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Recordopbrengst voor Dream Foundation
Het werd een fantastisch
feest in een bruisend Maasgebouw!!! Tot diep in de
nacht zongen, dansten en
klapten bijna tweeëneenhalfduizend mensen bijna
onafgebroken tijdens een
imposant Kuipgala ten bate
van de Dream Foundation.
John Schrederhof, voorzitter
van deze stichting, die de
liefste en, helaas, vaak ook
laatste wens van ernstig
zieke mensen tracht te
vervullen, kon aan het slot
van deze party een cheque
van maar liefst 111.111,11
euro in ontvangst nemen.
Een bedrag dat niet toevallig uit zoveel enen bestond;
dat had alles te maken met
de aanwezigheid van carnavalsvereniging de Boergoenzers die de New Yorksteppers, onder leiding van
organisator Joop van der
Hor, begeleidden bij de overhandiging van de cheque.
Voor De Oud-Rotterdammer had
het zinderende Kuipgala nog eens
een extra feestelijk tintje. In de
eigen Oud-Rotterdammer-zaal, in
brasserie De Cuyperij vierde uw
eigen krant het eenjarig bestaan en
het werd een verjaardagsfeest om
nooit te vergeten. Van tijd tot tijd
puilde de zaal bijna uit zijn voegen
door de enorme belangstelling voor

- Gerard Cox was een echte publiekstrekker in De Oud-Rotterdammer-zaal (foto Erwin Bakker) -

de vele puur Rotterdamse artiesten
die het publiek volop vermaakten.
Kees Korbijn bleek een voortreffelijke ijsbreker, waarop onze eigen
vaste columnist Gerard Cox de sfeer
al in het eerste uur naar een hoogtepunt voerde. De volgende artiesten
slaagden er moeiteloos in deze sfeer

- Oldtimer Kees Korbijn opende het Kuipgala in De Oud-Rotterdammer-zaal met enkele heerlijke
meezingers (foto Erwin Bakker) -

vast te houden. Gezamenlijk voerden ze in ijltempo, vrijwel zonder
onderbreking, een wervelende show
op. Presentatrice Rita Young praatte
de optredens vlot aan elkaar en
gaf zelf ook nog een paar heerlijke
nummers ten beste. Einar Been,
Jos Valster, Pierre van Duijl, Lou

- De voortreffelijke presentatrice Rita Young (r)
in gesprek met Wieteke van Dort alias Tante
Lien (foto Erwin Bakker) -

Prince, Tante Lien, Alberto da Moreno en nog vele anderen hielden
het publiek moeiteloos in hun greep
en bezorgden de mensen de avond
van hun leven.
De Oud-Rotterdammer had zich
geen mooier verjaardagsfeest kunnen wensen.

- Organisator Joop van der Hor kon trots zijn op
de 111.111,11 euro die voor de Dream Foundation werd ingezameld (foto Paul Hošek) -

- Rasmuzikant Jos Valster (met saxofoon) musiceerde met zijn vrienden (foto Erwin Bakker) -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Het vertrouwen van vijf generaties
Tel. 010 - 447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl

- Het darten in de Kuip trok veel publiek -

- Het was tot in de kleine uurtjes gezellig druk in De Oud-Rotterdammer-zaal (foto Erwin Bakker) -
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie,
Jammer dat uw redacteur geen schooljaar
heeft genoemd in zijn prachtig verhaal
over de Park Rozenburgschool. Tot en
met het schooljaar, dat eindigde op 31
augustus 1953, was er één school, de
Park Rozenburgschool. Vanaf 1 september 1953 is de Tweede Park Rozenburgschool gevormd. Deze school kreeg een
aantal lokalen in de Openbare School aan
de Gashouderstaat, in afwachting van
nieuwbouw aan de Gerdesiaweg.
Zelf heb ik van 1 september 1950 tot en
met 31 augustus 1953 doorgebracht op
de Park Rozenburgschool op de Oudedijk en van 1 september 1953 tot en met
31 augustus 1956 op de Tweede Park Rozenburgschool aan de Gashouderstraat.
De nieuwbouw van de school aan de
Gerdesiaweg was toen nog steeds niet
begonnen en ik zou ook niet weten wanneer hij begonnen is. Op de Oudedijk
was het hoofd van de School in mijn
tijd de heer Hogervorst. Hij woonde in
de Voorschoterlaan. Op de tweede Park
Rozenburgschool was het hoofd de heer
Busink, waarvan een zoon bij mij in de
klas zat.Wat betreft de genoemde leraren
weet ik van mijn zuster, die zowel de
lagere school als het voortgezet onderwijs op de Park Rozenburgschool heeft
gevolgd, dat men de heer Luijten een
nare man vond en de heer Verhaar inderdaad zeer geliefd was. Ook was er meen
ik een onderwijzer met de naam Mostert.
Tot zover mijn herinneringen aan de Park
Rozenburgschool een school die indertijd
zeer goed bekend stond en waar orde en
regel zeer goed werden toegepast
Arie Spek, Iepenlaan 51
3319 VD Dordrecht

Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).

Park Rozenburgschool

Geachte redactie,
Er komen allerlei herinneringen boven
als ik de artikelen in De Oud Rotterdammer lees. Zoals over Colosseum. Ineens
dacht ik aan de zondagochtenden of
waren het middagen in een bovenzaaltje,
waar Jacob Hamel een zangkoortje had.
Hij had in die tijd ook een koortje in
Hilversum en op de radio hoorde je dan
de liedjes, die wij ook leerden.
Ik was een jaar of 5, maar weet dat ik
heel graag zong en heb dat mijn hele
leven gedaan. Ook was ik op balletles
bij Jo Gutlich. Mijn moeder sjouwde me
overal naartoe en ik heb daardoor heel
wat leuke dingen gezien en beleefd. Wij
bezochten ook vaak de Harmonie, de
bios op Zuid. Ik heb daar heel veel ﬁlms
met Shirley Temple gezien. Onze oudste
dochter bracht me laatst een dvd met een
oude ﬁlm van haar. Enig om te bekijken
met mijn kleindochter, die het ook leuk
vond (ze is al 15)!
Ik ben nu 76 en woon al langer in
het noorden dan ik in Rotterdam heb
gewoond. Ik heb in Rotterdam op kleu-
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terschool, lagere school en Mulo gezeten
en ben later in de Graaf Florisstraat naar
de Huishoudschool geweest voor een
opleiding als huishoudkundige. Ik ben
in Rotterdam getrouwd en heb er mijn
kinderen op de wereld gebracht. Toen
onze jongste 1 jaar was zijn we verhuisd,
omdat we geen woning konden krijgen
in mijn eigen Rotterdam. Het was in
de jaren 60 en sindsdien leef ik in het
noorden. Het was heel erg wennen en
viel niet altijd mee. Maar waar je brood
is, is je vaderland, zei mijn man en hij
had daar een goede baan.
Onze kinderen gingen na de schooltijd
terug naar Rotterdam. Was dat mijn
reclame? Mijn man en ik wonen in een
dorp onder Groningen en zullen hier
blijven tot ons einde. Maar Rotterdam
vergeten we nooit!
Ans Hasselbach-de Boer
------------------------------------------------Geachte redactie,
Ik ben in de Waterloostraat geboren
(in Kralingen), heb in de oorlog op de
Crooswijksebocht gewoond en in de

Kouwaalstraat op de openbare school
gezeten. Ik was 23 toen we naar Schoonhoven verhuisden. Ik zou graag willen
weten of er mensen op de Crooswijksebocht wonen die mij nog kennen. Zelf
ken ik alleen nog de namen van Piet
Meertens en Simone Brokking.
Mijn naam is Wil van der Jagt Mijn
vader was Henk van der Jagt. Hij werkte
meer dan vijftig jaar bij het Rotterdams
Nieuwsblad. Ik herinner mij een naam
van een chauffeur die bij de krant
werkte, de heer Kiesemuller en zijn
dochter Miep. Met haar ben ik heel lang
bevriend geweest. Miep en haar moeder
zijn nog een keertje bij mij in Schoonhoven op bezoek geweest, maar we zijn
elkaar uit het oog verloren. Ik zou het erg
leuk vinden als ze reageert wanneer ze
dit leest. Al was het maar om weer even
oude herinneringen op te halen.
Carillonstraat 10, Schoonhoven
e-mail: wil.jagt@planet.nl
------------------------------------------------Boottram
De boottram is de Nieuw Amsterdam,
deze boottram reed op feestdagen, maar
ook wel eens op gewone dagen, door
de stad. Deze boottram heb ik diverse
malen van heel dichtbij gezien als hij
op de Randweg in de bocht stond. Deze
bocht was er om, als er bijvoorbeeld op
de Bree of Langegeer een ongeluk was
gebeurd, de tram te laten keren om terug
richting stad te gaan. In deze bocht bleef
de Nieuw Amsterdam dan wel eens een
poosje staan.
Aangezien ik bij deze bocht woonde,
was het een kleine moeite hem van dichtbij te bekijken en dat was hij ook waard.
Hij was bijzonder mooi nagemaakt naar

het beeld van de echte Nieuw Amsterdam.
De bewaarschool in de Zuidpolderstraat,
waar Juffrouw Stravers les gaf, heb ik
in 1941 ook bezocht. De Maranathakerk
is ook mijn doopkerk en tevens de kerk
waar ik in 1961 ben getrouwd. Op de
Hillevliet zat ik op de meisjesschool
Zonnegloren. Na mijn trouwen ben ik
verhuisd naar Ridderkerk, waar ik nog
steeds woon. De stad Rotterdam zegt
mij niet veel meer, maar de havens blijf
ik trouw.
L.Strootman-Brakel
------------------------------------------------Geachte redactie,
De boottram is gebouwd door het
personeel van de RET ter gelegenheid
van het 40-jarig regeringsjubileum in
1938 van koningin Wilhelmina. De
feesten, in de eerste week van september,
werden verstoord door het overlijden van
burgemeester Mr. P. Drooglever-Fortuyn
(69 jr).
De boot is gebouwd op een schaal van
1 op 18 in de centrale werkplaats van de
RET. Het is niet de Willem Ruys, want
deze voer bij de Rotterdamse Lloyd,
maar een schaalmodel van een van de
beroemdste schepen die in onze havenstad gebouwd zijn, de Nieuw Amsterdam
van de Holland Amerika Lijn (HAL), die
in de oorlog vele vaarten over de zeeën
maakte toen hij niet in Rotterdam kon
komen en daarna zeer veel emigranten
naar Amerika bracht. Het moet veel bewondering afgedwongen hebben, vooral
’s avonds, als in het werkstuk honderden
lichtjes werden ontstoken.
L.H.Andriessen, Gerdesiaweg 551,
3061 RX Rotterdam

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.

v.d. WATERING
MEUBELSTOFFEERDERIJ
Evertsenstraat 7 - 2901 AK Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 458 13 69

GESPECIALISEERD IN:
- Herstoffering en reparatie

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

van LEER - STOF - ANTIEK
- Tevens voor boten en caravans
- Gratis ophalen en brengen
van uw meubelstuk
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Koningin Wilhelmina Kweekschool
Op 26 augustus 2006 hadden wij in Schaarsbergen de
elfde reünie van klasgenoten van de Koningin Wilhelmina
Kweekschool, indertijd gevestigd aan het Haringvliet te
Rotterdam. De eerste reünie van onze klas was in 1979.
De laatste vijf reünies hebben wij om de twee jaar gehouden. Wij kennen elkaar dus meer dan 60 jaar. Alle meisjes
van de klas leven nog, drie jongens zijn overleden. Nu zijn
wij rond de 78 jaar oud, keurig in het pak, toen jongelui
in versleten en te kleine kleren. Nu alles wat ons hartje
begeert, toen honger en ontbering in een verwoeste stad.
Het eerste schooljaar was in de
hongerwinter: geen openbaar
vervoer, geen verwarming, dus
heel weinig les op school. Ook de
bombardementen op de havenkades
en de beruchte razzia’s op 10 en 11
november maakten schoolgaan vrijwel onmogelijk. Over het puin van
Rotterdam keken we vanuit de klas
op de klok van de Laurenskerk.
Wij moesten vaak examen doen.

