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Met de Jabo in je knieën
Sober. Dat was het kenmerk
van de woninginrichting in
de jaren vijftig. Geen luxueuze banken, hoogpolige
vloerbedekking of comfort
fauteuils, maar eenvoudige
meubelen en veelal zeil of
dat vreselijke Jabo-tapijt
op de grond. Ondanks die
sobere inrichting was het
dikwijls gezellig in huis,
doordat je vaak met de
hele familie rond de tafel
geschaard zat, in plaats van
dat elk familielid zich in het
eigen domein afzonderde.
In een gewoon arbeidersgezin als
het onze, was de inrichting zoals
bij velen. Na mijn eerste levensjaren te hebben doorgebracht in het
souterrain onder de woning van
mijn oma in de Lisstraat (waar we
trouwens wel een tuin hadden met
een prachtige gouden regen en een
even fraaie sering), verhuisden wij
naar een woning in de Robijnstraat
bij de Kleiweg. Een bovenwoning.
Met een eigen ingang, dat wel.
Op de trap naar de eerste etage lag
een eenvoudige traploper met van
die roeden, die het onding op zijn
plaats hielden (tenminste, meestal).
Langs de trapleuning liep het touw,
waarmee je van bovenaf de deur
kon openen. Het kleine halletje, onderaan de trap, diende nog wel eens
als ﬁetsenstalling, maar dan bleef
er alleen voor zeer slanke mensen
ruimte genoeg over om boven te
komen.
Klein en onpraktisch
Bovenaan de trap had je meteen
rechts een klein toilet; recht voor de
trap liep je meteen met je neus in
de jassen aan de kapstok; naar links
ging je naar de keuken. De overloop
bovenaan de trap was bedekt met
zeil. Daar kon je lekker op spelen,
want het was glad en vlak. Over de
keuken zal ik het maar niet hebben.
Klein en onpraktisch en natuurlijk
nog zonder alle hedendaagse apparatuur.
Vanaf de overloop had je twee ingangen. Rechts van de trap de deur
naar de woonkamer, links naar de
slaapkamer van mijn ouders.

- Vader Wallast in zijn gemakkelijke stoel, dichtbij de kolenhaard en zijn wandrek -

Onze woonkamer was klein. Ingericht met slechts twee ‘gemakkelijke’ stoelen, aan weerszijden van de
kolenhaard. Verder een salontafel en
een eettafel met vier stoelen. Rechts
een wandmeubel. Links, naast de
stoel van mijn vader was een wandrek, met daarop de radio (met zo’n
stoffen voorkant en een groen oogje
waarmee je scherp kon stellen op
de zender naar keuze), zodat mijn
vader die gemakkelijk kon bedienen
en wat boeken en prullaria.
Jabo
Op de vloer lag Jabo. Donkergrijs,
met van die nare ribbels. Als je op
de grond een spelletje deed, stonden
die ribbels na een paar minuten
diep in je knieën. Ooit kreeg ik van
die leuke blikken Schuko-autootjes

- Sober,
klein, maar
gezellig.
Rechts ons
wandmeubel, achterin
de eettafel -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

cadeau. Die moest je opwinden en
dan reden ze een tijdje over een
spiraalvormige draad. Op het dak
van de autootjes zat een gaatje met
een pinnetje. Daar kon je een rubber
dopje op prikken dat ook aan zo’n
spiraaldraad zat en daarmee kon je
sturen. Maar op het Jabo werkte dat
natuurlijk van geen kant. Gelukkig
hadden we zeil op de gang en daar
ging het prima.
De eettafel, met een mooi tafelkleed erop, was het middelpunt van
de kamer. Niet letterlijk, want hij
stond helemaal rechts in de hoek,
bij de openslaande deuren naar het
balkon met het kolenhok. Aan de
tafel werd niet alleen gegeten, we
deden er spelletjes en mijn ouders
klaverjasten regelmatig met familie
en vrienden.

Eigen kamers
Wij waren in de gelukkige omstandigheid dat we op de tweede etage
twee slaapkamertjes hadden, zodat
de kinderen (toen al) ieder een eigen
kamer hadden. Op het overloopje
was een kraantje met alleen koud
water, waaraan wij ons konden wassen. Ook was er een grote kast, die
later verbouwd werd tot douche.
De kinderslaapkamers waren al
even eenvoudig ingericht. Zeil op
de vloer en weinig luxe, maar je had
wel iets van jezelf. Ik had zelfs een
kastje (een soort dressoir) waarin
ik mijn spullen kon opbergen. En
een eigen radio, waar later de eerste

eenvoudige pick-up bij kwam.
Geen tv, geen computer of Playstation, maar we vermaakten ons
opperbest. Natuurlijk is het vandaag
de dag allemaal veel luxer en comfortabeler, maar of het er gezelliger
op is geworden, dat is nog maar de
vraag.
Fred Wallast

- Onze hond Teddy, na een wasbeurt,
op het balkon -

Hoogste
onderscheiding
provincie voor
Humanitasbaas
Gedeputeerde mevrouw Lennie Huizer heeft, namens
de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de
heer J. Franssen, in het Provinciehuis in Den Haag
de Gouden Lis uitgereikt aan aftredend voorzitter van
de Stichting Stimulans, prof.dr. H.M. Becker.
De Gouden Lis is de hoogste onderscheiding van de provincie en wordt
toegekend aan personen van bijzondere verdienste voor Zuid-Holland. In
een halve eeuw werd deze slechts twaalf maal uitgereikt.
Hans Becker, algemeen directeur van de Stichting Humanitas, heeft zich
gedurende 30 jaar intensief bezig gehouden met de migrantenproblematiek en daarbij ook in praktische zin veel verbeteringen aangedragen.
Hij ontving de onderscheiding voor zijn verdienste voor de Stichting
Stimulans en ook voor zaken die de Stichting Stimulans niet betreffen
(ouderenzorg).
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Closetzitting met
bidet in één!

E L LEe kCk eTr ROOu dSe rTw eOt sR E
37” PHILIPS LCD

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

94

De nieuwste plasmaschermtechnologie levert superscherpe beelden en schitterende kleuren voor extra
kijkplezier met uw Home Entertainment-systeem.
-Digitaal Crystal Clear - Picture in Graphics
- Active Control
- Smart Picture en
met lichtsensor
Smart Sound
- Dolby Virtual Sound - DVI-I-ingang

cm

Aktieprijs
Inruil oude TV

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

U betaalt

€ 1499,€ 200,-

€ 1299,-

GRATIS taxatie van uw huidige televisie t.b.v. inruil
GRATIS bezorging | GRATIS montage | GRATIS installatie | GRATIS uitleg

Pleinweg 150-154 tel. 010-465 38 22 - Schiedamseweg 27 tel. 010-4779210

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.

Weer bijten, lachen en genieten!

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!
,-J,TUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

7SJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT
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8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
(naast de apotheek)
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SNURKT U?
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BOUJTOVSLCFIBOEFMJOH
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Stierenavonden op Zuid
Nadat we de lagere school (H.Hartschool) in 1952 verlaten
hadden en we cojbojtje te kinderachtig vonden, voelden
we ons hoe langer hoe meer aangetrokken tot het vrouwelijk schoon. Rond ons 15de jaar (1955) gingen we ﬂaneren
vanaf het Colosseum op de Beijerlandselaan bij de dansschool van Marcel Silvius, via de Groene Hilledijk naar de
Dreef (de Brink).
Op de mooie woensdag-, zaterdagen zondagavonden liepen daar, tussen 20.00 en 23.00 uur, honderden
meisjes en jongens. Je trachtte daar
afspraakjes te maken voor los-vaste
verkering of voor langdurige vaste
verkering.
In Tuindorp Vreewijk waren
prachtige donkere paden, tussen de
achtertuinen, waar je heerlijk kon
scharrelen, zoals we dat noemden.
Vooral als het wat donker werd, was
dit erg spannend.

- Dansen bij Marcel Silvius boven het
Colloseum. Op de voorgrond Jan van
Klaveren met onbekende schone -

Er was wel een tweedeling. Op de
Groene Hilledijk/Beijelandselaan
liep een ander type jongens/meisjes
dan op de Dreef/Brink. Op de Dreef
waren het de artistiekelingen en op
De Groene Hilledijk de wat ruigere
bonken.
De klok op de hoek Groene Hilledijk/Dreef was een bekend afspreekpunt. Je kon op grote afstand
zien of het meisje je wel beviel,
zodat je al dan niet naar haar toe
ging. Flauw hè?
Om er ‘s zomers goed uit te zien
ging je ‘s morgens en ‘s middags,
op de ﬁets, naar het strand van
Oostvoorne, Hoek van Holland of
Scheveningen. ’s Avonds kon je
lekker showen voor de meisjes met
je bruine/rode huid.
Milkbar
Op de hoek van de Brink, de Dreef
en de Leede zat een Milkbar waar
ze heerlijk ijs hadden. De eigenaar was een grote sterke vent die

- Vriendenclub. Op de Groene Hilledijk voor de Lederwarenzaak van Van Os. Van links naar rechts: Jan van Klaveren,
Jan Overweel, Jan de Greef, Hans Thijssen, ?????, Joop Pleij (1956) -

ruziënde jongere uit elkaar hield en
ze eventueel naar buiten werkte. Als
hij naar de Milkbar kwam, want hij
woonde elders, of wegging hoorde
je hem van ver op zijn grote zware
motor aankomen of weggaan.
’s Winters als ijsbaan de Enk, de ondergespoten tennisbanen, open was,
gingen we schaatsen. Vele meisjes
zijn de revue gepasseerd. Ik herinner mij nog Dikkie van der Stelt,

Jannie Boomsma en Marijke Bout.
Ook mijn huidige vrouw, Annie
Willemstein, heb ik daar ontmoet.
Het waren prachtige tijden. De
stierenavonden eindigden voor mij,
toen ik verkering kreeg rond mijn
20ste (1960). Mijn vrienden van
toen, Siem Molier, Jan Overweel,
Jan de Greef, Hans en Wim Thijssen, Joop Pleij en Meindert Visser
ben ik uit het oog verloren. Hans en

Wim zijn helaas overleden. Peter
Tuinder, nu wonend in Perth Australië, heb ik, hoe is het mogelijk,
teruggevonden.
Het was een goeie ouwe tijd.
Jan van Klaveren,
jtvklaveren@hetnet.nl
Deurne

CCtje De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan
Je moet maar niet geloven wat de mensen je vertellen
Over een goeie ouwe tijd, die is voorbij gegaan
Waarin het leven sudderde op peteroliestellen
En iedereen godvrezend was, tevreden en voldaan.
De tijd dat alle wangen net zo blonken als de stoepen
Van louter melk en honing, en des zondags krentenmik.
Die heeft misschien gegolden voor geselecteerde groepen,
Maar nooit voor doodgewone mensen zoals jij en ik.
En vast niet voor die mannen, op hun veertigste versleten,
Door dertig jaren slavenwerk en nauwelijks te eten
en veel te veel jenever om de honger te vergeten
en veel te weinig weerstand om de tering te weerstaan.
De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan.
……….

c foto burosolo.nl

En vast niet door voorbije eeuwen te romantiseren,
Waarin een kleine bovenlaag zich placht te amuseren
Ten koste van de rest, die van de armoe kon creperen.
De goeie ouwe tijd, geef mij de prullenbak maar aan.
De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan.

