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Nieuwe schooljaar begon al in de vakantie
Nog voor het einde van de
zomervakantie wierp een
nieuw schooljaar altijd z’n
schaduw vooruit. Je kreeg
een lijst toegestuurd waarop stond welke leermiddelen je zelf moest verzorgen.
Dat waren zaken als schriften, een liniaal, een passer
en niet te vergeten kaftpapier, want de school wilde
kennelijk tot in de eeuwigheid gebruik maken van
de door hen beschikbaar
gestelde boeken, die met
een kaft moesten worden
beschermd. En reken maar
dat daar op werd gecontroleerd. Verder vermeldde
de lijst een psalmen- engezangenboekje, wat niet
zo vreemd was voor een
christelijke school, en een
schoolagenda.
Genoeg zaken om een middag naar
de stad te gaan om die spullen aan
te schaffen. Daarvoor ging je naar
een warenhuis, want het hoefde ook
niet direct de hoofdprijs te kosten.
Uitzondering daarop vormde de
agenda. Dat moest er een zijn met
veel plaatjes en zo was er eigenlijk
maar een: de Rijam-agenda, die dan
ook prompt werd aangeschaft
De eerste dag dat ik naar de Mulo
ging, was toch wel een beetje bijzonder. Weliswaar was die gehuisvest in hetzelfde gebouw als m’n
lagere school aan de Oudedijk in
Kralingen, had dezelfde naam (2e
Park Rozenburgschool), maar als

- Een nieuwe school betekende dat er een klassenfoto moest worden gemaakt met daarop, naast de leerlingen, ook de docenten,
voor zover aanwezig. Zo staat op de middelste rij geheel links de heer De Wit en vierde van rechts mijnheer Luijten. Geheel rechts de bij
iedereen zeer geliefde heer Verhaar, het hoofd van de school, die ons zou ontvallen na een slopende ziekte. De auteur staat op de bovenste rij, tweede van links. -

de conciërge, meneer Van Pelt, de
schoolbel luidde, hoefden we niet
per klas in een rij te gaan staan, zoals op de lagere school, maar mochten we gelijk naar ons lokaal, waar
we luidruchtig een plekje zochten
en onze omgeving monsterden om
te zien of er bekenden van de lagere
school, de woonomgeving, of de
sportvereniging bij waren.
Deugnieten
Zo’n eerste schooldag werd voornamelijk besteed aan het voorstellen

- Oudedijk 1956 -

aan elkaar en het taxeren van de
leerkrachten. Tegenwoordig heb
je daar introductieweken voor, het
liefst zo ver mogelijk weg, maar dat
vond men in onze tijd waarschijnlijk tijd- en geldverspillerij.
Vooral het taxeren van de docenten
werd van ’levensbelang’ geacht
voor de rest van het jaar. Tot hoever
kon je gaan voor een docent over
de rooie ging en hoe reageerde hij
dan. Alsof ze zelf nooit jong waren
geweest, gingen ze er vanuit dat
hun binnentreden van het klaslokaal
voldoende was het rumoer te doen
verstommen. Meneer De Wit, van
frans, probeerde dat effect te bereiken met een aan de Bijbel ontleend
gezegde en brulde dan ‘tuig van
Laban’, waardoor hij hoopte dat wij
‘deugnieten’ rustig op onze plaats
gingen zitten. Veelal was die hoop
ijdel, maar soms schikten we ons in
zijn wens, omdat we begrepen dat
hij ook z’n werk moest doen. Meer
problemen hadden we met Luijten, van duits. Aangezien het een
christelijke school was, werd er elke
ochtend begonnen met het zingen
van een gezang. En wee je gebeente

als je bij Luijten je psalmen- en
gezangenboekje niet bij je had. Dan
baste hij “krijg een blaadje”en verwachtte van de aangesprokene dat
die uit de kast een blaadje pakte en
dat naar hem toe bracht. Daar kalkte
hij vervolgens een paar cijfers op
met een aantal nullen erachter en
daaronder hetzelfde getal, maar
dan zonder nullen. Het was dan de
bedoeling dat je dat getal telkens
van de voorgaande uitkomst aftrok,
net zolang tot je op nul uitkwam.
Wat de louterende werking van dit
strafwerk moest zijn, is mij nog
steeds een raadsel. Als hij je nu alle
verzen van psalm 119 had laten
overschrijven –en dat zijn er heel
wat-, of het betreffende gezang, dan
had ik me er nog iets bij kunnen
voorstellen.
Moeilijke combinatie
Hoewel alle leerkrachten wel een
methode hadden om je bij de les
te houden, echt vervelend werd
het nooit en met een van een hen
kregen velen nog een speciale
band; Henk van Schaardenburgh,
van aardrijkskunde en wiskunde,

waterpolode bij zwemvereniging
De Maas, waar ze graag met een
adspirantenteam wilden beginnen.
En waar vind je die het snelst: op
een school natuurlijk. Dus binnen
de kortste keren lag een aantal
leerlingen onder leiding van Van
Schaardenburgh in het ondiepe
van het Oostelijk zwembad te
trainen. Helemaal soepeltjes liep
die combinatie school/sport niet
altijd, want op school moesten we
natuurlijk meneer zeggen en in het
zwembad mochten we Henk zeggen
en dat haalden we nog wel eens
door elkaar.
Gelukkig was er gedurende zo’n
schooljaar altijd wel weer iets om
naar uit te kijken: een werkweek,
de sportdag, de vakanties en het
einde van weer een jaar, al dan niet
succesvol afgesloten. En dan een
vakantiebaantje, er op uit en dan
begon de voorbereiding alweer op
een nieuw schooljaar of een nieuwe
school. Je moest er uiteindelijk wat
voor over hebben om een kans van
slagen in het leven te maken.
Peter van Zwienen

De Oud-Rotterdammer viert 16 september het 1 jarig bestaan!
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie
Naar aanleiding van de vraag in uw blad
van de 8 augustus kan het antwoord kort
zijn. De Boezembarakken bevonden
zich naast de Gemeente Kwekerij in het
Kr. Bos, te bereiken via de Boezemlaan
richting Boezembocht, thans Bedrijventerrein. Op de stadsplattegond van
Rotterdam uit de vijftiger staat het exact
aangegeven.
Groetend
Bob Nederlof
--------------------------------------------De Quarantaine inrichting
Boezembarakken
(1929 - 1960)
Dit noodziekenhuis lag aan de Boezembocht in Crooswijk. De barakken
werden gebouwd op 18 december
1929 en in gebruik genomen als
dependance van het Coolsingelziekenhuis. De Boezembarakken waren een
soort portocabines met veel glas. Om
toegang te krijgen moest men over de
“Barakkenbrug” over de Boezem. In de
barakken werden patiënten met besmettelijke ziekten verpleegd (zoals TBC
en pokken). Buiten onder een afdak
stonden bedden, waarin de patiënten
bij mooi weer konden vertoeven. De
gemeente Rotterdam besloot tot oprichting van de barakken, vanwege een
alastrium epidemie (een soort pokken).
Er werd massaal gevaccineerd (325.000
mensen) en uit veiligheidsoverwegingen werden 96 mensen opgenomen in
de Boezembarakken. Later bleek er
geen sprake van een epidemie. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werden de
Boezembarakken gebruikt voor mensen
met geslachtsziekten. Zo was er in 1941
een zaal vol prostituees die de Duitse

militaire politie had opgepakt en die
een gedwongen behandeling moesten
ondergaan. Deze dames noemden die
speciale barak ook wel “de druiper bar”.
Nadat het nieuwe Dijkzicht Ziekenhuis gebouwd (1960 ) was, werden
de Boezembarakken afgebroken. De
Barakkenbrug is er nog steeds en op de
plaats van de Boezembarakken staat nu
een benzinestation.
----------------------------------------------Kruiskade
In de uitgave van 25 juli staat op de
voorpagina een foto van het Tiendplein.
Ik ben geboren in de Bloemstraat en zit
steeds naar de foto te kijken, omdat ik
mijzelf en mijn moeder midden op de
foto meen te herkennen.
Leuk verhaal van de heer Mink. Goeie
herinneringen komen boven. Aan zondagen dat ik een stuiver kreeg om een
ijsje te halen bij van Bebberen en aan
bakkerij Renkema in de Bloemstraat,
waar ik dikwijls even met de bakker
mee mocht naar achter om een koekje
te halen.
Mijn kleuterschool in de Tiendstraat
waar we met mooi weer op het kleine
plaatsje in de zandbak speelden. Een
mevrouw in de Bloemstraat waar we op
woensdagmiddag tv mochten kijken met
een paar kinderen. En aan mijn vader,
die zijn duiven ging klokken in de van
Speijkstraat en op de terugweg lekker
uierboord haalde en meestal in café Rus
Hartland een pilsje ging drinken. Er
zijn veel bekende dingen, zoals de waterstoker waar we voor een cent warm
water haalden in de Bloemstraat. De
familie Advocaat en van Woerkom uit
de Bloemstraat. Tineke van Woerkom
was een vriendinnetje van mij en met
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Coby Advocaat zou ik nog weleens een
robbertje willen (bek)vechten. Iets wat
ik toen niet durfde. En uiteraard de ﬁetsenzaak die het merk Benzo verkocht
en later naar de Vierambachtstraat is
verhuisd.
Elly Sprong
----------------------------------------------Dansen in de jaren vijftig
Ook ik, toen 17, ging in 1948 op
dansles in de tapijtenhandel aan de
Jonker Fransstraat 41. Er lag een fraaie
parketvloer. Foxtrotjes, daar begonnen
wij mee en één ervan zit in m’n hoofd
gebeiteld “I wonder who’s kissing her
now” van Ted Weems. Dat heb ik ook
gekocht en grijs gedraaid.
Met ‘changé partner’ leerde je met al
die meisjes dansen en één ervan, Riet
Kind, bleek serieus ook de vervolgcursussen te willen volgen. Al aardig aan
elkaar gewend deed Van der Linde het
voorstel aan wedstrijden mee te doen.
Dat vonden wij oké, omdat het lekker
liep en het tussen ons wel klikte. Wij op
wedstrijdles. Serieus trainen om andere
scholen, Freddy de Groot, Verbeek,
Pierre Zom, partij te geven. Het niveau
lag veel hoger dan bij de vergevorderden les. Mijn boezemvriend Dick
Harmsen ging ook op les (Dick als je dit
leest, laat wat horen).
De wedstrijden waren door heel de
stad. Odeon Gouvernestraat, Alhena
Mathenesserweg, Spes-Bona Dordtsestraatweg, Palace Zomerhofstraat en
een zaaltje aan de Coolsestraat. Dat
betekende ‘s nachts naar huis lopen.
Geld voor een taxi was er niet en eigen
vervoer evenmin. Later met een dikke
jurk van 1 meter achter op de Goggoscooter.

Dansschool Bonel uit Amsterdam was
een geduchte tegenstander. Ik herinner
mij, na een wedstrijd in Krasnapolski,
dat wij, op weg naar huis, eerst moesten
lopen naar het begin van de rijksweg
naar Den Haag en dan op de Aalsmeerweg wachtten op een lift. Ook Van der
Linde had geen auto, zelfs geen rijbewijs, dat kwam later. Evenals een auto,
toen hij les ging geven in Spijkenisse,
een Morris Minor.
In de hoofdklasse zat een danspaar
van school Verbeek, Eendrachtstraat.
Perfect gekleed en de dame droeg
nylons met naad, die vast zaten met een
kousenband, mooi rood met een bloem
(panty was onbekend en een jarretel kon
natuurlijk niet). Bij snelle draaiingen
kwam die jurk omhoog en alle ogen
gingen naar die bloem. Ja,ja, dat was
wat in die kuise tijd.
Minder leuk was de val van Van der
Linde. Het zaaltje in het doveninstituut (nu staat daar Hilton) had geen
geluidsinstallatie. Het geluid bracht hij
zelf mee en de luidspreker hing hoog
aan een buis. Hij klom op een stoel, die
op een tafeltje was gezet, om de speaker
eraf te halen. Maar zover kwam het niet,
doordat het blad afbrak en hij met een
doffe dreun een hersenschudding opliep.
Ik herinner mij de echtparen Dubbelman, Wigmore, Hoornweg, Jongste,
Verhagen, Baggerman en Harmsen.
Dat 16-jarig meisje van de eerste lessen
heeft mij na twaalf jaar haar ja-woord
gegeven. Na 57 jaar is zij mij, in maart
2005, ontvallen.
In vergelijk met nu was dat inderdaad
die goeie ouwe tijd.
J. Lanser
Van Renesseborch 65

3341 RC Hendrik Ido Ambacht
--------------------------------------------Faveur
In De Oud-Rotterdammer van 8
augustus informeert J. van den Berg
naar Fred Faveur. Ook ik kan onder
deze naam niemand vinden, maar wel
Cor Faveur. In ‘De Schnabbeltoer’ van
Henk van Gelder wordt hij op bladzijde
117 genoemd als directeur van Variété
Faveur, theaterbureau van de bejaarde
Cor Faveur en diens compagnon, Nol
Hofman.
In ‘En nu de moraal van dit lied’ van
Wim Ibo wordt Faveur op bladzijde
357 genoemd als directeur van Louis
Davids.
Hopelijk breng ik de heer Van den Berg
een beetje op weg naar de oplossing van
het raadsel Faveur.
J. de Koster
Rotterdam, 010-4189654
----------------------------------------------Slagerij Schell
In De Oud-Rotterdammer van 8
augustus stond een artikel over de
slagersfamilie Schell. Het verhaal werd
opgetekend uit de mond van mevrouw
Kuiten, een tante van ons. Het is weliswaar een leuk verhaal, maar mevrouw
Kuiten heeft zich helaas een paar keer
vergist. We willen niet op alle slakken
zout leggen, maar er is één ding dat we
per se willen corrigeren. Aan het slot
van het verhaal vertelt zij namelijk dat
de slagerij is verkocht en niet meer in
handen is van de familie Schell. Dat is
pertinent onjuist. De familie Schell is
nog altijd eigenaar van de zaak en is
daar bijzonder trots op. Dat wilden we
dus graag even rechtzetten.
Fam. Schell

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 7.995,Champion voordeel:
€ 400,-

www.ford.nl

ABS
Airbag
Stuurbekrachtiging
Getint glas
Radio
13" stalen velgen met sierdeksels
*Geregistreerd uit voorraad

FordRotterdam
Laat u niet lopen

Locatie Rotterdam Noord

w w w.fordrotterdam.nl

Koperstraat 15

Rotterdam (Prins Alexander)

(010) 207 07 07

Locatie Rotterdam Zuid

Laagjes 4

Rotterdam (Groot-IJsselmonde) (010) 492 77 77

Locatie Capelle a/d IJssel

Schermerhoek 523

Capelle a/d IJssel

(010) 264 06 66

Locatie Spijkenisse

Boyleweg 4

Spijkenisse

(0181) 60 18 88

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

MEUBELSTOFFEERDERIJ

CAPITON
- Herstoffering - zitmeubelen
- Losse kussens + boot & caravan
- Reparatie & opvulling
- Eetkamerstoelen
- Nieuwe collectie meubelstoffen
& leder
Na onze vrijblijvende prijsopgave, heeft u alle
tijd om rustig over de offerte na te denken!
Levertijd 5 tot 10 werkdagen na afspraak.

