 
Electrostore 
Pleinweg  150-154 
Rotterdam

Bens mode 
Berschelaan   285 d 
Rotterdam 

Electrostore 
Schiedamseweg  27 
Rotterdam

Boek-en kvh.Van de Spek 
Nieuwe Binnenweg  460 
Rotterdam

Schuite Tandtechniek 
Claes de Vrieslaan  15  
Rotterdam   
  
Chinees Indisch Rest.
Malakka  
P.van Heelstraat  54  
Rotterdam
   
Rest.Tomme San  
Schiedamsche Vest  91 
Rotterdam 
  
Comfortabel-Zitten 
Rijksstraatweg 63  
Hellevoetsluis  
   
VidaVita   
Mauritsweg  37  
Rotterdam   
   
Kant.vkh.Vellekoop  
Vierambachtstraat  67 a 
Rotterdam   
   
Annelies de Jong Mode 
Molenvliet 121-123  
Rotterdam 
  
Smile Clinic  
Niels Bohrplaats  15  
Rotterdam   
  
Courzand   
Courzandseweg  40  
Rotterdam Heyplaat  

Eetcafé Appie Happie  
Smirnoffweg  59  
Rotterdam   

Maasjobs  
Sleephellingstraat 55  
Rotterdam   
   
Rest.Het Hooghe Water 
Groenedijk  48
Capelle aan den IJssel
   
Gezondheidscentrum  
De Linie   2  
Capelle a/d IJssel  
  
Partycentrum Stormpolder 
Industrieweg  2  
Krimpen a/d Ijssel  
  
Partydream  
Hollands Diep  69  
Capelle a/d IJssel
   
Banketbakkerij Stam  
Bermweg  200  
Capelle a/d IJssel
  
Apotheek Fascinatio  
Fascinatio Boulevard  1124 
Capelle a/d IJssel

Martin’s Electronics
Slotplein
Capelle a/d IJssel

Lammers en van Oossaanen 
Slinge 145 
Rotterdam

Kringloopwinkel Barendrecht 
Voordijk  273 
Barendrecht

Verhage Fastfood 
Muziekplein  1 
Barendrecht

Tabac & Gifts 
Middenbaan  37 
Barendrecht

MCD Supermarkt 
Marijkesingel  18 
Barendrecht

Rest.Heeren van Beyerland 
Marktplein  2 
Oud -Beyerland

Edel Boekhandel 
Veilingpassage  16 
Oud -Beyerland

Piet Vermeij sigarenspecialist 
Oost Voorstraat  74 
Oud Beyerland

De Dubbelde Palmboom 
Voorhaven 12 
Rotterdam 

Tapperij   t Kraantje 
Schiedamseweg 2a /   
hoek albrechtskolk. 
 Rotterdam 

Apotheek Delfshaven 
Schiedamseweg 5
Rotterdam

Het Pijpenhuis
Schiedamseweg 34b
Rotterdam

Het Gezondheids Centrum
Math.Laan 309
Rotterdam

Het Goede Doel
Lisstraat 86-92
Spijkenisse

Coöp
Achterweg 18
Abbenbroek

C 1000
J. van Goyenstraat 5
Papendrecht

Tabac & Gifts
Oudeland 98
Zwijndrecht

Buurthuis ‘t Steiger
Fruitlaan 2
Rotterdam

Primera
Spinozaweg 281-283
Rotterdam

Kledingzaak: Konijnendijk
Gravin Sabinastraat 57
 Zuid Bijerland
 
Boekwinkel: Haasdijk Burg.
de Zeeuwstraat 3 c 
Numansdorp 

Tuincentrum Ommoordsehof 
Ommoordseweg 35 
Rotterdam 

ESSO H.Schipper Ommoord 
Prins Alexanderlaan 25 
Rotterdam 

C1000 Nieuwstraat 
Nieuwstraat 23 
Berkel en Rodenrijs 

Lunchroom Negresco 
Ingang Woonmall Alexan-
drium 
 
Visgilde Leen de Jong 
Middenbaan 73 
Barendrecht 

Visgilde  Steenhouwer 
W.C. De Schoof 80 
H I Ambacht 

Visgilde Schot 
W.C. Westpolder 
J.v. Govenstraat 6 
Rozenburg zh 

Visgilde Hesseplaats 
W.C. Hesseplaats 11b 
Rotterdam 

Klaassen Supermarkt 
Emmastraat 84-86 
Rozenburg 

Fietsenstaling 
Station Maassluis 
Maassluis 

Restaurant de Gouden Kom 
W.C. Westeinde 
Maassluis 

Visgilde Kees Sloot 
Keizerswaard 12 
Rotterdam 

Visgilde Schiedam 
W.C. Hof van Spaland 5 
Schiedam 

Bevaart Albert Heijn 