Cox Column

Bovenstaande tekst is een fragment uit een prachtig lied van Jan
Boerstoel. Ik ben het er van harte
mee eens, ik denk u ook wel. Ons
eigen succesprogramma heet dan
wel “Toen was geluk heel gewoon”,
maar dat betekent geenszins, ik heb
het al meer uitgelegd, dat de mensen
vroeger gelukkiger waren, maar

met minder tevreden, omdat er nu
eenmaal niet veel was. Ik heb het
alleen altijd jammer gevonden dat
het zo moeilijk uit te leggen is aan je
kinderen, laat staan aan je kleinkinderen. Het is geweldig dat zij in deze
tijd zo’n beetje alles hebben dat hun
hartje begeert, maar ik betwijfel of
zij de volle waarde wel beseffen,

omdat zij de schaarste en karigheid niet hebben gekend. Je kunt
natuurlijk volop grappen maken over
je arme jeugd. “Wij waren vroeger
zo klein behuisd, wij konden alleen
plat praten en schol eten”, hebben
wij vroeger wel eens op het toneel
geroepen. Maar kinderen kijken je
meewarig aan als je ze vertelt dat
je op je ﬁetsie naar school ging, en
dat je dan minstens drie dagen van
de week zijknat ( ja, “zijk”met een
lange ij, het is immers een sterk
werkwoord, “zeek, gezeken”) in
de banken zat, want behoorlijke
regenkleding was er ook niet. Als ik
’s winters thuis kom dan ben ik blij
dat het er warm is. Vroeger was alleen de huiskamer maar warm, waar
de kachel stond, de deur moest goed
dicht gehouden worden, “anders
gaat de warmte er uit”. Het was
trouwens te hopen dat er ’s ochtends,
na ﬂink rammelen, nog een beetje
vuur in die kachel zat, anders moest
ie opnieuw worden aangestoken, en
dat kon alleen je vader. Ik weet nog
dat we een geiser kregen, en er dus
warm water uit de kraan kwam. Op
zaterdagavond met z’n allen rond de
radio, voor “Negen heit de klok” of
“De showboot”. Zo kan ik nog wel
een paar uurtjes doorgaan. Allemaal

dingen die aan kinderen niet zijn
uit te leggen. Ik kom hier eigenlijk
op omdat iemand in Hilversum in
zijn oneindige wijsheid heeft voorgesteld om het spelletje “Lingo”
van de buis te halen, “omdat er
voornamelijk ouderen naar kijken”.
Heeft u het ooit zo zout gevreten?
Wat mankeert er aan ouderen dan?
Natuurlijk, de reclame is niet zo
zeer aan hen besteed. Dat betekent
dus dat als je te slim bent om in
reclame te trappen, je geen recht
hebt op goeie televisie, laat dat
maar eens tot u door dringen. En
nog ’s wat anders: u denkt toch niet
dat er ooit een programma van de
buis zal worden gehaald“ omdat
er alleen maar allochtonen naar
kijken”?
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TANTE POST(BUS)
Tuindorp Vreewijk
Als trouwe lezer van uw blad las ik
en zag ik een artikel met foto over de
mooiste tuin in Vreewijk. Ik weet en ken
de persoon op de foto wie hij is en waar
hij woonde. In 1938 waren het de buren
van mijn ouders en woonachtig in de
Adrien Mildersstraat te Rotterdam west.
Ze besloten ivm met de werkkring van
de Hr. v. Laarhoven te verhuizen naar
tuindorp Vreewijk. Ze kwamen terecht in
de Achterdonk, nummer ben ik kwijt. Hij
was een enorme tuinliefhebber en het is
mij bekend dat hij menige prijs met zijn
tuin won. Wij waren, zoals gemeld, oude
buren en ik was bevriend met zijn zoon
Ton van Laarhoven. In de oorlog heb ik
er vaak gelogeerd en dan had ik gevoel
met vakantie te zijn, want je was wat ze
noemden `buiten de stad`. Ik mocht dan
van mijn moeder met de tram heen, het
was lijn 3, maar terug moest ik lopen,
want heen en weer met de tram was te
duur. Ik heb daar in tuindorp Vreewijk
heerlijke weekenden meegemaakt en alles kwam nu weer boven bij het zien van
de foto, de heer Van Laarhoven aan het
werk in zijn schitterende tuin.
Hans Wolffers
------------------------------------------------Geachte redactie.
In “De Oud Rotterdammer” van 19
september trof mij het artikel van mevr.
M.W. den Held. Na het verlaten van
de “ambachtsschool”, kwam ik als
smidsjongen in dienst bij de ﬁrma v/h
Bus & Co aan het Vasteland 33. Ik werd
aangenomen door de heer C.J. den Held,
kennelijk de vader van mevrouw den
Held. Ik heb daar gewerkt van medio
mei ‘36 tot okt.’37. In de winkel aan het

Vasteland werkte ook een jonge vrouw
die daar het interieur verzorgde, maar
ook af en toe met het dochtertje van
mijnheer Den Held op stap ging of haar
naar school bracht. Dat ging dan via de
werkplaats, die aan de Baan gelegen was.
Ook werkte er op het kantoortje in de
winkel een mevrouw, “Selma” geheten,
die de administratie deed. Het is allemaal
lang geleden, maar ik kon het niet laten
op het artikeltje te reageren.
Henk Boon,
Lorsweg 40, Barneveld,
tel. 0342-413381
------------------------------------------------De Eend
Het artikel “De eend is vermoord “op de
voorpagina van De Oud-Rotterdammer
van 3-10 roept bij mij enige vragen op.
In de eerste plaats natuurlijk sympathie
en medeleven met de horecafamilie
Klijnoot met wier verdwijnen weer een
stukje Rotterdams mouwen opstropen
en aanpakken kan worden bijgezet in
De Dubbelde Palmboom. In de tweede
plaats Jim Postma, die ik me meen te
herinneren als Vrije Volk-journalist
toen deze krant, na de Grootste krant
van Nederland te zijn geweest en later
de grootste krant van Rotterdam, nog
enige tijd erop mocht bogen de grootste
krant van de Linker Maasoever te zijn.
Mij bevreemdt het waarom Jim Postma
de Hoveniersstraat, de bakermat van de
“Eend“, situeert aan de Linker Maasoever en daar bij de opening slechts 27
eters, voornamelijk studenten, laat
verschijnen. Gelooft u mij, er was aan de
Linker Maasoever in 1976 geen instituut
met studenten en de studenten van de
Economische Hogeschool, de voorloper
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van de Erasmus Universiteit, wisten van
het bestaan van een Linker Maasoever
niet meer af dan dat daar kort geleden
nog een zendeling was vermoord . En
eten gingen ze daar al helemaal niet.
De Hovenierstraat lag ook toen al in de
buurt van de Boezemweg (Crooswijk).
Zo’n 12 minuten lopen daarvandaan
lag in het centrum van Rotterdam de
Provenierstraat . Wil Jim zijn gegevens
a.u.b nog even checken. Ik meen dat
het zo lang veronachtzaamde Zuid, de
Boerenkant en ook de familie Klijnoot
daar wel recht op heeft.
W.H.Smid, Kloosplantsoen 275
2985 SH Ridderkerk
------------------------------------------------Geachte redactie,
Nadat ik op 15-jarige leeftijd een winter
dansles had gehad en de ﬁjne kneepjes
dus al door had moesten we (mijn vriend
en ik) op de ‘echte’ dansvloer verder.
Na het eerste bezoek bij De Klerk waren
we er niet meer weg te slaan; wat een
heerlijke gezellige sfeer hing daar!!
Dit was na het bombardement, onder
het Hofpleinstation in de 1e Weenastraat
(later Katshoek geheten). In tegenstelling tot uw artikel mocht er toen nog wel
vrij gedanst worden; het dansverbod is
pas najaar 1941 ingegaan. Toen zette
De Klerk de dansvloer vol met tafels en
stoelen en gaf zijn dansschool de naam
‘Music Hall’, in het Engels jawel! Het
zelfde orkestje speelde er met zang van
Annie de Reuver, die wel degelijk nog
Engelstalige songs zong. Najaar 1941
ben ik De Klerk ontrouw geworden.
Wat was het geval; in de winter van 1941
mochten de dansscholen wel les geven.
Vrij dansen was weliswaar verboden,

maar de dansscholen mochten wel
oefenavonden geven waar de leerlingen
gewoon vrij konden dansen. De Klerk
gaf een oefenavond per week en Dansschool Jansen in de Vijverhofstraat gaf er
twee, dus woensdag, zaterdag en zondag
onder de pannen! Het was er wel niet zo
leuk als bij De Klerk, maar in die tijd
kon je geen eisen stellen; je was al blij
met wat je had.
Ik woonde in Terbregge. Je moest om 12
uur van de straat zijn, dus was het zaak
een meisje te vinden dat in Hillegersberg
woonde. Die meisjes waren maar al te
blij dat ze thuis gebracht werden. Ik
was 17, dus nog lekker groen. Bij hun
huis gekomen draaide het wel op een
ﬁkse zoenpartij uit en daar waren beide
partijen heel tevreden mee. Daarna liep
ik nog een half uur het pad tussen De
Bergse Plas en de Rotte, nagenietend
van weer een geslaagde avond. Tot slot
wil ik mijn bewondering uitspreken voor
wat de heer en mevrouw De Klerk in die
moeilijke tijden voor de jeugd hebben
gedaan.
K.L.Trees, Hellevoetsluis
E-mail karelltrees@Wanadoo.nl
-----------------------------------------------Geachte redactie,
In “De Oud Rotterdammer” van dinsdag
3 oktober stond mijn artikel opgenomen
over van Gend & Loos (hartelijk dank
voor plaatsing). Bij dat artikel staat een
foto met twee paarden in een deuropening waarboven te lezen is “Van Gend
& Loos”.
Echter .... die foto heeft niets te maken
met de paardenstal van Van Gend &
Loos in de Jacob Loisstraat. Want juist
naar zo’n foto ben ik al vele jaren op

zoek. Ik heb bijna alle sites die foto’s
plaatsen van het oude Rotterdam afgestruind, maar nergens kan ik een foto
vinden van de Jacob Loisstraat met de
paardenstal. Maar .... misschien zijn er
onder de lezers van deze krant mensen
die wel een foto hebben. Graag zou ik
dan daarvan een afdruk ontvangen.
D. Korpershoek Dzn.
Prikkorf 2, 3192 ZC Hoogvliet.
dekade.mkv@hetnet.nl
-----------------------------------------------Café Van Oosten
Zijn er nog lezers die zich café D. van
Oosten aan het Noordplein herinneren?
Het café zat eerst op de hoek Rottekade/
Katshoek, maar werd in 1940 verwoest.
Mijn grootvader kocht in 1942 een
smederij en verbouwde die tot een nieuw
café, dat 35 in de familie bleef. In 1977
werd het verkocht aan Jan de Vries.
In die jaren waren op het Noordplein
onder meer de groente- en fruitmarkt,
de automarkt en de postzegelmarkt.
Ten tijde van de automarkt was het café
het middelpunt van het plein. Er werd
onderhandeld, telefoontjes van autohandelaren kwamen in het café binnen en
zelfs werden soms grote geldbedragen
toevertrouwd.
Na de renovatie van het plein is naast
het toenmalige café Van Oosten een
nieuw café geopend onder de naam Café
Noordplein en dit bestaat nog.
Ik hoop dat er lezers zijn die mij op weg
kunnen helpen.
D. van Oosten, Wilgenwede 33
2993 TB Barendrecht
06-12253982
email: dirkvanoosten@koddevanoosten.nl

De BoedelZorgDrager
verhuist op maat
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
www.boedelzorgdrager.nl

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Senioren:
ga weer dansen bij

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Het nieuwe dansseizoen voor senioren start
Woensdagmiddag 4 oktober 2006
Donderdagochtend 5 oktober 2006
Voor beginners en gevorderden!

Bel: 010 - 404 82 00
www.dansschooldeklerk.nl
Schiestraat 16-18
(dichtbij Hofplein en openbaar vervoer)
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 23”
Dat stukje Rotterdam waar
ik vanaf m’n vijfde jaar heb
gewoond, is erg bekend bij
de lezers van deze krant.
Foto 22 gaf bijna geen enkele
foute oplossing, hoewel een
enkeling wel de 1e Middellandstraat, Nieuwe Binnenweg, West Kruiskade, Bergweg of de Beijerlandselaan(!)
meende te herkennen.
Maar 98,5 % van de honderden inzendingen zag het
goed: het was de Schiedamseweg. Het wissel, zichtbaar
in de linker benedenhoek van
de foto, gaf reden aan vele
oplossers over de hoek van
de Spanjaardstraat te praten.
En dat is fout! De foto toont
lijn 10 bij de halte Schiedamseweg Schans, tegenover het
Prinses Theater. Het wissel
leidt naar een passeerspoor
tussen Schans en Aelbrechtskolk.
L. Krabbendam (Puttershoek) is
kort, maar krachtig: “Dit was op de
Schiedamseweg ter hoogte van het
oude Prinses theater.”
C. van Aalst (als hier niets staat,
woont de inzender in Rotterdam)
heeft het ook goed: “De raadplaat
in De Oud Rotterdammer van 19
september 2006 is volgens mij
genomen op de Schiedamseweg, ter
hoogte van het voormalige Prinses
theater. De tram zou dan lijn 10 of
lijn 8 kunnen zijn. Beide trams reden
daar met een bijwagen. Lijn 10 ging
de Havenstraat in, lijn 8 reed via de
Nieuwe Binnenweg.”
Hans Schroeder (Hilversum) laat
kort weten: “Het antwoord is: Middellandstraat.” Fout dus!
J.J. Janssen (Wernhout) heeft ook
geen problemen: “Schiedamseweg
ter hoogte van Watergeusstraat en de
Schans tegenover Prinses Theater;
vermoedelijk lijn 17 of lijn 10.”
Fred in ’t Hout heeft het goed voor
wat betreft de lokatie, maar ten
aanzien van de tramlijn fout: “Dit
is natuurlijk de Schiedamseweg.
Waarschijnlijk is deze foto rond
1965 gemaakt gelet op de auto’s. De
vierasser met aanhangwagen rijdend
richting de Nieuwe Binnenweg moet
dan lijn 4 zijn en de vierasser op de
achtergrond rijdend naar het Marconiplein kan lijn 17 of 10 zijn.” Uit
eigen ervaring kan ik je vertellen, dat
lijn 10 in die tijd ook met aanhangrijtuigen reed.
De 14(!) jarige Martijn Wullems
doet ook een poging: “Het antwoord