Aan het eind van het derde
schooljaar: voor handwerken. In
januari 1948: examen godsdienst.
We moesten zelfs examen doen
in vertellen. In mei en juni het
grote onderwijsexamen, gevolgd
door examens voor gymnastiek en
handenarbeid.
Toen de oorlog voorbij was, werd
er naast de gewone lessen toch
weer aan ontspanning gedacht; een

- Reünie van 26 Aug. 2006 -

- Klassenfoto volgens traditie van de school bij het afscheid -

enkele keer theaterbezoek en er was
ook een gedichtenwedstrijd tussen
verschillende scholen. De verjaardag van directeur Mastenbroek
op 21 januari werd altijd groots
gevierd. Alle vier de klassen hadden
hun eigen inbreng met zelfgemaakte
liedjes, cabaret en toneelstukjes,
soms op een bepaald muziekstuk
zoals: De Perzische markt.
In drie zomervakanties hebben we
met de meisjes van de klas, met
twee begeleidsters, (voorgeschreven
door de schoolleiding!) gekampeerd

in Ede en Schoorl.
In 1947 is er een ﬁlm gemaakt
over het schoolleven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
de kweekschool. Daar speelden we
allemaal in mee. Kortgeleden was er
voor de TV nog een stukje uit deze
ﬁlm te zien, bij de opening van de
tentoonstelling “Onderwijs, vroeger
en nu”, in Rotterdam. Deze ﬁlm is
nu in het bezit van het Rotterdams
stadsarchief.
Vol ijver begonnen we onze baan in
het onderwijs. We kregen te maken

met grote klassen; na de geboortegolf soms tot 60 leerlingen.
Het was ﬁjn elkaar op deze reünie
weer te ontmoeten en herinneringen op te halen. Zelfs ontbrak het
enthousiasme niet om uit te kijken
naar een volgende reünie bij leven
en welzijn!
J.Speelman-Poot en J.Stok
Muntgaarde 5, 2803 RN Gouda.
Tel: 0182-572757
e-mail: h.speelman@planet.nl

CCtje Wim Kan (slot)
Wanneer je in de kranten leest
’t is op Soestdijk weer druk geweest,
men schat de massa op een kwart miljoen,
denkt u dan nooit: Wie zijn dat nou?
Wie gaan daar staan voor dag en dauw?
Wie krijg je nou zo gek om dat te doen?
Dan moet ik eerlijk zeggen tot mijn schrik:
Ik! Ik! Ik!
Ik vertolk, ik vertolk
De gevoelens van het volk
Met m’n vlaggetje, m’n hoedje en m’n toeter
Ik sta uren te verlangen
Om een glimp op te vangen
Met m’n vlaggetje, m’n hoedje en m’n toeter
Oranje boven! Oranje boven!
Leve de koningin…

c foto burosolo.nl

………
Ik vertolk, ik vertolk
De gevoelens van het volk
Met m’n vlaggetje, m’n hoedje en m’n toeter
Gaan tot slot de hekken open,
Word ik onder de voet gelopen
Met m’n vlaggetje, m’n hoedje en m’n toeter!
Oranje boven! Oranje boven!
Leve de koningin…

Cox Column

Zo hou ik door de eeuwen heen
De vorstenhuizen op de been… enz. enz.

Fragmenten uit een beroemd liedje
van Kan, door zijn vrouw Corry Vonk
gebracht, die dan de zachte G van “gin”
in “koningin” ﬂink benadrukte. Kan’s
liedteksten waren briljant. Hij schrijft er
zelf over in zijn dagboek: “Een goed cabaretliedje moet helder zijn. Nergens mag
de rijmdwang opmerkelijk naar voren
komen. De rijm moet vaak een (van de
vele) verrassingen zijn, maar toch logisch
passen in het geheel. Het poëtische element moet echter, en dat maakt het zeer
moeilijk, gemengd zijn met die helderheid. Het schemerachtige van het gedicht
maakt een cabaretliedje vaak ongenietbaar.” Omstreeks 1970 ging ik eens naar
zijn voorstelling, ’s zomers in het Kurhauscabaret. Ik kwam, met mijn vrouw,
vroeg bij het theater, en Kan kwam net,
blozend van weelde in een trainingspak
van het strand. (Hij was gek op het spelen
met de branding, op de golfbrekers,
ging zielsgelukkig “zeiknat”weer naar
huis.) “Meneer Kan, goedenavond, wat
ziet u er goed uit”, zei ik naar waarheid.
“Meneer Cox, dank u wel, wat wilt u van
mij drinken”, zei hij met die typische
enthousiaste stem, en ik hoor het alsof het
gisteren was. In de voorstelling was ik op
de eerste rij gezet, en toen hij een grap
had gemaakt over het Den Haag van de

jaren dertig, en de zaal bulderde, keek hij
mij aan en zei terloops: “Ja, dat heb jij
nou niet mee gemaakt”. Ik was zo trots
als een pauw. In zijn conferences was hij
onnavolgbaar goed. Over de televisie zei
hij: “We moeten het pas doen als we iets
heel leuks weten”. Over Taptoe Delft:
“Ik mag het graag zien, dat nutteloze
gestap”. Over presidentskandidaat Kennedy: “Zijn vader heeft gezegd: Jongen,
als jij geen president van Amerika wordt,
koop ik een ander land voor je”. En toen
vlak voor zijn Oudejaarconference het
kabinet viel, en hij alles over moest doen:
“Als de kerstbomen staan, vallen de
kabinetten…”
Ik zou nog krantenlang over hem door
kunnen gaan.
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ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Schoonmaken
en restaureren
van schilderijen

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

Martine van der Plas
* 010

4611662

www.martinevanderplas.nl

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

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

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

Uw oude super 8-ﬁlmpjes of
videoband overgezet naar DVD
Bel voor inlichtingen 0626-834-840
of kijk op www.depcmonteur.nl

ERKEND AUTODEMONTAGEBEDRIJF

EEN AUTOWRAK?
BEL DAN:

Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

INTERIEURADVISEURS

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.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

uw wens, ons werk

Wilt u meer pensioen?
Dit kan met 30 minuten werken
achter uw computer per dag.

WWW.DEPOPULIER.COM

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

(24 u p/d)

www.asrelikwieën.nl

TUJCB

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

010 - 420 88 84

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

010 421 65 00
MEUBELSTOFFERDERS

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Dag en nacht
bereikbaar

de POPULIER

M

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.

vanaf 12 euri allin

0180 619 411

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.

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

Autobanden nieuw/gebruikt

Paul Bestebreurtje Barendrecht

Voor ons geen kunst!

LIGIER

X-TOO
MOBIEL
ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN

BANDje VERSTANDje
ook Smart, scOOter, oldtimer, caravan,
24u service/ afspraak, in/verk/ruil/huur.
Lek/tril/lawaai/reserve/wiel/eenlingspecialist

’n goed kunstgebit?

www.marketing-team.nl

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 21”
Welke plek moet ik De Oud Rotterdammer-lezer voorschotelen, zodat hij/zij met zijn handen in het haar zit? Zeker niet
een foto uit het Scheepvaartkwartier, want de oplossingen
van jongste bediendes, cargadoors in spé, echte of aankomende scheepvaartofficieren,
kantoorlopers, fietskoeriers,
passagiers in een overvolle lijn
5, broodjeseters, straatschoffies e.d. stroomden binnen.
Als er tussen de bijna 250 inzendingen twee of drie foute oplossingen
zaten, schat ik dat aantal hoog in!
Iedereen herkende de Scheepstimmermanslaan tussen de Westzeedijk
en de Van Vollenhovenstraat. Er
waren wel vragen, wat lijn 22 daar in
die straat deed (velen gaven zelf het
antwoord, door te schrijven dat lijn 5
in de spitsuren versterking kreeg van
alle tramlijnen in de stad), maar niemand zag dat het lijnnummer door
mij veranderd was in twee vraagtekens. Bij plaatsing van de foto in de
krant gingen die twee vraagtekens
op twee tweeën lijken.
Voor H.C. Knol (als hier niets
staat vermeld, woont de inzender
in Rotterdam) was de foto een
makkie: “Mijn jeugd bracht ik door
op en rond de Westzeedijk, waar
ik woonde. Het is leuk te melden,
dat de eerste honderd meter van de
Scheepstimmermanslaan bestraat
waren met rubber stenen. Dat was
goed voor het geluid, maar als het
regende was het daar spekglad.”
Mevrouw M.H. van den BergHartogsveld herkende rechts op de
hoek de woning van de, op jonge
leeftijd, overleden predikant Oberman. Deze dominee trad vaak als
gastheer op voor de bekende Zwitserse missionaris én organist Albert
Schweitzer, als deze een concert gaf
in de St. Laurenskerk.”
M.C. van Dijk roept de, niet op
de foto zichtbare, Zalmhaven in
herinnering: “Vanaf 1702 heeft de
Zalmhaven een doorvaart gekregen
naar de Leuvehaven. Tot aan het
dempen, ruim 10 jaar geleden, was
dit havenbekken ook een schuilplaats voor binnenschepen bij zwaar
weer. De schepen lagen daar redelijk
beschut. Bij de voorgenomen bouw
van de Erasmusbrug vormde de
Zalmhaven een obstakel en is toen
gedempt. We vinden op die locatie
nu de Gedempte Zalmhaven.”
Ook W.A. Wagenaar heeft heel
wat voetstappen in de laan liggen:

TOEN
“In 1942 ben ik in de Houtlaan
geboren, later ging ik op school in
de Eendrachtsstraat. Op de heenweg
was het doorlopen, maar terug naar
huis beleefde ik wel wat. Zoals op
het plankier in de Zalmhaven kijken
of de daar aanwezige vissers wat
gevangen hadden. Op een dag kreeg
ik een duw van een schipperskind
en verdween ik kopje onder in de
haven. Een visser trok me gelukkig
op tijd naar boven en op de kant;
vandaar dat ik nu deze brief kan
schrijven.”
J.F. Wijnands (Spijkenisse) denkt
bij belegde broodjes direct aan
de laan: “Ik werkte vaak aan het
Westelijk Handelsterrein aan de van
Vollenhovenstraat. Als we moesten
overwerken haalden we broodjes bij
van Nimwegen in de Scheepstimmermanslaan; heerlijk waren die.
Verder was er nog de uniformenzaak
van Jos Cohen, de oud-keeper van
Sparta.” (Die uniformenzaak ken ik
maar al te goed. Mijn ouders lieten
hun Leger des Heilsuniformen dáár
maken. Avds).
J.J. Jonker heeft me laten grinniken:
“Ik zag het meteen: de Scheepstimmermanslaan gezien in de richting
van Vollenhovenstraat. De tram rijdt
in de richting Westplein. Links van
de reclamezuil was de Zalmhaven,
daar lagen altijd sleepbootjes. ’s
Nachts lagen er vaak daklozen en
zwervers op die sleepbootjes, ’t was
lekker warm op de stoomketels.

Op de Zalmhaven woonde een wat
oudere vrouw, die op haar ‘ﬁets
met hulpmotor’ door Rotterdam
scheurde. Op haar 65ste verjaardag
wilde haar hele familie een speciaal
cadeau geven, maar een TV wilde
ze niet (haar ogen waren niet al te
best) en een radio was ook niet aan
haar besteed (haar gehoor liet het
behoorlijk afweten). Maar een brommer wilde ze wel!”
Tom Rorbergen (Capelle aan den
IJssel) gaat terug in de jaren ’30,
toen hij als 14-jarige door de laan
liep: “Ik bracht boodschappen vanuit
de winkel op de Gedempte Bierhaven naar het Zeemanshuis op de
Veerhaven. Ná 1940 is alles wel erg
veranderd.”
A.M. Zuidema (85 jaar!) is altijd té
verlegen geweest om een oplossing
in te zenden. Maar deze keer kon hij
z’n schrijfmachine niet stil houden.
Zijn vraag “Wat doet lijn 22 in de
Scheepstimmermanslaan“, is hierboven al beantwoord.
B. Val (ook uit Capelle a/d IJssel)
is teleurgesteld: “Bij de oplossing
rond de foto van de Uitweg heb
ik heel wat informatie gestuurd.
Niets is daarvan in de krant terug te
vinden. (Ik mag iedereen verzekeren, dat elke oplossing met bijlagen
aandachtig gelezen wordt. Helaas
ontbreekt de ruimte in deze krant om
alle inzendingen (verkort) weer te
geven. Als ik deze keer alleen maar
alle namen en woonplaatsen van de

NU
inzenders had willen vermelden, had
ik 1,5 pagina nodig gehad.) Links,
niet te zien, was een houthandel aan
de Zalmhaven.”
De 84-jarige M. Kluyver gaat vaak
nog op z’n scootmobiel naar de
plaats van de raadfoto’s. Zo ook
deze keer en in gedachten ging
Kluyver terug naar 1937, toen hij als
jongste bediende op het Vasteland
werkte: “Elke dag moest ik voor
personeelsleden boodschappen doen
en zodoende herinner ik me op de
Scheepstimmermanslaan een groenteboer, een melkboer, een slager, een
bakker en Schmidts Vishandel. Verder weet ik nog van Nimwegen, een
broodjeszaak. Het was toen gezellig
druk in de laan, maar die gezelligheid was er verleden week ook!”
Johannes van der Kooi (Norderstedt
– Duitsland) mijmert wat weg: “’t
Is de Scheepstimmermanslaan, alle
huizen staan er nog (de hemel zij
dank). De straat is nu ná de demping
van de Zalmhaven (waarom?) een
stuk breder geworden. Ik heb in de
laan de, door de Duitse bezetter opgezette, betonnen wal zien afbreken.
Maar ik zag ook de kerken op de
Westzeedijk verdwijnen. Wat er voor
deze godshuizen is teruggekeerd,
noem ik troosteloos!”.
Uit alle elektronische en schriftelijke
inzendingen haalden wij de oplossing van D. de Roode, Dawesweg
274, 3069 VM Rotterdam. Naar
hem gaat de Rotterdamse attentie.