Nassaustraat 94
Rotterdam
Tel. 010 - 4231620

www.stoffeerder.nl
Erkend gediplomeerd meubelstoffeerdersbedrijf
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Cultuur in Rotterdam-Zuid
Van huis uit ben ik Nederlands Hervormd. Niet dat wij thuis erg kerks waren, maar ik
bewaar goede herinneringen aan de zondagsschool van de Maranathakerk aan de Hillevliet in Zuid die volgens de methode Westhill was opgezet. Nog leuker waren echter de
zaterdagmiddagen in de aula van de kerk. Regelmatig werden daar ﬁlms vertoond voor
de jeugd.
Mijn broer Wim, die zeven jaar
ouder is dan ik, nam mij al mee
toen ik nog maar een jaar of vijf,
zes was. Als de koster ons enkele
coupletten van “Daar ruist langs
de wolken…” had laten galmen,
ging het licht uit en kon de pret
beginnen. Een zaal vol jongens en
meisjes uit de buurt lachten om de
domme fratsen van de Dikke en de
Dunne die een piano tegen een hoge
trap op probeerden te krijgen of om
de Boefjes en ik huilde dikke tranen
bij The Kid van Charles Chaplin.
Toen ik wat ouder was, kwamen
daar de zondagmiddagen bij in
een klein zaaltje ergens achter de
Dordtselaan, nu met mijn neven die
allemaal in de buurt van de Putselaan woonden en ongeveer van mijn
leeftijd zijn. Toegegeven, het waren
vaak dezelfde ﬁlms maar de pret
was er niet minder om.
Kauwgumplaatjes
Op Koninginnedag (of was het op
5 mei?) mocht ik met mijn moeder, zus en broer (mijn vader had
natuurlijk weer eens dienst!) mee

naar Kaat Mossel, het wagenspel,
op de Brink.
Met de meisjes van de vijfde of
zesde klas bezocht ik op een mooie
morgen de bioscoop Colosseum
voor een schoolopvoering van Het
Vrouwtje van Stavoren, prachtig
gedanst door het Scapinoballet.
De schrijfster An Rutgers van der
Loeff kwam voorlezen uit haar
onvergetelijke jeugdroman De
Kinderkaravaan in een zaal aan de
‘andere kant’ van de Strevelsweg en
ik kon de rumoerige kinderen die de
voordracht grotendeels versjteerden
wel voor hun koppen slaan, want ik
vond het wél mooi!
In de Harmonie kwamen de waterlanders toen Vera Lynn: ‘We‘ll
meet again’ zong voor een oorlogsinvalide en in de mooie zaal van
Colosseum zag ik niet alleen de
grote sterren uit die tijd die ik bijna
allemaal al kende van de kauwgumplaatjes, maar óók het Proces van
Neurenberg, waar ik eigenlijk te
jong voor was volgens de ﬁlmkeuring, maar waar mijn moeder
me zélf mee naar toe nam, omdat

ze vond dat ik dat gezien moest
hebben!
In de nieuwe Schouwburg Zuid trad
de grote goochelaar en illusionist
Calanag op die zijn vrouw Gloria en
een levende cheeta van het toneel
naar een verzegelde kist aan het
theaterplafond ‘toverde’.
Als dochter van een politieman zag
ik ook vele shows van Personeelsvereniging Polima, (Politie Linker
Maasoever) met sketchjes, toneel en
muziek in dat theater.
Een andere wereld
Toen in 1961 het Cultureel Jongerenpaspoort werd aangeboden, was
ik bij de eersten die er een afhaalden en spreidde ik mijn vleugels
uit. Ik vond nu ook Cultuur in
andere delen van de stad, zoals een
optreden van de Wiener Sängerknaben in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp. Er ging een nieuwe
wereld voor mij open met De
Mattheus Passion in de Koninginnekerk aan de Boezemsingel en de
muziekvoorstellingen daar van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest

CCtje Wim Kan

c foto burosolo.nl

Meester, meestertje wat heb je toch gedaan
Waarom ben jij na Aap Noot Mies nog verder doorgegaan
Je had toen moeten stoppen
In plaats ons vol te proppen
Met allerhande dingen
Waarmee we niks beginnen
De droom van alle ouders is een intellectueel
Maar veertigduizend psychologen is misschien wat veel
……….
Meester, meestertje wat hebben we gezien
Waar bleven al die jongens en die meisjes met een tien
Ze werden doctorandus
Na al die jaren leren
Maar als bij jou je kraantje lekt
Wie komt dan repareren
De psycholoog, de socioloog zit achter zijn bureau
En de allerlaatste loodgieter staat bij Madame Tussaud

Cox Column

Twee coupletten uit een meesterlijk liedje van Wim Kan uit 1976,
waarin hij op briljante wijze het
toen aan de dag tredende probleem
aan de kaak stelde dat er wel steeds
meer “geleerden” kwamen, maar
steeds minder vakmensen die hun
handjes konden laten wapperen.
Ik kom er op omdat enige weken
geleden in de Volkskrant een stukje
stond van ene H.J. Schoo, dat ging
over… ik zou niet meer weten wat,
maar dat begon met enige meesmuilende regels over Wim Kan. Deze
Schoo schreef zo ongeveer dat het

enige dat hij zich nog van Kan’s
beroemde radioconferences uit de
jaren vijftig en zestig kon herinneren
ﬂauwe woordspelingen en woordgrappen waren. En als voorbeeld
noemde hij dan dat Kan gezegd zou
hebben “Beerman, lekker man!”,
naar een toenmalige minister.
Nou weet ik niet wie H.J. Schoo is,
maar ik weet nog wel heel goed wie
Wim Kan was.
De genoemde radioconferences
waren zonder meer uitzonderlijk
geestig en gevat, en daar werd
door de ganse natie ademloos naar

- Colosseum -

onder leiding van Eduard Flipse en
later hun concerten in De Doelen
met een piepjonge Edo de Waard.
En als ik nog terugdenk aan het
hartverwarmende Black Nativety
in de Schouwburg aan het Schouwburgplein…

geluisterd. Als ie een linkse grap
maakte, zei hij: “Nou gaat ie uit bij
de AVRO”, en na een rechtse grap:
“Nou gaat ie uit bij de VARA”, en
na een wat heidense opmerking:
“Nou gaat ie uit bij de KRO, nou
luistert er niemand meer, is het een
Nationaal Programma geworden.”
Over de NCRV zei hij eens: “Ik
vind de NCRV, ik weet het niet, de
laatste tijd een beetje wulps aan ’t
worden. Het schijnt dat de omroepsters bij de NCRV het kraagje al
open mogen hebben… nou ja, voor
de radio dan…” Over de Gaulle
zei hij: “Is een groot man, kejje zo
zien, beweegt zich moeilijk”, en
even later: “Hij heeft gezegd dat ie
in het harnas wil sterven… nou, d’r
mot toch an zo’n ding te komme
zijn…” Ik denk dat Kan de eerste
grote ﬁguur op de radio was die plat
durfde te praten. Hij wist natuurlijk
dat zijn grappen zo het hardste aan
kwamen. Een andere grap: “In het
jaar tweeduizend heb de wereldbevolking zich verdubbeld; ik mot er
niet aan denken: twee Klompe’s!”
Over Beethoven: “I k krijg tranen
in m’n ogen als ik ‘m hoor… Ja, ’t
is niet de enige Duitser die me aan
het huilen heeft gemaakt.” Denk aan
die fabelachtige conference waarin

Zoals u ziet heeft het mij in Rotterdam-Zuid zeker niet aan Cultuur
ontbroken.
Cora M.S. Okhuizen - Zuurveld

ie een muziekstuk draait waar we
allemaal heel goed naar moeten
luisteren, en dat ie dan zelf helemaal overschreeuwt; of dat verhaal
over “’k Zag twee beren broodje
smeren.”
H. J. Schoo is een typisch voorbeeld van de huidige geborneerde
generatie zonder respect voor het
verleden. En ook zonder de juiste
wetenschap, want Wim Kan had het
helemaal niet over Beerman. Hij
zei: “HILTERman, lekker man”,
en parafrase op de tabaksreclame
“Dobbelman, lekker man”. En als
H.J. Schoo dat een ﬂauwe woordgrap vindt, hij zei er nog achteraan: “Meester G.B.J. Hilterman,
directeur van de wereld, bespreekt
de toestand bij de Haagse Post”, in
EEN briljante zin de enigszins pompeuze commentator tot zijn ware
proporties terug brengend.
Helaas, H.J. Schoo’s zijn er nog
genoeg, Wim Kan is er niet meer.
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Schoonmaken
en restaureren
van schilderijen

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!
Ambachtelijk Schoenmaker
Podoloog
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Martine van der Plas
* 010

4611662

www.martinevanderplas.nl

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

KLOPPERS
Metaalhof 54-56 O 3067 GM Rotterdam
Tel. 010-4554980 OFax 010-4569065
www.kloppers-autobedrijf.nl
Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.
Nu ook voor
brommobielen

NIEUW & OCCASIONS

Advies, reparaties, onderhoud en installaties

I&P Computerservice
VOOR UW COMPUTERPROBLEMEN
TELEFOON:0181-649831
MOBIEL:06-15422495
(OOK ’S AVONDS EN WEEKEND)
NO CURE, NO PAY
www.inpc.nl / info@inpc.nl

BANDje VERSTANDje
Autobanden nieuw/gebruikt

vanaf 12 euri allin
ook Smart, scOOter, oldtimer, caravan,
24u service/ afspraak, in/verk/ruil/huur.
Lek/tril/lawaai/reserve/wiel/eenlingspecialist

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht

ATTENTIE
Wij zijn wegens vakantie gesloten
vanaf 31 augustus t/m 16 september.
Vanaf maandag 18 september staan wij
weer graag voor u klaar
op het vertrouwde adres:

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
Tel. (010) - 467 53 23
www.schoenmakerijagterberg.nl
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CiTO
houdt u

met bromfiets certificaat. Als u geboren bent voor 1-6-’80
is theorie-examen niet nodig.
Aflevering bij u thuis.
Een LIGIER 45-KM WAGEN is er v.a. € 8.999,-

62,
CiTO Klaverbaan
Capelle a/d IJssel
Subaru en Ligier Dealer
www.citoautobedrijf.nl

Tel. 010 - 467 67 89

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd
van een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij onsaan het goede adres.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl
Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.

Nagelstudio Sandra, Beerze 65, 3068 GC Rotterdam

Dag en nacht
bereikbaar

Mob.: 06 - 49 77 27 68, Email: nagelstudiosandra@hotmail.com

Bel voor inlichtingen 0626-834-840
of kijk op www.depcmonteur.nl

Voor ons geen kunst!

LIGIER

X-TOO
MOBIEL
ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN

Aanbieding: Een set accryl nagels
€ 40,00 inclusief gratis
nabehandeling en welkomstkado

Uw oude super 8-ﬁlmpjes of
videoband overgezet naar DVD

’n goed kunstgebit?

Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

www.uitvaart.nl/mourik

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

Leo Peute Schilderwerken

Boek “Rob Babyboomer”
(ISBN 90-9018243-8)

TUJCB

Voor al uw saus- en schilderwerk
zowel binnen als buiten
Tel.: 06 - 41 49 44 09
Email.: marbella790@hotmail.com

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
‘‘Kwaliteit ke
nt
geen tijd,
Antiekrestauratie
wél een adre
s!”
Interieuradviseurs

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

Mag ik mij even voorstellen mijn naam is Henk de Jong. Ik ben samen
met mijn twee zoons een klein maar knus bedrijf begonnen in Rotterdam. Na ruim 25 jaar in diverse landen te hebben gewerkt als in meubelstoffeerder/ontwerper en restaurateur (o.a. in Engeland, Italie en
Frankrijk), ben ik weer terug op eigen bodem.
Samen met mijn twee zoons, die zelf ook ruime ervaring hebben in
stoffering en leerbewerking, ben ik bewust een klein bedrijf begonnen,
zodat wij nog de ouderwetse kwaliteit en service kunnen bieden zoals
het vroeger was.
Tevens verzorgen wij ook complete verhuizingen voor senioren, want
na jaren van land naar land te zijn verhuist weten wij hoeveel zorgen en
ongemak dit met zich meebrengt, wij hebben daar ruime ervaring in.
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.

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.

Prettig vlot geschreven sfeervol tijdsbeeld van de
periode 1945 tot heden van de geboren Rotterdammer
Robert van Leeuwen. Alleen voor de lezers van dit blad
blijvende aanbieding € 13,95 incl. verzendkosten, te
storten op gironr. 2892804 t.n.v. “EGO”-BarendrechtUitgevers te Barendrecht. Moet U gelezen hebben! Ook
een leuk cadeau voor Uw familie in het buitenland.
Voor meer informatie: www.rob-babyboomer.nl

“EGO”-Barendrecht
Uitgevers

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

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

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 ouderwetse 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 inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle gaten en kieren 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.