TOEN
op de waar was dat nou opgave van
deze week is volgens mij de Bergweg.” Martijn, je hebt het al gezien,
hè? ’t Antwoord is fout!
C.G.Sluijter (Pijnacker) stuurt
een oplossing, die mij stil maakt:
“Het betreft hier een foto van de
Schiedamseweg met daarop motorrijtuig 304 van de RET op weg van
Spangen naar de Kleiweg. Naar de
mij ter beschikking staande gegevens
is deze opname van 13 maart 1964.
De bijwagen is nr 1003. Als gevolg
van een soort stuivertje wisselen met
lijn 2 reed lijn 10 van 2 maart t/m 24
december 1964 met bijwagens. Lijn
2 was samen met lijn 9 in verband
met de aanleg van de metro verbannen naar een kopspoor op het Weena
t.o. het Groothandelsgebouw. Het
gebruik van bijwagens was voor lijn
2 daardoor onmogelijk geworden.”
J.P.A.van Munster is ook de fout
ingegaan: “De tram op de raadplaat
rijdt , volgens mij , in de Middellandstraat.”
K. Hazewindus ziet het beter: “Op
de valreep nog even mijn oplossing
van ‘Waar was dat nou!’ Naar mijn
idee zien we de Schiedamseweg
richting Marconiplein, halverwege de
jaren zestig. We zien een vierassig
spitsuurtramstel van lijn 10 die zo
dadelijk de Havenstraat zal indraaien
op zijn weg naar de Kleiweg. Toentertijd reden ook nog de lijnen 4 en
17 over deze weg, nu alleen de lijnen
4 en 8. De metro was er nog lang

NU

niet. De bebouwing is niet zoveel
veranderd; het assortiment winkels
des te meer, geheel toegespitst op de
huidige bewoners in deze wijk.” Lijn
8 komt tegenwoordig niet meer bij
de Schans; die tram is al eerder de
Spanjaardstraat ingedraaid.
Cees van Tigchelhoven toont zich
expert: “De foto is gemaakt op de
Schiedamseweg nabij de Spanjaardstraat. Het betreft hier lijn 10 met
motorrijtuig 303, welke wagen maar
aan een kant een bestuurdersmogelijkheid had. Ik heb als bestuurder
jaren op deze lijn gereden.”
Betty Pijl (Hellevoetsluis) schrijft:
“Volgens mij is het de Nieuwe Binnenweg”. En volgens mij is dat fout!
Han Steenbeek snakt naar het verleden: “Onmiskenbaar de Schiedamseweg. Destijds, zoals de foto aangaf,
een gerespecteerde en gezellige winkelstraat met het Prinses Theater, de
weekmarkt op de Spanjaardstraat en
wat al niet meer; ook weer voorbij!”
B.P.Savert Wessel toont zich een
tramkenner: “De foto van “waar
was dat nou 22” laat ons boven de
kop van vierasser 304 de ingang van
de Watergeusstraat zien. De tram
stopt ter hoogte van de Schans op
de Schiedamseweg. De 304 is in de
oorlog gebouwd in de RET werkplaats en heeft maar 1 stuurkant,
dus voor is ook geen rood sluitlicht
te zien. De 304, die zelden op deze
route reed, is of lijn 8 of lijn 10. Lijn
17 reed ook over de Schiedamseweg,

Nieuwe opgave

-

maar had nooit een aanhanger. Op de
plaats waar nu “waar was dat nou” is
ingetekend, stond dus of:Coolsingel of Kleiweg”. Hou het maar op
Kleiweg!
Jan Weda (Maassluis) begint zijn
oplossing zeer persoonlijk (dank
daarvoor), maar komt snel ter zake:
“Nu naar de oplossing van de foto,
terug naar mijn jeugd in Rotterdam
West. Het onderwerp van de foto is
de Schiedamseweg. Donderdagmiddag naar de mar(k)t in de Spanjaardstraat. Via de Hooidrift met het
pontje de Schie over - twee cent?
- , terug over de Schiedamseweg
richting Lage Erfbrug. Zaterdagmiddag naar de zeeverkenners - groep 30
- a.b. van een oude mijnenveger in
de Kolk. Links het begin van de Watergeusstraat, rechts - niet zichtbaar
- Prinses. Verder naar rechts de Jan
Kruyffstraat, op de hoek een bijkantoor van de Spaarbank te Rotterdam
- nu Fortis -, verscholen daarachter
de RK Kerk St Antonius Abt. Deze
laatste verdwenen voor ‘bejaardenhuisvesting’ De Schans”. Ik sprak
thuis over de marret.
Peggy Salvador ziet het echt verkeerd: “Ik denk dat het de Oudedijk
is en de tram gaat richting Vlietlaan.
Ik kan me geen andere brede straat
herinneren met weinig begroeiing,
dus vandaar”.
J.J. Buitenhuis (Vlaardingen) duikt in
z’n verleden: “Het was de Schiedamseweg ter hoogte van het Prinses

Theater. Aan de kant van de tram
was slagerij Bolraap en kruidenier
Vermeyden. Zelf heb ik m’n jeugd
doorgebracht in de Bingleystraat.”
Dan is Schele Piet geen onbekende
voor je.
Janny van Zwol (Westerbork) heeft
bijzondere herinneringen bij de raadfoto: “De foto laat ons de Schiedamseweg zien, richting Marconiplein.
Inderdaad is de achtergrond grondig
veranderd met de hoge gebouwen
die daar zijn verschenen. In de ijzig
koude winter van 1963, togen mijn
ouders en ik naar een sportwinkel
op de Schiedamseweg. Hier kreeg ik
mijn eerste kunstschaatsen. Eer we
weer thuis waren, mocht ik ze niet
meer uitproberen; het werd al donker
buiten. De volgende dag, na een voor
mijn gevoel geen eind aankomende
schooldag, naar de Heemraadsingel.
Eindelijk stond ik op het ijs, een uurtje later zette de dooi in………….
Ik heb ze nooit meer aangehad, in
die tijd groeide je met het jaar!!!!”
Uit mijn vriendenkring hoor ik, dat
opgroeiende kinderen tegenwoordig
per maand groter worden.
Door toekenning van de Rotterdamse
attentie aan Rob Kanaar, Johann
Strausplein 331, 3122 ZG Schiedam,
bespaar ik Rob een vreemde maaltijd: “Als dit de Schiedamseweg niet
is, eet ik mijn hoed op”. Antwoord is
goed en de attentie hopelijk ook!

opgave 25
Niet alleen Rotterdamse Rotterdammers reageren op deze rubriek.
Neen, ook Rotterdammers in heel Nederland of zelfs ver daarbuiten
sturen hun oplossingen in. De Rotterdammer is dan wel uitgezworven,
vergeten doet hij z’n stad nooit!
Dat geldt óók voor onze oude, trouwe tram. Aan Rotterdam heeft-ie
niet genoeg; we komen hem ook in Barendrecht, Schiedam en Vlaardingen tegen. Soms zien we onze tram zelfs ‘ver’ van Rotterdam.
Nu ik één jaar “Waar was dat nou-foto’s” erop heb zitten, begin ik mijn
nieuwe jaar met een grapje: De straatnaam is voor ons Rotterdammers
bekend, maar waar vinden we deze lijn 10 nu?
Dank aan fotograaf Rob Kievit, die graag aan deze bijzondere raadfoto
wilde meedoen.
Oplossingen vóór 30 oktober 2006 per post zenden aan
Waar was dat nou?, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ Rotterdam
of via email naar, waarwasdatnou@xs4all.nl
Een bijzondere attentie wacht op de gelukkige winnaar.
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NU EEN LIGIER BROMMOBIEL!

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

NU KOPEN BETEKENT COMFORTABEL EN DROOG RIJDEN
IN DE VEELAL NATTE HERFST- EN WINTERMAANDEN

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

LIGIER
X - T O O2

Voor ons geen kunst!

CiTO
houdt u
MOBIEL

COMFORTABEL RIJDEN
Advies, reparaties, onderhoud en installaties

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

BANDje VERSTANDje
Autobanden nieuw/gebruikt

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

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht

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

met bromfiets certificaat of autorijbewijs (B)
of motorrijbewijs (A) of het nieuwe AM rijbewijs
45-KM WAGEN LIGIER X-TOO MAX v.a. € 9.690,Aflevering bij u thuis

CiTO
SUBARU ROTTERDAM
Offical Ligier Dealer

KLAVERBAAN 62 CAPELLE /
GRENS R’DAM • 010-4676789
www.citoautobedrijf.nl
óók voor occasions!o

Tel.: 06 - 41 49 44 09
Email.: marbella790@hotmail.com

de POPULIER

ERKEND AUTODEMONTAGEBEDRIJF

EEN AUTOWRAK?
BEL DAN:

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

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl
Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

Leo Peute Schilderwerken

Voor al uw saus- en schilderwerk
zowel binnen als buiten
Tevens aanbrengen van glasvezel

’n goed kunstgebit?

Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.
Dag en nacht
bereikbaar
Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

TUJCB

010 421 65 00
WWW.DEPOPULIER.COM
INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

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

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

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

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

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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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Bloedarmoede
Moeheid is een veel gehoorde klacht. Vaak heeft het te maken
met overbelasting, maar evenzo goed is er een lichamelijke verklaring. Bloedarmoede denkt u misschien. Zeker moeheid is een
symptoom van bloedarmoede.

- Koster in de oude kerktoren van Charlois, 1977 (verz. L.v.V.) -

Huiveren in Oud Charlois
Bijna dertig jaar geleden mocht een goede vriend van mij, bij hoge uitzondering, een kijkje komen nemen in de kerktoren van oud-Charlois. Hij
vertelde mij dat in de fundering van de toren, die in de 15e eeuw werd gebouwd aan de Kerksingel, belangrijke families begraven liggen, die voor
hun graf het in die tijd zeer hoge bedrag van 60 gulden moesten betalen.
De koude rillingen liepen over zijn rug toen hij
de oude toren ging beklimmen. Niet dat hij last
had van hoogtevrees of zo, maar wel van het
kleverige spinrag dat hij uit zijn gezicht moest
verwijderen. Toen pas drong het tot hem door
dat hij in een middeleeuwse omgeving terecht
was gekomen. Uit de verte klonk de stem van
de dienstdoende koster: “Via deze balken in de
toren bereik je een luik dat uitkomt in de zoldering bovenin de kerk. Daar zijn in de laatste
wereldoorlog nog onderduikers verborgen
gehouden. Wie dit waren wisten destijds maar
enkele mensen.” Of dit verhaal een aanvulling
is op de bestaande geschiedschrijving weet

je maar nooit. Zeker is wel dat op een van de
groen uitgeslagen koperkleurige klokken, die
in de oude toren hangen, te lezen staat: “Voor
ambachtsheeren klok in oorlogstijd verloren,
wil ik tot lof van God een nieuw geluid doen
horen.” In de Tweede Wereldoorlog werden
namelijk de meeste kerkklokken in Nederland door de Duitsers gevorderd en voor het
vervaardigen van duivelse munitie omgesmolten. Het kostte na 1945 een vermogen om al
deze kerkklokken in massief brons opnieuw
te gieten en weer op te hangen. Zo ook in de
Clemenskerk van oud-Charlois.
Leen van Vreewijk

De rode bloedcellen zijn verantwoordelijk voor transport van zuurstof door het
lichaam en de afvoer van koolzuur naar
de longen. Is er iets mis met die rode
bloedcellen, dan gaat er ook iets niet goed
met de distributie van de zuurstof. Meestal
is er een tekort aan ijzer. Dit komt voor van
jong tot oud. Ook zien we het vaak in de
zwangerschap. Bij ouderen valt het soms
laat op, doordat men niet meer zo actief is
of doordat men rustiger aan doet vanwege
moeheid bij inspanning. In het lab kunnen
de rode bloedcellen worden bekeken. Ze
worden beoordeeld op hun grootte, vorm
en gehalte aan hemoglobine. Dat is de stof
die verantwoordelijk is voor de binding
aan zuurstof. Als de rode bloedcellen klein
zijn en minder hemoglobine bevatten dan
normaal, dan is er zeer waarschijnlijk
sprake van bloedarmoede ten gevolge van
ijzergebrek.
Daarom beperk ik mij tot de ijzergebreksanemie (anemie=bloedarmoede). Als je
al lang niet meer in de lengte groeit en
niet zwanger bent en gezond leeft hoor je
geen ijzergebreksanemie te hebben. Is dat
wel zo, dan moet de oorzaak opgespoord
worden. Die oorzaak kan zijn bloedverlies.
Als er bloed verloren gaat in het maagdarmkanaal hoeft dat niet altijd opgemerkt