Spelregels
Voor deze rubriek, maar ook voor
de andere door mij geredigeerde
artikelen, geldt een aantal huishoudelijke regels:
1. Stuur nooit originele foto’s aan
mijn adres. Ik ben fysiek niet in
staat, ‘even’ naar een brievenbus
te lopen om de zaak te retourneren;
2. Schrijf uw naam en adres óók
in de brief. Direct bij ontvangst
worden brieven en enveloppen
van elkaar gescheiden;
3. Als u een reactie verwacht,
vermeld dan even uw telefoonnummer. Mijn praten gaat me
beter af dan het schrijven;
4. Stel mij a.u.b. geen vragen
over abonnementen, exemplaren
van reeds verschenen Oud Rotterdammers of andere administratieve zaken. In het colofon
kunt u lezen waar u wél met uw
vragen moet zijn;
5. De Oud Rotterdammer levert
onder geen enkele voorwaarde
óf tegen welke prijs dan ook
originele afdrukken van de in
deze krant gepubliceerde foto’s.
Wel wil ik u graag naar adressen
verwijzen, waar uw vraag wel
gehonoreerd wordt.

Nieuwe opgave
Bij elke ‘Waar was dat nou-foto’ moet onze fotograaf Erwin Bakker
zoeken naar herkenbare elementen, die op de ‘nu-foto’ gezet kunnen
worden.
Dat is nu een stuk gemakkelijker voor hem, maar staat de weg van
toen nú nog zo in uw gedachten.
In de regenachtige achtergrond van de foto is in de loop van de (allerlaatste) jaren iets veranderd, maar verder ……………??
Juist, waar was dat nou, waar de tram nu is?
Oplossingen vóór 2 oktober 2006 per post zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
of via email naar
waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de gelukkige winnaar.
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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....

De Stichting “ Gezelliggezelschap” zoekt:

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

TAXI

Enthousiaste mensen,
die het leuk vinden om, tegen betaling,
op bezoek te gaan bij oudere mensen.

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

(Zie ook op de achterpagina van deze krant)

Meer informatie?
Bel: Humanitas

010-4615347
En vraag naar
Stichting Gezelliggezelschap.

.... 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

KNIP UIT, NEEM MEE !!
U laat uw auto uitsluitend behandelen door vakmensen, u rekent
op uitstekende service en nette behandeling. U wilt zowel voor
uw auto als voor het onderhoud niet teveel betalen. U kiest voor
Het Motorhuis!!
NEEM DEZE KNIPBON MEE BIJ UW
BEZOEK DAN ONTVANGT U TER
KENNISMAKING EEN PRAKTISCH
WINTERPAKKET ... GRATIS!!
(één pakket per bezoeker/klant, zolang de voorraad strekt)

Metaalhof 55 Rotterdam - Alexanderpolder
Tel.: 010 - 850 41 50, www.motorhuis.nl

090106

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
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Nieuwe droogreinigingstechniek voor matrassen

Hygiënisch slapen dankzij
revolutionaire MatrasCleaner
Heeft u er ooit bij stilgestaan waardoor steeds meer mensen kampen met astmatische
aandoeningen, hooikoorts, hoofdpijn, benauwdheid, tranende ogen en allergieën?
Deskundigen wijten dit aan de enorme stijging van het aantal huisstofmijten, bacteriën, virussen en sporen
in onze woningen en vooral slaapkamers. De MatrasCleaner biedt
een oplossing voor dit probleem en
bevrijdt uw matras in één klap van
alle huisstofmijt en verzekert u van
een hygiënische slaapomgeving.
Een mens brengt ongeveer een derde
deel van zijn leven door in bed. Het
is dus alleszins redelijk de hoogste
eisen te stellen aan de kwaliteit van
bed en matras. Domidion Cleaning
Services, MatrasCleaner-dealer voor
de regio Zuid-Holland, weet hoe
in de praktijk met matrassen wordt
omgegaan: “Dat je je dagelijks wast,
schone kleren aantrekt en je huis
poetst, is de normaalste zaak van
de wereld, maar aan de reiniging
van matrassen wordt helemaal niets

- Huisstofmijt -

gedaan. Toch is de matras de plek
waarin de meeste huisstofmijten
voorkomen. De kwaliteit van de
matrassen is de laatste jaren enorm
verbeterd, waardoor ze wel tien
tot vijftien jaar meegaan. Stel je
voor dat je je huis tien jaar niet zou
schoonmaken. Hoe zou het er dan
uitzien?”
Hygiëne
De aanwezigheid van huisstofmijten
wijst niet op een gebrek aan hygiëne.
Doordat moderne woningen beter
geïsoleerd en verwarmd zijn, wordt
het leefklimaat voor huisstofmijten,
bacteriën, virussen en sporen in bedden gunstiger.
Huisstofmijten zijn microscopisch
kleine spinachtige beestjes. Deze

beestjes zelf veroorzaken geen allergische reactie, hun uitwerpselen
wel. Deze ademt u in als stofdeeltjes
en dit kan allergische klachten veroorzaken. Het matras werkt als een
blaasbalg en laat de uitwerpselen in
mond, neus en ogen belanden.
MatrasCleaner
De MatrasCleaner produceert hoge
frequentie trillingen, waardoor de
uitwerpselen van het matras los
getrild en verpulverd worden. Een
vacuüm zuigsysteem zuigt alle vuildeeltjes vervolgens op. UV stralen
doden de huisstofmijten, bacteriën,
virussen en sporen. Deze sterilisatie
is geheel vrij van chemicaliën.
Wilt meer weten, zie de advertentie
elders in dit blad.

De pil steekt van wal

Schildklier
De schildklier is een orgaan dat je kunt beschouwen als
onze thermostaat. Werkt hij te hard, dan gaat de stofwisseling te snel, maar werkt die te langzaam dan gaat
alles te traag en worden we kouwelijk. De schildklier zit
in de hals voor de luchtpijp en bestaat uit twee kwabben. Er omheen zitten nog enkele kleinere kliertjes de
bijschildklieren die een rol spelen bij de kalkhuishouding.
Je zou bij iemand met een te
langzaam werkende schildklier
verwachten dat er klachten zijn van
moeheid, kouwelijkheid, moeilijke
stoelgang en bij vrouwen kunnen
dan nog menstruatiestoornissen
voorkomen, maar soms heeft men
alleen last van somberheid. Een
depressie.
Een depressie kan namelijk worden
veroorzaakt door een hypothyreoidie (te langzaam werkende
schildklier). Om dat te weten te
komen moet er bloedonderzoek
worden gedaan. We kijken dan of
de TSH (thyroid stimulating hormone) niet te hoog is. TSH is een
hormoon dat de schildklier aanzet
tot het vormen van schildklierhormoon. Een TSH-bepaling kost niet
veel en kan voorkomen dat iemand
met een depressie ten gevolge van
hypothyreoidie met antidepressiva
wordt behandeld. Mocht de TSH
een afwijkende waarde hebben dan
kan daarna alsnog het schildklier-

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’.
------------------------------------------------------Erf- en schenkingsrecht
------------------------------------------------------Wilsbeschikking
in brief vastleggen
Ik ben alleenstaand. Is het mogelijk om zelf een
brief op te stellen waarin ik al mijn bezittingen bij overlijden nalaat aan mijn zus? Is
dat als testament rechtsgeldig en wat moet er
eventueel beslist in staan? Ik maak liever geen
notariskosten.
Het is inderdaad mogelijk met een zogenoemd
codicil een deel van uw bezittingen (de boedel)
na te laten aan wie u wilt. Deze wilsbeschikking
moet wel eigenhandig geschreven zijn (mag
niet zijn getypt) en moet ook netjes gedateerd
en ondertekend worden. In een codicil kan een
beperkt aantal regelingen worden opgenomen
zonder dat een notariële akte noodzakelijk is.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een legaat van
duidelijk en afzonderlijk omschreven sieraden,
meubels en andere roerende goederen. Daarin
kan u ook uw wensen voor uw begrafenis of
crematie vastleggen. Echter uw geld en ander
vermogen, bijvoorbeeld uw huis, kunt u niet met
een codicil aan een ieder nalaten. Daarvoor komen de wettige erfgenamen in aanmerking. Als
uw zus niet de enige wettige erfgenaam is, dan
zult u voor het nalaten aan haar van uw geld een
testament moeten laten opmaken. Een codicil is
dus geen alternatief voor een testament. Het is
ook belangrijk dat u deze wilsbeschikking in een
brief op een belangrijke plaats in uw huis achterlaat, zodat degene die uw dood afhandelt deze
kan vinden. Ter zekerstelling dat er aan uw wil
wordt voldaan is het natuurlijk ook wel handig
dat degene u aan wie u een legaat wil toebedelen
op de hoogte stelt van uw codicil.

------------------------------------------------------Familierecht
------------------------------------------------------Nagaan of zus is gescheiden
Met een van onze zussen hebben we geen enkel
contact meer. We weten dat zij ooit is getrouwd
in gemeenschap van goederen. Ook met onze
ouders heeft ze vrijwel nooit enig contact. Omdat onze ouders een dagje ouder worden, willen
ze hun bezittingen testamentair vastleggen. Bij
hun keuzes – ze willen mijn ‘afstandelijke’ zus
niet onterven – is het misschien van belang te
weten of zij nog in gemeenschap van goederen
is getrouwd. Kunnen wij daarover navraag doen
in de gemeentelijke basisadministratie, want wij
weten wel waar ze woont?
Waarom zou u of uw ouders het haar zelf niet
vragen? U kunt alleen maar in de basisadministratie van de gemeente uw eigen gegevens
opvragen. Net zo goed als een huwelijk wordt
daarin ook een echtscheiding met een akte
aangetekend. Overigens hoeven uw ouders bij
het opmaken van hun testament niet per se te
weten of hun dochter nog is gehuwd. Het is
namelijk heel gebruikelijk dat in een testament
wordt vastgelegd dat een nalatenschap alleen
naar de eigen kinderen gaat en daarom niet in
de gemeenschappelijke huwelijksboedel komt.
Met deze zogenoemde anti-schoonzoon- of
anti-schoondochter-clausule kan worden
voorkomen dat aangetrouwd de helft van
een erfenis opstrijkt als er sprake is van een
scheiding.Uw ouders zouden per testament ook
kunnen beslissen dat deze dochter niet voor het
volle pond in hun nalatenschap meedeelt, maar
beperkt tot bijvoorbeeld het minimale kindsdeel
(legitieme portie).

------------------------------------------------------Fiscale zaken
------------------------------------------------------Ellende met teruggave
van Belastingdienst
Ik ben al meer dan een jaar bezig om 160 euro
van de belastingdienst terug te krijgen. Dat lukt
me niet! Ik word van het kastje naar de muur
gestuurd en ik heb al aardig wat kosten voor
telefoon en bezoek aan instanties moeten maken.
Ik heb alleen maar AOW, dus die 160 euro kan
ik heel goed gebruiken. Ik heb ook al de ombudsman geraadpleegd, maar die verwijst mij naar
de sociale advocatuur. Dat gaat me dan weer
geld of een eigen bijdrage kosten. Daar voel ik
niets meer voor. Het is voor mij ook allemaal te
ingewikkeld! Hoe kan ik snel die 160 euro, waar
ik meen recht op te hebben, krijgen?
Op de door u aangegeven teruggave van
160 euro heeft u alleen maar recht indien de
Belastingdienst aan de hand van uw aangifte u
een beschikking heeft gestuurd dat u dat geld
terugkrijgt. Als u die beschikking hebt gekregen,
dan is het ook niet zo moeilijk meer om uw
geld ‘te vorderen’. Meestal wordt het dan zelfs
automatisch naar de door u opgegeven bankrekening overgemaakt. Indien u geen aangifte
hebt gedaan of uw formulier is zoek geraakt,
dan kunt u alsnog (over 2004?) met een T-biljet
aangifte doen. We begrijpen dat u daarmee nogal
moeite heeft. We raden daarom aan dit te laten
doen door het bureau Fiscoop (010 2907307) in
Rotterdam. Die hanteert sociale tarieven en soms
hoeft u helemaal niks te betalen.