6 standaardpunten van ons bedrijf
* Gratis halen en brengen
* Altijd vijf jaar garantie
* Grote collecties stof en leer

* Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
* Service en kwaliteit
* Geen aanbetaling

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

Kleiweg 135 (Hillegersberg) Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27
Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 19”
De verzoeken om alle schriftelijke en email-inzendingen van
de ‘Waar was dat nou-foto’s’
op Internet te plaatsen, moet
De Oud Rotterdammer helaas
negatief beantwoorden. Het
zal werkelijk te veel tijd eisen,
om tweewekelijks alle briefkaarten en brieven te scannen.
Daarnaast zullen dan weer de
nodige uurtjes gestoken moeten worden in het opmaken van
de nodige webpagina’s.
Ik denk nu de oplossing gevonden te hebben, door meer
inzenders in deze rubriek
‘aan het woord’ te laten. Maar
ruimte voor de vele tientallen oplossingen heb ik echter
nooit!
Opgave 19 was inderdaad een pittige
opgave. Dit bleek niet alleen uit het
aantal inzendingen, maar ook uit het
grote aantal foute oplossingen. Een
greep uit de fouten levert op:
L. Hogendorp Zaagmolenbrug;
J. Engelaan (Westland) De brug
tussen de Nieuwe Binnenweg en
de Schiedamseweg; Theo Mostert
Volgens mij is de getoonde brug de “
Lage Erfbrug “ over de Schie tussen
Nieuwe Binnenweg en Schiedamseweg; Frans van den Bosch Is dit
een foto van de Ruigeplaatbrug?;
J.Sierag (Ridderkerk) Mijn antwoord
is de brug over de Aelbrechtsluis. De
sluis zorgde voor de verbinding tussen Aelbrechtskolk en Delfshavense
Schie; R.P. Kanaar (Schiedam) Dit
is de brug over de Rotte tussen de
Zaagmolenstraat en de Crooswijksestraat, de zogenaamde Zaagmolenbrug. Niet goed? Prijs weg!; Tineke
de Leeuw van Weenen-Romeijn Dit
is de brug tussen de Binnenweg en
de Schiedamseweg; Duc Boorsma Sr
Ik geloof dat de oplossing voor mij
niet zo moeilijk was! De tram is van
lijn 22, komt uit de Zaagmolenstraat
en gaat de Crooswijksestraat in;
Wubbo Hut (Hellendoorn) Na enig
denkwerk, zeker met de afgelopen
hitte, moet het zijn: De Mathenes-

TOEN
serbrug over de Delfshavense Schie;
Jan Brummelink (vroeger uit de
Wiekstraat) Volgens mij is het de
Zaagmolenbrug; H.Spierenburg
(Dordrecht) Oude brug naar de
Schiedamseweg, komende van de
Lage Erfbrug-Havenstraat.Vooraan
de doorvaart van de Voorhaven naar
de Delfshavense Schie; Lex Bizot
Deze keer denk ik aan de Nieuwe
Binnenweg, de brug over de Schie;
M. van Heelsbergen Alhoewel ik
over het algemeen niet op de foto’s
reageer, omdat de plaats meestal
direct te zien is, doe ik het nu wel.
Deze vind ik zeer moeilijk. Vanwege
uw bijschrift leid ik af, dat dit lijn 10
moet zijn op de Zaagmolenbrug.
Als deze antwoorden niet goed zijn,
moeten we snel naar de juiste oplossing: Jan Stoep (Hendrik-Ido-Ambacht) Om maar met de deur in huis
te vallen: het is niet de Mathenesserbrug en ook niet de Lage Erfbrug,
zoals wellicht menigeen zal menen,
maar de Nieuwe Oosterbrug gelegen
tussen het Oostplein en Station
Maas; E.P. Büttner (Schiedam) Deze
tram reed over de Oostmolenwerf,
over het krakkemikkige bruggetje
over het Haringvliet. Na het brugje
maakte hij een doorgaande bocht
naar links en kwam op zijn keerlus
op de Oosterkade. Dat was het eindpunt voor het toenmalige Maasstation van de NS. Er lag nog een parkje
ook. Daar zat dikwijls een vent op
een bankje met een snoertje met
een vishaakje eraan. Dan deed hij
een stukje brood aan het haakje en
daarmede ving hij musjes. Hij plukte
dan levend de veertjes af en stak het
vogeltje in een zakje. Wanneer je

hem dan vroeg, waarom doet u dat,
zei hij: “Ik heb thuis een oude kat,
die kan ze zelf niet meer vangen”.
Gelukkig heb ik meegemaakt, dat hij
een prent kreeg voor dierenmishandeling van oom agent. Wat je al niet
bij een tramplaatje kunt schrijven;
René Kooij De oplossing uit De Oud
Rotterdammer is: De Nieuwe Oostbrug (brug over het Boerengat). Een
prachtige ophaalbrug aan de constructie te zien. Op de foto zien we
een zogenaamd Allan-stel uit de 100
serie met aanhanger uit de 1000 serie
als lijn 4 in de richting van Station
Maas rijden. Lijn 4 heeft deze route
gereden tot 4 oktober 1953, want
toen is het station gesloten; G.J.
Wijers (Capelle aan den IJssel) Bijna
zeker is dit lijn 4, rijdend over de
brug bij de Oosterkade, op weg naar
het Maasstation. Een zeer bekende
conducteur op deze lijn was Arie Romeijn. Veel passagiers trapten erin,

NU
als Arie zogenaamd naar bekenden
op straat zwaaide. Nieuwsgierig als
een mens is, draaiden alle passagiers
zich om, om te zien naar wat of wie
de conducteur zwaaide. Men zag
dan echter niets op straat! Grinnikend liep Romeijn verder: kaartjes
uitscheurend, gele kaarten knippend
en overstapjes stempelend; W.F.
Korndorffer (bouwjaar 1933) Dit is
de Nieuwe Oostbrug in de Oostmolenwerf. Dit is de eerste keer dat ik
reageer op een opgave. Blijf a.u.b.
hiermee doorgaan! Ook ik ben één
van de velen, die u er een enorm
plezier mee doet; Henk Vos (was/is
dat nu die verhuizer? avds) De tram
is op weg van het Oostplein naar het
Maasstation. Achter de tram is het
Boerengat.
P.J. v.d. Jeugd (Nieuwerkerk a/d
IJssel) De Nieuwe Oostbrug met een
Allan tramstel op lijn 4 op weg van

het Oostplein naar het Maasstation.
Lijn 4 is op 4 oktober 1953 ingekort
tot het Oostplein. Op de achtergrond
panden van het Boerengat; Johannes
van der Kooi (Norderstedt – Duitsland) De plaats waar deze foto
gemaakt is, is erg veranderd. Het is
de brug over het Haringvliet in het
verlengde van de Oostmolenwerf.
Het was destijds heerlijk om te zien,
hoe de brug in het midden doorzakte
als er een tram overheen reed. En
het geluid van 8 assen met 16 wielen
klonk als muziek in mijn toen nog
jonge oren; J.F. Wijnands (Spijkenisse) Het is de Nieuwe Oostbrug,
een basculebrug van 1882.
Nadat we 25 keer voor de brug hadden gestaan, kwam ons de oplossing
van M.A. Heijboer, St. Helenastraat
419, 2904AE Capelle a/d IJssel
tegemoet. Naar dat adres zenden wij
de Rotterdamse attentie.

Nieuwe opgave
Deze keer staat de tram weer met zijn
acht wielen op de grond. Maar het is
wel een grond, die in de afgelopen
jaren aardig veranderd is.
De vraag is bekend: Waar was dat
nou?
Oplossingen met herinneringen,
anekdotes of zomaar gaarne zenden
vóór 4 september 2006 naar
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
of per email naar
waarwasdatnou@xs4all.nl
Eén van de goede oplossers kan op
een Rotterdamse attentie rekenen.

Uw verhaal over voetballegende Faas Wilkes
Servaas (Faas) Wilkes werd zaterdag 19 augustus nog
eenmaal geëerd tijdens een drukbezochte afscheidsdienst
in de Laurenskerk. Hij overleed op 82-jarige leeftijd, maar
was tijdens zijn leven al een legende.
Dat bleek ook uit de overweldigende
media-aandacht, direct na zijn overlijden. Iedere zichzelf respecterende
krant of zender wijdde wel enkele

kolommen of minuten aan deze voetballegende. Leuk, al die commentaren
van de journalisten, maar De OudRotterdammer wil graag weten welke

herinneringen ú heeft aan misschien
wel Nederlandse beste voetballer ooit.
En misschien heeft u in uw privé-collectie nog wel bijzondere foto’s, die
niet al in alle kranten hebben gestaan.
Míjn eerste herinnering gaat terug
naar 1962 of ’63, toen Faas terugkeerde bij Xerxes. Als elfjarige jongen was
ik zeer onder de indruk van zijn rijzige

gestalte, zijn fabuleuze passeerbewegingen en zijn techniek. In dat prachtige blauwwit gestreepte shirt met zo’n
mooie satijnen blauwe broek eronder
liet hij aan de oude Xerxesweg (waar
nu het Sint Franciscus Gasthuis staat)
menig tegenstander in de toenmalige
tweede divisie zijn hielen zien. Wat
zijn úw herinneringen?
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Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus
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Dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte
Ledikanten op comforthoogte zijn
ideaal, door de hoogte van ca. 55 cm
stapt u makkelijk in en uit bed.
Door de deelbaarheid en verrijdbaarheid
van de bedden zijn deze makkelijk op
te maken en schoon te houden.
De ledikanten zijn uit te voeren met
verstelbare spiralen, lattenbodems
of boxsprings.

KUNSTGEBITTEN
O
O
O

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Wij stellen deze ledikanten op comforthoogte dan ook graag nader aan u
voor onder het genot van een kopje
koffie en wilt u het gemak van de
ledikanten uitproberen?
Bij Droomvlucht Slaapcomfort is
dat geen enkel probleem!

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
Deelbaar en
verrijdbaar....

Een abonnement op
De Oud-Rotterdammer!
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 adresgegevens te vermelden!

O U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar

En, niet onbelangrijk, de vestigingen
van Droomvlucht Slaapcomfort hebben
volop parkeerplaatsen voor de deur.

TAXI

GEEN VERVOER?
UNIEKE GRATIS TAXISERVICE
Bij aankoop van een complete comfort ledikant

Onze vakkundige
medewerkers
heten u van
harte welkom.
GEEN
AANBETALING

Regiodealer

MAATWERK IN Erkend lid Centrale
MATRASADVIES Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING

.... OMDAT VAKKUNDIG ADVIES,
OPTIMALE SERVICE EN
PERSOONLIJKE BENADERING
BIJ ONS VANZELFSPREKEND ZIJN!
Zevenhuizen:

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):

Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231

Tiendweg 45a
Tel. 0180 - 512253

Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport 2 min. vanaf de Algerabrug, naast Idejo keukens

Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte ook op www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Leren meubels spuiten
uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.

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.

U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
ECONOLOGISCH DE BESTE ®

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31, 3274 KJ Heinenoord,Telefoon: 0186-603268 www.marcoleer.nl

W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

De Boedelzorgdrager c
Een voor Nederland unieke dienstverlening aan senioren
en hun familie, die door omstandigheden (b.v. vertrek of overlijden)
geen zorg meer kunnen dragen voor de praktische boedelafwikkeling.
Correct, discreet en werkt op korte termijn met als bestemming
voor de huisraad een Goed Doel.
Vraag vrijblijvend inlichtingen of een brochure
Mevr. K. Jirka

Tel. 010 48 40 999
www.boedelzorgdrager.nl

090106

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

De paardenmarkt in
oud IJsselmonde
Bijna dertig jaar geleden werd het initiatief
genomen de traditionele
paardenmarkt in Oud
IJsselmonde met allerlei
festiviteiten eromheen
te doen herleven.
De hunkering naar oude tijden
leefde zeer bij de bevolking,
die door de uitbreiding van
vele woonbuurten sterk was
toegenomen. Destijds gingen
ook de heipalen voor de
Beverwaard de grond in. Zo’n
gevoel van weemoed naar de
historie is best te waarderen,
maar men moet niet vergeten, dat de omstreeks 1700
ontstane paardenmarkt was bedoeld, als dekkingsfonds voor
de gevolgen van rampen, zoals
overstromingen en de brand
van de oude Adriaan Jansz.
kerk. Daarom moest zelfs

------------------------------------------------Familierecht
------------------------------------------------Neef en nicht mogen huwelijk
aangaan
Ik heb altijd gedacht, dat familie niet met
elkaar mag trouwen. Nu heb ik kennissen
die inmiddels al elf jaar gehuwd door het
leven gaan, maar wel 100 procent neef
en nicht zijn. Hun vaders waren broers.
De ene is de zoon, de ander de dochter.
Er is voor dit huwelijk niets bijzonders
ondernomen zoals speciale toestemming
van de overheid of iets dergelijks. Het
geheel komt mij vreemd voor. Wat is uw
mening?.
Een broer en een zus mogen inderdaad
vanwege het bloedverwantschap in de
eerste lijn niet met elkaar trouwen of een
geregistreerd partnerschap aangaan, een
neef en een nicht wél. Het bloedverwantschap geldt voor ouders en kinderen,
grootouders en kleinkinderen, en broers
en zusters. Als broer en zus door adoptie
familie van elkaar zijn, kan de minister
van Justitie het verbod opheffen. Een
huwelijk tussen neef en nicht en een
huwelijk tussen zwager en schoonzus zijn
dus niet verboden.
--------------------------------------------------Consumentenzaken
-----------------------------------------------Onterechte rekening op z’n
beloop gelaten
Begin maart van dit jaar, op een
zaterdagmorgen, had mijn buurman een
storing aan zijn centrale verwarming.
Hij belde een installatiebedrijf. Na enig
heen en weer vragen kreeg hij te horen
dat een monteur over enkele dagen zou
kunnen langskomen. Dat zou betekenen
een weekend in de kou. Hij raadpleegde
mij en samen hebben wij een lekke leiding
gerepareerd, waarna de verwarming weer

- Paardenmarkt in Oud IJsselmonde, 1978 (verz. L.v.V.) -

de Raad van Staten toen haar
goedkeuring daaraan geven. In
latere eeuwen waren de marktdagen een ware belevenis voor
de gehele bevolking en heerste
er volop gezelligheid in de
straten en op het havenhoofd.
Het aan de man brengen van
de paarden begon al om vijf
uur ‘s morgens en duurde tot
twee uur in de middag. Daarna

ging de kermis draaien tot in
de late avonduren. De veldwachter hield dan een oogje in
het zeil. In deze tijd is de paardenmarkt onderdeel van een
braderie met een nostalgisch
tintje. Of er nog wat geld in
het rampenfonds wordt gestort
is mij niet bekend.
Leen van Vreewijk

BoedelZorgDrager
verhuist op maat
Tien jaar geleden richtte
Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op. In de afgelopen
tien jaar groeide het bedrijf
van een eenmanszaak met
Amsterdamse wortels tot een
landelijk opererend bedrijf
met diverse filialen.
“Aanvankelijk deden wij alleen ontruimingen, maar tegenwoordig hebben
wij ook regelmatig verhuizingen”, licht
Katerina Jirka toe. “Wij verhuizen alleen senioren van groot naar kleiner en
zijn gespecialiseerd in kleine verhuizingen. Maatwerk is het belangrijkste als
wij iemand verhuizen. Wat past in de
nieuwe woonomgeving, wat kan mee en
wat wil iemand per se mee nemen? Inpakken, verhuizen en gelijk alles weer
uitpakken op dezelfde dag– ik vind het
elke keer een uitdaging. Daarnaast bemiddelen wij bij erkende veilinghuizen
voor de mooie antieke meubelen, bij
antiquariaten voor de prachtige, oude
boeken en geven wij ook wel huisraad
aan goede doelen, zoals thuiszorgorganisaties of kindertehuizen in Hongarije,
in Budapest en een vlakbij de Russische
grens.”
Bij een vertrek of overlijden zorgt De

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’.

alleen het PGGM-pensioentje krijgt. Maar
u krijgt ook AOW. Soms zal dat samen
zelfs meer kunnen zijn dan uw WAO-uitkering alleen!

aan kon. Mijn buurman heeft het installatiebedrijf gebeld om te laten weten dat
zij niet meer hoefden te komen. Enige tijd
later ontving mijn buurman echter wel een
rekening van € 350, daarna gevolgd door
dreigbrieven. Bij terugkomst van vakantie,
vorige week, bleek dat deze zaak voor
het kantongerecht te Brielle was geweest,
waarbij mijn buurman bij verstek was
veroordeeld tot in totaal € 900. Hoewel
ik als buurman voor alles en iedereen
wil getuigen dat wij die reparatie samen
hebben gedaan, vraag ik, gedreven door
het onrecht, wat we hiertegen nog kunnen
doen?