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
------------------------------------------------------Huwelijk om successierechten te
besparen
Ik woon alleen en wil dat graag zo houden.Met
een goede vriendin ga ik al jaren vertrouwelijk
om maar ook zij woont tot volle tevredenheid
alleen. Aangezien ik tegen de tachtig loop, zou
ik om ﬁscale redenen (successierechten) een huwelijk of partnerschap met haar willen aangaan.
Echter met behoud van de status quo (dus niet
gaan samenwonen). Ik heb enig vermogen, zij
in het geheel niet. Kan zij op die manier veel
successierechten besparen en wat zijn de consequenties voor de AOW voor alleenstaanden die
we beiden nu nog krijgen?
Door een huwelijk of een ofﬁcieel samenlevingscontract aan te gaan, kunt u inderdaad
wederzijds successierechten uitsparen. De
verplichting om op één adres te wonen is uit de
wet gehaald. Voor de Sociale Verzekeringsraad
betekent dat u in eerste instantie elk alleen nog
maar de AOW voor gehuwden krijgt. Tenzij u
dan tegelijk kunt aantonen dat uw duurzaam
gescheiden van elkaar woont en absoluut niet
één huishouden vormt. Dat kan nog wel eens
problemen geven.
De vrijstelling voor successierechten tussen gehuwden en partners met een samenlevingscontract bedraagt thans ruim een half miljoen euro.
Zou u per testament aan uw vriendin nalaten dan
is haar vrijstelling slechts 1882 euro. Laat u haar
meer na dan loopt de betaling van haar successierechten hard op van 41 tot bijna 60 procent
bij een erfenis van 100.000 euro. Het kan voor
uw vriendin na uw overlijden dus behoorlijk
lonen om een huwelijk met u aan te gaan. Zoals

u het beschrijft is het echter andersom niet het
geval. We raden u aan om ook andere zaken (bijvoorbeeld wie zijn de wettelijke erfgenamen als
u alleen blijft en heeft u nog levende kinderen?)
bij een eventuele huwelijksbeslissing te betrekken. Vraag aan een notaris ook advies.
(M.m.v. notariskantoor van Ravesteyn & van der
Wee in Rotterdam)
Uitkering uitvaartverzekering
behoort niet tot nalatenschap
Een alleenstaande moeder met veel schulden
gaat binnenkort waarschijnlijk dood. Door haar
inmiddels ook al overleden ouders is ooit een
uitvaartverzekering voor haar afgesloten. Haar
zoon zal waarschijnlijk niks erven en hij wil
natuurlijk ook niet opdraaien voor eventuele
schulden van zijn moeder. Als hij de uitkering
van de uitvaartverzekering aanvaardt, loopt hij
dan risico ook voor de schulden op te draaien?
Hoe kan hij dat risico ontlopen en toch de
begrafenis van zijn moeder bekostigen?
De uitkering uit een uitvaartverzekering behoort
niet tot de nalatenschap want die is bedoeld om
de kosten van de uitvaart van een overleden verzekerde te betalen. Dus de zoon zal hierbij geen
problemen ondervinden. Wat de nalatenschap
betreft, kan hij die zogenoemd ‘beneﬁciair’
aanvaarden. Eenvoudig gezegd komt dat erop
neer dat hij even afwacht of de schulden van de
nalatenschap niet groter zijn dan de baten. Als
blijkt dat er een negatief saldo is, dan hoeft hij
niet met z’n privé-vermogen bij te springen om
alle schulden van de overledene te voldoen. In
de praktijk gebeurt beneﬁciaire aanvaarding alleen als men erft van iemand van wie de vermogenspositie onbekend is. Is bij het overlijden van
een persoon al duidelijk dat de schulden groter

zijn dan de baten, dan kan hij direct al afzien
van zijn erfrechten. Voor beneﬁciair aanvaarden
en ook voor het verwerpen moet een verklaring
worden afgelegd op de grifﬁe van de rechtbank.
Indien het zover is, is het verstandig hierover
een notaris te raadplegen.
-------------------------------------------------------Sociale voorzieningen
-------------------------------------------------------Aanvulling uit WW voor oproepkracht in zorg
Ik ben van 1946 en werkzaam in de zorg. Per 1
januari dit jaar is mijn contract afgelopen en
ben ik werkloos geworden. Inmiddels maak ik
als oproepkracht gemiddeld minder uren dan
vorig jaar. Wat mij verbaasd is dat het tekort
aan werkuren wordt aangevuld door de WW met
een aanvullende uitkering die 70 procent van het
dagloon is. Is dit juist?
Voor het werkloosheidsdeel krijgt u inderdaad
een aanvulling uit de WW die 70 procent van
uw dagloon (uw vroegere bruto totaalsalaris per
werkdag teruggerekend) bedraagt. Het aantal
uren dat u arbeid verricht en weer loon krijgt
uitbetaald, wordt naar evenredigheid van uw
werkloosheidsuitkering afgetrokken. Dus wat er
bij u gebeurt, kan wel kloppen!
-------------------------------------------------------Financiële kwesties
-------------------------------------------------------Vergoeding voor getuige in strafproces
Mijn zoon heeft een dispuut met zijn vorige
werkgever en binnen niet al te lange tijd zullen
voor hem getuigen worden gehoord. Ik meen
nog niet zo lang geleden via de media te hebben
vernomen dat getuigen op een of andere manier
schadeloos kunnen worden gesteld voor de

kosten van het opnemen van (een gedeelte) van
een vrije dag hiervoor. Klopt dit inderdaad?
Inderdaad is het voor getuigen mogelijk een
vergoeding te krijgen. Het moet dan echter wel
om een strafproces gaan. Dat lijkt in het geval
van uw zoon niet aan de orde. De ‘verletschade’,
zoals het ofﬁcieel heet, is een schadeloosstelling
voor de tijd die getuigen kwijt zijn om naar de
rechtzaal te komen. Het gaat om 50 tot 70 euro
per uur.
-----------------------------------------------------Consumentenzaken
-----------------------------------------------------Zoon woont in bij vader in seniorenhuurwoning
Ik ben 75 jaar en bewoon een huurwoning voor
senioren (55+). Mijn zoon van 43 jaar woont
tijdelijk bij mij nu hij in een echtscheiding zit
verwikkeld. Stel dat mij iets zou overkomen,
moet mijn zoon dan de woning verlaten?
Ja. Tenzij hij in het huurcontract opgevoerd staat
als medehuurder. Maar dat lijkt ons niet zo waarschijnlijk als hij tijdelijk bij u inwoont. Mocht
u onverhoopt overlijden of het huis anderszins
verlaten, dan heeft de achterblijvende bewoner
in principe geen rechten op het blijven wonen in
het huurhuis waarvan u de hoofdhuurder bent.
---------------------------------------------------AOW en pensioen
---------------------------------------------------Gekort op AOW door verblijf in
Singapore
Mijn vrouw en ik hebben gedurende een periode
van 29 maanden gewoond in Singapore waar ik
alleen een baan had. We hebben in die tijd niet
vrijwillig AOW-premie betaald. Ik heb begrepen

te worden. Zweren, ontstekingen en
kwaadaardige aandoeningen gaan hier
vaak gepaard met rectaal bloedverlies.
Wordt dit niet opgemerkt, dan ontstaat er
op den duur anemie. Is er veel bloedverlies
in de maag, dan zal er teerzwarte vormeloze ontlasting ontstaan. Bij een bloedende
poliep in de endeldarm is er helderrood
bloedverlies, evenals bij een aambei het
geval kan zijn.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat de
darmen en de maag worden onderzocht
bij onbegrepen ijzergebreksanemie. Als
er geen maag of darmproblemen worden
gevonden, is de volgende stap de aanmaak
van bloed bekijken. Uit het bloedbeeld
kunnen al veel conclusies worden getrokken als we ook naar de witte bloedcellen
kijken. Het bloed wordt aangemaakt in
het beenmerg. Is er iets mis met de witte
bloedcellen dan kan ook de aanmaak van
rode bloedcellen in het beenmerg verstoord
zijn. Ook kunnen we in het lab vreemde
eiwitten in het bloed aantonen die wijzen
op een ziekte van het beenmerg.
Bloedarmoede ten gevolge van ijzergebrek
bij 50-plussers kan niet verholpen worden
door een staalpilletje zonder verder onderzoek naar de oorzaak.

Hans
Roodenburg

dat we nu ieder 5 procent op onze AOW-uitkering worden gekort. Ik word volgend jaar in
september 65 jaar. Mijn vrouw drie jaar later.
Als zij in Nederland was gebleven had zij ook
geen AOW-premie betaald omdat zij geen eigen
inkomen had. Is het niet vreemd dat zij daarom
ook wordt gekort?
Indien u en uw vrouw in het buitenland hebben
verbleven en niet vrijwillig AOW-premie
hebben betaald dan wordt men met 2 procent
per jaar in het buitenland gekort op de AOW
en per persoon. Een voorwaarde voor volledige
AOW is namelijk, dat u vijftig jaar (vanaf uw
15de tot uw 65ste) ingezetene in Nederland bent
geweest. Of men dan werk (en inkomsten) heeft
gehad, maakt niet uit. U rekensom dat u dus
samen 10 procent wordt gekort. klopt niet. De
AOW is al lang geïndividualiseerd. Ieder heeft
een zelfstandig recht op een uitkering en niet
zoals nog velen denken alleen de oudste (vaak
de man). Ieder wordt dus 5 procent gekort voor
het verblijf in Singapore.
Overigens krijgt u volgend jaar wanneer u 65
jaar wordt de AOW voor een gehuwde (thans
omstreeks 650 euro bruto per maand) en voor
uw jongere vrouw kunt u een toeslag aanvragen
die maximaal de AOW voor een van de gehuwden bedraagt.
De Oud-Rotterdammer, uw vraagbaak!!!
De Oud-Rotterdammer biedt een nieuwe service!
Oudere Rotterdammers die zitten met vragen over
AOW, uitkeringen, ﬁnanciën en dergelijke kunnen
terecht op de site van De Oud Rotterdammer. Alle
vragen van lezers, die in de afgelopen maanden in de
krant zijn gepubliceerd in de rubriek Rechten en Plichten, zijn terug te vinden op www.deoudrotterdammer.nl
Hiermee biedt De Oud-Rotterdammer de lezers een
unieke vraagbaak waarin u het antwoord op uw persoonlijke vragen snel kunt terug vinden.
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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....

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

TAXI

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

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

10% KORTING
DINSDAG

WOENSDAG

PERMANENT
DAG

KLEURINGS
DAG
(+GRATIS LOWLIGHT)

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

GEEN
AANBETALING

OP DE
VOLGENDE DAGEN:

DONDERDAG

KNIP
DAG

Onze vakkundige
medewerkers
heten u van
harte welkom.

VRIJDAG

FOHNEN,
WASSEN &
WATERGOLVEN

€ 15,-

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

Regiodealer

MAATWERK IN Erkend lid Centrale
MATRASADVIES Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING

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

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):

Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231

Tiendweg 45a
Tel. 0180 - 512253

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

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

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

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype
Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

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

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

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

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

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

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

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

Presentatie van de concerten: Gerard Cox
Inloopmuziek door pianist Bert Nicodem
Zaal open: 10.30 uur
Rolstoelplaatsen aanwezig
Start concert: 11.00 uur
Duur:
zonder pauze tot circa 12.15 uur
KAARTEN BESTELLEN: tel. 010 – 422 52 44
PROGRAMMA NAJAAR 2006
22 oktober:
Rosenberg Trio
29 oktober:
Trijntje Oosterhuis & Karel
Boehlee “Mixes Pop & Jazz”
5 november:
“Famous Melodies 2”:
Ernst Daniël Smid, Waldin Roes,
Het Rotterdams operakoor en de
Koninklijke Harmonie van Horst
12 november:
Meezing Late Late Lien Show
Wieteke van Dort en Aïs Lawalata
19 november:
Laundry Bigband, strijkers ensemble en solist Franklin Brown
“Van Sinatra tot Tom Jones”

- Greetje Kauffeld -

26 november:
The Harbour Jazzband met
Greetje Kauffeld. Twee jubilarissen en een jarige!
10 december:
Madeline Bell met The Swing
Mates
17 december:
White Christmas at the Doelen

De Molenwaterweg
was mijn stek
- Franklin Brown -

KAARTEN BESTELLEN: 010-4225244
Meer informatie: www.zondagochtendconcerten.nl

Laurens Stadzicht wint
met café Zorgeloos de
HKZ-prijs voor best practice
Tijdens de HKZ*-kwaliteitsdag (HKZ – Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector), op 26
september, werd de winnaar van de best practiceprijs
bekend gemaakt. Uit vijf genomineerde projecten is café
Zorgeloos van Laurens Stadzicht als winnaar van deze
kwaliteitsprijs uit de bus gekomen.
Het juryoordeel was unaniem: het
café levert niet alleen cliënten,
medewerkers en de organisatie veel
op, ook andere organisaties kunnen
dit principe vrij eenvoudig toepassen. De instelling komt tegemoet
aan de behoefte van veel bewoners.
“Café Zorgeloos, een bijzonder
sympathiek initiatief. Het biedt
bewoners van Laurens Stadzicht de
gelegenheid een stukje van het normale leven te blijven beleven en uit
de verpleeghuissfeer te zijn”, aldus
de jury over beste “best practice”.
Christel Boshuis, facilitair manager
van Laurens en Albert Westdorp,
projectleider van café Zorgeloos,
namen de prijs namens Laurens
Stadzicht in ontvangst.
Café Zorgeloos
Café Zorgeloos is een café op het
terrein van geriatrisch centrum
Laurens Stadzicht. Het doet in niets
denken aan een verpleeghuis en
is ingericht als een echte bruine
kroeg: lambrizering, een houten
vloer, een open haard en een stamtafel. Het café biedt alles wat een

normaal café ook biedt: een bar met
biertap, diverse dranken waaronder
gedistilleerd, diverse soorten ijs en
een gevarieerde kleine kaart. Café
Zorgeloos grenst aan een groot
terras, dat bij mooi weer bij het
café getrokken wordt. Iedere dag
kunnen cliënten, hun familie en
relaties, bezoekers en medewerkers er terecht van 14.00 tot 18.00
uur. Vrijdags tot 19.00 uur en op
zondag is het café van 10.00 uur tot
17.00 uur geopend. Het café wordt
bemand door studenten die afﬁniteit
hebben met de doelgroep en met
werken in de horeca.
Beleving
Café Zorgeloos is een aantrekkelijk ontmoetingspunt geworden
in Laurens Stadzicht. Bewoners
en hun bezoek ontmoeten elkaar
in een ontspannen omgeving.
Het café biedt de zorginstelling
een plek waar de zorg even op de
achtergrond raakt. Het benadert het
‘gewone’ leven en voegt derhalve
kwaliteit toe aan het leven van de
bewoners.