Wolter de Waard
huisarts

------------------------------------------------------Consumentenzaken
------------------------------------------------------Verhoging van 25 euro bij lage huur
Mijn huishuur is 126 euro. Per 1 juli is bij mij
de gewone huurverhoging ingegaan. Nu komt
de huisbaas met een telefoontje dat hij een fout
heeft gemaakt, want de nieuwe wet zegt ‘Huren
onder de 200 euro mogen met 25 euro verhoogd
worden’. Mag dat zomaar? Ik woon er al 37
jaar.
Aan huurders met een lage huurprijs mag dit
jaar inderdaad weer 25 euro huurverhoging
gevraagd worden. De verhuurder moet dan wel
aan twee voorwarden voldoen. Ten eerste moet
de huurprijs onder de 200 euro zitten.Ten tweede
moet het huurbedrag minder dan 50 procent
bedragen van wat maximaal redelijk gevraagd
mag worden. De maximaal redelijke huurprijs
wordt bepaald aan de hand van puntentelling van
de woning. Indien uw verhuurder 25 euro verhoging wil, moet hij er een puntentelling bijdoen
als onderbouwing van zijn voorstel. Heeft hij dit
niet gedaan, dan kunt u hem erop wijzen dat u
de huurverhoging niet wil betalen, omdat hij dat
niet heeft gedaan. Komt u er met de verhuurder
niet uit, dan kunt u de kwestie voorleggen aan
de huurcommissie in uw woonplaats. De huurcommissie is een door de overheid ingestelde
onafhankelijke organisatie die uitspraken doet
over de hoogte van de huurprijs. U moet dan
natuurlijk wel aantonen dat de verhuurder niet
aan de voorwaarden voldoet.
------------------------------------------------------Financiële kwesties
------------------------------------------------------Beslag leggen op deel van AOWuitkering
Kan er op een AOW-uitkering deurwaarders-

hormoon zelf worden bepaald.
Is dit te laag dan spreken we van
hypothyreoidie.
De behandeling bestaat uit het
toedienen van schildklierhormoon,
dat op recept verkrijgbaar is in
de vorm van tabletten. Hierdoor
ontstaat er weer een normale concentratie schildklierhormoon in het
bloed. Alle klachten die te wijten
waren aan de slechte werking van
de schildklier moeten dan verdwijnen, inclusief de depressie.
De meeste gevallen van depressie
hebben niets met de schildklier
te maken en vereisen een totaal
andere aanpak. Maar zeker als er
geen goede verklaring voor een
depressie is kan er ook worden
gevraagd naar moeheid, kouwelijkheid enz, gevolgd door een gericht
lichamelijk onderzoek en bepaling
van de TSH.

Hans
Roodenburg

beslag worden gelegd en tot welk bedrag? Ik
weet dat er in een bijstandsuitkering een deel
zit, dat bestemd is voor eventuele aﬂossing van
schulden. Wanneer op dit deel beslag wordt
gelegd, vind ik logisch. Maar hoe zit dat bij een
AOW-uitkering?
Als u na een veroordeling of een dwangbevel
nog niet betaalt, dan kan de schuldeiser de deurwaarder bijna alles wat van u is laten verkopen.
Uw spullen en/of uw eigen huis worden dan in
beslag genomen. Zolang het beslag geldt, mag
u niets met deze spullen doen. Doet u dat toch,
dan bent u strafbaar. De deurwaarder kan er
eveneens voor zorgen dat op uw loon of uitkering deels beslag wordt gelegd. Dat geldt dus
ook voor uw AOW. De deurwaarder kan tevens
verlangen dat de bank opgeeft hoeveel er op uw
rekening staat. Vervolgens kan hij eisen dat de
bank uw geld aan hem betaalt. U kunt dan niets
meer van deze rekening opnemen.
De deurwaarder kan niet uw hele loon of uitkering in beslag nemen. Hij moet eerst bekijken,
hoeveel u zou ontvangen als u een bijstandsuitkering (inclusief vakantiegeld) zou krijgen. Van
dit bedrag mag u 90 procent houden. Dit heet
‘de beslagvrije voet’. Alles wat u meer ontvangt
dan deze beslagvrije voet moet de werkgever
of de uitkerende instantie aan de deurwaarder
uitbetalen. Naarmate uw inkomen hoger is,
loopt dit dus ﬂink op.
Als u het niet eens bent met het beslag dat
is gelegd - er kunnen immers fouten worden
gemaakt - kunt u het beste naar een advocaat
gaan. Deze kan dan nagaan of hij iets aan het
gelegde beslag kan doen. Uw advocaat kan
bijvoorbeeld een kort geding aanspannen tegen
de schuldeiser.
(M.m.v. WetWegWijzer)
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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

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

BESTELBON
R Ogen als schoteltjes
R Mijn Looppad
R Onder de Trap
R Rob, Babyboomer
R Rotterdamse Stegen
R Mijn Vader die in de hemel is

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

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

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

R Waltzing the waves

16,95
14,00
15,00
13,95
14,95
16,95
12,95

R Opgegaan in Lucht
(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

12,95

Rotterdam met een knipoog

14,95
14,95
14,95
14,95

R Deel 1
R Deel 2
R Deel 3
R Obers per uur

CD’s
R CD Café Rotterdam
R CD Terug naar Rotterdam
R CD Waltzing the waves
R + Verzendkosten

12,95
17,50
19,95
3,95

Naam

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!

Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Email

www.lancar.nl
de goudsmid

Belastinghulp voor iedereen!
Voor een ontspannen behandeling aan voeten
en handen kunt U nu terecht op de

Anatole Franceplaats 330a

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

Rotterdam – Ommoord
Alwaar u onder het genot van
een kopje kofﬁe of thee in

Een sterfgeval is een klap.
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.

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

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl

Closetzitting met
bidet in één!
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....

- 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

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

‘Vanonce’
van Uw voetproblemen wordt verlost.
Tevens

- Paraffinepakkingen
- Ontspanningsvoetbad
Behandeling (ook ‘s-avonds)
alleen na telefonische afspraak
06 – 41256681
06 – 52641715
010 - 4208333

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P
Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
Rodenrijselaan 54 - 3037 XG - Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23
www.schoenmakerijagterberg.nl
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Zeventig jaar De Klerk
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Dinsdag 13 september herdacht dansacademie De Klerk de oprichting van de dansschool, 70 jaar geleden. Op 13 september 1936 opende Piet de Klerk zijn eerste dansschool aan de Sint Laurensstraat, maar moest alweer snel vanuit dit adres vertrekken.
In 1937 werd de Aert van Nesstraat de locatie van de nieuwe school. Deze situatie paste
helemaal in het uitgaansleven van de Rotterdammer, omdat deze school vlak naast de
schouwburg gelegen was. Hier heeft dansschool De Klerk tot het bombardement van mei
1940 menig Rotterdammer de eerste danspassen bijgebracht.
Het pand was na het bombardement
veranderd in een puinhoop en de
oprichter van de dansschool moest
op zoek naar een andere locatie om
de door de bezetter verboden danslessen te verzorgen. Tussen de vernielde panden aan de1e Weenastraat
(later Katshoek) werd een geschikte
ruimte gevonden, maar er mocht
in die jaren alleen naar muziek
worden geluisterd. De bezetter had
nog meer beperkingen opgelegd;
Engelstalige nummers werden op
straffe van sluiting verboden. Dat
waren de jaren dat Annie de Reuver
regelmatig op de dansschool te
horen was. Liedjes van eigen bodem
waren de specialiteit van de toen erg
populaire zangeres.
Familie
Na de oorlog werd dansen een
hausse en het leek wel of iedereen
ineens dansen wilde leren. Ook de
vrije dansavonden werden zeer druk
bezocht. Het was daarom niet meer
dan logisch dat de huidige eigenaar,
Bert de Klerk, zijn vader in de
zaak ging helpen. Tal van bekende
Nederlanders zijn bij dansschool De
Klerk de revue gepasseerd, zoals
André van Duin, die als bandparodist, regelmatig optrad.

In 1984 treedt met Colinda de derde
generatie De Klerk aan en net als
Bert de Klerk (tweede generatie)
moest er eerst van pa in de garderobe begonnen worden.
In 1988 vertrekt dansacademie
De Klerk naar de huidige locatie
Schiestraat, omdat er, door de bouw
van de spoorwegtunnel, op de Katshoek geen plaats meer was.
Succes
Als men de geschiedenis van deze
dansschool bekijkt, is het ophangen
van jassen en tassen een goede
basis voor het runnen van een succesvolle zaak. Dat dansacademie
De Klerk succesvol is, blijkt uit de
vele activiteiten in de afgelopen
70 jaar. Senioren in de Energiehal,
Rotterdam danst 1990, Rotterdam
shufﬂe, Weense Wals in de Wiener
Revue, rolstoeldansen en dansen
voor gehandicapten zijn daar enige
voorbeelden van. Op dit moment
maakt dansacademie De Klerk
een geweldige periode door. Het
tv-programma “Dancing with the
stars” heeft een nieuwe impuls
gegeven en menig Rotterdammer
weer tot dansen aangezet, maar ook
het seniorendansen is een geweldige
keus gebleken. Op de receptie van

Suijkerbuijk
Ik heb nog wel enkele herinneringen aan Janus Suijkerbuijk en andere bedrijfjes in de Waterloostraat.

- Op 13 september 1936 begon
Piet de Klerk samen met zijn
vrouw dansschool de Klerk -

13 september 2006 zijn vele herinneringen opgehaald door leden en
oud-leden en hebben alle bezoekers
aan den lijve ondervonden dat dansacademie De Klerk dan wel 70 jaar
bestaat, maar dat deze dansschool
nog bol staat van energie voor de
komende 70 jaar.

Tegenover Janus de waterstoker
woonden mijn opa en oma.
Opa runde met zijn zonen Joop
en Jan een voeg- en metselbedrijf. In het souterrain lag het
stellinghout opgeslagen en daar
lagen palen bij van wel twaalf
meter. Als ze op karwei gingen,
werden deze palen met zeer
veel moeite tussen de – toen
al - geparkeerde auto’s naar
buiten getrokken. Soms was het
gemakkelijker de langste palen
in te korten en dan gingen de
afgezaagde stukken naar Janus,
die ze goed kon gebruiken.
De vrouw van Janus was een
goedlachs mens, die de klanten
met plezier en overgave hielp.
Toen de waterstokerij (later de
kruidenier) ophield te bestaan,
werd dit pand ingericht door de
ﬁrma ‘All Fish’, een bedrijf dat
siervissen verkocht. Met mijn
vader heb ik mij daar vele uren
staan vergapen aan de prachtige
aquaria.
Achter het huis van mijn opa
was een speelplaats van de
rooms-katholieke school, waar
jongens en meisjes streng gescheiden speelden. Vol bewondering keek ik naar de broeders
die, in hun lange habijt, menig

doelpunt scoorden.
Naast de waterstokerij kwam
een pakhuis vrij, waar mijn opa
het lange stellinghout wat makkelijker kwijt kon. Daarnaast
zat Van Rossum, die Luxaﬂex
fabriceerde en daarna kwam de
reparatieafdeling van Joh. De
Heer, bekend van zijn orgels
en klavieren. Menig instrument
werd hier gestemd, maar soms
werden de gestemde instrumenten overstemd door de
snerpend scherpe geluiden van
gereedschapslijperij Van Duyl,
verderop in de straat.
Ook was er nog de groentewinkel van Jan Overgaag,
een aardige man, die door een
gebrek aan zijn kaken heel veel
kwijlde. Als jongetje dacht ik
dat dit door de zelf gemaakte
zuurkool kwam.
Overigens waren er tussen de
Polanenstraat en de Beneden
Oostzeedijk meer winkels, zoals bakker Arkenstein, kapper
Haak (later naar de Heyplaat)
en reformhuis Natuurleven.
Theo Trum

- Ook al in 1936 werden de dansavonden van dansschool de Klerk druk bezocht -

NISSAN MICRA TAKEAWAY SALE!
TOT % 2.400
VOORDEEL

NU KOPEN
=
NU RIJDEN

MICRA
TIJDELIJK
VANAF
% 9.995*

Tijdens de Takeaway Sale is de Micra wel heel aantrekkelijk. Neem nu
bijvoorbeeld de Micra ELLE. Die wordt geleverd zonder levertijd maar
wel met gratis airco, radio/CD-speler, ELLE accessoires en tijdelijk
` 1.000* voordeel. Dit bedrag kunt u besteden aan extra inruil, accessoires of korting. Zo kunt u Micra ELLE rijden vanaf ` 11.985*, of een
Micra Pure al vanaf ` 9.995*.

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

SHIFT_to one

*OMSCHREVEN ACTIE IS GELDIG BIJ AANKOOP VAN DE NIEUWE MICRA NA AFTREK VAN ` 1.000 OP DE CONSUMENTENADVIESPRIJS VOOR
ORDERS EN REGISTRATIES VAN 10 AUGUSTUS T/M 30 SEPTEMBER 2006. GRATIS RADIO-CD SPELER EN AIRCO OP VISIA-UITVOERINGEN,
GRATIS CLIMATE CONTROL OP ACENTA EN TEKNA VERSIES. CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL. BTW EN BPM EN EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. BRANDSTOFVERBRUIK MIN./MAX. (GECOMBINEERD) VERBRUIK: 4,5-6,8 L/100KM, RESPECTIEVELIJK
14,7-22,2 KM/LTR. CO2-UITSTOOT RESPECTIEVELIJK 119-183 G/KM. OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 80/1268/EEG. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. AANBIEDING IS GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFGEBEELDE VERSIE KAN AFWIJKEN VAN ACTIEUITVOERING.