AOW gekort voor Surinamer
Ik ben bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland gekomen.
Nu ik binnenkort 65 jaar word, blijk ik
te worden gekort op mijn AOW-uitkering
omdat ik niet mijn hele leven in Nederland
heb gewoond. Dat vind ik vreemd! Want
Suriname was vóór 1975 toch een onderdeel van het Nederlandse koninkrijk?

In deze kwestie zijn een paar dingen
kennelijk behoorlijk fout gegaan, enerzijds
door uw buurman en anderzijds door
het installatiebedrijf. Het installatiebedrijf heeft afgaande op uw verhaal ten
onrechte een rekening gestuurd. Toen
uw buurman daarop niet betaalde is het
bedrijf een incassoprocedure gestart. Uw
buurman had echter, toen de rekening
binnenkwam, rechtstreeks schriftelijk zijn
bezwaarschrift met redenen (tijdstippen
van de telefoontjes) omkleed moeten
insturen. Vervolgens heeft hij een oproep
gehad om voor de kantonrechter te komen
en die genegeerd. Op deze rechtszitting
had hij alsnog zijn argumenten kunnen
aanvoeren. Hij heeft zich hierdoor aardig
in de nesten gewerkt en kan de rechterlijke
beslissing alleen nog in hoger beroep, met
alle juridische kosten van dien, proberen
ongedaan te krijgen. Het lijkt ons het beste
dat uw buurman met het installatiebedrijf
tot een schikking komt. Laat het maar aan
de hand van werkbriefjes bewijzen dat de
monteur langs is geweest en de reparatie
heeft verricht (eventueel terecht berekende
voorrijkosten buiten beschouwing latend).
Uw buurman zal met het bedrijf tot een
deal moeten komen welke extra kosten

voor zijn rekening komen, want hij is ook
duidelijk nalatig geweest.
--------------------------------------------------Fiscale zaken
------------------------------------------------Bewijzen van dieet
Mijn vrouw is diabeet. De dieetkosten zijn
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
onder de persoonsgebonden aftrek. Moet
dit op voorschrift van de arts of diëtiste?
Nee, de belastingdienst vraagt niet direct
om bewijzen zoals een voorschrift van
de arts of van een diëtiste. Pas als men
vermoedt dat uw aftrekpost niet deugt, dan
zal men u om het voorschrift vragen.
Uiteraard moet het dieet wel worden
‘genoten’. Want opvoeren zonder gebruik
te maken van het dieet is een lichte vorm
van belastingfraude...
--------------------------------------------------AOW en pensioen
------------------------------------------------Pensioen kan hoger zijn dan
WAO-uitkeringt
Op 31 augustus 2006 word ik 65 jaar.
Ik heb nu langdurig een WAO-uitkering.
Voor mijn pensioen was ik verzekerd bij
het Pensioenfonds PGGM in Zeist. Ik
kreeg een schrijven dat ik per 1augustus
2006 een pensioentje ga ontvangen. Mijn
WAO-uitkering stopt per 31 juli. Klopt
dit? Want dit betekent dat ik alleen maar
in augustus dat pensioentje krijg dat veel
minder is dan mijn WAO-uitkering?
Bij vele pensioenfondsen gaat het ouderdomspensioen in, gelijklopend met de
AOW, in de maand dat men 65 jaar wordt.
U wordt op de laatste dag van de maand
65 jaar wat betekent dat u over die maand
augustus al uw oudedagspensioen én
AOW krijgt. Uiteraard wordt de WAO-uitkering dan beëindigd. U gaat er kennelijk
vanuit dat u over die maand augustus dus

Dat laatste is juist, maar voor het verzekerd zijn van de totale AOW geldt dat u in
Nederland zelf (het grondgebied in Europa
dus!) heeft moeten wonen. Voor elk jaar
dat men tussen zijn 15de en 65ste jaar niet
in Nederland heeft gewoond en men zich
niet vrijwillig heeft bijverzekerd, wordt
de AOW-uitkering met 2 procent gekort.
Voor Surinamers die bij de onafhankelijkheid naar Nederland zijn gekomen en
die dit jaar 65 jaar worden, betekent dat
inderdaad dat hun AOW-uitkering maar
ongeveer 60 procent bedraagt. Heeft u
geen andere inkomsten, dan kunt u bij
de sociale dienst van uw gemeente een
aanvulling aanvragen tot het sociaal
minimum.
--------------------------------------------------Sociale voorzieningen
------------------------------------------------Gevolgen voor huurtoeslag
door inwonen zoon
Bij mijn moeder logeert tijdelijk mijn

- Katerina Jirka -

BoedelZorgDrager dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging wordt leeggeruimd; haalt
gordijnen af, verwijdert vloerbedekking
en ontruimt de schuur. Bij koopwoningen bepaalt vaak de makelaar wat eruit
moet en wat moet blijven.
“Sinds kort bieden wij deze service ook
in Rotterdam en omgeving, waarvoor
we een speciaal telefoonnummer hebben, 010-48 40 999”, vertelt Katerina
Jirka. “En mensen die internet hebben
kunnen natuurlijk onze site raadplegen:
www.boedelzorgdrager.nl of een brochure aanvragen bij
Postbus 251 1200 AG Hilversum.

broer omdat hij midden in een echtscheiding zit. Door grote ﬁnanciële problemen kan hij op dit moment geen eigen
woonruimte huren. Onze moeder van 71
jaar heeft AOW en huurtoeslag. Van haar
inwonende zoon ontvangt zij geen geld
of vergoeding. Het is de bedoeling dat zij
hem tijdelijk onderdak verschaft. Hoelang
mag zij haar zoon deze gastvrijheid geven
zonder dat zij in de problemen komt met
haar alleenstaande AOW en huurtoeslag?
Voor de AOW van uw moeder heeft het
inwonen van haar zoon geen gevolgen.
Zij houdt de alleenstaande AOW, want ze
woont weliswaar thans (tijdelijk?) samen
maar haar zoon is een bloedverwant van
de eerste graad (ouder en kind) en telt
als zodanig niet mee bij de bepaling of
er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Voor haar huurtoeslag heeft het
inwonen van de zoon waarschijnlijk wel
gevolgen, zeker als het langer duurt dan
zes maanden. Hij wordt dan beschouwd
als medebewoner en daarom zal bij de bepaling van de huurtoeslag van de moeder
het inkomen van hem worden betrokken.
Zij moet met een wijzigingsformulier de
situatie opgeven.

De Oud-Rotterdammer, uw vraagbaak!!!
De Oud-Rotterdammer biedt een nieuwe service!
Oudere Rotterdammers die zitten met vragen over AOW, uitkeringen, ﬁnanciën en dergelijke kunnen terecht op de site van De Oud
Rotterdammer .
Alle vragen van lezers, die in de afgelopen maanden in de krant zijn
gepubliceerd in de rubriek Rechten en Plichten, zijn terug te vinden
op www.deoudrotterdammer.nl
Hiermee biedt De Oud-Rotterdammer de lezers een unieke vraagbaak waarin u het antwoord op uw persoonlijke vragen snel kunt
terug vinden.
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De Oud-Rotterdammer opent webwinkel
In het eerste jaar van het bestaan besteedde De Oud-Rotterdammer in de rubriek ‘De Boekwinkel’
regelmatig aandacht aan nieuw verschenen boeken van Rotterdamse auteurs.
Vaak zijn dit boeken waarin
de schrijver zijn of haar eigen
levensverhaal vertelt en die ze
in een kleine oplage in eigen
beheer hebben uitgegeven.
Bestsellers zullen het waarschijnlijk nooit worden en dus
zijn de reguliere boekwinkels
er niet in geïnteresseerd,
waardoor ze vaak moeilijk
verkrijgbaar zijn. Voor échte
Rotterdammers zijn het echter
dikwijls bijzonder leuke
boeken over zeer herkenbare
zaken. Daarom heeft De OudRotterdammer besloten deze
auteurs een extra verkoopkanaal te verschaffen en hun
boeken via de krant en de
website te koop aan te bieden.

BESTELBON
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Ogen als schoteltjes
Mijn Looppad
Onder de Trap
Rob, Babyboomer
Rotterdamse Stegen
Mijn Vader die in de hemel is
Waltzing the waves
Jazz in Rotterdam
CD Terug naar Rotterdam
CD Cafe Rotterdam

16,95
14,00
15,00
13,95
14,95
16,95
12,95
21,50
17,50
12,95

R CD Waltzing the waves

19,95

+ Verzendkosten

3,95

Naam
Adres
Postcode

Telefoon

17,50

12,95

14,95

21,50

Overigens gaat De OudRotterdammer niet zelf als
boekhandel of postorderbedrijf fungeren. Alle bestellingen die bij ons binnenkomen,
worden direct doorgestuurd
naar de auteurs of artiesten,
die vervolgens zorg dragen
voor verzending en met u de
ﬁnanciële zaken afhandelen.

14,00

De Oud-Rotterdammer hoopt
dat er iets van uw gading bij is
en dat u veel plezier zult beleven aan deze nieuwe service.

Met ingang van deze week
kunt u via de bestelbon in

Plaats

12,95

de krant de aangeboden
boeken en cd’s bestellen of
rechtstreeks via internet. Op
de website www.deoudrotterdammer.nl kunt u een
bestelbon invullen en die naar
De Oud-Rotterdammer sturen.

13,95

Closetzitting met
bidet in één!

15,00

16,95

16,95

De familie Bestebreurtje uit
Barendrecht zorgt al bijna 100
jaar voor auto’s. Verstand van
zaken kan ze dus niet ontzegd
worden. Paul Bestebreurtje
heeft zich gespecialiseerd als
bandenexpert. Hij weet alles
van autobanden en noemt zijn
bedrijf daarom BANDje VERSTANDje.
Paul Bestebreurtje doet niet aan lopende
band-werk. Hij neemt de tijd voor zijn
klanten en neemt, samen met u, door of
u nog veilig kunt rijden en welke banden
eventueel aan vernieuwing toe zijn. Dat
kan zowel met nieuwe banden als met
gebruikte, die soms al voor 12 euro te
koop zijn. In zijn prijsopgave zijn alle
bijkomende werkzaamheden opgenomen,
zodat u niet later voor verrassingen komt
te staan. Daarbij komt dat hij uitgaat
van het principe ‘geen resultaat = niets
betalen’.
BANDje VERSTANDje herkent alle
problemen die zich kunnen voordoen. U
kunt ook bij Paul Bestebreurtje terecht
voor uw caravan/aanhanger, oldtimer of
scooter.
Voor nadere informatie; zie de advertentie
in deze krant.

Dames en heren kapsalon
Kunt u niet naar de kapsalon?

Wij hebben voor u iets nieuws
als het om uw persoonlijke hygiëne gaat!
- Zachter dan het zachtste toiletpapier....
- Aangenaam, zuiver, fris, warm water....
- Reiniging (wassing) en droging inéén....

Verstand
van
banden

- Maakt toiletpapier overbodig....
- Eenvoudig op uw bestaande toilet te installeren....

www.debidetshop.nl
Van der Hoek B.V.
Darwinweg 2, 3225 LZ Hellevoetsluis
Tel. 0181-326511

Dan komen wij wel naar u toe!

end
Pas geop
ge!
n
li
in de S

Knippen voor maar

€ 9,95
Bel 010 - 481 45 09/ 06 20 85 49 06
voor een afspraak

   

Wimper extension
van € 25,- voor €

22,50

Hygiene staat bij ons voorop.
Wij bieden vakbekwaamheid

Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam (Slinge), Gratis parkeren

Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 20 85 49 06
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NISSAN ROTTERDAM
MAAK
NU EEN
PROEFRIT!

Metaalstraat 5
3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER
Tel.: 010-456 33 33
www.nissanrotterdam.nl

SHIFT_city life
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Kuipgala 2006; een superfeest
Zaterdag 16 september treden 150 bekende artiesten en bands op tijdens het Kuipgala 2006 in het Maasgebouw van
Stadion Feyenoord. Vele BN’ers luisteren dit superfeest voor het goede doel op met hun aanwezigheid. Rond middernacht overhandigen de New Yorksteppers een ‘vette’ cheque aan de Dreamfoundation.
loopgroep ‘De Lotgenoten’ (exkankerpatiënten) tijdens de laatste
120 kilometer van de RopaRun
met een ontroerende en emotionele
ﬁnish op een kolkende Coolsingel.
De opbrengst van het KUIPGALA
2006 is geheel bestemd om de
stichting Dreamfoundation in staat
te stellen de liefste en helaas ook
laatste droomwens van ernstig
zieke mensen te helpen vervullen.
Tijdens het Kuipgala (zaal open
19.00 uur, einde 01.30 uur) zijn
er, behalve optredens van bekende
artiesten, ook tal van andere activiteiten zoals een fototentoonstelling
van Ons Rotterdam, Golfen op de
middenstip, Balletje hoog houden,
de ﬁnale van het mobiele Dartkampioenschap op de middenstip,
workshop (doel)paaldansen, movie-art van VJlantics, Kunst in de
Kuip en muzikaal onthaal door de
Westcoast Jazz Band, het smartlappenkoor Tranen met Tuiten en de
Rijnmond Brassband. Bezoekers
kunnen ook nog een gesigneerd
shirt van een Feyenoordspeler
winnen.
Oud-Rotterdammerzaal
Aan deze avond werken vele
artiesten geheel belangeloos mee.