In 1947 ben ik geboren. De Molenwaterweg was mijn stek. Omgeven door de Schiekade, Poortstraat en Haarlemmerstraat. Mijn kleuterschool was aan de Walenburgerweg,
de Lagere aan de Klein Coolstraat. We woonden, ouders en drie zussen, in een mooi
huis. Eén van de buren was ”Ome” Louis Holvoet, telg uit de bekende draaiorgelfamilie.
Van drie hoog keek ik uit op het
centrum van Rotterdam: Tot aan
de rivier reikte het oog. Wat een
speelruimte in de van puin geruimde binnenstad. Ik hoorde een
raar ronkend geluid in de lucht van
de eerste helikopter die de landing
inzette op het toenmalige Heliportterrein. ’s Zomers trok de Italiaan
Angelo Betti met zijn ijskar door
de buurt, terwijl het Stationspostkantoor in aanbouw was. Spelen
in de gewelven, opgepakt en naar
het politiebureau. De Haarlemmerstraat, de Haarlemmersteeg
en/of Kit genoemd, was apart.
Daar woonden, klein behuisd,
grote gezinnen die tot de minima
gerekend werden. Op Koninginnedagen werden er de mooiste
feesten gevierd. Aan de Schiekade
had je Clubhuis De Arend en
De Zeemeeuw, waar ik later een
groepje jongelui mocht leiden.
Winter!
De kunstschaatsen onder. De
Proveniers- en Spoorsingel, “Uit
de weg, De Boek komt er aan!” Ik
was snel. Roosje de Goederen was
van mij onder de indruk. Op de
dichtgevroren Spoorsingel betrapt
door mijn vader die zag dat ik al
rookte. Mee naar huis om daar
verplicht zijn pak Lexington sigaretten op te roken. Zo zou ik het
wel aﬂeren. Niet over mijn longen,
simuleerde misselijkheid en mocht
naar bed. Hij was kassier bij het
Feyenoordstadion. Elk jaar was er
feest van de OCSP, “Ontspannings
Club Stadion Personeel” waarvan
hij secretaris was. We wonnen
de hoofdprijs in de tombola; een
koffergrammofoon! Het eerste

45 toerenplaatje dat mijn oudere
zussen kochten was van The Ames
Brothers, “Melody d’Amour.
Shoo, Shoo Little Bird….Go and
ﬁnd my Love”……Pa was ook
kassier voor Theo Huizenaar, de
bekende bokspromotor. Als knul
mocht ik mee naar Gebouw Odeon
en de Rivierahal. Heb in Odeon
o.a. Aad en Leen Jansen zien boksen. Later leerde ik ze persoonlijk
kennen, net als Feyenoordspits
Henk Schouten die op 2 april 1956
negen goals scoorde tegen de
Volewijckers.
Versneden biefstuk
Het avondeten bestond ondermeer
uit een ééns in de week gekochte
biefstuk die versneden werd
opgediend. Allemaal een portie. Pa
kwam altijd later thuis, ik mocht
zijn laarzen uittrekken en extra
mee eten van zijn warme prak
met bal gehakt. Hij was “incasseerder” voor de Rotterdamse
Voorschotbank van C. Kramer &
Co met het hoofdkantoor aan de
Van Oldenbarneveltstraat plus een
vestiging op Rotterdam zuid aan
de Beijerlandselaan. Hij reed op
zijn motor, een Puch en later een
witte Triumph, zijn klanten af.
Van elke geïnde afbetalingsgulden
ontving hij vijf procent en met de
feestdagen een speculaaspop. Tel
uit je winst! Om iets bij te verdienen was hij “wederverkoper” van
staatsloten. Hij kocht ze zelf in en
ontving van de winnaars enkele
guldens die meteen in de huishoudpot gingen. Na ruim veertig
jaar hard werken kwam zijn ontslag hard aan. Ik heb hem huilend
aan de telefoon zien staan.

Rotterdam Zuid
We woonden inmiddels aan de
Beijerlandselaan, tegenover
Colosseum. IJs halen bij Broadway, ietsje verderop. De vijfde en
zesde klas doorliep ik in de rooms
katholieke lagere school aan de
Christiaan de Wetstraat. Later
volgde de ambachtschool aan de
Jan Ligthartstraat. Doordat mijn
interesse uitging naar tekenen en
schilderen werd het na één jaar
de LTS aan de Baljuwstraat met
een opleiding huisschilder en
reclametekenen. Terug naar de
Proveniersbuurt dus. Ik verliet de
school met het beste rapport én
een boekenbon van vijftien gulden. Cum Laude eigenlijk! Als ik
een aanvullende cursus zou volgen
die mij op ULO/MULO niveau
zou brengen, mocht ik als enige
van mijn klas naar de Academie
van Beeldende Kunsten.
In 1968 vertrok ik, afgestudeerd
aan de academie, met een studiebeurs van de Canada Council
naar “The New School of Art” in
Toronto. Na thuiskomst kocht ik
mijn eerste –vooroorlogse - Rotterdamse ansichtkaarten en ging
fotograferen. Beeldend kunstenaar
werd mijn beroep. Met regelmaat werd het Gemeente Archief
bezocht. Ik herontdekte mijn
geboortestad Rotterdam. Iets dat
mijn kunstenaarsschap een extra
dimensie gaf en later goed van pas
kwam in mijn nieuwe beroep van
radioverslaggever. Totdat mijn
baas Vonk het hele radiostation
inclusief personeel opdoekte.
Mooi werk !
Wim de Boek
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Geef me heden m’n dagelijks brood,
ook al moet het van ver komen
Elke avond maakte mijn moeder het brood klaar dat mijn
vader de volgende ochtend meenam naar zijn werk voor
tussen de middag. Hij zou ook best wat in de personeelskantine hebben kunnen halen, maar dat vond hij zonde
van het geld. Bovendien kwam hij er niet graag en at zijn
boterhammen snel op aan z’n werkbank, waardoor hij de
resterende lunchtijd iets voor zichzelf kon klussen.

Ulvenhout

Soms ging het mis met het brood.
Dan vergat hij het ’s morgens mee
te nemen en dat betekende voor
mijn moeder een hele reis op de
ﬁets naar de Spaanse Polder met
mij in het kinderzitje achterop om
vader het pakje brood te brengen.
Als we dan bij de ﬁrma Fijnwerk
aan de Industrieweg, waar mijn
vader werkte als ﬁjn instrumentmaker, waren aangekomen, belde de
portier naar mijn vaders afdeling
met de mededeling dat zijn vrouw
er was, waarop hij naar beneden
kwam, z’n pakje brood aanpakte,
ons haastig gedag zei en wij weer
naar huis gingen, in de hoop dat hij
’s avonds een beetje op tijd thuis
zou zijn.
Want dat was nog wel eens de
vraag. Als iets snel klaar moest
zijn, was het overwerken geblazen
en werd eten naar keuze voor ze
gehaald bij Hoki Poki in de Witte
de Withstraat. Alleen op woensdag-

Van 1938 tot 1942 heb ik op de
lagere school in de Oranjeboomstraat gezeten. Eerst op de meisjesschool van juffrouw Jansen, later
bij mijn broer Gerrit Littel, in de
klas van mijnheer De Heer. Dat was
voor die tijd een vooruitstrevende
onderwijzer. Het gebeurde wel dat
we in de zomermaanden, voordat
we naar school gingen, met de ﬁets
naar Barendrecht gingen om naar
bijenkorven te gaan kijken.
Ook ging hij met jongens uit de
zesde klas in de zomervakantie twee
weken naar een kampeerboerderij
in Elspeet. Ik herinner mij ook nog
het schoolreisje van drie dagen naar
Ulvenhout, waar ik nog foto’s van
heb. Als er nog oud-klasgenoten zijn
die willen reageren graag!
Mijn meisjesnaam is Lenie Littel en
nu is dat:
L. van der Meer-Littel
Leyerwaard 552
3078 NG Rotterdam

en vrijdagavond waren ze gegarandeerd thuis, want de directie
vond dat je het een gezin niet kon
aandoen dat de kostwinner de hele
week ’s avonds niet bij z’n gezin
was.
Ontslag
Het waren soms de gekste dingen
waar men haast mee had, zoals
bij voorbeeld een machine die het
bekende Buisman-lepeltje stanste,
of wat te denken van een spruitjes-pluk-machine.Voor dat laatste
moest hij ook nog een week naar
het platteland om de machine zo af
te stellen dat ie de spruiten op de
juiste wijze van de stronken sneed.
Hij deed al dat werk altijd met
plezier, maar toen Fijnwerk werd
overgenomen door de multinational Internatio-Muller deed de
zaak z’n naam geen eer meer aan.
De orderportefeuille liep terug, de
fabricageafdeling werd ontmanteld,

- In diep gepeins verzonken wachtend op het telefoontje van de portier, dat zijn
vrouw en zoontje waren gearriveerd met zijn pakje brood. -

de machines verkocht en personeel
binnen het bedrijf herplaatst en als
dat niet mogelijk was, restte de
gang naar het arbeidsbureau met
als 58-jarige weinig zicht op een
nieuwe baan.
Dat laatste lot was mijn vader
beschoren, maar tot de laatste

werkdag bleef hij de handen uit de
mouwen steken met het aanvegen
van de vloeren. Wij vonden dat wel
wat raar, maar zo zat die man nu
eenmaal in elkaar, met alles wat hij
deed.
Peter van Zwienen

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

Algemene begrafenis- en
crematieverzorging b.v.

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR
(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

TEL. 010-485 51 10
Voor het verzorgen van uitvaarten in
geheel Rotterdam en omstreken
en heel Nederland
Al 40 jaar een
begrip in uw regio

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

BESTELBON
R Ogen als schoteltjes
R Mijn Looppad
R Onder de Trap
R Rob, Babyboomer

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

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

R Rotterdamse Stegen
R Mijn Vader die in de hemel is
R Waltzing the waves
R Opgegaan in Lucht
(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

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

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

PATATJE GEZOND?

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

R CD Terug naar Rotterdam
R CD Waltzing the waves
R + Verzendkosten

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

Naam
Adres
Postcode

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!

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

www.lancar.nl
de goudsmid
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
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Elke veertien dagen staat de achterpagina boordevol berichten over
de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en
de nieuwste ontwikkelingen. Deze keer hebben we gekozen voor
het ‘hart’ van De Oud-Rotterdammer. Niet alleen hebben we u deze
keer extra veel te vertellen, maar ook willen we u nader informeren
over een heikel punt in de ouderenzorg: de veelheid van regels en
reglementen en hoe Humanitas daar tegenaan kijkt. Een belangrijk
onderwerp voor elke oudere Rotterdammer, dachten wij.

Maken huidige regels en protocollen
mensen gelukkig?
Bij Humanitas vinden we van niet!
Natuurlijk zijn er regels nodig in de zorg, maar te veel en
verkeerde regels maken mensen ongelukkig. Die moeten
daarom worden afgeschaft. Dat vindt prof. dr. Hans Becker,
hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en voorzitter van de Raad van Bestuur van Humanitas. Becker sprak
tijdens het symposium ‘Leven is ouder worden’ tijdens de
opening van het academisch jaar van de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht. Geluk zit juist in de kleine dingen,
niet in protocollen. ‘Iets voor een ander doen, plannen maken voor de dag, iets nieuws leren. Kortom: je resterende
tijd goed en gelukkig beleven.’ Op die manier krijgen de
mensen de kans ook daadwerkelijk de eigen regie over hun
leven te voeren. Daar draagt het huidige zorgstelsel met al
zijn regels zeker niet aan bij, vindt Becker. ‘Dat is een fout
systeem.’ In deze Oud-Rotterdammer kunt u kennisnemen
van de achtergronden en argumentatie, zoals die door Becker tijdens het symposium werden gepresenteerd.