Toldam 3 
Heenvliet 

Garantmarkt (Spar) 
Dorpsstraat 1-5 
Zwartewaal 

Primera Daily- 
’t Plateau 14 
Spijkenisse 

Slingerland Plus 
Rockanje 

G.A. Visser 
Weth van Heldenstraat 58 
Papendrecht 

Albert Heijn 
Molenweg 71 
Rozenburg 

Snackbar het Haasje 
Dennendal 
Maassluis 

Restaurant de Afslag 
Korte buurt 
Maassluis 

Albert Heijn 
Prins Hendrikstraat 382 
Hoek v Holland 
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uitvaartbloemisterij .nl
Crooswijkseweg

010-4125679

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84 (24 u p/d)

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten! Voordelen computer-

gestuurd implanteren:

(naast de apotheek)

“Snel  weer 
mooie tanden”

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften / huisliften.

Naam: dhr./mevr.

Adres:

PC + Plaats:

Telefoon:

..................................................

.................................................................

............ .................................................

.................................................................

0
7
d
o
r4

0

Bel 0800-022 88 82. Wij hebben de oplossing!

Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.

Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar:

Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpen ad Ijssel

www.trapliften.nu - info@trapliften.nu

ThyssenKrupp Monoliften BV

Stoelbekleding

(diverse kleuren in stof & vinyl)

TRAPLIFTEN voor elk type trap

Waarom ThyssenKrupp?

�

�

�

�

�

uw trapleuning blijft zitten

meerdere etages met één traplift

montage op traptrede

spiltrappen geen probleem

trapliftleverancier sinds 1957

Nieuw:

Swing traplift

Gediplomeerd Schoonheidsspecialiste
komt naar U toe

Ke n n i s m a k i n g s b e h a n d e l i n g : 
Gelaatsbehandeling 
± 70 min incl. epileren      € 25,=

Bel voor een afspraak 
06-24609389 na 18.00 uur

0900 - 821 24 11

Vragen over epilepsie?
Bel de Epilepsie Infolijn

• voorlichting en advies
• hulpmiddelen

• informatiemateriaal
• verwijzing en adressen

(10 cent per minuut)

capelle

Molenbaan 14
Capelle aan den IJssel 
Tel.: 010 - 450 12 24
Bij de Hoofdweg t.o. Brugman Keukens

AUTOPOETSEN
incl. btw 124,95

Betr.: Waxoyl (Teflon) 
 behandeling
 met 3 jaar garantie

Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen 
en interieur reinigen

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE
ABA

Automobielbedrijf
KLOPPERS

Metaalhof 54-56 ● 3067 GM  Rotterdam
Tel. 010-4554980 ● Fax 010-4569065

www.kloppers-autobedrijf.nl

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

Jammer ff niet, maar v/a € 12,- wel gebruikte
Bij Paul nw. band, btw,mont.bal.mil.vent.koffie/t. superservice 
ALLIN Band “nog goed” blijft erop. uw reserve goed/nieuw? 1 

bijpassen, “voor minder” klaar, en goed.
Lawaai/lek/tril/reserve/wiel/eenling/probleemoplosser

Ruil/huur/verkoop wintersets, velgen staal/alu.nw/gebr.
Auto, scooter € 30/55, smart € 60/66, oldtimer, usa/4x4/

ahw/camper/vcar

Nieuwe autoBANDen v/a € 1,- allin??