En dat zijn niet de minsten. Een
verrassing blijft het optreden van
een speciale Mystery Guest, maar
de vele andere namen lokken ongetwijfeld heel veel mensen naar het
Maasgebouw.
Voor de lezers van De Oud-Rotterdammer zal het een groot genoegen zijn te weten dat Gerard Cox
aan het begin van de avond zijn
opwachting maakt in De Oud-Rotterdammerzaal, die is ingericht in
de Brasserie. Dat is een start die
de, ongetwijfeld vele, Oud-Rotterdammer-lezers meteen enthousiast
zal maken. Zij kunnen daarna nog
een keur aan Rotterdamse artiesten
verwachten, zoals Rotterdamse
Henkie (Numeijer), Kees Korbijn
(het Asoosjale Orkest), Jacky
van Dam (Japie de Portier), Wim
van Beieren, Ben Hendrik (Tros
TV Ster in 40 dagen) en de groep
Klaver (Idols), Ton Taxi (zingende taxichauffeur), Alberto da
Moreno, Pierre van Duyl, Einar
Been en Jos Valster, omlijst door
Rita Young en alle winnaars van
het Vlaardings Songfestival Anne
Nobel, Sarah Verweij, Tessa van
Tol en Bianca de Kruijff, winnares
Hoogvliets Kanjerfestival 2006. Zij
worden voorgereden in een door

MookHoekTrading en garage Hans
Eindhoven beschikbaar gestelde
heuse ﬁlmsterrenlimousine
Ook in de andere vijf zalen is van
alles te beleven, met optredens
van mister Blue Diamond Riem
de Wolff, Marescha (idols), Donna
Lynton, Anneke Gröhnloh, Lou
Prince, Glenda Peters met Glenvitation, Renée and the Alligators,
New Timeless, Hans Vos & Botulisme, Justine Pelmelay, Of Course,
Shannah, Wieteke (Tante Lien) van
Dort, Bop, Rik, VOF Bahama’s, Of
Course, 2B, Marcellus Blues Band,
Dance Classics, deejee Steefmaister-K, Little Mystic en heel veel
anderen.

DROOMDINER & KUIPGALA 2006
Een unieke en eenmalige aanbieding: voor
slechts € 150 gaat voor u een droomwens in
vervulling. U bent maar liefst tien uur te gast in
Stadion Feyenoord ‘De Kuip’ te Rotterdam.
U hoort en ziet 150 topartiesten en bands in 5
verschillende themazalen van het Maasgebouw.
Voor muziekliefhebbers is het smullen geblazen.
Elke stijl is vertegenwoordigt; jazz, dixieland,
pop, blues, rock, rythm & blues maar ook puur
Hollands en zelfs klassiek.
Over smullen gesproken, eerst heerlijk dineren
brasserie De Cuyperij, voor deze speciale
droomdag omgetoverd tot een luxe exotisch
verwen paradijs. U waant zich in de Indische
Archipel vol palmen en prachtige klederdracht.
Televisiekok Lonny en zijn charmante assistente
Sandra maken, samen met mister Blue Diamond
Riem de Wolff voor u een overheerlijk 4-gangen
Sit & Walk diner bestaande uit de heerlijkste
gerechten uit de Indische keuken.
Maar er gebeurt nog veel meer. Wat te
denken van een bezoek aan de schatkamer van
Feyenoord, het veld betreden via de magische
spelerstunnel, een golfswing op de middenstip,
de voorpremière van de tentoonstelling ‘Kunst
in de Kuip’ en de fototentoonstelling van Ons
Rotterdam. En misschien hangt straks bij u
een prachtig kunstwerk van de schilder Roel
Hofman aan de wand of staat de door Johan
Huijzer beschilderde Phillipe Starck bank in de
hal van uw kantoorpand of in de serre thuis?
De opbrengst van de veiling is bestemd voor de
Dreamfoundation, de stichting die zich inzet om
de liefste en helaas ook laatste wens van ernstig
zieke mensen te helpen vervullen.

Kaarten à € 12,50 zijn via De
Oud-Rotterdammer te verkrijgen
door de kortingsbon op de websites
www.deoudrotterdammer.nl of
www.kuipgala2006.nl uit te printen
en bij de diverse voorverkoopadressen in te leveren. U kunt ook
de bon uit de krant uitknippen en
daarmee uw kaarten afhalen. Zonder kortingsbon betaalt u € 15,00.
U kunt met uw bon de kaarten ook
afhalen op 16 september vanaf
18.00 uur aan de kassa van het
Maasgebouw - Stadion Feyenoord.

SPECIAAL DROOMDINER € 150 p.p.
Het arrangement bestaat uit:
- Parkeren op gereserveerde plaatsen
- Ontvangst met welkomstdrankje in de schatkamer van Feyenoord (15.00 uur)
- Entree Stadion Feyenoord via dé spelerstunnel
(korte rondleiding)
- Golfswing op de middenstip (met gratis foto)
- Penaltyschieten op keeper van Feyenoord
- Vier-gangen Sit & Walk droomdiner (17.15 u.)
- 1 fles witte, 1 fles rode wijn, 1 karaf bronwater
(per 4 pers.)
- Tijdens diner optredens van diverse bekende
Indische artiesten
- Koffie met bonbons en champagne in Kunsthal
de Kuip (19.30 uur)
- Entree Droomgala met 150 artiesten en
topbands (v.a. 19.30 uur)
- Unieke herinnering

Voorverkoopadressen Kuipgala 2006:
Kaarten in de voorverkoop a € 12,50 zijn te bestellen via www.kuipgala2006.nl,
telefonisch via 06- 10961421 en 06-18135707 en via de onderstaande adressen:
Multishop Eudokia Passage
Multishop
O Multishop de Esch
O Multishop de Binnenhof
O Proeflokaal de Ridder
O Café Verschoor
O Café Timmer
O Café de Ballentent
O Overschiese Krant
O Wijkgebouw Flamingo
O Hifi video W. Middendorp
O Garage Hans Eindhoven
O
O

Eudokiaplein 22
Goudsesingel 111
Rijnwaterstraat 51
Binnenhof 21
Mauritsweg 28
Oostkousdijk 1
Oude Binnenweg 120
Parkkade 1
P.van Aschstraat 16a
Lengweg 150
Texasweg 58
Oudelandseweg 13

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Hoogvliet
Hoogvliet
Hoogvliet

K O

Café Vincent
Café Merz
Balie Stadhuis Spijkenisse
O Sportschool Richard de Bijl
O M.Point Life Style Center
O Galerie Roel Hofman
O Ka & De Bolle
O Wijkgebouw de Telder
O Selektvracht depot
O Multishop WC Zuidland
O Multishop WC Berkel
O Drukkerij Baas
O
O
O

R T

I

Vondelsingel 55
Uitstraat 141
Raadhuislaan 106
Galileilaan
Gaddijk 43
Oostkade 28
Veerplein 138a
Prof. Telderstraat 10
4e Industriestraat 13
Mr P.J.Oudweg 40
Westerwater 16
Parallelweg Zuid 29

Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse
Hellevoetsluis
Vlaardingen
Vlaardingen
Vlaardingen
Zuidland
Berkel & Rodenrijs
Nieuwerkerk a/d IJssel

N

G

S

De gehele opbrengst bestemd voor de Dreamfoundation, een stichting die zich inzet om de
liefste en helaas ook laatste wens van ernstig
zieke mensen te helpen vervullen.
(www.dreamfoundation.nl)



De New Yorksteppers tekenen niet
alleen voor de organisatie van het
Kuipgala, maar deden eerder van
zich spreken door in juni dit jaar
1106 kilometer af te leggen op twee
supersteps. Daarbij werden alle
twaalf provincies en de Afsluitdijk
aangedaan. Tevens begeleidden ze

B

O

N

€ 2,50 korting op de normale toegangsprijs van € 15,-

Kuip Gala
2006

16 september
19.30 - 01.30 uur

Geldig voor maximaal 4 kaarten
www.kuipgala2006.nl

Optredens van 150 topartiesten en bands in 5 zalen!
Unieke fototentoonstelling Ons Rotterdam, Darten en Kunst in De Kuip

Maasgebouw/Stadion Feijenoord - De Kuip, Zandvlietplein 1, Rotterdam

Pagina 10

Dinsdag 22 augustus 2006

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Open dag Provenierswijk in de
Waerschut en de Provenier
Zaterdag 2 september houdt de Provenierswijk een open dag voor alle bewoners van de wijk.
Op veel plekken in de wijk is van alles te zien en te beleven. Wijkcentrum de Waerschut en
Zorgcentrum De Provenier zijn de centrale punten in het programma. Hier kunnen de bezoekers deelnemen aan leuke activiteiten, onder leiding van ervaren docenten. U kunt gezellig
komen kijken, maar nog beter kunt u zelf meedoen.
Het programma in De Waerschut:
10.45-11.00 Opening met live gitaarmuziek door Leon de
Kroes
11.00-14.00 Computerlessen en
internetten
11.15-12.00 Volksdansen
12.00-12.15 Pauze met gitaarmuziek
12.15-12.45 Toneelimprovisatie
12.45-13.00 Pauze met gitaarmuziek
Line-dancing
13.30-16.30 Schaken (bij mooi weer
buiten)
13.45-14.00 Pauze met gitaarmuziek
14.00-14.45 Schilderen/Creaclub
14.45-15.00 Pauze
15.00-15.30 Tai-Chi
15.30-16.15 Bingo
16.15-16.45 Toneelimprovisatie
Vanaf 16.00 uur een jazztrio waarmee
de dag feestelijk afgesloten wordt.
Loop binnen om te kijken, mee te
doen, u aan te melden voor een cursus
of gewoon een kopje kofﬁe/thee met
iets lekkers te gebuiken.

- Provenierssingel 1950 -

De Provenier staat deze dag in
het teken van persoonlijke verzorging. Op diverse etages kunnen
(buurt)bewoners in workshops ervaren
hoe in de Provenier de persoonlijke
verzorging wordt aangeboden. Alle
workshops zijn gratis.
Er zijn workshops over voetreﬂexmassage, manicure, waarbij uw nagels
worden gevijld en gelakt, u kunt een
hennatatoeage laten zetten, uw haar

laten wassen, knippen, föhnen of zelfs
laten invlechten, er is een schoonheidsspecialiste, een masseur masseert
schouder en nek en u kunt terecht bij
de pedicure om uw voeten te laten
verzorgen.
Het actviteitencentrum De Waerschut
vindt u in de van Waerschutstraat 11
(tel: 4661766) en verzorgingstehuis
De Provenier is gevestigd aan de Provenierssingel 55 (tel: 4655044)

Chef Rafaelo Maaltijdenservice brengt diepvriesmaaltijden
bij u aan huis. U heeft daarbij keuze uit meer
dan 90 verschillende maaltijden.

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk
Wij bezorgen deze maaltijden op
een vaste dag in de week bij u aan huis.
Nieuwsgierig? Bel voor informatie!

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

PATATJE GEZOND?
De consumentenbond heeft de patat van
Bram Ladage verkozen tot de gezondste van
héél Nederland!

Ons geheim?
* Gemaakt van dagverse geschilde aardappels
* Gebakken in zuivere plantaardige sojaolie
* Minder dan 10% vet, waarvan 82% onverzadigde
vetzuren die cholesterol verlagend werken
* Slechts 219Kcal per 100 gram
Dus..... Blijf genieten van onze

gezonde frieten!

Knippen en schoonheidsbehandeling op
hoog niveau
Kapsalon Euro
Hair en schoonheidssalon Back
to Beauty zijn
gevestigd op de
Ossenisseweg
115 in Pendrecht.
Euro Hair onderscheidt zich als een
salon die op hoog
niveau knipt, terwijl
de prijzen veelal
lager zijn dan bij
andere salons, omdat
eigenaresse Monique Baldi met haar salon voor iedereen bereikbaar wil zijn. Sinds januari 2006 knipt Euro Hair ook aan huis voor
mensen die niet naar de salon kunnen komen. De salon is geopend
van 10.00 uur tot 19.00 uur.
Sinds februari 2006 is de kapsalon uitgebreid met Schoonheidssalon Back to Beauty. Hier kunt u terecht voor gezichts- en ontharingsbehandelingen, manicure en dergelijke. In Schoonheidssalon
Back to Beauty staan vakbekwaamheid en hygiëne op de eerste
plaats. Voor vragen of advies kunt u vrijblijvend contact opnemen
met onze gediplomeerde schoonheidsspecialiste. Maak snel een
afspraak want, Huidverbetering! dat is wat we graag samen met u
willen bereiken.
Maandag : verven 65+ korting
Woensdag : kinderen tot 5 jaar € 8,95
Donderdag : permanenten 65+ korting
Tel: 010-4814509/06-24730320

AAN DE PLAS

LUNCHEN

AAN DE BERGSE PLAS
2-gangen lunchmenu
€
met koffie

16.00

3-gangen lunchmenu € 17.50
voor
of karafje huiswijn
Gratis drankje p.p.
ntie
rte
ve
vering van deze ad
2 personen bij inle
Weissenbruchlaan 149
(Hillegersberg aan de Bergse Plas)
Rotterdam, 010-4613855.
THE ULTIMATE STEAK FROM ARGENTINA
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Wolter de Waard
huisarts

TIA
De hersenen besturen het lichaam. Zonder een goed functionerend zenuwstelsel zijn we in mindere of meerdere mate gehandicapt. Dit wordt goed duidelijk als iemand een beroerte heeft
gehad. Het vermogen om te spreken kan zijn aangetast en ook
het gebruik van armen en benen kan beperkt tot afwezig zijn.
De hersenen worden door vier slagaders van bloed voorzien. In de schedel
komen zij samen en vormen een cirkel
van waaruit via vertakkingen alle cellen van de hersens met bloed en dus
voedingsstoffen als zuurstof en glucose
voorzien worden. Mocht een van deze
vaten verstopt raken dan kan een deel
van het weefsel zonder bloed komen
te zitten. Dit zal zeker gebeuren als de
overige vaten ook wat vernauwd zijn.
Het gevolg is dat je bepaalde dingen niet
meer kan doen door uitval van functies
van het zenuwstelsel.
De oorzaak van een tia (transient
ischaemic attack) kan liggen aan slechte
bloedvaten. Als die zijn vernauwd
door cholesterolophopingen waar ook
bloedstolsels aan vasthechten, die
echter kunnen losschieten en verderop,
waar de vaten kleiner zijn, tot verstop-

ping kunnen leiden en zo uitval van
hersenfuncties tot gevolg hebben. Maar
de oorzaak kan ook liggen aan een
hartritmestoornis. Dit komt op oudere
leeftijd vaak voor. Bij ﬂadderen van
de boezems van het hart ontstaan er
gemakkelijk stolsels in het hart, doordat
het bloed niet goed van de boezem naar
de kamer wordt gepompt. Is dat het
geval dan moet tevens de hartspecialist
worden geraadpleegd. Het is van groot
belang dat men snel in het ziekenhuis
wordt gezien, bij verdenking op een al
of niet voorbijgaande beroerte, door de
neuroloog (hersenspecialist) zodat met
antibloedstollingsmedicijnen schade aan
de hersenen kan worden voorkomen.
Als hersenweefsel te lang niet wordt
doorbloed is de schade onherstelbaar.
Van groot belang is ook dat men gezond
leeft.