Pagina 10

Dinsdag 19 september 2006

De BoedelZorgDrager
verhuist op maat
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Speciale BACK TO SCHOOL Aanbieding!!!
IT !!

NU of NOO

Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.
“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag.
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen? Daarnaast dragen wij
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veilinghuizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar
wordt leeggeruimd. ”

010 - 484 09 99

Dansen beleef je bij
Ook speciaal voor Senioren!
Stijldansen:
Ballroom en Zuid-Amerikaans voor Beginners en Gevorderden Extra dansmiddagen!

Kom naar ons Open Huis:
Donderdag 21 september 2006
van 14.00 - 16.00 uur

Bel: 010 - 404 82 00
www.dansschooldeklerk.nl
Schiestraat 16 -18 (bij Hofplein)

CAPITON

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

Wij maken uw auto
als nieuw van binnen
en van buiten
Showroom klaar!
vanaf

Schrijf nu in voor het nieuwe dansseizoen!

- Herstoffering - zitmeubelen
- Losse kussens + boot & caravan
- Reparatie & opvulling
- Eetkamerstoelen
- Nieuwe collectie meubelstoffen
& leder

Normale
prijs: € 599,=

Nu:

Pearl Buckplaats 27 (tegenover parkeerplaats C1000),
3069 BZ Rotterdam, Tel. 010-4559757

www.boedelzorgdrager.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

Avancer Madison

Uitgevoerd met:
- Stevig Alu frame, verende voorvork
- Stevige achterdrager voor schooltassen
- Trendy, sportief maar ook oerdegelijk
- 3 versnellingen met trommelremmen
- Naaf dynamo
- Aluminium velgen met dikke spaken
- Leverbaar in heren- en damesmodel in
diverse frame maten
- Speciale banden die tegen een stootje
kunnen

€ 49,95

Car Cleaning
SORGUN
Zwaanshals 203c
3036 KM Rotterdam
Tel. 06 - 53 11 40 77

“De Griffioen”
Gespecialiseerd in:
Reiniging, reparatie en renovatie van
schoorstenen en ventilatiekanalen.
Rooktest, camera-inspectie,
voeringen trekken, kappen plaatsen

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

Tel. 010-4046459

PERMANENT
DAG

KNIP
DAG

“HAK-KOENS”

• 24 uur Service.
• Ontstoppen en indien nodig vervangen van rioleringen en/of afvoeren.
• Ontruimen van woningen en/of bedrijfspanden, ook bij brandschade
( betaling in overleg met verzekeringsmaatschappij ).
• Bij wateroverlast zijn wij het geschikte adres voor het leegpompen
van uw kelder.
Tevens het speciale adres voor dakbedekking
en het ophogen van tuinpaden.
Telefoon/Fax: 010 - 2230857
Mobile
: 06 - 41692564 of 06 - 41692542

Schoonheidssalon

Agnes Binnendijk
*Depositaire Sans Soucis
- Algenpakking
- Gezichtsbehandeling
- Harsen
- Peeling
- Sportmassage

Michaëlﬂat
Gruttostraat 27 F, Rotterdam
Tel. 010-481 29 75
LID VAN DE ALG.NED
BOND VAN SCHOONHEIDSINSTITUTEN

EVENTUEEL OOK AAN HUIS

Biophotonen-Centrum

PWS heeft voor u
de sleutel!
Op verschillende lokaties in Rotterdam o.a. Ommoord,
Prinsenland en op de Kop van Zuid hebben wij regelmatig
gelijkvloerse appartementen met lift beschikbaaar.
De bruto huurprijzen zijn vanaf & 650,- per maand
(hier is geen huurtoeslag op mogelijk).

Uw gezondheid staat bij ons voorop

www.biophotonen-centrum.nl
Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis
Tel.: 0181-337254

DONDERDAG

KLEURINGS
DAG
(+GRATIS LOWLIGHT)

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

MEESTER

Ontruiming- en Ontstoppingsbedrijf

DE
DAGEN:
10% KORTING OPVOLGENDE
WOENSDAG

!

w
ok u
ns o ﬁets
bij o ﬁets en elig
t
n
u
d
U k brom voor zekeren
ver

Schoorsteentechniek
Rotterdam

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

DINSDAG

€ 419,=

VRIJDAG

FOHNEN,
WASSEN &
WATERGOLVEN

€ 15,-

Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES Rotterdam, tel. 010-4180414
Teldersweg 177, 3052 TG Rotterdam, tel. 010-4187246

Voor meer informatie belt u met PWS Rotterdam
Regiokantoor Prinsenlaan: (010) 750 67 00 vraagt u naar
Yvonne Jezuit of Peter van Leeuwen.
Deze maar ook andere woningen zijn
te vinden op www.pwsrotterdam.nl
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Weet je
je nog.....Faas
nog.....Faas Wilkes
Wilkes

Olé Faas

De oproep in De Oud-Rotterdammer om herinneringen aan Faas Wilkes in te sturen
naar de redactie heeft een groot aantal reacties opgeleverd.
Boekje
“Ik heb, gelukkig, Faas Wilkes nog
zien spelen in zijn laatste jaren bij
Xerxes. Mijn opa en oma woonden
in Blijdorp en daar moesten we elke
zaterdagmiddag naar toe. Ik had
geen zin heel de middag binnen te
zitten. Via het “witte bruggetje” over
de Schie liep ik dan iedere thuiswedstrijd naar het Xerxes-terein.
Dat was net over het spoor, waar
nu de ingang van het St. Franciscus
Gasthuis is.
Ik mocht daar helemaal niet komen
vanwege het spoor, maar ik liep
mee met al die mannen. Soms kon
ik naar binnen piepen, maar vaak
heb ik de wedstrijd door het hek
gezien of klom ik in een boom. Het
was altijd druk en hoewel Xerxes
een populaire club was, kwam ik er
veel later achter dat men vooral voor
Faas kwam. Ik heb ooit een boek
op de kop getikt over Faas Wilkes
over zijn carrière tot zijn terugkeer
bij Xerxes. Het boekje is geschreven
door Jan Liber en uitgegeven door
de Arbeiderspers in 1962.”
Ceez van Eijsden
Opvallend
Mijn herinneringen aan Wilkes
beginnen met een wedstrijd kort
na de oorlog, in 1945, tussen een
bijeengeraapt bondselftal tegen een
selectie van een Engels legerelftal,
gestationeerd in Duitsland. Ik las
een verslag hierover in het “Vrije
Volk”, (destijds de grootste krant
van Nederland). De Engelsen,
physiek veel sterker, wonnen deze
wedstrijd met ruim verschil. Slechts
één Nederlandse speler viel op, en
dat was Wilkes.
Ik zag hem voor het eerst spelen
in de Kuip. Xerxes tegen, naar
ik meen, ‘t Gooi, vermoedelijk
in 1946. Als ik me goed herinner
verkeerde ‘t Gooi in degradatiegevaar. In deze wedstrijd zag ik een
uitblinkende Wilkes, die met zijn
passeerbewegingen, snelheid en
vele schoten er tot kort voor tijd niet
in slaagde de keeper van ‘t Gooi
te passeren, maar het lukte Wilkes
toch nog de 1-0 op het scorebord te
brengen. Volgens mij ging de keeper
van ‘t Gooi huilend van het veld,
getroost door Wilkes.
Voor de goede orde, ik weet zeker
dat ik die wedstrijd gezien heb en
of het nu ‘t Gooi was of een andere
club doet niet ter zake. Er moeten
meer mensen van mijn leeftijd zijn,
die deze wedstrijd gezien hebben
en van wie dan ook zou ik gaarne
reacties ontvangen.
Wat mij irriteert is steeds weer de
vraag ‘Wie was de beste voetballer
ooit?’ Ik heb herinneren aan grote
spelers als Wilkes, Lenstra, Cruyff,

Bergkamp en niet te vergeten Kick
Smit uit Haarlem. Hem heb ik in
zijn nadagen zien spelen tegen Feyenoord in de Kuip en hij stal toen de
show met zijn weergaloze passes. In
de sportbladen werd toen vermeld
“Kick Smit for ever”.
A.Riper, Barendrecht
email:naardebos@hotmail.com

Politieagent
Veel oud-Xerxanen
kunnen vertellen over Faas
en z’n belevenissen. Ook ik! Zeker
moet vermeld worden dat hij door
zijn ‘pingelen’ (omdat ie zelden of
nooit de bal af gaf) de ‘terugtraprem’ van de voorhoede genoemd
werd. Met bewondering, overigens!
In 1944 was hij politieagent in Rotterdam, samen met enkele andere
Xerxanen (Coen Rijshouwer en
Herman de Koning) door toedoen
van een andere legendarische Xerxaan, commissaris Wim Lagendaal.
Daardoor waren deze jongens vrij
van razziagevaar.
Koos van Baarlen, Vlaardingen
Een gewoon mens
Ik werkte bij de Ringlever open
haardenfabriek in Delfshaven, toen
op een dag de heer Wilkes binnen stapte. We voerden een lang
gesprek, onder meer over zijn tijd
bij Valencia. Hij vertelde hoe hij nog
altijd koude rillingen kreeg als hij
dacht aan het moment dat het hele
stadion na een van zijn befaamde
dribbels als één man ‘Olé Faas’ riep.
Mijn jeugdvriend Jan Bastinck
speelde bij EDS en schepte altijd
op dat hij met Faas had gevoetbald.
Toen ik Faas vroeg of hij Jan kende,
antwoordde hij “Nou en of. Daar
heb ik wat mee afgevoetbald in mijn

jeugd op het Soetendaalseplein.”
Als Jan met zijn vrouw in de stad
liep te winkelen en Faas zag hem
voorbij komen, nodigde hij hem
altijd uit een bakkie te komen doen,
want Faas is altijd een gewoon mens
gebleven.
Ben van Schie, Rotterdam

Magistraal
“Mij staat nog altijd levendig voor
de geest hoe Faas Wilkes in 1953
met Valencia een wedstrijd speelde
tegen het Rotterdams elftal”, vertelt
de heer Van Kleef. “Tinus Osterholt,
een speler van het Schiedamse SVV,
had de taak Faas te bewaken. Tinus
beleefde misschien wel de moeilijkste voetbalmiddag van zijn leven,
want Faas speelde magistraal.”
“In de jaren 56/57 speelde Faas bij
VVV met kanjers als Jan Klaassens,
Göbbels en Teeuwen en daarna
nog enkele jaren bij het roemruchte
Fortuna ’54 dat toen zo’n beetje alle
Nederlandse toppers in de gelederen
had. Ook herinner ik mij nog goed
de legendarische 9-1 overwinning
op de Belgen. Faas scoorde in die
wedstrijd in de Kuip driemaal.”
Sportman pur sang
Wim Le Noble (Nobeltje) woonde
in het Liskwartier en leerde Faas
Wilkes kennen op de ambachtsschool in de Tamboerstraat. Faas
leerde daar voor meubelmaker. “We
kwamen regelmatig met vrienden
bij elkaar op de Soetendaalseweg
en gingen meestal voetballen. We
speelden ‘metsies’ op het veldje aan

de Heer Vrankestraat. Als iedereen
naar huis ging, bleef Faas dikwijls
nog even en oefende in zijn eentje
zijn dribbels. Hij heeft er dus best
wat voor gedaan om zo goed te
worden.”
Wim weet nog dat Faas niet alleen
de beste voetballer was. “Hij was
een sportman pur sang. Als we
wielerwedstrijdjes hielden was
Faas, samen met zijn broer Leen,
altijd eerste. Leen was ook een goed
sportman. Hij was
keeper bij Xerxes,
maar niet zo talentvol als Faas. Die
kon alles goed.