BANDje VERSTANDje afspraak 24u PAUL BESTEBREURTJE
Nabij Heinenoordtunnel B’dr. bewaar/bespaar 0180-619411

vanaf
1398,-
incl. 1 jaar
GRATIS
service

Inruil oude

scootmobiel

mogelijk
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol 

berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het 

wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. 
Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van 
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers, 
bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk 
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie 
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve 
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en 
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en din-
gen die wél mogelijk zijn. 
Nadere inlichtingen over Humanitas of eenvraag of misschien een 
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!
Stichting Humanitas • Postbus 37137 • 3005 LC Rotterdam

Tel.: 010 - 461 51 00 • Email: info@humanitas-rt.nl • Web: www.humanitas.nu

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51
jobs@humanitas-rt.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

Leest u ook onze vier pagina’s extra informatie
in  het hart van dit blad

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis? Wij hebben de Nancy Zeelenbergflat!
Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm en rijk, al-

lochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij  ‘mi-

sère-eilanden’.  In de appartementen van Humanitas kunt u dus 

wonen als u geen zorg nodig heeft. Blijkt u (meer) zorg nodig 

te hebben, dan hoeft u niet te verhuizen.  Wij bieden zonodig 

alle zorg, tot en met verpleeghuiszorg, in uw eigen woning! Wat 

dacht u bijvoorbeeld van de Nancy Zeelenbergflat  in Charlois?

Dit servicecomplex met zijn markante gevel, mooie binnentuin en 
restaurant De Gevlekte Giraf staat aan het groene Amelandseplein.  
Er zijn nog enkele senioren- en zorgplusappartementen vrij (ook 
geschikt voor bewoners met  Alzheimer). De nettohuur ligt tussen 
de € 300,- en € 350,- (exclusief service- en verwarming). 
Er zijn ook regelmatig woningen te huur (en soms te koop) in onze 
andere vestigingen, in Charlois, Prins Alexander, Ommoord, Hoek 
van Holland, Schiebroek, het Oude Noorden, Hillegersberg en Lom-
bardijen. Bel voor informatie: 010 - 461 53 47.

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen heeft Alzheimercafé ‘Weten en 

Vergeten’ in het leven geroepen. Het is de bedoeling éénmaal per 

maand een ander thema aan de orde te stellen.

Heb je wat tijd over? 
Bel Humanitas!
Aantrekkelijke bijverdienste (± € 12 per uur)
Zelfstandig werken ∙ Flexibele werktijden
Huishoudelijk werk bij jou in  de buurt

Je biedt huishoudelijke hulp aan men-
sen die ook nog dingen zelf doen. Hu-
manitas noemt dat gammamedewer-
ker. Je bent niet in dienst van Huma-
nitas, de cliënt is je werkgever. Na een 
persoonlijk gesprek  stellen we je voor 
aan de cliënt.

Aan de slag
Je spreekt zelf met de cliënt werktijden en 
werkzaamheden af. Humanitas zorgt voor 
een arbeidsovereenkomst, die door jou 
en de cliënt wordt ondertekend. 

Humanitas ondersteunt
Humanitas bemiddelt tussen jou en de 
cliënt, betaalt de vergoeding uit en ver-
zorgt de administratieve en financiële 
afwikkeling. Voor alle vragen is er de Hu-
manitasbemiddelaar (zorgvoorbereider). 

Voor wie?
Gammamedewerker zijn is met name 
interessant als je drie of meer uren per 
week beschikbaar hebt, zoals studenten, 
huisvrouwen en –mannen, starters op 

de arbeidsmarkt of mensen ‘tussen twee 
banen’. Het gaat om verantwoordelijk en 
zelfstandig huishoudelijk werk, voor ie-
dereen die belangstelling heeft voor het 
leven van onze cliënten.

Betaling
Het werk levert ongeveer € 12 per uur op. 
Pensioenopbouw en arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (WIA) zijn niet van toe-
passing. Wel worden de eerste zes weken 
ziekteverzuim doorbetaald, m.u.v. de 
eerste twee keer.