Protocollen in de zorg
In de zorgsector wemelt het
van protocollen, meestal gericht op medische en paramedische zaken alsmede hygiene. Vanuit de Inspectie voor
de Gezondheidzorg wordt bij
voorbeeld voorgeschreven dat
de cliënten twee maal per week
gewassen moeten worden, zoveel koolhydraten, vitaminen
en mineralen in het eten moeten hebben, dat er hulp moet
zijn bij het eten etc. etc. Vanuit
het zorgkantoor wordt een
heel zorgdossiercircus minutieus vastgelegd, inclusief een
ingewikkeld per vijf minuten
voorgeschreven
registratieprotocol, waarbij zorg verdeeld

wordt over verzorging, begeleiding en verpleging. Er wordt
een strikt reglement opgelegd
van onafhankelijke indicatie met
daaraan gekoppelde zorg. Ook
bij de hygiënische eisen voor de
voedselbereiding, de zogenoemde HACCP, ziet men door allerlei
elkaar tegensprekende regels
vaak door de bomen het bos niet
meer. Mag de Surinaamse buurvrouw haar specialiteit voor het
hele bejaardenhuis koken in de
instellingskeuken of niet, en zo
ja, hoe? Hierbij komen de horecaeisen waardoor het ingewikkeld
wordt of de oude buurvrouw
wel in het seniorenrestaurant
kan eten of niet of. Regels op
In de zorgsector wemelt het van protocollen, meestal gericht op
medische en paramedische zaken alsmede hygiëne

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
Prof. dr.. Hans Becker tijdens het symposium: ‘Men zou verwachten dat het
gek dat mensen genoeg en
in de zorg gaat om menselijk geluk’
gezond eten krijgen, dat ze
gebied van vakbekwaamheid Immers, als mensen mankemen- door vakbekwaam personeel
zijn zeer vergaand. Wat mag ten gaan vertonen, gehandicapt geholpen moeten worden, rede verpleegkundige doen, wat worden in het dagelijks functi- gelmatig gedouched moeten
mag de ziekenverzorgster doen oneren, kan men deze manke- worden en in een kamer liggen
en wat de schoonmaakster? Ar- menten proberen te genezen of met buitenlicht. Het is toch loboreglementen voor het perso- de gehandicapte leren ermee om gisch dat men voedselvergifneel zijn legio. De zogenoemde te gaan of hulp bieden bij het da- tiging voorkomt en zorgt dat
flexwet, waar een zogenoemde gelijks functioneren. Dit laatste cliënten de nodige vitaminen
oproepkracht via te regelmatig kan gepaard gaan met het voor- en mineralen binnen krijgen?
en frequent oproepen al snel on- zien van allerlei alternatieven. Als Het is toch ook logisch dat er
bedoeld in vaste dienst is, maakt care en cure niet erg helpen, om- regels zijn voor de besteding
het werk in de zorg er niet ge- dat de handicaps chronisch zijn, van subsidiegelden en dat
makkelijker op en die wet staat is men met name op
niet alleen. Ook de bouw (Col- het laatste aangewelege bouw zorginstellingen, wel- zen. Bij dit alles moet
stand, brandweer, regioplanning, men zich realiseren
bouwtechnische eisen etc.) wordt dat het nationaal gezó ingewikkeld dat het soms wel zien om veel cliënten
tien jaar duurt voor er een com- gaat. De organisaties
die zich met zorg beplex daadwerkelijk staat.
Het gaat bij bovenstaande dus zighouden zijn daarom dagverzorging waarbij het door veelal groot. Hudaaruit voortvloeiende geluk manitas is met haar
niet zo zeer gebaseerd is op me- 100 miljoen omzet
dische zaken, of verzorging, maar per jaar, haar 2500
op contact met medemensen, medewerkers, 1000
bezigheid en aandacht. Vormen vrijwilligers en 6000
van regels in de ouderen’zorg’ cliënten niet eens een
zijn historisch bepaald, veelal grote organisatie in
medisch gericht. Het verpleeg- haar sector. Dat het
huis bijvoorbeeld begon als een om veel cliënten gaat,
namaakziekenhuis waar bijna betekent dat het de De cliënt wil iemand voorstellen en ergens bij
veel horen, zelf nog iets te vertellen hebben
90% van de cliënten na revalida- samenleving
tie naar huis ging. Dit namaakzie- geld kost en dat er daardoor bij er ook niet met deze gelden
kenhuis met alle kenmerken van de regering de neiging bestaat wordt gespeculeerd of dat ze
een ziekenhuis (witte jassen, zus- naar vooral korte-termijn-finan- aan onnuttige zaken uitgegeterposten, hygiëne en medisch ciële aspecten te kijken.
ven worden? Ons aller, via de
gerichte huisregels) eindigde als Men kan en moet bij grote zorg- belasting geïncasseerde, geld
een woonvoorziening voor cliën- organisaties om de efficiency voor chronisch zieken moet
ten met niet te cureren chroni- te bevorderen en uitglijders te toch niet slordig uitgegeven
sche handicaps. Het is duidelijk voorkomen ook van binnenuit en verkwanseld worden?
dat een woonvoorziening heel proberen te structureren en sy- In wezen moet het geld echter
andere eisen stelt voor het geluk stematiseren. De daaruit voort- uiteindelijk uitgegeven worvan de cliënt dan een hospitaal, komende regels, protocollen, den ten bate van de individucontrole-apparaten komen bo- ele cliënt met zijn individuele
al is het maar bouwtechnisch.
venop de van buiten opgelegde wensen, gericht op ‘geluk’, het
regels waarvan er in het begin zich prettig voelen. Dit kan bijWat is de uiteindelijke
van deze verhandeling een aan- voorbeeld zijn de wens het gebedoeling van deze regels?
Waar is dit gehele bewust en on- tal aangegeven is.
voel te hebben iemand te zijn
bewust opgetuigde circus in de Op het eerste gezicht is een groot en niet alleen een nummer in
zorg nu eigenlijk voor bedoeld? aantal gerealiseerde protocol- een systeem van regels. De cliMen zou verwachten dat het in len zeer logisch en bijna zonder ent wil iemand voorstellen en
de zorg gaat om menselijk geluk. nadelen. Het is immers niet zo ergens bij horen, zelf nog iets
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te vertellen hebben. Het individuele, menselijke geluk blijkt
veel ingewikkelder in elkaar te
zitten dan dat men kan denken
dat men alleen met care en cure
in de engere zin menselijk geluk kan leveren. De mens is nu
eenmaal een complex geheel.
Als dat hele absurd dure regelcircus voor de individuen niet
dat geluk zou genereren dat
de instanties verwachten, wat
dan? Als een somatische cliënt
drie maanden niet gedouched
wil worden, als hij geen gezond
eten wil hebben maar alleen
hamburger met jenever, als
hij niet door professionals wil
worden geholpen maar door
de empathische werkster, als
hij niet in een mooie, door het
Bouwcollege goedgekeurde,
verpleegkamer wil wonen
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met name in de zorg mogelijk
deze vast te leggen en te combineren met de nu eenmaal niet te
vermijden regels van buiten?
De pogingen geluk te creëren, af
te dwingen via daartoe opgezette cursussen en sessies vormen
een van de recente acties om op
een directe manier geluk te genereren.
Het PGGM-blad Eigen Tijd (juni
2006) vestigt onder de kop
‘Lessen in Geluk’ via een rondetafelgesprek van de drie vooraanstaande psychologen Philo
Herman, Carien Karsten en Frances Ruijter, de aandacht op de
mogelijkheid lessen in geluk te
volgen en daarmee als het ware
geluk af te dwingen. Het gaat
hier niet om alleen ouderen of
zorggeïndiceerden, maar om een
ieder die zijn geluksgevoel wil

daardoor uit oogpunt van geluk
weleens kunnen afleggen tegen
een chaotisch, minder schoon
en effectief, maar wel warmer en
menselijker systeem.
In de wetenschap der positieve
psychologie is de laatste decennia veel onderzoek geweest
naar de effecten van positieve
emoties, zoals het dankbaar
en erkentelijk zijn, gezelligheid
ervaren, blij zijn en negatieve
emoties zoals kwaad zijn, agressief of bang zijn, je niet serieus
genomen voelen, niet als mens
maar als nummer behandeld
voelen. Nu het leren omgaan
met emoties door cliënten van
groot belang blijkt te zijn, dient
dit tot de corebusiness van zorgorganisaties te gaan behoren.
Men kan immers bijvoorbeeld
aanleren eigen boosheid of verdriet te stoppen door op een andere manier naar de situatie te
kijken. Als het lukt het verdriet of
de boosheid te laten verdwijnen,
beïnvloedt dit weer op positieve
wijze het eigen geluk.
In het rondetafelgesprek met de
psychologen die lessen geven in
geluk komt men met zeventien
praktische tips:

Als de cliënt niet in een mooie, door het Bouwcollege goedgekeurde,
verpleegkamer wil wonen, mag dat dan?
maar in het aftandse kantoor- verhogen. Kun je regels opdoen
tje van de conciërge, als hij om je eigen geluk te creëren?
het vertikt om in de tillift te Kun je bijvoorbeeld in groepswillen hangen en zelf zijn bed verband leren hoe je als individu
uit wil kruipen met grote kans gelukkiger door het leven kan
op vallen? Als de cliënt, en dat gaan? Als dat kan, zou men in
hebben wij meegemaakt, zo- de zorg kunnen proberen via op
mer en winter op blote voeten te zetten geluksprotocollen het
wil lopen, waardoor iedereen zorgsysteem te verbeteren en
schande spreekt over Humani- andere, meer op geluk gerichte,
tas, waarvan men denkt dat die zorgorganisaties te creëren.
niet voor sokken en schoenen Uiteraard kunnen bij een zoekkan zorgen? Als de cliënt een tocht naar geluk de onderwerpen
oude schurftige kater in bed heel divers zijn: het organiseren
wil hebben? Oergezellig, maar van een bezigheid, het voorzien
bepaald niet hygiënisch. Mag in een partner/gezelschap, het
dat dan, of krijgt de systeemlo- neutraliseren, via alternatieven
gica met protocollen prioriteit? (niet alleen domotica zijnde) van
We komen hier op de tegen- gezondheidshandicaps etc. Een
stelling tussen allerlei goed of van de zaken die in het PGGMniet goed (puur financieel, lou- artikel naar voren komt, is dat
ter uit eng-medisch oogpunt) het niet zozeer om grootse, bijna
bedoelde protocollen en ei- niet haalbare zaken gaat. Niet
genzinnige, soms bizarre, indi- voor niets blijkt het Humanistividualistische wensen die voor sche Koor (gemiddelde leeftijd
de unieke individuen duidelijk tegen de tachtig) te zingen: “‘t
Zijn de kleine dingen die het
geluk genereren.
doen”. Ook komt naar voren
Kan men het achterliggende dat, omdat met name emoties
de mate van je gelukkig voelen
doel, menselijk geluk,
beïnvloeden, aandacht gegeven
afdwingen?
Het gaat dus om geluk, maar moet worden aan het ontstaan
kun je geluk afdwingen, for- en beïnvloeden van emoties.
ceren, systematiseren? Zijn er Een efficiënt geordend clean
protocollen en regels voor het systeem, dat veelal als ideaal
leveren van geluk en is het dan geldt in de zorgwereld, zou het