We gingen
soms
biljarten bij
Koroo in de
1e Pijnackerstraat en
ook op het
groene laken was Faas vrijwel niet te
kloppen.” “Ik kan mij nog herinneren dat de familie Wilkes een prijsje
had gewonnen in de Staatsloterij.
Dat hebben ze in België stuk geslagen, maar een tijdje later hadden ze
weer prijs. De hoofdprijs ditmaal en
van dat geld zijn ze het verhuisbedrijf begonnen. Faas mocht ook een
cadeau uitzoeken en heeft toen een
kamerbiljart gekozen.”
Idool
“Faas was ons idool”, aldus Piet
Huurman, zestien jaar jonger dan
Faas. “Alle jongens uit het Oude
Noorden werden speciaal vanwege
Faas lid van Xerxes.”
“Voordat hij zijn profcarrière begon,
speelde Faas acht jaar in het eerste
van Xerxes”, weet Xerxes-archivaris
Bram Bos. “De mensen kwamen
speciaal voor hem naar het terrein
aan de oude Xerxesweg.”
“Als je langs het Nootdorp en het
Noorderkanaal liep, kreeg je al
kippenvel als je de vlaggen op de
tribune zag wapperen”, vervolgt
Piet. “Als achtjarige stonden wij met
alle aspirantjes achter de goal en
zongen toen al ‘Hand in hand voor
Xerxes-één’. Dat lied is helemaal

niet van Feyenoord, maar van ons.
Feyenoord stelde in die tijd nog
helemaal niks voor. Xerxes won
altijd van ze. Ik heb Faas nog een
paar jaar zien spelen, voor hij naar
het buitenland vertrok. Mijn eerste
wedstrijd was Xerxes-De Volewijckers, op 9 november 1947. Het werd
4-2 en Faas was dé ster.”
Bram heeft nog wat leuke cijfertjes
achter de hand. “Na zijn grote jaren
keerde Faas in 1962 terug bij Xerxes
in de tweede divisie. Hij heeft nog
twee jaar gespeeld. Hij maakte zijn
rentree in de uitwedstrijd tegen SVV
(1-5) en de volgende wedstrijd, thuis
tegen NOAD, werd het voor eigen
publiek 8-0. Hij maakte zijn laatste
goal op 5 juni 1963 in de met 2-1
gewonnen wedstrijd tegen Hilversum. Hoe groot hij ook was, Faas
is altijd een beetje een kwajongen
gebleven. Altijd in voor een geintje.
Zelfs op latere leeftijd. Als voorzitter Harry Keeven bij het Mohikanen-diner te lang naar zijn zin
speechte, sloop Faas naar voren en
tilde hem onverhoeds van achteren
op. Zulke dingen blijven altijd op je
netvlies staan. Het zijn mooie herinneringen aan een mooie sportman.”
Wasbeurt
In 1957 was ik leerling-verpleegster
op de mannenafdeling 2e klasse in
het Sint Franciscus Gasthuis. Op een
middag vroeg zuster Bernardina mij
een nieuwe patiënt een wasbeurt te
geven. Dat was mijnheer Wilkes,
volgens haar een beroemde voetballer, wiens blindedarm was verwijderd. Ik met mijn teil naar kamer
23, waar mijnheer Wilkes mij vroeg
wat ik kwam doen. “Even lekker
wassen”, zei ik. Hij vond het prima.
Hup, scherm om het bed en de billen
bloot. Toen ik klaar was, zei hij.
“Zo, dat was heerlijk. Dat mag u
morgen weer doen.” En dat deed ik,
want iedereen bleef toen een week
na zo’n operatie. Mijn broertje was
Sparta-fan, maar stikjaloers dat ik
zo’n beroemde man mocht aanspreken. Maar Faas had geen kapsones,
je kon gewoon met hem kletsen. Het
is mij altijd bij gebleven dat hij zo
aardig en gewoon was.
Greetje Samsin-Andriessen
Supportersbus
Voor mijn verjaardag in 1938 kreeg
ik een kaartje voor Nederland-België in Amsterdam. Ik was reuzeblij,
maar hoe kwam ik in Amsterdam?
Van mijn zakgeld kon ik zo’n reis
niet betalen.
De familie Wilkes bood echter
een mooie oplossing. Om tien uur
stond er op de Soetendaalseweg een
verhuiswagen met banken klaar,
waarmee we gratis naar Amsterdam
en terug gebracht werden. Ook dat
was de familie Wilkes.
C. Donker

Pagina 12

Dinsdag 19 september 2006

Binneweg Kozijnen
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Alles voor uw hond,
kat, knaagdieren,
zoogdieren,
reptielen en vissen

IDALGO’S
DIERENSHOP
Jacob van Campenplein 196
Rotterdam
Tel.: 010 - 450 73 83

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.

ALUMINIUM KOZIJNEN
HOUTEN KOZIJNEN
KUNSTSTOF KOZIJNEN
KOZIJNRENOVATIE & BETIMMERINGEN

Dames en heren kapsalon

DAKKAPELLEN & DAKVENSTERS
SERRES & OVERKAPPINGEN

Kunt u niet naar de kapsalon?
Dan komen wij wel naar u toe!

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.

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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In het spionnetje
In de afgelopen veertien dagen zag ik wat zaken in m’n spionnetje weerspiegeld worden.
Wat op mij persoonlijk invloed heeft, is de mededeling dat ik op 2 oktober a.s. opnieuw onder het mes moet, voor wat snijwerk in mijn rechtervoet. Als ik denk aan de ellende die ik
ná zo’n ingreep begin dit jaar gehad heb, is het geen vrolijke Spionneur die deze woorden
tikt. Maar bedenk wel: geniet van deze dag én maak er het beste van. Als u dit motto dag
in – dag uit hanteert, valt het allemaal best mee.
Ik schrok de afgelopen weken
toen ik in mijn spionnetje richting Spanjaardstraat en omgeving keek. Dat die gezellige
marktstraat al jaren geschiedenis
heet, is iets wat je moet aannemen.
Dat vlakbij de straat, op de
Schiedamseweg en Rosier Faassenstraat, panden verdwijnen en
nieuwbouw verschijnt, hoort bij
een dynamisch levende stad.
Maar dat ‘de hoertjes van de
Keileweg’, hun pooiers, de
drugdealers en de ‘gebruikers’
van de meisjes nu neerstrijken
in de straat, gaat mijn pet te
boven. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de politie zegt
genomen te hebben, waaiert
de ellende door dit stukje

Delfshaven uit. Politiemensen
in surveillancewagens zitten
goedkeurend toe te kijken, als
de dames de straat inkomen. Bij
enig ‘onraad’ vlucht men het
pand nr. 11 binnen; een Leger des
Heilsvestiging. Krijgt de ‘nieuwe’
Rotterdammer het inderdaad voor
’t zeggen in onze stad?
Rotterdam-zuid
Al langere tijd zie en hoor ik in
m’n spionnetje Oud Rotterdammer-lezers, die klagen dat er zo
weinig over Zuid in de krant staat.
Het ‘verwijt’ dat mijn kant dan op
komt, is “….en jij schrijft er ook
niets over”.
Dat ik vanuit m’n eigen leventje
weinig over Zuid schrijf, is waar.
Tot mijn 20-25ste jaar was Zuid
de overkant. En daar kwam je niet
zo maar.
OK, m’n tante Riek en oom
Maarten woonden in de
Wolphaertsstraat, op de hoek van
de Clemensstraat. En buiten de

verplichte verjaardagsbezoekjes,
liep/ﬁetste ik op zondagmiddag
vaak door de Maastunnel om even
gedag te zeggen.
Ik was in werkelijkheid meer
geïnteresseerd in het einde van de
Clemensstraat; dat stukje Charlois
was voor mij geen Rotterdam
meer. Vraag me niet, wat ik er
wel van dacht. Ik weet het niet!
Prachtig vond én vind ik het nog
steeds. De Carnisse Kerksingel,
met daar centraal de kerk, is voor
mij (buiten oud Delfshaven natuurlijk!) het mooiste plekje van
Rotterdam.
In 1953 leerde ik Zuid ook op
een andere manier kennen. Ik
had ‘verkering’ met een meisje
uit de Schoonderloostraat. Haar

voornaam was Davie en haar
achternaam laat ik achterwege.
Bij haar ouders thuis was ik meer
dan welkom; om buiten de deur
te ‘rotzooien’ was geen enkele
aanleiding. Maar toch gingen
we regelmatig op de ﬁets, Davie
achterop, naar het zandlichaam
aan het einde van de Dorpsweg,
waar ooit de nieuwe woonwijken
Zuidwijk en Pendrecht zouden
verrijzen. Het licht van de havenkranen in/op/bij de Waalhaven
bescheen het liefdesgerommel van
uw schrijver! Vijftien jaar was ik
toen. Nu roep ik: “Die jeugd van
tegenwoordig”.
Alweer een jaartje ouder en
enigszins ontsnapt aan het
ouderlijk (LdH)regiem, zocht
ik op vrijdag- of zaterdagavond
vertier in de Harmoniebioscoop
in de Gaesbeekstraat. Het waren
niet echt de kaskrakers die daar
gedraaid werden, maar als je aan
het einde van de ﬁlm naar buiten

liep, voelde je je wel de held.
Metro op de Wolphaertsbocht was
ook wel een gezellige bios, maar
de ﬁlms daar waren wat zoetsappig. En over Colosseum kan ik
misschien wel een pagina volschrijven, maar dan praat ik over
een Beijerlandselaan en omgeving
van 1970-1975. Mijn toenmalige
echtgenote (neen…dat was niet
Davie) was gek op de ﬁlms over
een Angelique. Toen Colosseum
de gehele serie in haar programma
opnam (naar mijn mening waren
het ongeveer 2000 ﬁlms; misschien overdrijf ik?) zat ik wekelijks met vrouwlief in Zuid. Toen
Colosseum daarna alles van Sisi
programmeerde, haakte ik af!
[foto Harmonie.jpg]

Reizen
Het allermooiste van Zuid vond
ik…..(Neen, ik ga nu niet schrijven dat je dan ’s avonds weer ﬁjn
naar de goede kant van Rotterdam
kon)….die fantastische autobuslijn 50. Een bus met een aanhangwagen!
Vanaf de noordkant van Cen-

door Aad van der Struijs

traal Station ging de bus via de
allerkortste weg (ProvenierspleinStationssingel-WalenburgerwegStatenweg-Henegouwerlaan-’s
Gravendijkwal-Maastunnel-Pleinweg-Strevelsweg –Bree) naar het
eindpunt op de Breeweg. Geen
enkele metro of sneltram in 2006
geeft zo’n goede verbinding tussen hier en daar als die bus.
Als ik maar even 12 (later 14)
cent had, ging ik op m’n ﬁets naar
het beginpunt achter Centraal
en kocht daar een enkeltje bij de
conducteur in de aanhangwagen.
Die aanhanger schommelde alle
kanten op; volgens mij was het
gehele voertuig geen pretje voor
de chauffeurs om te rijden. Het
aantal keren, dat ik in de Maastunnel dacht dat we nu echt de
tunnelwand zouden raken, laat
zich raden.
Op de Breeweg stapte ik uit,
genoot op de kruising van de
Randweg als lijn 3 weer schadevrij was overgestoken (veel
later kwamen daar tramlichten),
keek aan de andere kant van de
luchtbrug naar het stadion van
‘die andere Rotterdamse club’ en

telde m’n overgebleven 6 (later 7)
centen nog eens na.
‘k Stapte in een andere aanhangwagen en beleefde weer de reis
van m’n leven!
Aan het eindpunt stond m’n ﬁets,
met een simpel beugelslot, nog
gewoon op me te wachten. Als ik
’s avonds in bed lag, maakte ik in
gedachten de reis nogmaals.
Bij mijn Zuid-herinneringen ben
ik indirect goed geholpen door
Rein Wolters. Als iemand Zuid
kent, is hij het wel. Tientallen
boekjes over ‘zijn’ stadsdeel,
zijn van z’n hand verschenen.
Bij dit spionnetje heb ik me laten
inspireren door ‘Hillesluis’ en
‘Charlois’, beide uitgaven van de
(niet meer bestaande) Europese
Bibliotheken.
Tot slot! Bij het tikken van deze
regels heb ik één wens: ’t Mag
wel weer wat koeler worden.
Spionneur
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Oproepjes
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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.