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

Door het Muizengaatje
Naar aanleiding van de foto van de Kleiweg in Hillegersberg kwamen vele herinneringen bij mij boven. Ik heb daar die hele wijk
zien bouwen. In 1928, ik was 12 jaar, kwamen wij met ons gezin
vanuit Vlaardingen in de Rozenlaan wonen. Het was daar enkel
zand en weiland, waar de koeien graasden.
Er stonden drie rijtjes huizen, ter
hoogte waar nu de brug begint (die
kwam pas in ’54, ’55). Verder stond
er niets, met uitzondering van een
stukje Margrietstraat en de Christelijke school. Het hoofd van de school
was toen meester Dijkema.
De voorkant van ons huis keek uit op
Allan (de machinefabriek) en achter
was de fabriek van de Enka (Ceintuurbaan).Ik weet niet meer wat daar
gemaakt werd. Ik weet nog wel, dat
als de ﬂuit ging, we de werkers naar
buiten zagen komen in witte schorten
om bij goed weer hun brood te eten.
Muizengaatje
Ook kon je onder het viaduct van
het Hofpleintreintje naar de Berg
– en Blijpolder kijken. Dat was toen
nog allemaal land met bosjes. Daar
is Marietje van Os vermoord, wat
destijds heel Rotterdam op zijn kop
zette.
Er was een smal paadje, onverlicht,
langs de Ceintuurbaan om naar de
Straatweg bij het Muizengaatje te
komen. Ik liep dat iedere week naar
pianoles en was nooit bang in het
donker. Dat kon gewoon in die tijd.
Ik weet ook nog dat ik door een geit

of bok achterna gezeten werd. De
voordeur stond open en in paniek
vloog ik de trap op. Het beest klom
mij tot halverwege de trap achterna,
maar gelukkig gleed het toen naar
beneden.
Aubade
Met Koninginnedag brachten we met
de hele school met vlaggen en sjerpen een aubade voor burgemeester
Van Kempen in de tuin van het raadhuis aan de Straatweg. Daar zongen
we het volkslied van Hillegersberg.
In maart 1940 trouwde ik. We gingen
in de Jasmijnstraat wonen. Die werd
later omgedoopt in de Malvastraat.
Ik heb daar de hele bloemenwijk zien
bouwen.
In 1959 gingen we in Schiebroek
wonen, ook weer midden in het land.
Ook daar hebben we weer alles zien
bouwen. Nog hoor ik het gedreun
van de heimachines, zo wel van de
Rozenlaan als van de Wilgenlei.
Ik woon nog steeds op de Wilgenlei,
maar nu in een serviceﬂat, en daar
hoop ik te blijven tot mijn dood.
L.C .Van den Bos-Onderdelinden.
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De Delft,
een puzzel
van reuzenformaat
Van 1 tot en met 3 september vinden de
Wereldhavendagen plaats; daarom heeft
Scheepswerf De Delft enkele bijzondere
arrangementen samengesteld voor een
bezoek aan de werf in de Schiehaven
waar aan een replica van het 18e-eeuwse linieschip Delft wordt gebouwd.
De Delft is verloren gegaan in
1797, tijdens de laatste grootste
zeeslag in de Nederlandse geschiedenis. De Engelsen hadden
het zwaarbeschadigde schip op
sleeptouw genomen na overgave
door de bemanning. Het zonk
nadat de sleepkabel brak.
In 1977 ontdekte men het wrak:
nadat een visser enkele brokstukken en een kogel in zijn
netten had opgehaald schakelde
hij duikvereniging Sirene in.
Het wrak bleek uiteengeslagen
in vele kleine stukken en werd
geïdentiﬁceerd aan de hand van
enkele brokken ruw marmer
tussen de wrakstukken; de Delft
had marmer aan boord als ballast
en dat kwam vrijwel niet voor.
Men is nog steeds bezig allerlei
onderdelen naar boven te halen;
door de grote diepte waarop het
wrak ligt (25 meter) kunnen de
duikers hooguit twee maal per
dag afdalen.
Herbouw
De herbouw van De Delft
is onderdeel van het Grote
Stedenbeleid. Het is opgezet als
werkervaringsproject voor kansarme jongeren en is tegelijkertijd
een toeristische attractie. Van de
originele Delft waren de tekenin-

gen beschikbaar, zodat dit schip
volgens de oorspronkelijke manier in elkaar gezet word. Omdat
het een werkervaringsproject is
wordt er wel gebruik gemaakt
van modern gereedschap en machinerieën (beschikbaar gesteld
door sponsors). De leerlingen
moeten met de opgedane ervaring in het bedrijfsleven terecht
kunnen voor een reguliere baan.
Het schip is 63 meter lang, 63
meter hoog en 13,5 meter breed
en wordt daarmee één van de
grootste replica’s ter wereld.
Toen ontdekte men iets dat ongeveer anderhalf jaar vertraging in
de bouw veroorzaakte…….
Tekeningen
Na de verloren zeeslag hadden de Engelsen verschillende
schepen van de Hollanders in
hun bezit; behalve de Delft ook
bijvoorbeeld de Hercules. Deze
Hercules werd hersteld en, als
eerbetoon, in de vaart genomen
als de Delft. Tijdens en na die
restauratie werden – zoals vaker
in die tijd - bouwtekeningen en
bestek gemaakt van het schip;
deze tekeningen zijn bewaard
gebleven als bouwtekeningen
van de originele Delft, maar zijn
dus deels van de “Hercules”!

Toen men dit ontdekte,
was het even puzzelen
welke tekening bij welk schip
hoorde….
In vroeger tijden werd namelijk
niet erg veel bewaard over de
werkwijze en dergelijke van
oorlogsschepen, want dat kon
in verkeerde handen vallen.
Bovendien ging de kennis vaak
over van vader op zoon. Hierdoor moest men in de huid van
de originele Hollandse scheepsbouwers en werklieden kruipen
en nagaan hoe men een en ander
met de werktuigen van toen had
kunnen maken én wat bij welk
schip had kúnnen behoren. Zo
werden de tekeningen uitgesplitst en kon men verder werken met alleen de tekeningen
van de Delft. Hierdoor is men
veel te weten gekomen over de
scheepsbouw in die jaren, met
als gevolg dat Scheepswerf De
Delft nu wereldwijd het belangrijkste kenniscentrum over
18e-eeuwse scheepsbouw is!
Nieuwsgierig geworden? Bij
een bezoek aan de werf (met
rondleiding door een enthousiaste vrijwilliger) krijgt u veel
meer leuke en interessante dingen te horen en te zien – vraagt
u maar eens naar de haarlok van
de Deense ofﬁcier! - dan in dit
beknopte artikel vermeld kan
worden.
Informatie: via telefoonnr. 010
– 276 01 15 of website www.
dedelft.nl (hierop staat tevens
onder “Forum” een woordenboek met verklaring van de
technische termen).
En heeft u tijd over en wilt u iets
leuks gaan doen: men kan nog
vele vrijwilligers gebruiken op
allerlei gebied!
Els Beekmans

Tijdens de Wereldhavendagen organiseert scheepswerf De Delft speciale activiteiten op 2 en 3 september
(dus niet op vrijdag 1-9!) rond het thema: Achttiende-eeuwse scheepsbouw in de eenentwintigste eeuw
Bezoekers krijgen uitleg over de scheepsbouw in het algemeen én over verschillende onderdelen ervan
door de scheepsbouwmeester en de leermeesters scheepssier, tuigage en ijzer. Verder zijn er onder meer
optredens van het Delftkoor, 18e-eeuwse activiteiten zoals boomzagen, demonstraties en uitleg over zeesoldaten in de 18e eeuw, oud-Hollandse spelen voor de jeugd en wordt op zaterdag het tweede spant gezet,
wat een spectaculair schouwspel oplevert.
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Binneweg Kozijnen
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EEN BIJZONDER CADEAU!!
Deze prachtige BEWAARBOX is te koop in diverse winkels of te bestellen bij De Oud-Rotterdammer. Wilt u de
BEWAARBOX bestellen, maak dan € 13,70 (incl. € 3,75
verzendkosten) over op giro 4220893 t.n.v. de Oud-Rotterdammer te Nieuwerkerk a.d. IJssel. Vergeet niet uw naam
en adresgegevens te vermelden. De BEWAARBOX is ook te
bestellen via internet: www.deoudrotterdammer.nl

9,95

De bewaarbox is verkrijgbaar bij:
Rotterdam:
Archiefwinkel, Coolsingel
Rotterdam Store, Spaanse Poort 26
Boekhandel Van Rietschoten, Keizerswaard 8
Van Rietschoten Office Point, Keizerswaard 26
Kantoorvakhandel van Landegem,
Walenburgerweg 114
Tabac&Gifts, Van Beethovensingel 30
Tabac&Gifts, Rododendronplein 5a

Op en top
wooncomfort
De prachtige kozijnen van Allround Kozijnen zijn
verkrijgbaar in verschillende materialen en in iedere
gewenste stijl: sfeervolle houten kozijnen, krachtige
aluminium kozijnen of onderhoudsvriendelijke
kunststof kozijnen. De op maat gemaakte kozijnen
zijn bovendien leverbaar in vele kleurstellingen.
Waar u ook voor kiest, u kunt altijd rekenen op topkwaliteit en een vakkundige montage.
We nodigen u van harte uit in onze showroom en
adviseren u graag over de vele mogelijkheden.

Multishop Boden, Binnenhof 21
Boekhandel van der Pol, Kouwenoord 73
Capelle a/d IJssel: Boekhandel Nic Visser,
Centrumpassage 45-49.
Hoogvliet: Boekhandel Voskamp, Binnenban.
Brielle: Bruna, Voorstraat 30,

Maassluis: Boekhandel Koningshoek,
Koningshoek 15-16.
Oud-Verlaat:
Dijkshoorn, Wollefoppenweg 101.
Krimpen a/d IJssel: Boekhandel de Korf
Hendrik-Ido-Ambacht:
Bruna, wc De Schoof

Belastinghulp voor iedereen!

ALUMINIUM KOZIJNEN
HOUTEN KOZIJNEN
KUNSTSTOF KOZIJNEN
KOZIJNRENOVATIE & BETIMMERINGEN
DAKKAPELLEN & DAKVENSTERS
SERRES & OVERKAPPINGEN

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122,
3023 JE Rotterdam
T 010 - 477 66 60
F 010 - 476 06 27
E binnewegkozijnen@allroundkozijnen.nl
Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur.
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Een sterfgeval is een klap.
1988

-

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

De administratieve rompslomp daarna is een
bijkomende zorg. Een zorg die u liever niet hebt.
Fiscoop neemt uw belastingzorgen over.
Ook voor de aangifte successierecht
hanteert Fiscoop een vast tarief.
Bel voor een afspraak.

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl
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In het spionnetje
In de afgelopen weken had ik even een droevig beeld in mijn spionnetje. Hoewel, was het
wel droevig?
Ná een wekenlang ernstig ziekbed en de daarmee gepaard gaande operaties, is mijn
goede vriend Chris Mark overleden. Zoals hij vlak voor zijn overlijden aan me vertelde,
….”was het goed zo”. Hij verlangde naar de eeuwige rust.
Chris was in Rotterdam en daarbuiten geen onbekend persoon.
Tot zijn pensionering was hij
chauffeur op een RET-lijn in
Zuid, na zijn pensionering ging
hij zich interesseren voor het
oude trammateriaal van de RET.
Bij de stichting RoMeO ging hij
‘werken’ als tramconducteur en
passagiersvoorlichter. Tienduizenden mensen (toeristen én
Rotterdammers) hebben hem
zien staan bij het begin/eindpunt

van museumtram lijn 10 bij
het Centraal Station of op het
Willemsplein. Van zijn hand verschenen enkele boekwerkjes met
veel onbekend fotomateriaal over
trams van de RET (met name de
vierassers), maar ook enkele boeken over schepen en onderdelen
van de Koninklijke Marine.
Tijdens de oorlog in Korea
(1950) had hij zich bij de Marine
aangemeld en werd niet veel
later in dit stukje wereld ingezet,
om ‘de vrijheid te dienen’. Hij
vertelde weinig, zeg maar niets,
over die periode. Maar ’t heeft
Chris Mark wel gemaakt tot de
man, die op 6 augustus 2006 op
75-jarige leeftijd afscheid van
deze wereld nam.
De door hem niet gewenste
crematiedienst, werd door vele
vrienden van hem bezocht.
Invalidenparkeerkaart
Het is weer een maandje of wat
geleden, dat ik over het gebruik
van de invalidenparkeerkaart in
onze stad schreef. Dat artikel
leverde me een ofﬁciële aanklacht
wegens stalking, bedreiging en
vernieling op, maar de Rotterdamse politie laat nu niets meer
van zich horen. Ik denk dan, wat
een gewichtige lui zijn het in hun

surveillance-auto’s. Als ze echter
moeten nadenken, houdt het
politiewerk op.
Van wie ik enkele weken geleden
wel hoorde, was de voorlichter
van het Rotterdamse Parkeerbeheer: de heer Hendriks. Tijdens
een uiterst plezierig verlopen
telefoongesprek begreep ik, dat
het uitblijven van een eerdere
reactie op een groot misverstand
berustte.
De kernvraag van mij “Hoe gaat

de Rotterdamse parkeerwachter
met een invalidenparkeerkaart
om”, werd nu absoluut duidelijk
beantwoord. Er wordt ten aanzien
van het parkeren van invaliden in
Rotterdam niets meer gedoogd:
daar waar een automobilist voor
het parkeren van zijn auto moet
betalen, moet een houder van een
invalidenkaart dat ook. Uitzonderingen zijn natuurlijk de parkeerplaatsen, die door middel van het
bekende ‘rolstoelbord’ uitsluitend
bestemd zijn voor houders van
een invalidenkaart.
De heer Hendriks vertelde wel,
dat de gemeente Rotterdam
meedoet aan een serie gesprekken, die er toe moet leiden dat
er in Nederland een uniforme
regeling voor alle gemeenten gaat
gelden. Nog vóór het zomerreces
heeft de Tweede Kamer op zo’n
regeling aangedrongen, want hoe
moet een kaarthouder weten, dat
wat in gemeente A de gewoonste
zaak van de wereld is (namelijk
gratis parkeren), in gemeente B
tot een boete van 65 Euro leidt?
Ja, een Nederlander wordt geacht
de wet te kennen. Maar betekent
dit ook, dat we alle gemeentelijke
Algemene Politie Verordeningen
op ons (hersen)harde schijfje
moeten hebben?