1. Bepaal wie en wat echt belangrijk voor je zijn
2. Probeer elke dag bewust iets
te plannen wat jij belangrijk
vindt
3. Voer datgene wat jij belangrijk vindt als eerste uit
4. Besef wie en wat je nu gelukkig maken
5. Geef aandacht en energie
aan alles wat je nú gelukkig
maakt
6. Geniet van elk moment
7. Doe iets voor een ander
8. Geniet van elke vordering
op weg naar je zelfgekozen
doel
9. Zoek telkens weer contact
met jezelf
10. Ken je energiegevers en
energienemers en houd ze in
balans
11. Stel haalbare doelen en houd
een doel behapbaar
12. Zoek naar betekenis in je leven
13. Leer te vergeven
14. Tel je zegeningen
15. Vertrouw op je intuïtie, je innerlijke kracht
16. Zoek een wijs persoon als
voorbeeld
17. Zorg goed voor jezelf
Bovengenoemde, elkaar overlappende, tips gelden dus algemeen en zijn niet alleen gericht
op ouderen of zorgcliënten. Voor
het creëren van geluksprotocollen in de zorg zijn hier echter wel
degelijk aanknopingspunten te
vinden.
De ‘geluksprotocollen’ bij de
Humanitas zorgorganisatie
Hoewel Humanitas nu juist niet
gericht is op protocolsering van
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Nu het leren omgaan met emoties door cliënten van groot belang blijkt te
zijn, dient dit tot de corebusiness van zorgorganisaties te gaan behoren
haar systeem, maar zich meer zen’) te spreken: ‘Mensen zijn
richt op culturele sturing met voor hun geluk nu eenmaal op
breed gedragen kernwaarden, elkaar aangewezen’.
de ja-cultuur. Begin direct
dringt correlatie met het bovenstaande gelukspunten zich wel met ja-zeggen en als direct jauitvoeren echt niet gaat, ga dan
op.
Humanitas heeft de vier richting- de dialoog aan om wensen helgevende kernwaarden voor haar der te krijgen en alternatieven
organisatie bepaald met behulp te vinden. De nog veelal klasvan gelukstheorieën als die van sieke werkwijze in de zorgsecMaslow, Petzhold, Veenhoven. tor zit echter juist vol met neeCsikszentmihalyi, alsmede de zeggen (nee, onze huisregels
dyonisische en apollonische luiden anders; nee, dit mag niet
modellen. Deze kernwaarden van de diëtiste; nee, vijf katten
moeten door een ieder in de kan toch niet voor de hygiëne;
zorgorganisatie beleefd, gekend nee, u mag niet naar buiten
en nagestreefd worden. Zij moe- want dan valt u misschien en
ten dus richtlijn zijn voor het wij hebben de verantwoordehandelen, niet alleen voor het lijkheid; nee, ik doe de witte jas
hogere en lagere management niet uit want die is voor de heren personeel, maar ook voor de kenbaarheid, nee… nee…).
cliënten, familie, vrijwilligers en
de ‘uitgebreide familie’-aanrelaties.
pak. Ga ook in een zorginstelling met elkaar om als een grote
Deze kernwaarden zijn:
familie met al haar diversiteit.
de eigen regie, zeker voor de Vermijdt tegenstellingen als
cliënten maar ook voor partners, ‘we’, de professionals, en ‘ze’, de
vrijwilligers, hogere en lagere gehandicapte patiënten, maar
zoek competenties van alle stamedewerkers;
de eigen werkzaamheid. Deze keholders in een gezamenlijk
door de Amerikaanse professor functioneren. De bewust geCsikszentmihalyi
benadrukte creëerde, prikkelende diversikernwaarde is uiterst belangrijk. teit uit zich bij Humanitas o.a. in
Men moet wat te doen hebben menging van jong en oud, ziek
om mens te zijn onder de men- en niet ziek, rijk en arm, allochsen. Werkzaamheid houdt de
functies overeind, al waren
het maar de
fysieke, creëert
sociaal
netwerk, eigenwaarde en gespreksstof. Het
vergroot
de
mogelijkheid
van de dagelijkse communicatie anders
dan die over
onderwerpen
als handicaps
en ziekten. En
de mens heeft
deze commu- Werkzaamheid houdt de functies overeind, al
nicatie
met waren het maar de fysieke, creëert sociaal netwerk,
medemensen eigenwaarde en gespreksstof
voor het geluksgevoel nu een- toon en autochtoon, hetero en
maal nodig! Om met een variant homo, medewerker en cliëntop de eminence grise van het medewerker/vrijwilliger.
Nederlandse humanisme, dr. J.P.
van Praag (‘Mensen zijn voor hun Met bovenstaande vier kernontplooiing op elkaar aangewe- waarden wordt ingespeeld op

•

•

•
•
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‘Ik weet niet of ik mijn kinderen wel bij Humanitas kan laten dineren; ze
zijn namelijk van nogal eenvoudige komaf’
primaire behoeften als zich it or lose it’ en de daartoe georveilig voelen, zekerheid heb- ganiseerde mogelijkheid van
ben en sociaal ingebed zijn. de eigen werkzaamheid, nodigt
Het creëert ook de mogelijk- iedere dag weer uit tot planning
heid van rendement van de ei- van de eigen dag. Dit bewust
gen inspanningen, het gevoel plannen van wat men belangrijk
invloed te hebben op de eigen vindt, helpen in de bar, voederen
vertrouwde omgeving, grip te van de dieren in de dierenweide,
hebben op het eigen lichame- volgen van een seniorenconcert,
lijk comfort en de zo noodzake- bridgen, fitness, dineren met falijke ontspanning.
milie of breien voor de kinderen
in Roemenië, maakt dat de beVergelijking van de
woners iedere dag kunnen aangeluksadviezen met het
grijpen om iets te doen wat zij
systeem-Humanitas
zelf waardevol vinden.
Vergelijken we het Huma- ad 3. Uiteraard kan men daarnitassysteem met de eerder bij zelf kiezen wat men belangaangehaalde praktische ron- rijk vindt en wat men als eerste
detafeltips dan blijkt het Hu- aanpakt. Dat niets hoeft, maar
manitassysteem hier in grote alles kan (de ja-cultuur) en de
lijnen mee te corresponderen: mensen om je heen die daarnaar
ad 1. Dat men binnen de ex- handelen, vormen hierbij een
tended family-aanpak gemak- grote steun.
kelijker kan bepalen wie en ad 4. Het benadrukken van
wat echt belangrijk voor je is, het genereren van menselijk
is evident. In grote levensloop- geluk als doel door het hele sybestendige Humanitascom- steem nodigt mensen ook uit inplexen met de eigen woning dividueel voor zichzelf na te gaan
waar men familie en vrienden wat gelukkig maakt, wie men eikan ontvangen en de over- genlijk is, hoe men moet acteren
dekte dorpspleinen waar ook in die grote extended family.
de buitenwereld komt eten, ad 5/6. Het gaat bij Humanitas

In grote levensloopbestendige Humanitascomplexen waar men familie
en vrienden kan ontvangen en de overdekte dorpspleinen waar ook de
buitenwereld komt eten, drinken, internetten, biljarten, bridgen en boodschappen doen, is meer keuze en een grote ongedwongenheid
drinken, internetten, biljarten, iedere dag weer om het ‘hier en
bridgen en boodschappen nu’. Dit wordt al afgedwongen
doen, is meer keuze en een door het feit dat somatische vergrote ongedwongenheid. De pleeghuisgeïndiceerden statisscope is dus groter en de bar- tisch nog slechts tweeëneenhalf
rières zijn, mede door de ‘ja- jaar te leven hebben. Dit leidt er
cultuur’, lager.
als het ware automatisch toe de
ad 2. De kernwaarde ‘use resterende tijd te waarderen en
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goed (= gelukkig) te besteden,
het vieren van hoogtepunten in
het jaar, verjaardag, kerst, oud
en nieuw, pasen. Praten over het
naderende levenseinde hoort
hier ook bij, maar alleen als de
wens daartoe aanwezig is. Dan
staan overigens naast de Humanistisch raadsman of -vrouw ook
dominee, pastor en imam klaar.
Het zijn echter in principe de
alledaagse leuke zaken die dagelijks aandacht krijgen: negentigste verjaardag vieren met livemuziek, koffie met gebak; met
de achterkleinkinderen naar de
dierenweide; leren internetten;
kerstboom optuigen etc. etc.
ad 7. Het hoeft geen betoog
dat de eigen werkzaamheid vaak
ook inhoudt, dat je iets voor een
ander, voor je buurvrouw, medebewoner, vrienden of organisatie
doet. Helpen met boodschappen
doen, helpen met koffie zetten,
meegaan naar het ziekenhuis,
de hond uitlaten, praten over de
overleden echtgenoot van een
vriendin, helpen met restauranttafels schoonmaken, ijs scheppen in de tuin, vissen voeren etc.
etc. komt veelvuldig voor.
ad 8. Het spreekt voor zich
dat de eigenwaarde, die uit eigen activiteit voor zichzelf en
anderen voortvloeit, groot is en
dat men overduidelijk geniet
van de vorderingen op weg naar
zelfgekozen doeleinden. Deze
doeleinden kunnen heel divers
zijn: uit de verpleeghuiskamer
terugkeren naar de eigen levensloopbestendige woning, leren
internetten, suppoost worden
voor het Humanitas reminiscentiemuseum, leren opnieuw de
eigen financiën te beheren, weer
een hond nemen, leren rijden in
een scootmobiel. Men voelt zich
op deze wijze niet een bijna afgeschreven nummer, maar iemand
die nog meetelt en vorderingen
maakt. Vele cliënten die buiten
eenzaam waren fleuren hierdoor
op.
ad 9. De door het systeem opgeroepen eigenwaarde maakt
niet alleen het contact met de
omgeving intensiever en gerichter, maar verdiept ook de ‘band
met het eigen ik’. Door te praten
met medecliënten over hun problemen en eventuele oplossingen daarvan, houdt men zichzelf
een spiegel voor, een spiegel die
overigens ook potentiële verdere achteruitgang kan laten
zien, waarop men zich dan beter
kan voorbereiden (bijvoorbeeld
door alvast een levensloopbestendige woning te betrekken).
ad 10. Een en ander geeft veel
energie. Cliënten staan soms zelf
versteld wat zij, gestimuleerd
door organisatie en omgeving,
allemaal nog wèl kunnen. Zij weten de gevoelde en gespendeerde energie vaak terug te leiden
naar de oorzaak. Het in balans
houden van energiegeven en
energienemen gebeurt daarbij vaak automatisch: ‘Ik kook

pagina 13

vandaag niet maar eet in het
restaurant anders ben ik te moe
voor de bridge vanavond’, ‘ik ga
vanmiddag naar het reminiscentiemuseum, dat pept me toch zo
op, dan kan ik er morgen op de
begrafenis van mijn buurvrouw
beter tegen.’ Het zich richten van
de organisatie op zaken die wèl
kunnen in plaats van op de dingen die niet meer kunnen speelt
een zeer grote rol.
ad 11. Het totale systeem houdt
in dat, zeker oude en zieke, mensen hun doeleinden behapbaar
kunnen houden. Er hoeft immers
niets en er kan alles (ja-cultuur).
Humanitas kan altijd bijspringen. Lukt het niet helemaal te
koken dan kan men alleen de eigen soep klaar maken en de rest
van de maaltijd van Humanitas
afnemen, lukt het niet met regen
en gladheid de eigen hond uit te
laten, dan doet Humanitas dat in
barre tijden, maar bij goed weer
doet men het zelf; lukt het niet

die uit het hele systeem voortvloeien en die als het ware een
schild gaan vormen tegen de
pijn van onaangename emoties, mede veroorzaakt door de
medemens, maken vergeven
gemakkelijker. ‘Ach, het mens
heeft het zelf ook niet makkelijk met haar zware reuma en
het verlies van haar echtgenoot. Ik ben minder gehandicapt, laat ik dan de wijste maar
wezen’. ‘Als het enige wat dat
mens nog leuk vindt, anderen
dwarszitten is en klagen, laat
ik haar dat plezier maar gunnen. Voor haar is een dag niet
geklaagd een dag niet geleefd.
Ik kan het wel hebben. Ik kan
nog goed lopen en heb mijn
man nog en de kinderen komen iedere week eten bij Humanitas’.
ad 15. De kernwaarde ‘eigen
regie’ houdt mede in, dat van
een cliënt verwacht wordt, dat
die de eigen regie ook daad-

Meer weten over de Humanitasfilosofie?
Lees ‘Levenskunst op Leeftijd’!
Neem uit de eerste hand kennis van de filosofie van de
Humanitasorganisatie. In het
spraakmakende, rijk geïllustreerde boek (reeds in 6e
druk) beschrijft de voorzitter
van de Raad van Bestuur, prof.
dr. Hans Becker, in 240 bladzijden de allesomvattende visie
van Humanitas op de ouderenzorg. ‘Levenskunst op Leeftijd’ is
gebaseerd op zijn proefschrift ‘De verborgen hand van culturele
sturing’. Het boek (winkelprijs € 24,90) is rechtstreeks te verkrijgen (010 – 461 53 47). Verzendkosten rekening Humanitas!
altijd zelf iets op het internet te werkelijk pakt. Hierbij kan men
bestellen, dan helpt een mede- in ieder geval ook gebruik mawerker of een vrijwilliger met de ken van en vertrouwen op een
zekere innerlijke kracht en inmoeilijkere bestellingen.
ad 12. Het als familie met el- tuïtie. ‘Ik voel dat ik dat rondje
kaar omgaan, houdt ook in, dat lopen moet blijven doen, als ik
discussie over zaken van beteke- het een tijdje niet doe, lukt het
nis in het leven, inclusief het ei- niet meer en als ik blijf doorgen leven, gemakkelijker wordt, zetten lukt het nog wel’.
zowel met medebewoners en de ad 16. In een grote open en
professionele medewerkers als naar buiten gerichte (outreamet vrijwilligers. Zo kan het zijn ching) organisatie als Humanidat hoogbejaarde Humanitascli- tas met zo vele oude mensen, is
enten voor het eerst een ‘coming het gemakkelijk wijze mensen
out’ beleven en meegaan naar op te sporen en als voorbeeld
de Gay Parade of lid worden van te nemen. Als die wijze mensen medecliënten zijn die het
het Humanistisch Verbond.
ad 13/14. De positieve emoties soms veel moeilijker hebben
Het zijn in principe de alledaagse leuke zaken die dagelijks aandacht
krijgen, zoals het leren internetten
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en dichter bij het levenseinde
staan, kan zelfs dat positief uitwerken. Een ander voordeel
van dit grote gedeelte van de
extended family is ook, dat ze
vaak veel tijd hebben om hun
wijsheid en inzicht met anderen te delen.
ad 17. Het advies ‘zorg goed
voor jezelf’ lijkt een open deur
maar is niettemin een goed
advies omdat veel mensen dit
vergeten. Er is maar één gremium dat echt kan bepalen wat
voor iemand van waarde is en
dat is hijzelf. Hij moet dan wel
aan kunnen en willen geven
wat wel en niet waardevol is.
De kernwaarden van Humanitas maken het individuen mogelijk, drijven hen er zelfs toe,
het heft in handen te nemen,
goed aan te geven wat voor
hen van waarde is en dit te gebruiken om goed voor zichzelf
te zorgen.
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het schoonmaken, was- en beddenafspraken en toiletgang,
mankeert er voor de holistische
mens te veel echt essentieels. De
pure zorgzaken moeten, bij het
zich richten op geluk, altijd aangevuld worden met welzijnselementen van zeer uiteenlopende
aard. Hierbij moet uiteraard niet
alleen gedacht worden aan de
bekende
activiteitenbegeleiding, met een bal naar elkaar
gooien en een kerstboom optuigen (hoe leuk en bindinggevend
dat ook kan zijn), maar juist aan
het voorzien van de cliënt van
bezigheden (mogelijkheid van
zelf boodschappen doen, zelf
koffiezetten, zelf schoonmaken,
bedden opmaken, financiën
bijhouden, zich inzetten voor
door natuurrampen getroffen
gebieden etc.). De leuze van Humanitas ‘je moet niet voor men-