Molier
Ik doe genealogisch onderzoek naar de familie
Molier en ben een behoorlijk eind gevorderd.
Naast de harde gegevens over geboorte en
overlijden enz. van personen ben ik benieuwd
naar verhalen ontrent personen. Zo ben ik op
zoek naar verhalen/gegevens over o.a. Rika
Molier. Zij had vanaf 1914 een zaak in stoffen in
de Nieuwstraat in Rotterdam. Later, rond 1924,
werd deze overgenomen door Julius Weinberg.
Rika Molier bleef actief in deze zaak. De winkel is
later verhuisd, mij is nog niet bekend waarheen.
Wie kan mij bij het zoeken helpen. Alle andere
informatie over de familie Molier is uiteraard ook
welkom.
Mijn internet adres voor de gegevens die ik nu
heb over de familie Molier is : http//users.bart.
nl/~hpfm13
H. Tenwolde (ook een bekende naam in
Delfshaven!)
-------------------------------------------------------EMBA
Maarten van der Lugt zoekt het personeelsblad
“De Schakel” van de EMBA Emballagefabriek en
Houthandel te Rotterdam. Dit bedrijf is ontstaan
in 1930 na een fusie van Arnold I. van den
Bergh, W. van der Lugt & Zonen en Varsseveld.
Wie kan mij nog aan deze bladen helpen, mogen
ook kopieën zijn.
Maarten van der Lugt
Gedempte Zalmhaven 937, 3011 BT Rotterdam
------------------------------------------------------Schepen
Informatie en anekdotes over mijn vaartijd als
marconist (1959-1981) bij de Ned. koopvaardij, Scheveningen Radio, Kon. Marine en het
weerschip “Cumulus” met foto’s van de schepen
waarop ik voer. Ook van andere schepen bezit ik
de foto’s en de levensloop. Zie de toverspreuk:
http://home.wanadoo.nl/janfernhout
Ik zou het zeer op prijs stellen als u het Gastenboek bezoekt en er gebruik van maakt.
J.A. Fernhout, Batavierlaan 105
2912 SE Nieuwerkerk aan den IJssel
------------------------------------------------------Voorbrood
Op bezoek in het IJsselland-ziekenhuis vroeg
een dame mij of ik Boudewijn Klein was. Zij vertelde mij dat zij Voorbrood heette en van 1940
tot 1943 bij mij in de klas had gezeten op de Dr.
De Visserschool in de Pijnackerstraat. Ik vergat
haar adres te vragen en wil bij deze vragen of
Sara Voorbrood wil bellen naar Boudewijn Klein,
tel. 010-4557579.
------------------------------------------------------Bazar De Hoeksteen
De bewonerscommissie van De Hoeksteen
organiseert zaterdag 30 september een grote
bazaar aan de Mombassaplaats in Rotterdam
Ommoord. Er zijn vele kramen met onder
meer boeken, antiek en andere aantrekkelijke
artikelen. Er draait een Rad van Fortuin met
prachtige prijzen en voor de inwendige mens
wordt gezorgd.
De bazaar is van 10.00 tot 16.30 uur.
------------------------------------------------------Oranjeschool
Magda Voerman en Leo van Gelder organiseren een reünie voor hun klasgenoten van
de Oranjeschool. Wij zoeken nog naar Marja
Mennema, Flora ten Hoeve, Marian Smallenbroek, Paula Sassenburg, Frans van Driel, Ferry
Hauser, Bas Nugteren, Piet van den Heuvel,
Jenny de Maat, Kees van Herwaarden, meester
Bijl en Leo Rijnders. De overige klasgenoten zijn
erg enthousiast en hopen dat iedereen zich zal
melden.
Je kunt ons bellen op 010-5019910 of 0180619247.

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

Colofon

Vergeten verhalen
De nieuwe tentoonstelling van de Stichting
Historisch Charlois kiest als fotothema de
‘Vergeten verhalen’ rond de Waalhaven; over
de duikbootbasis met het barakkenkamp en
vliegveld Waalhaven, een plek waar voor veel
Charloissers en Rotterdammers herinneringen
liggen met ondermeer de aankomst van Graf
Zeppelin, maar ook de vliegtuigfabriek van
Koolhoven, vliegshows en gymdemonstraties.
De tentoonstelling start zaterdag 23 september
en duurt tot begin december. De Oudheidkamer
van onze stichting is gevestigd aan de Grondherendijk 84 in Rotterdam Oud Charlois (bereikbaar
met bus 73).
Onze openingstijden zijn zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur, behoudens feestdagen.
Telefonisch zijn we bereikbaar op 010-4806618.
--------------------------------------------------------Potgieterschool
Wil van Trijfel schrijft over haar herinneringen aan
de Potgieterschool. Ik ben zelf in 1927 verhuisd
van Roosendaal naar Rotterdam. Daar kwam ik
terecht op de school in de Borgerstraat. Doordat
het onderwijs daar niet was afgestemd op het
onderwijs in Roosendaal, moest ik een half
jaar terug. Ik moest dus naar een maartschool
en dat werd de Potgieterschool. Toen was de
maartschool nog de bovenschool van de Potgieterschool. Ik kwam in de klas van juffrouw De
Held. Toen ik in de vierde klas zat, kwam de heer
Bruinsse op school en hij was mijn leraar tot en
met de zesde klas. Naderhand schijnt de onderen bovenschool verwisseld te zijn. In de brief van
Wil van Trijfel lees ik dat de heer Bruinsse pas in
1956 op school kwam, terwijl ik al bijna 30 jaar
eerder van hem les had. Wie kan dit raadsel voor
mij oplossen?
J. Schoon-Blaas, 0182-572791
--------------------------------------------------------Kronenburg/Zuidwijk
Ik heb een groot deel van mijn jeugd gewoond
in de Kronenburg op nummer 7c in de periode
1955/56 tot 1967. Dit was een kinderrijke buurt
en ik kan mij herinneren dat we veel buiten hebben gespeeld met spelletjes zoals verstoppertje,
diefje met verlos, indiaantje/cowboytje, “bussie
trap” en wat al niet meer.
Denkend aan die tijd vraag ik mij af hoe het met
deze leeftijdsgenoten is gesteld en zou het leuk
vinden om met hen in contact te komen om de
herinneringen op te frissen.
Hans Smit, Paukenslag 23
3286 TD Klaaswaal, 0186 572499
-------------------------------------------------------Savornin Lohmanschool
0p 7 oktober is er een reünie van de Savornin
Lohmanschool aan de Hillevliet te Rotterdam.
Het gaat om de periode 1952/58, de klas van
juffrouw Krijgsman. Veel hebben we er gevonden,
maar we zoeken nog: Marijke Wolfers, Corrie
Leeuwenstein, Els Guittart, Leo v.d.Heuvel,
Willy Brucke en Tom Lex. Wanneer iemand deze
personen kent of zij zich zelf herkennen graag een
reactie naar:
Leny de Koning van Bennekom
Noorder Kerkedijk 54, 3078 PB Rotterdam
tel/010/4824655, email.lenydekoning@chello.nl
--------------------------------------------------------Gezocht
Riet Maas en Gien van der Linden (meisjesnamen) organiseren een reünie voor de examenklas
1949 van de RK Meisjes MULO St. Hildegardis uit
de Hammerstraat.
Wij waren met 15 examenkandidaten en hebben
de adressen van 14 meisjes gevonden. Wij
zijn nog op zoek naar LIEN WILLEMS, geboren
in1932/1933. Is er misschien een van de lezers
die meent iets over haar te weten, dan graag een
telefoontje naar:
Riet Hofman-Maas, 010-4520712 of
Gien Schuurmans-van der Linden, 010-5113036

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
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TANTE POST(bus)
Geachte redactie,
Wat leuk om een foto tegen te komen
waar ik ben geboren. Ik kijk naar het
spionnetje en zie tot mijn verbazing de
foto van de Boomgaardstraat. Aan het
einde van de foto kijk je tegen de Oude
Binnenweg en die winkel is dacht ik de
Spijkermand, die er nog steeds zit. Ik kom
nog graag in die buurt, want er liggen heel
wat herinneringen. Aan de rechterkant
stond ons huis dat voor die jaren vrij
modern was. Het staat er nog, een beetje
verscholen, naast café Timmer. Aan de
overkant had je de zakkenstopperij en de
achterkant van café de Vijgeboom, die op
de Oude Binnenweg zat. Die hadden een
feestzaaltje, dus er was wel eens ruzie.
Daar genoten mijn ouders en buren van
mee; hup ramen open en kijken maar. De
panden aan de voorkant hadden hofjes. Ik
heb er veel gelopen, want kleuterschool
De Boomgaard zat iets verderop. Om de
hoek van de Boomgaard- en Boomgaarddwarsstraat zat levensmiddelenwinkel
Zwerver; ze hadden een zoon Gijs. Ze
reden met paard en wagen met van die
melkbussen achterop. Iets verder zat een
aardappelenwinkel, ik dacht dat die Raatje
heette. Aan die lantarenpaal achterin heb
ik wat geschommeld; ik voel de blauwe
plekken nog. Een touw aan de bovenkant
afzetten en daar ging je om de paal. In de
wederopbouw speelden wij op het oorlogspuin, want ik hoor tot de babyboomers
van net na de oorlog. Je vermaakte je
best, al had je niet zoveel. Dat had bijna
niemand, dus je was toch een beetje ge-

lijk. Als het nodig was, werd er geholpen.
Ik heb heel veel zien bouwen en jammer
genoeg ook weer zien afbreken.
Corrie Gorissen
--------------------------------------------------Beste redactie,
Het was leuk in De Oud-Rotterdammer van 5 augustus in de rubriek ‘Het
Spionnetje’ een foto te zien met daarop
mijn moeder en ik in een automatiek op
de Kruiskade, tegenover bejaardenhuis
Simeon en Anna. In dit huis zat de vader
van mijn moeder.
Een keer per maand kwam ik op woensdagmiddag naar Rotterdam. Wij kochten
dan voor opa een kroket en een nasibal
en gingen daarmee op bezoek. De foto is
uit 1964 of ’65. Ik woon meer dan veertig
jaar in Utrecht, maar voel mij nog steeds
Rotterdamse.
Nelly Hendriks-Vroomman
Louis Bouwmeesterlaan 69,
3584 GE Utrecht
--------------------------------------------------West Hill
Ik heb zes jaar op de West-Hill zondagschool gezeten, eerst in de Van Reijnstraat
(clubhuis), later in de Spiegelnisserstraat.
Ik heb bij diverse kerstfeesten opgetreden
met toneelstukjes in de Koningin Wilhelminakerk. Met Pasen hadden we Palmpasentakken, waarmee we naar de mensen
in de buurt gingen. In 1956 speelde ik in
mijn laatste kersttoneelstuk de rol van
Maria. Bij het afscheid kreeg ik een bijbel
(de weg van het licht), die ik nóg heb.
Ik wist niet dat de West-Hill zondagschool

De Oud
ook op Rotterdam-Zuid was. Ik woonde
in Crooswijk in de Isaäc Hubertstraat en
later in de 2e Reserve Boezemstraat.
Anny van Leenen-Langendoen
Ponystraat 17,
3151 GP Hoek van Holland
--------------------------------------------------Opoe Herfst
Onlangs kreeg ik De Oud-Rotterdammer
van 11 juli onder ogen, met daarin een
foto van mijn grootmoeder, Opoe Herfst.
Ik ben haar jongste kleinzoon, mijn vader
was haar zestiende kind.
Twee uitspraken van de Spionneur storen
mij; mijn grootmoeder heeft namelijk a.
nóóit gerookt en ging b. níet regelmatig
naar de bioscoop. Zij is hooguit eens naar
de Cineac geweest om de koninklijke
familie ‘van dichtbij’ te zien, want zij was
erg koninklijk gezind.
De uitspraken over roken en de bioscoop
zijn vaker in de pers verschenen en men
neemt dit helaas vaak klakkeloos over.
W. Herfst, Tuindorp 47
3281 CV Numansdorp, 0186-680301
----------------------------------------------Elly Sprong
Ik woonde van 1945 tot 1960 in de
Bloemstraat en werd aangenaam verrast
door het stukje van Elle Sprong. Ik ben
een dochter van de familie De Boer. Wij
woonden schuin boven Kees Bakker. Misschien kwam Elly op woensdagmiddag
wel bij ons tv kijken. Ook herinner ik mij
Kees de Haan met zijn lompenpakhuis,
Rein Herp en de familie Freekenhorst.
Met Rinie Freekenhorst ben ik nog steeds

Zoekt

Bezorger(s)
voor de wijken Rotterdam Feijenoord en Charlois
Wilt u eenmaal per twee weken deze krant bezorgen,
neem dan contact op met:
De Oud-Rotterdammer
Tel: 0180-322575
Email: info@deoudrotterdammer.nl
red.), maar toch had mijn vader zwart
verduisteringskatoen voor de ramen. Het
was rebels, maar hij had illegaal toch een
leiding gemaakt en een lampje in zijn
kantoor achter de winkel.
Er werd gebeld op deze koude novemberdag. We waren wel even bang en angstig.
Het was de Grüne Polizei, gewapend en
wel. We lieten ze maar binnen komen. Ik
was 11 jaar oud, begon prompt te huilen
en riep: “Niet schieten op mijn vader, ik
heb alleen mijn vader nog maar”. Waarop
het wapen weer verdween en ze mijn
vader met rust lieten.
Met een zucht van verlichting gingen
we het kantoor binnen, waar m’n vader
de beide mannen een borrel aanbood.
Daarop dronken ze gezamenlijk een
‘schnapps’ op de goede aﬂoop. Je ziet dus
dat in die tijd niet alle Duitsers slechte
mensen waren of nazi’s.
Mevrouw M.W. den Held

bevriend. Wij zijn benieuwd naar Elly
Sprong, want wij kunnen haar niet thuis
brengen en weten niet in welk deel van de
Bloemstraat zij woonde.
Miep de Boer, Grevelingenstraat 12
3112 WB Schiedam
--------------------------------------------------Herinneringen
aan de Duitse bezetting
November 1943. We zuchtten reeds drie
jaar onder het juk van de Duitsers en
de bezetting. We hadden een winkel in
scheepsbenodigdheden op het Vasteland
nr. 33. De overkant van de straat was
verloren gegaan tijdens het bombardement
op Rotterdam op 14 mei 1940. Onze kant
van de straat was niet getroffen, maar we
hadden wel een blindganger voor de deur,
dus een bom die niet was ontploft.
Mijn vader had de winkel gedeeltelijk
verduisterd, want er mocht geen licht naar
buiten stralen. We hadden wel geen elektriciteit (was door de bezetters afgesloten,

Puzzel mee en win !!!
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 28 SEPTEMBER
op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl.
De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele
fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing.