Markten
Ook alweer in het verleden,
vertelde ik over de fruitsapmachine die ik had aangeschaft. Nu,
dat apparaat staat nog z’n werk te
doen en mixjes van peren, pruimen, appels, kiwi’s e.d. strelen
dagelijks m’n smaakpapillen.
Dat fruit koop ik veelal op de
markt op het Grote Visserijplein.
Deze week viel me ineens op,
dat de (fruit)handelaren veelal
van buitenlandse afkomst waren.
Vooral Turken en Marokkanen
probeerden mij naar hun kraam
te lokken, om de nodige kilootjes
‘gezond’ in te slaan.
’s Avonds thuis overdacht ik dit
en constateerde, dat het vroeger
op de markt in de Spanjaardstraat
toch wel anders was.
Ja, hallo: was dat wel zo? De
meest bekende fruitboer op het
eerste stukje van de markt, was
toch Japie? En Japie was een
echte Rotterdammer én Nederlander! Maar was Japie óók niet ‘de
Jood’?
Misschien moeten we het wijten
aan het feit, dat destijds ‘Japie’, maar ook al die Chinezen,
de ‘blauwen’ (mensen die uit
voormalig Indië kwamen) en
enkele Surinamers zich volledig
‘Hollands’ gedroegen. En missen
we die instelling niet bij onze ‘allochtonen’?
Buiten spelen
Als ik in mijn spionnetje kijk, zie
ik nog maar weinig kinderen echt
buiten spelen. Toen, weet u wel,
toen wij nog jeugdig en onbedorven waren, liepen we buiten met
hoepels. OK, die hoepels waren
een ﬁetswiel, waar de spaken
uitgehaald waren. Maar ’t was een
hoepel.
We sloegen tegen tollen, voetbalden met een papieren bal waar

door Aad van der Struijs

omheen tientallen elastiekjes
zaten en knikkerden in de goot
langs de blauwe stoep.
Dieﬁe-met-verlos speelde zich
af rond een lantaarnpaal, terwijl schuilee overal in de straat
gespeeld kon worden. Lijnlopertje was een geliefd spel in
de Watergeusstraat, dat eens
per 10-15 minuten werd onderbroken door de kreet: Kijk uit,
auuuuuuuuuuutooooooooo!
Bokspringen tegen de muur kostte
de eerste bok z’n rug en bussietrap vaak de ramen van de buren.
Gebeurde er echter iets in de
straat of directe omgeving dan
werd elk spel gelijk vergeten en
gingen we kijken. Dat gebeurde
niet alleen bij mij in de straat, dat
gebeurde overal. Toen dan ook
op 13 juli 1950 RET-bus W op

de kruising Eben-Haëzerstraat
– Utenhagestraat tegen een personenauto (dat heette in die tijd een
luxe auto) botste, was dit spekkie
voor het bekkie van de jeugd.
Eén politieman hield de jeugd in
bedwang; nieuwsgierig was men
echter wel!
Het spionnetje van deze keer
toonde weer de meest afwijkende
dingen. Maar wanneer je in de
50+-periode zit, ga je dan niet
steeds meer naar ‘toen’ kijken?
Bedenk echter wel: neem het
leven zoals het komt. Maak daar
dan het beste van, geniet er van
en koester het verleden!
Spionneur
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Charlois in vroeger tijden
Zaterdag 7 oktober wordt in Humanitas zorghuis Hannie Dekhuijzen aan de Carnissedreef
280 het fotoboek ´Charlois in vroeger tijden,
deel 6´ gepresenteerd.. Het eerste exemplaar
wordt overhandigd aan Aad Noordzij, oudbewoner van de Tarwebuurt.
Van 7 tot en met 13 oktober is er in zorghuis
Hannie Dekhuijzen tevens een fototentoonstelling van Oud-Charlois en Carnisse, waarbij
600 foto’s een beeld geven van onder meer de
Wolphaertsbocht, Doklaan, Sluisjesdijk, de

bouw van de Maastunnel, vliegveld Waalhaven, Zuidhoek, Pleinweg, Brielselaan, Dokhaven en de wijk Carnisse met vele buurtwinkels
en scholen. De tentoonstelling wordt zaterdag 7
oktober geopend. Op zondag is deze te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur en van 9 tot en
met 13 oktober van 10.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie bij Tinus en Bep de Does,
Korte Kromhout 50, 3075 DM Rotterdam,
010-4855318.

Tania Kross
opent Doelenseizoen
Donderdag 7 september opent de
Curaçaose mezzosopraan Tania
Kross het nieuwe seizoen in de
Doelen met een recital in de serie
‘Grote Liedzangers’.
De winnares van de Edison Publieksprijs Klassiek 2006, de zangeres die Angela Gheorghiu
deed vergeten toen ze haar tijdens het Edison
Gala van 2005 verving, zingt een gemêleerd,
veel te weinig ontgonnen, repertoire van Rusland tot Cuba en de Antillen.
Aan bewondering bij pers en publiek heeft Tania Kross geen gebrek. Voor zowel het ‘lichte’
als het ‘zware’ repertoire beschikt ze over
een ideale stem. Als operazangeres maakte ze
furore met Mozart-, Puccini en Verdi-rollen.
Liedrecitals gaf ze in de belangrijkste concertzalen ter wereld, van Parijs tot Athene, en van

Wenen tot (de Carnegie Hall!) in New York.
Op 10 en 17 september maakt Kross haar debuut bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest
tijdens het Gergiev Festival. Een paar dagen
eerder al brengt zij een prachtige doorsnee
van haar kunnen tijdens een Doelenrecital op
donderdag 7 september. Met liederen van o.a.
Tsjaikovski en Rachmaninov, maar ook van
Obradors, Guastavino en Oswin ‘Chin’ Behilia.
Begeleid door Ernst Munneke en Randall
Corsen. De serie Grote liedzangers kon niet
sprankelender beginnen.
Donderdag 7 september 2006, Jurriaanse Zaal,
20.15 uur
Concert- en congresgebouw de Doelen
Schouwburgplein 50, Rotterdam
€ 23 / € 21 (R’Pas/65+)
Kaarten 010-2171717 of www.dedoelen.nl

Oproepjes
Gezocht
Onlangs overleed mijn vader op 101-jarige
leeftijd. Hij was in hart en nieren Rotterdammer
en daarom wilde ik hem op de begrafenisplechtigheid eren met het lied of het gedicht ‘Er is een
Rotterdammer dood gegaan’. Tot mijn verbazing
kon ik nergens de tekst vinden en ook de begrafenisondernemer kon er niet voor zorgen. Nu vraag
ik mij af of er iemand is die dit lied of gedicht (ik
weet niet precies wat het is) kent en mij de tekst
ervan kan bezorgen.
J.D. Mulder, Van Renesseborch 54
3341 RD Hendrik Ido Ambacht
Telnr: 078-6814780
------------------------------------------------------Pniëlschool
Marijke van Galen, Hans Drent en Aafke Kannegieter organiseren 14 oktober 2006 een reünie
voor hun klasgenoten van de Pniëlschool. De
reünie wordt gehouden in ‘De Jachthut’ aan de
Kromme Zandweg 102 in Rotterdam Charlois
en duurt van 16.30 tot 23.30 uur. De meeste
klasgenoten hebben we gevonden, maar er
ontbreken er ook nog enkele. Heb jij bij ons in de
klas gezeten en interesse voor de reünie? Bel dan
0416-344489, 0180-617703 of 078-6195030 of
mail: marijkespronk@zonnet.nl of drentoptiek@
hotmail.com
------------------------------------------------------Geachte redactie,
Wat een verrassing, toen ik de Oud Rotterdammer no.15 van 25 juli ontving: de foto’s van
de West-Kruiskade waar ik vlakbij, in de Korte
Bajonetstraat, in 1915 geboren ben. Ik ben in
de Tiendstraat op de kleuterschool geweest bij
mevrouw Vermeer, had daar vriendinnetjes zoals
Sjaantje Maaten van de Middellandstraat en Corrie van der Knaap uit de Zijdewindstraat. Ik ging in
de Aleidisstraat op de meisjesschool van juffrouw
Van de Blink. In de 6e klas kregen we ’s morgens
zwemles in de Koushaven, daar heb ik ook over
gelezen in uw blad en dan komt dat allemaal weer
boven. Mevrouw Braun, of ma Braun, de moeder
van de beroemde zwemster zus Braun, gaf die
lessen. Later ging ik naar de driejarige HBS in de
Kortenaarstraat. We gingen tijdens de gymlessen
zwemmen in de Schiedamsesingel, daar net om
de hoek.
Na de HBS ging ik naar de Kweekschool aan de

Veemarkt, waar Aug. Reitsma directeur was. Het
was een heel goede opleiding, maar toen ik in
1934 slaagde was er geen baan voor ons, te veel
leerkrachten. Je werd kwekeling met akte op een
school, deed daar allerlei dingen met de andere
leerkrachten, maar verdiende geen cent.
Ik ben toen gaan varen op een kustvaarder als
onderwijzeres voor de kinderen van de kapitein.
We voeren op de Noordzee en de Oostzee, zagen
en beleefden veel en ik heb er nu nog wel eens
heimwee naar. Het verhaal van de Wilgenborgh
komt me ook bekend voor, mijn moeder heeft
daar gewoond. En dan dat stukje over poesiealbums. Ik heb de mijne ook nog. Wat zou er van
deze vriendinnen geworden zijn, zoals de zusjes
v.d. Bos, Anna Hollaar, Riek van der Kaaden en
Nelly Felix? Als onderwijzeres heb ik op vele
scholen gewerkt en honderden kinderen leren
lezen, rekenen en schrijven. Van 1955 tot 1980
heb ik gewerkt op de Bieënkorfschool aan de
Wollefoppenstraat. Zouden er nog oud-leerlingen
zijn die zich mij nog herinneren? Wij waren toen
de eerste school die kinderen van gastarbeiders
hadden. In mijn laatste klas zaten 15 kinderen
van 7 verschillende nationaliteiten. Ik heb er heel
goede herinneringen aan.
M.J. Sacré-van de Bunt
e-mail: sacre@zeelandnet.nl
telefoon: 0111 - 651927
-----------------------------------------------------Gezocht
Ik ben Johannes van Zijl, 90 jaar, en woonachtig in Schiebroek. In 40-45 was ik bij
de strijdkrachten en we oefenden in een
gymnastieklokaal in de Tamboerstraat tijdens
de bezetting.(verzetskruis ontvangen). Na de
oorlog ben ik bij de bewaking ingedeeld. Ik ben
nieuwsgierig of iemand mij kan helpen.
Kan iemand zich nog herinneren een mooi
meisje uit de Tamboerstraat. Zij woonde in een
van de benedenwoningen naast de poort van
de Daltonschool en zat toen in de 5de klas HBS.
Hoe ze heette ben ik vergeten.
Maar ik zou het fijn vinden als iemand die haar
gekend heeft, kan vertellen hoe het met haar
leven gegaan is.
Johannes van Zijl
Schiehoven -Wilgenplas, Hamakerstraat 77
3052 JA Rotterdam
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ﬂats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.
Rotterdam
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
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
Konmar
Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
Archiefwinkel
Coolsingel
VVV-winkel Rotterdam
Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
Kipstraat 20
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
Rotterdam Store
Spaanse Poort 26

Schoenmakerij Agterberg
Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol
Kouwenoord 73
Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
Middenbaan Noord 47
Kantoorboekhandel Voskamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij
In de Fuik
I.M.A. Carwash
Nieuwe Langeweg 45
Pernis
Wijksecretarie Pernis
Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
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
Oostvoorne
Albert Heijn
Stationsweg
Edah
Stationsweg
Infolantoor Kruininger Gors
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
Konmar Superstore
Sterrenhof 18
Super de Boer
Hadewychplaats 32
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
Maassluis
Bibliotheek Maassluis
Uiverlaan 18
Konmar
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

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
Nachtegaalstraat 8
Edah
WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
WC De Korf
Spar
Stad en Landschap
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
MCD
Forel 2E
C1000
Konmar
WC De Struytse Hoeck
Spar
Oudenhoorn

Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
Reigerhof
Coöp Wim Bos
Kerklaan
Plus Dorrestein
Dorrestein

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
Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoge Kade 52
Bruna
HI Ambacht
WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34

Barendrechtcentrum
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan
BarendrechtCarnisselande
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

De Oud
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Je bent nooit te
oud om te leren
De Rotterdamse Volksuniversiteit biedt
een scala aan cursussen, die zeker voor
vijftigplussers interessant zijn. Er zijn
cursussen op het gebied van koken,
creativiteit, kunst&cultuur en talen,
die zowel overdag als ‘s avonds worden
gegeven.
Mensen ouder dan 65 krijgen een korting van
10% op de prijs van de cursussen die in de avond
plaatsvinden en 15% korting op de cursussen die
overdag plaatsvinden.
Een greep uit het cursusaanbod:
O Geheugentraining: Een slecht geheugen is
lastig. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor
uw omgeving. Toch is uw geheugen veel beter
dan u denkt. Het is daarom beter te spreken van
een ongetraind geheugen. U kunt uw geheugen
zelf weer in conditie brengen. En dat is een
stuk eenvoudiger dan het lijkt. De cursus is
zeer geschikt voor vijftigplussers die zelfstandig wonen. De leeftijdsgrens is niet gesteld
omdat alleen ouderen last zouden hebben van
vergeetachtigheid, maar omdat de cursus is
aangepast aan de leermogelijkheden en de belangstelling van ouderen. De lesstof bevat drie
overzichtelijke onderdelen: een deel theorie,
een aantal praktische oefeningen en wekelijks
terugkerende thuisopdrachten.
10 lessen van 1,5 uur
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TANTE POST(bus)
Hillegersbergs volkslied
Mevrouw L.C .Van den Bos-Onderdelinden las
in De Oud Rotterdammer van dinsdag 8 augustus het ingezonden stuk van Mevrouw L.van
Spronsen-Vos, die vroeg naar het volkslied van
Hillegersberg. Dat ging als volgt.