Wilt u als klant gebruik maken van de dien-
sten van gammahulpen van Humanitas? 
Voor meer informatie belt u de Klantenser-
vice Huishoudelijke Verzorging Rotterdam 
0900 – 1 20 30 40 (5 cent per minuut) of 
surft u naar www.hvrotterdam.nl

Belangstelling?
Bel of mail:

010 – 461 51 51
jobs@humanitas-rt.nl

Humanitas bij jou in de buurt:
Je vindt Humanitas door heel 

Rotterdam:
Beverwaard, Carnisse, 

Delfshaven, Feijenoord, 
Hillegersberg, Hoek van Holland, 

Hoogvliet, Het Lage Land, 
Lombardijen, Het Oude Noorden, 

Ommoord, Oosterflank en 
Schiebroek

O
nt

m
oe

tin

g en informatie

WETEN  EN VERGETEN

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen start Alzheimercafé

Het trefpunt is er 
voor iedereen: 
familie, vrienden, 
hulpver leners, 
wi jk bewoners, 
iedereen die te 

maken krijgt met hersenaandoe-
ningen en natuurlijk gewoon be-
langstellenden.
De deelnemers praten over din-
gen die ze meemaken en de mo-

gelijkheden voor hulp. Er kunnen 
ook vragen gesteld worden. En 
dat alles is in een gemoedelijke 
sfeer.
Iedere keer staat er een ander 
onderwerp centraal. Het Alzhei-
mercafé wordt gehouden van 
19.00 tot 21.00 uur (inloop 18.30 
uur). De inleiding duurt onge-
veer een half uur, vervolgens is er 
koffiepauze (waarbij de bezoe-
kers onderling met elkaar kun-
nen praten) en daarna kunnen er 
vragen worden gesteld.

Op 25 september was de eer-
ste ontmoeting. Het onderwerp 

was: hoe werken onze herse-
nen en waarom is bewegen zo 
goed voor onze hersenen? Het 
thema werd geleid door de 
psycholoog van Hannie Dek-
huijzen, Theresa Frank.

De datum voor de volgende 
bijeenkomst is nog niet vastge-
steld, maar ‘Hannie Dekhuijzen’ 
hoopt dat er veel belangstel-
lenden komen. Voor informatie 
kunt u terecht bij de receptie, 
telefoon 010 - 493 62 00.
Het adres is: Verpleeghuis Han-
nie Dekhuijzen, Carnissedreef 
280, 304 NN Rotterdam.

Wilt u een leuk woninkje voor een redelijke 
prijs met zorg nabij als het nodig is?
Langs de Carnissesingel in Charlois staat het complex ‘De Carnis-
sedreef’. Daar zijn nog enkele studio’s beschikbaar. De nettohuur, 
exclusief service- en verwarmingskosten ligt rond de € 350,-.
De Carnissedreef ligt tegenover het Humanitas-verpleeghuis 
‘Hannie Dekhuijzen’ met zijn uitgebreide faciliteiten, waaronder 
het gezellige restaurant De SmulpAap.
Bel voor informatie: 010 - 461 53 47.

Wonen in het groen in Lombardijen
De bewoners van de Jan Meertensflat aan de Van 
Langendonckstraat in Lombardijen en hun gasten 
beschikken o.a. over een Humanitas-seniorenres-
taurant, De Rijmende Reiger, waar het gezellig toe-
ven is onder het genot van heerlijke, eigentijdse 
gerechten met de kwaliteit van vroeger en een Hu-
manitas Herinneringsmuseum met voorwerpen uit 
vervlogen jaren. Er zijn nog enkele appartementen 
beschikbaar. Netto huurprijs: ± € 255,-.
Bel voor informatie: 010 - 461 53 47.

Jan Meertensflat

De Carnissedreef

‘Te Rotterdam ben ik geboren’ 
Theatervoorstelling bij 
Humanitas-Bergweg over 
een stad die van ons is
Met persoonlijke verhalen van 
oude Rotterdammers over de 
geuren en geluiden van de stad, 
over de oorlog en bevrijding, 
hun eerste baantje, hun eerste 
verkering. Over hun stad in we-
deropbouw.
Verzorgd door Sieg Bouts, Ger 
Brussaard, Jos Reith, Piet Ro-
mein, Gerda Sprenger, Aat de 
Waay, Jan Mullens en Corry van 
den Akker.
De verhalen worden afgewis-
seld met liedjes en gedichten.
Een voorstelling met herken-
ning, ontroering, ’n lach en 
zang. Kortom, een voorstelling 
voor alle Rotterdammers.

Donderdag 11 oktober 2007, 

14.00 uur, Humanitas-Bergweg, 

Bergwegplantsoen 10. 

De toegang is gratis!