De laatste puzzel in De Oud-Rotterdammer paste voortreffelijk bij het centrale thema in de
krant; het Kuipgala ten behoeve van de Dream Foundation. De Oud-Rotterdammer steunt deze
stichting van harte en dat was in de honderden correctie oplossingen duidelijk te lezen. Erg veel
inzenders kwamen met de juiste oplossing: ‘Oud-Rotterdammer steunt Dream Foundation’.
Onder deze inzenders heeft de redactie weer tien CD’s van café Rotterdam verdeeld, die de
volgende personen binnenkort in hun brievenbus kunnen verwachten:
W.B. Roest, Schiedam
C. Dedert, Vlaardingen
C. van Rumpt, Wassenaar
W.H.G.Rambas, Rotterdam
H. Scheele, Nieuwerkerk aan den IJssel
T. Schaddelee, Zwijndrecht

M. Peters, Moordrecht
M. Schouwenburg, Ridderkerk
M.W. van der Linden, Krimpen aan den IJssel
I.M. Stoppelenburg, Hellevoetsluis

Horizontaal
1. goal (hij zit); 7. ziektekiem (microbe); 13. Chinese vermicelli; 14. plaats in Duitsland; 16.
hertensoort; 17. droomland (heilstaat); 20. lokspijs; 21. artistieke figuurdans; 23. insekt;
24. gewiekst (slim); 26. teugel (leidsel); 28. deel van oor; 29. Engelsman; 31. int. autokenteken Nederland; 33. maanstand (afk.); 34. honingdrank; 35. eikenschors; 37. edel dier; 40.
bewonderaar van bijv. een zanger; 41. naamloze vennootschap (afk.); 43. cylinder; 45. grote
bijl; 46. naam voor een klein meertje; 47. persoonlijk voornaamwoord; 48. wasem; 50. jongensnaam; 52. middelbare leeftijd (afk.); 53. part; 55. Amsterdamse tijd (afk.); 56. lekkernij
bereid uit fijngestampte amandelen, suiker en rozenwater; 57. dominus nostrum (afk.); 58.
croquant (knapperig); 60. rondhout; 61. selenum (scheik. afk.); 62. spier (zeen); 64. den
lezer heil (Lat. afk.); 65. ongebonden; 67. algemene kioskonderneming (afk.); 69. schreeuw;
71. natrium (scheik. afk.); 72. deel van het lichaam; 73. rijtuig (karos); 75. tam; 77. plaats
in Noord-Holland; 79. hoge raad (afk.); 80. wintervoertuig; 82. mop (joke); 84. in de grond
levend zoogdier; 85. deel van geweer; 87. jeugdig (groen); 89. Scandinavische munt; 90.
bezinning; 92. vrouwtjesschaap; 94. feestelijk officieel gastmaal; 96. een (Engels); 97. zware
vierkante hamer; 99. vermoeid; 100. doek die tot de samenstelling van een tent dient; 101.
aard (aanleg).
Verticaal
1. muziekkorps dat bestaat uit tamboers en hoornblazers; 2. (plotselinge) ontroering; 3. deel
van gelaat; 4. merkteken (niveau); 5. deel van bijbel (afk.); 6. ladder; 7. plaats in Noord-Brabant; 8. academische raad (afk.); 9. openbaar vervoermiddel; 10. Engels bier; 11. opstootjes;
12. deel van bestek; 15. dierengeluid; 18. kever; 19. lidwoord; 21. mannelijk dier; 22. belofte;
25. ivoor; 27. oud (Engels); 30. aardheuvel; 32. ambachtsman die rieten daken maakt; 34.
korf (kalebas); 36. boksterm (afk.); 38. rivier in Noord-Brabant; 39. rijschool (afk.); 40. ferrum (scheik. afk.); 42. jonge koe van ongeveer twee jaar; 44. soort schoeisel; 46. insekt; 47.
plaats in Oostenrijk; 49. middelbaar technisch onderwijs (afk.); 51. spoedig; 52. snijwerktuig;
54. plaats in Gelderland; 58. kweker van of handelaar in bloemen; 59. sluw (listig); 62. afgestoken gras- of heidezode; 63. zout van de rots (steenzout); 66. oosterlengte (afk.); 67. actuele
onderwerpen (afk.); 68. deel van bijbel (afk.); 70. in memoriam (afk.); 72. (in schouwburgen)
rang van plaatsen; 73. Ned. televisie omroepvereniging (afk.); 74. plaaggeest; 76. gefrituurde
lekkernij (snack); 78. Spaanse edelman; 79. raamscherm; 81. borstbeen; 83. vlaktemaat; 85.
verdriet (smart); 86. stang om het vuur op te rakelen; 87. kerstboomversiering; 88. schaapkameel; 91. loot (stek); 93. operatiekamer (afk.); 95. hoogste gedeelte van een dak; 97. mobiele
eenheid (afk.); 98. radium (scheik. afk.).
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Deze keer maken opnieuw tien mensen kans
op een prachtige dubbel-CD 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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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.

Maken huidige regels en protocollen mensen gelukkig?
Bij Humanitas vinden we vaak van niet!
Regels in de zorg maken mensen ongelukkig. Ze moeten
daarom worden afgeschaft.
Dat vindt professor Hans Becker, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en
voorzitter van de Raad van
Bestuur van Humanitas Rotterdam.

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 Oetske of André: 010 - 461 53 47.
Bent u 65-plusser?
Becker sprak tijdens het symDan kunt u mogelijk geld terugkrijgen van de belastingen!
posium ‘Leven is ouder worDat is mogelijk doordat bepaalde ‘ziekte’kosten aftrekbaar den’, dat op 4 september werd
zijn van uw belastbaar inkomen. Het gaat dan om kosten gehouden tijdens de opening
als uw eigen bijdragen medicijnen, ziekenfondspremies, van het academisch jaar van
kosten van hulpmiddelen (bril, ge- de Universiteit voor Humanishoorapparaat), van dieet en zieken- tiek in Utrecht. Becker: ‘Er zijn
vervoer, uw eigen AWBZ-bijdrage, zoveel protocollen in de zorg:
enz. U moet daarvoor wel zelf een voor de bouw, de voeding,
aanvraag indienen!
zelfs voor het bezit van een
Voor hulp bij het aanvragen van een scootmobiel. Sommige spreeventuele teruggave kunt u gebruik ken elkaar ook nog tegen.’
maken van de diensten van de Be- In zijn lezing gaf hij als voorwonersorganisatie Cool. De heer beeld een Surinaamse vrouw
Fred van der Meij van die organisatie die wilde koken voor haar
geeft bij Humanitas-Akropolis gratis hulp. Wij vragen u de medebewoners. Becker: ‘Dat
volgende gegevens over 2005 beschikbaar te hebben:
kon niet, want ze mocht van• de jaaropgave van uw AOW
wege de regels niet in de keu• de jaaropgave(n) van uw eventuele aanvullende
ken komen.’ Op deze manier
Tekst: Josephine Krikke / www.human.nl.
pensioen(en)
• de premie ziekenfondsverzekering (bijv. Zilveren Kruis) Hoort u ’t ook eens
• uw eigen AWBZ-bijdrage
van een ander
• kosten van hulpmiddelen als bril, hoorapparaat, dieet,
Op 1 september
ziekenvervoer, etc.
kreeg Humanitas-Akropolis
Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 9.30 en 16.00
van Zorgverzekeraar Achmea
uur en vraag naar Fred van der Meij: 010 - 412 17 87.
het Bronzen Keurmerk in de
(advertentie)
zorg uitgereikt. Dit Keurmerk
geeft inzicht in de kwaliteit
Gezellig gezelschap?
van verpleeg- en verzorgingsGezelliggezelschap is een stichting, die ondersteuning, gezelligheid en gezelschap biedt
aan ouderen in Nederland. Als u behoefte heeft aan gezelschap en gezelligheid, als u weer huizen. De toets gaat na of de
eens iets samen wilt doen, dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Als u uw kinderen niet te zorg goed geregeld is en wat
veel wilt belasten, maar toch iemand even nodig heeft. Als u zelf te weinig tijd heeft voor
cliënten er zelf van vinden.
uw vader of moeder, maar u vindt het wel belangrijk dat ze gezelschap en gezelligheid
Voorafgaand vond een cliënhebben. Als u zelf op vakantie bent, maar toch uw ouders niet eenzaam en alleen achter
wilt laten.
tenraadpleging plaats door
Gezelschap voor een uurtje, voor een middag of een weekend; het is allemaal mogelijk
Cliënt en Kwaliteit en werd
Wat doen wij?
een enquête uitgevoerd door
Bezoekjes afleggen • Koffie en theedrinken of borrelen • Gezellig koken en thuis eten •
Perspect. Humanitas-AkroSamen televisie kijken • Samen lekker uit eten gaan • Hulp bij administratie of opruimen
polis voldeed voor beide orvan een kamer of kelder • Samen winkelen of boodschappen doen • Een auto- of boottochtje maken • Bezoeken afleggen aan huisarts, ziekenhuis of verpleeghuis • Samen naar ganisaties aan de eisen van
een museum, bioscoop of concert • Een gezellig telefoongesprek • Wandelen in de buurt of het Bronzen Keurmerk en belangs het strand of in een bos • Hulp bij computer of televisie installeren en aansluiten.
hoort hiermee tot de voorloWie doen het?
pers
hiervan.
Een door ons geselecteerde groep vrouwen en mannen met een brede algemene ontwikkeling.

Stichting
Gezelliggezelschap

Kosten:
€ 17,50 per uur inclusief BTW
Interesse?
Bel Humanitas, 010 - 461 53 47 en
vraag naar Stichting Gezelliggezelschap.

wordt de ouderen de kansen
op geluk ontnomen, vindt hij.
Hygiëne kan in tegenspraak
zijn met gezelligheid, maar
het doel moet zijn: mensen
geluk bieden. ‘Als je niet kunt
genezen, dan moet je leren
ermee om te gaan en afleiding zoeken.

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64
Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu

Natuurlijk zijn er
Humanitas heeft altijd plaats
regels nodig in de
voor ziekenverzorgenden en
verpleegkundigen
zorg, vindt Becker. Maar
(fulltime of parttime)
zo min mogelijk. ‘Het gaat
Telefoon
om het individu, om de
010 - 461 53 47
mens en zijn eigen vraag.’
Geluk zit juist in de kleine dingen, niet in protocollen. ‘Iets
voor een ander doen, plannen maken voor de dag, iets Kijk Humanitas-TV!
nieuws leren. Kortom: je res- HumanitasTV, met o.a. reterende tijd goed en geluk- portages van evenementen
kig beleven.’ Op die manier en activiteiten van binnen
pakken mensen ook daad- en buiten onze vestigingen.
werkelijk de eigen regie over Elke donderdag van 19.00 hun leven. En daar draagt het 19.30 uur; elke vrijdag (herhuidige zorgstelsel met al zijn haling) van 11.00 - 11.30
regels niet aan bij, vindt Bec- uur. Stem af op kanaal 67+
ker. ‘Dat is een fout systeem.’ op de kabel.
Kent u iemand met weinig gezellige dagen?
Daarvoor hebben wij de oplossing!
Overal kunt u ze tegenkomen: oudere mensen die zich soms
alleen voelen. Voor deze mensen kan Humanitas uitkomst
bieden. De dagopvang en -behandeling in verschillende
vestigingen van Humanitas door heel Rotterdam heeft een
gevarieerd aanbod van diensten en de medewerkers spelen in op individuele wensen.
Informatie: 010 - 461 53 47
Niet naar een bejaarden- of verpleeghuis?
Dan hebben wij een goed alternatief!
Aan de Varnasingel (Oosterflank) wachten prachtige
tweekamerappartementen op u. Met een uitstekend
restaurant, een mooie tuin met terras, een fysiotherapeut
en alle zorg, tot en met verpleeghuiszorg, die u eventueel
nodig heeft. Prijs: gerenoveerd ca. € 135.000,- k.k. Ongerenoveerd: ca. € 125.000,- k.k. Complex De Oosterwiek, Restaurant ‘De Bezige Bij’. Inlichtingen bij NVM-makelaar Kok
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 Zeelenbergflat in Charlois (met restaurant
‘De Gevlekte Giraf’) kunt u zelfs al huren voor ca. € 430,-,
eveneens inclusief! Inlichtingen voor alle huurwoningen:
PWS Team Humanitas 010 - 750 67 00.