Robijnstraat
Wat een verrassing in De Oud-Rotterdammer
een stuk over de Robijnstraat te lezen. Ik heb
van 1930 tot 1955 in deze straat (tot 1941
Staringstraat) gewoond.
In de meidagen van 1940 haalden wij bronwater bij de boeren op de Achterweg (nu Erasmussingel) voor de bewoners van de straat. Wij
staken met een kano de singel over, wat nog
wel eens een nat pak opleverde.
De Zonnebloemstraat was in die jaren aan de
kant van Allan nog niet bebouwd. Op de braakliggende grond waren wat volkstuinen. In mijn
tijd reed er nog geen tram op de Kleiweg. Ik
ging op school in de Hillegondastraat, voorbij
de Straatweg en iedere dag liepen wij twee
keer heen en weer naar school.
Ik speelde onder meer met Freek en Jaap van
der Merwe, Wim Ottevanger, Rinus Verbeek en
Jan van Dijk.
Oscar de Pauw
Willem Landréplein 37, 3122 TM Schiedam
--------------------------------------------------Vogeltje
De trambestuurder met een vogeltje onder zijn
pet was mijn oom, Henk Groen. Hij had een
elastiekje om de knoopjes van zijn pet gedaan
en als hij zijn wenkbrauwen fronste, ging de
pet dansen. Als de kinderen vroegen of ze hem
mochten zien, zei hij ´dat kan niet, dan vliegt
hij weg´ en daar namen de kinderen genoegen
mee.
J. Paauwe

O Fotograﬁe, digitaal voor senioren:

12 lessen van 2 uur
O Senioren en computers:

Deze cursus is bedoeld voor mensen die op
beginnersniveau kennis willen maken met een
Personal Computer (PC). Bij elke les komt
een deel theorie aan de orde waarin wordt
ingegaan op het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de
computer. Voor een groot deel zijn de lessen
praktisch van aard, zodat de deelnemers in hun
eigen tempo de computer kunnen bestuderen.
6 lessen van 2,5 uur
O Basiscursus koken 55+ voor mannen:

Deze cursus is bedoeld voor mannen, die zich
nooit veel bezig gehouden hebben met koken,
maar toch graag wat eenvoudige gerechten
willen leren maken. We gaan aan de slag met
niet te ingewikkelde gerechten en basistechnieken. U zult nog versteld staan van uw
eigen culinaire prestaties. Iedereen kan koken!
Natuurlijk eindigen we de middag met gezellig
samen tafelen.
4 lessen van 2,5 uur
Deze cursussen worden allemaal overdag gegeven. Voor het complete aanbod van cursussen,
workshops en lezingen verwijs ik u naar onze
website: www.volksuniversiteit.nl/rotterdam

Toen Hillegond, een reuzenmaagd,
van Hollands duin en strand.
onschuldig werd van huis gejaagd,
nam zij een schort vol zand.
Zij zocht een plaats voor ’t souvenier
van haar dierbaar grond.
En ’t lieve meisje stichtte hier (2x)
de berg van Hillegond.(2x)
Maar treurend op de heuveltop
Blonk in haar oog een traan.
Toen hief zich Rotte’s stroomgod op
Met al haar leed begaan.
“Wees welkom”, sprak hij “schone maagd,
waartoe zo droef geschreid?
De naam die deze heuvel draagt (2x)
zal klinken wijd en zijd.”
Wat Rotte’s stroomgod heeft voorspeld.
’t is alles zo geschied.
Wie kent in Schielands grazig veld
Het vriend’lijk bergje niet?
Langs veld en spieg’lend meer
de wand’laar tot u opgegaan.
Zingt Hillegond ter eer. (2x)
Zingt Hilgersberg ter eer.(2x)

Puzzel mee en win !!!
Van vakantie was in de laatste De Oud-Rotterdammer weinig te merken. Nooit eerder
ontving de redactie zoveel oplossingen op de puzzel als deze keer. Opvallend was dat veel
inzenders ditmaal al snel dachten de juiste oplossing te weten, waardoor er veel inzendingen binnen kwamen met de oplossing ‘Rotterdammer ben je tot je laatste snik’. Dat was
onjuist, want de goede oplossing was ‘Rotterdammer ben je tot De laatste snik’.
Gelukkig waren er genoeg inzenders die dit wel goed hadden, zodat we uit de honderden
goede oplossingen weer gemakkelijk tien inzenders konden loten die de cd Café Rotterdam thuis gestuurd krijgen. De winnaars zijn:
J. Heijmans, Brielle
R. Mourus, Rotterdam
A.S. ten Kate-van Eekelen, ’s Gravenzande C.v. Dijk, Maassluis
Mevr. Visser, Ridderkerk
N. van der Meulen, Geervliet
Mw. Giesbers, Burgh Haamstede
G .Bal-de Koning, Schiedam
H.E.M. Heemskerk, Krimpen a/d IJssel
W. Wentink, Vlaardingen
Horizontaal
1. houten blaasinstrument; 7. gewetensknaging (berouw); 13. Europeaan; 14. eenvoudig
(armoedig); 16. Deutscher Industrie Norm (afk.); 17. ontoegankelijk woud; 20. God van de
zee; 21. gewichtsheffersattribuut; 23. grap (bak); 24. jongensnaam; 26. deel van boom;
28. griezelig; 29. jongen werpen (van schapen en varkens); 31. koninklijke landmacht
(afk.); 33. anno mundi (afk.); 34. (snij)wond; 35. haarkrul; 37. vraatzuchtige roofvis; 40.
gewicht; 41. persoonlijk voornaamwoord; 43. alsmede; 45. halsboord; 46. trans Europa
express (afk.); 47. lidwoord; 48. zwemvogel; 50. loco-burgemeester (afk.); 52. vrijdag
(afk.); 53. weg met bomen; 55. tegenover (afk.); 56. attribuut bij het roeien; 57. reverendus
dominus (afk.); 58. oud Nederlands betaalmiddel; 60. motorschip (afk.); 61. vogel; 62.
part; 64. aluminium (scheik. afk.); 65. ivoor; 67. familielid; 69. ontkenning; 71. muzieknoot; 72. deel van schip; 73. laan; 75. Europese economische gemeenschap (afk.); 77.
melkklier; 79. paardenslee; 80. en anderen (afk.); 82. wrede keizer; 84. wreed (hard); 85.
rijstbrandewijn; 87. verdriet; 89. grappenmaker; 90. leerling van een havo; 92. wereldtaal;
94. grote oorlogsvloot; 96. Engels bier; 97. deel van voet; 99. bejaard; 100. groot dikhuidig
zoogdier; 101. wilde geit (gems).
Verticaal
1. muziekgezelschap (fanfare); 2. plooi of groef in de huid; 3. koeienmaag; 4. op het
genoemde of bedoelde; 5. bevroren water; 6. alcoholische drank; 7. bewust verlangen naar
een bepaalde zaak; 8. regeringsreglement (afk.); 9. plaats in Noord-Holland; 10. schreeuw
(kreet); 11. hevig (innig); 12. een vloeistof achter in de keel in beweging houden; 15. uiting
van afkeer; 18. electrisch geladen metalen deeltje; 19. boomsoort; 21. vleessoort; 22. een
zekere; 25. boomsoort; 27. deel van boom; 30. gebrek (behoefte); 32. gunstige gang van
zaken; 34. vlug (rap); 36. boksterm (afk.); 38. Nederlands kampioenschap (afk.); 39. oude
lengtemaat; 40. oriënt express (afk.); 42. kookgerei; 44. soort schoeisel; 46. oogvocht;
47. zuidvrucht; 49. kloosterzuster; 51. kleine vrucht; 52. beroep (ambacht); 54. vlaktemaat; 58. aan een mantel bevestigde puntvormige hoofdkap; 59. kwetsbaar (broos); 62.
Europeaan; 63. assistent in het laboratorium; 66. maanstand (afk.); 67. ondernemingsraad
(afk.); 68. mobiele eenheid (afk.); 70. rivier in Friesland; 72. pin waarmee platen worden
bevestigd; 73. spoedig; 74. sprookjesfiguur; 76. vergevensgezindheid (vergiffenis); 78.
Ierse verzetsorganisatie (afk.); 79. artikel (afk.); 81. american economic association (afk.);
83. wiel; 85. deel van kachel; 86. klein nog jong mens; 87. jongensnaam; 88. lekkernij; 91.
boomsoort; 93. int. autokenteken Denemarken; 95. insekt; 97. erbium (scheik. afk.); 98.
laatstleden (afk.).

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij
weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens 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 DONDERDAG 31 AUGUSTUS 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.
De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele fraaie
prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing. Deze keer
maken opnieuw tien mensen kans op een prachtige dubbel-CD
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met tientallen nummers van Rotterdamse
artiesten, Café Rotterdam genaamd, waarin
ook nog fraaie foto’s van oud-Rotterdam
zijn te bewonderen.
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De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Speciaal voor de lezers van

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en de nieuwste
ontwikkelingen.
Humanitas kent heel 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 dingen die wél mogelijk zijn.
Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Humanitas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants,
de fysiotherapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum,
de wandschilderingen of heeft u een andere vraag?
Bel André: 010 - 461 53 47.
Met één druk op de knop uw veiligheid verhogen?
Met één druk op de knop schakelt de Servicecentrale
de hulp in die u verlangt!
Ouderen zijn soms bezorgd
over hun veiligheid, want
ouder worden gaat ook
gepaard met gezondheidsproblemen. Kleine en soms
plotseling grote. Ieder moment van de dag kan dit
zich voordoen. Hoe regelt
u dan hulp? Als er iets gebeurt, overdag, ’s avonds of
’s nachts, wie alarmeert uw
kinderen, de mantelzorger,
112 of de verzorgster die al
bij u langs komt?
Humanitas biedt met de
Servicecentrale een dienstverlening die 24 uur per etmaal, 7 dagen per week,
professionele hulp biedt.

Aan de Varnasingel (Oosterflank) wachten prachtige tweekamerappartementen op u. Met een uitstekend restaurant,
Stichting Humanitas
een mooie tuin met terras, een fysiotherapeut en alle zorg,
Achillesstraat 290
tot en met verpleeghuiszorg, die u eventueel nodig heeft.
3054
RL Rotterdam
Prijs: gerenoveerd
ca. € 135.000,- k.k.
Postbus 37137
Ongerenoveerd:
3005 LC Rotterdam
ca. € 125.000,- k.k.
Complex De Oosterwiek
Telefoon: 010 - 461 51 00
Restaurant De Bezige Bij
Fax: 010 - 418 64 64
Inlichtingen bij NVMEmail: info@humanitas-rt.nl
makelaar Kok
Web: www.humanitas.nu
Oosterwiek 010 - 418 11 08
Huren kan ook, ca. € 670,- p.m., inclusief service en warmte.
Ook in de Prinsenwiek (Prins Alexander) met restaurant ‘De
Prins Pinguïn’ zijn nog huurwoningen beschikbaar.
De huurprijs is ca.
€ 640,- inclusief service en warmte.
In de Nancy
Humanitas heeft altijd plaats
Zeelenbergvoor ziekenverzorgenden en
flat in Charlois
verpleegkundigen
(met restaurant
(fulltime of parttime)
Telefoon
‘De Gevlekte
010 - 461 53 47
Prinsenwiek Giraf’) kunt u zelfs
al huren voor ca. € 430,-, eveneens inclusief!
Inlichtingen voor alle huurwoningen: PWS Team Humanitas
010 - 750 67 00.

De Servicecentrale zorgt ervoor dat de
hulpvraag
goed gecoördineerd wordt, zodat snel
adequaat hulp kan worden
geboden. De organisatie is
erop gericht dat de hulp binnen circa 20 minuten ter
plaatse is.
Heeft u interesse en wilt u
meer weten over de Humanitas Servicecentrale, bel ons
dan even op en we maken
een afspraak om te overlegNancy Zeelenbergflat
gen wat de Servicecentrale
voor u kan betekenen.
Gek op een echte beestenboel?
Telefoon: 010 - 443 61 00
Bij Humanitas zit je goed!

Kent u iemand met weinig gezellige dagen?
Daarvoor hebben wij de oplossing!
Overal in de samenleving kunt u ze tegenkomen: oudere
mensen die zich soms alleen voelen. Bijvoorbeeld omdat
ze weinig aanspraak hebben omdat hun sociale netwerk is
aangetast of omdat ze moeilijk de deur uit kunnen.
Voor deze mensen kan Humanitas uitkomst bieden. De
dagopvang en -behandeling van Humanitas heeft een
gevarieerd aanbod van Gezelligheid kent geen tijd bij Humanitas
diensten en de medewerkers spelen in op individuele wensen.
Informatie:
Humanitas-Akropolis.
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 53 47

Niet naar een bejaarden- of verpleeghuis?
Dan hebben wij een goed alternatief!

Humanitas in uw huiskamer? Kijk Humanitas-TV!
Wekelijks zendt Humanitas een uniek programma uit
over wonen, werken en de ontwikkelingen bij Humanitas. Met o.a. reportages van activiteiten van binnen
en buiten de vestigingen. Elke donderdag van 19.00
- 19.30 uur; elke vrijdag (herhaling) van 11.00 - 11.30
uur. Stem af op kanaal 67+ op de kabel.

Wie bij Humanitas komt wonen, hoeft zijn huisdier niet naar het stikhok
te sturen. Onze bewoners nemen hun huisdieren gewoon
mee, zowel naar hun huis, het verpleeghuis als naar de restaurants. Wij stellen dat zelfs op prijs! Een huisdier geeft immers warmte, verhoogt het gevoel van eigenwaarde, is een
probaat middel tegen eenzaamheid en een dankbaar onderwerp
van gesprek. Komt men met een huisdier in Humanitas wonen, dan
maken wij, afhankelijk van de situatie,
afspraken over de verzorging. In sommige locaties zijn knuffeldieren aanwezig waarmee men kan wandelen of
knuffelen. Ook zijn er dierenweides en
‘losse’ dieren, als honden, katten, vogeltjes, papegaaien, vissen (goudvissen, koi’s), diverse knaagdieren enz.
Zelfs voor uw Siberische dwergpoema’s vinden we wel een plaatsje!