meen meer tijd (= geld) dan het
opbrengt. Het uiteindelijk behaalde resultaat wordt wel veel
beter en zelfs goedkoper.
Veelal wordt echter geredeneerd: ‘het gaat toch om zorg, en
als men moet bezuinigen moet
dat op de welzijnszaken’. Voor
het geluk van de cliënten is dit
echter vaak desastreus. Welzijn
als puur alternatief voor zorg en
als noodzakelijke complement
van zorg wordt volledig vergeten en dat terwijl welzijn veel
goedkoper is dan pure ‘zorg’. Gegeven het feit dat de handicaps
voor het overgrote deel chronisch zijn, dus niet te cureren, is
de enige mogelijkheid om voor
cliënten geluk te genereren ze
niet al te veel met hun handicaps
te confronteren. De organisatie
moet de klachten doen vergeten, al was het maar tijdelijk en
via positieve emoties
de reserves vergroten
om de misère te kunZijn geluksprotocollen in de
nen doorstaan. Hier
zorg mogelijk?
zijn welzijnselemenDe vraag of geluksprotocollen
ten voor nodig: de
in de zorg mogelijk zijn kan
knuffelhond, de poes
men zowel positief als negatief
op de schoot, het Inbeantwoorden. Als men het
ternetcafe, het verover protocollen heeft in de zin
jaardagsdiner in een
van minutieus geformuleerde
echt restaurant, de
voorschriften die algemeen
dierenweide voor de
geldend zijn en verplicht naachterkleinkinderen,
gevolgd moeten worden, luidt
de bar, de kapsalon,
het antwoord nee. Heeft men
de beautysalon, de
het over brede richtlijnen, een
eigenwaarde voortmand met mogelijkheden gevloeiend uit het helvend aan cliënten, met grote
pen in het restaurant
keuzevrijheid binnen een op
of het ageren als amaeigen regie en eigen werkteurpsycholoog voor
zaamheid gerichte positieve, Cliënten staan soms zelf versteld wat zij,
de depressieve buurwarme-mantel-organisatie, gestimuleerd door organisatie en omgeving,
vrouw.
kan men de vraag, denk ik, wel allemaal nog wèl kunnen
Het gekke is dus, dat
bevestigend beantwoorden.
sen zorgen, je moet zorgen dat het zogenaamde efficiënter en
Genereer grote keuzevrijheid ze voor zichzelf kunnen zorgen’ effectiever maken van zorgorgabinnen een op eigen regie en komt hier ten volle in beeld. Dit nisaties, door het zich concentreeigen werkzaamheid gerichte vergt overigens veel van een ren op de zorgelementen, op het
positieve organisatie, die op zorgorganisatie. Het is veel mak- eerste gezicht wel bezuinigend
zichzelf als een warme mantel kelijker om op een vaste manier lijkt, maar dat niet is! Het blijkt
voelt voor een vaak eenzame voor iedere cliënt te zorgen, zon- zelfs vaak het paard achter de
individu. Focus daarbij in ieder der zich te laten hinderen door wagen spannen. Het via welzijngeval op veel niet-zorgele- wensen van cliënten en familie, selementen oproepen tot eigen
menten. Als men over zorg dan met veelal niet betaalde regie en werkzaamheid, hetgeen
spreekt in de zin van klassieke welzijnselementen ‘stukwerk’ te handicaps doet vergeten, en de
cure en care, zoals medische leveren. Bij dit stukwerk dienen daaruit volgende mindere hoezaken als pillen, injectiesprui- cliënten ook nog een grote in- veelheid klachten brengt in geld
ten, koolhydraten, vitaminen breng te kunnen leveren en dit veel op. Als men zich niet ellendig
en mineralen, gevoegd bij kost in directe zin over het alge- voelt en niet steeds via de zorg
aandacht voor de handicaps opMeer welzijn blijkt niet méér geld te kosten maar mínder, o.a. doordat
gedrongen krijgt, gaat men ook
minder beroep wordt gedaan op zorgprofessionals
niet over de handicaps klagen
als een schreeuw om aandacht.
Als de cliënt met iets bezig is
heeft hij wel wat anders aan zijn
hoofd. Dit houdt in dat er veel
minder beroep wordt gedaan
op de zorg. Hoewel moeilijk in te
schatten denk ik, dat er met een
meer op geluk gerichte organisatie zeker meer dan tien procent
minder geklaagd wordt. Dat wil
zeggen in dezelfde mate minder
beroep wordt gedaan op dure
zorgprofessionals (minimaal een
halve euro per minuut effectieve
werktijd). Meer welzijn blijkt dus
niet méér geld te kosten maar
mínder, o.a. via het voorkomen
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‘De pure zorgzaken moeten, bij het zich richten op geluk, altijd aangevuld worden met welzijnselementen van zeer uiteenlopende aard’
van zorgvragen. De via het welzijn leuk en activerend gemaakte
ambiance nodigt daarnaast client en partner uit zelf werkzaamheden te verrichten. Maar ook
familie en vrijwilligers worden
actief, niet omdat ze moeten,
maar omdat men het leuk vindt
om iets te doen (koffiezetten,
hond uitlaten, met ma naar de
kapper, stofzuigen, boodschappen doen, cliëntbuurvrouw naar
het ziekenhuis of naar de dierenweide). Dit kan voor de gehele
zorgsector een grote verlichting
betekenen: er hoeft minder gedaan (= bekostigd) te worden en
de ambiance wordt nog leuker
ook!
De tegenwerping kan zijn dat
voor zeer ernstige patiënten die
alleen nog in bed kunnen liggen, deze werkzaamheden toch
niet zijn weggelegd. Dat klopt,
maar als via welzijnselementen
en werkzaamheid van andere
cliënten en familie deze cliënt
vrolijker is, krijgt men toch hetzelfde effect: minder klagen en
een frequenter bezoekende
familie. Deze doet dingen en
houdt de cliënt op een prettige
en kosteloze manier bezig. Zelfs
dementen voelen of de familie
plichtsgetrouw de anderhalf uur
uitzit, of dat ze het leuk vinden
met demente overgrootmoeder
naar dierenweide, beautysalon
of restaurant te gaan. Bovenstaande ideeën gelden namelijk
ook voor dementen. Wanneer
de organisatie ervoor zorgt dat
dementen onder begeleiding
zelf boodschappen doen, groenten schoonmaken, aardappels
schillen, koken, afwassen, de
was doen en strijken, blijkt dit
uit oogpunt van menselijk geluk
beter te werken dan wanneer de
organisatie alles doet. Door het

gevoel van dagritme, eigen
regie, eigen werkzaamheid en
het leven in familieverband
gedirigeerd door ‘geluksprotocollen’ komt men tot een voor
een ieder veel beter resultaat.
Conclusie
Conclusie van bovenstaande:
indien organisaties het juiste
inzicht hebben in hoe menselijk geluk tot stand komt, kan
men de organisatie hierop
richten en met waarschijnlijk
minder geld een beter resultaat behalen.
Kan men bovenstaande protocollen noemen? Protocollen
voor geluk? Het is maar hoe
je daar tegenaan kijkt. Dat er
richtlijnen mogelijk zijn voor
het gelukkiger maken in de
zorg lijkt mij echter wel zeker.
Bij Humanitas heeft men al een
aantal aanzetten in de praktijk
grondig uitgeprobeerd. Men
zou zich in dit verband kunnen
afvragen of deze verhandeling niet een pleidooi is voor
het overboord zetten van door
overheden opgelegde protocollen en regelgeving en in
plaats daarvan via eigen regels
en protocollen een vrolijke en
gelukzalige chaos binnen de
verzorgingswereld te bewerkstelligen. Dit is maar zeer ten
dele waar. Als er hier sprake is
van een pleidooi dan is dat om
overbodige, elkaar tegensprekende en foutief uitwerkende
regels en verordeningen tegen
het licht te houden. Daarbij
dient dit ‘licht’ het uiteindelijke
doel van de zorg te zijn: een
zingevende, actieve en gelukkige ‘oude dag’ voor allen die in
hun laatste levensfase verkeren en veelal zijn aangewezen
op zorg.

Humanitas kent heel veel initiatieven op het gebied van zorg,
wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers, bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn.
Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Humanitas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants, de fysiotherapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, de wandschilderingen of heeft u een andere vraag?
Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Trekpaarden
ter zee
In het kader van 55+ Voorààn wordt
woensdag 1 november vanaf 09.30 uur
de volgende lezing gehouden: Trekpaarden ter zee: geschiedenis van de Nederlandse zeesleepvaart, haar ontwikkeling in de loop der jaren en huidige
positie in de wereld, door M. de Rooij,
voormalig hoofd PR bij Smit Rotterdam.
Een inleiding met dia’s over de geschiedenis van
de Nederlandse zeesleepvaart, hulpverlening ter
zee, bergingswerk en activiteiten voor de offshoreindustrie. Het boren naar gas en olie buitengaats.
Er wordt een ﬁlm vertoond over een spectaculaire
bergingsoperatie.
Plaats: Bibliotheek Hellevoetsluis (Oost), Woordbouwerplein 1, nabij Winkelcentrum “Struytse
Hoeck”. (zie voor routebeschrijving www.bibliotheekhellevoetsluis.nl)
Vooraf telefonisch aanmelden; 0181 - 315111
Kosten € 2,-(Dus alléén voor 55 plussers)

Cursusaanbod
Knooppunt
Kralingen
Koersbal
Bij het Knooppunt Kralingen kunt u zich inschrijven voor het gezelschapsspel Koersbal. Koersbal
is een balspel dat in enkele minuten geleerd kan
worden. Het kan door iedereen gespeeld worden, ook als u een lichamelijke beperking heeft.
Naarmate de spelvaardigheid toeneemt, worden de
mogelijkheden groter. De voortdurende afwisseling
van geconcentreerd spelen, het kijken naar elkaars
spel en het samen zoeken naar de oplossing van een
moeilijke spelsituatie, maakt het koersbalspel tot
een leuke en actieve bezigheid. Probeer Koersbal
nu 1 maand gratis!
Cursus Wandkleden
Al heel wat mensen hebben met groeiend enthousiasme deze cursus ontdekt. Met restantlapjes van
uiteenlopende soorten textiel worden prachtige
kunstzinnige werkstukken gemaakt. Een belangrijk
onderdeel is het gebruik van combinaties van kleur
en textuur. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van
andere textiele werkvormen, zoals stof versieren
(bijvoorbeeld op kleding), appliqueren (versieringen op o.a. kussens) en patchwork (lapjesdekens).
Internationaal dansen (Volksdansen)
Volksdansen is plezier voor de hele groep en
een leuke uitdaging om wat nieuws te leren. Het
dansprogramma bestaat uit moderne dansen uit alle
delen van de wereld. Bewegen op muziek geeft
zo’n lekker gevoel en is goed voor iedereen!!! Na
aﬂoop voel je je weer een stuk jonger en ﬁtter.
Computercursus
Het Knooppunt Kralingen heeft een breed aanbod
aan computercursussen. Op 1 november start de
cursus Basis Windows XP voor Senioren. Hierin
leert u de essentiële basiskennis van Windows XP,
met aangepast lesmateriaal en lestijden.
Bel voor meer informatie over deze cursussen naar
010-4126200 (Henny Zeeuw of Arie van Berkel)
of mail naar cursusbureau@knooppuntkralingen.nl.
Bezoekadres; Waterloostraat 164.
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Rein Wolters werkte ruim veertig jaar als journalist ‘op Zuid’, zoals de linker Maasoever gemakshalve in de volksmond heet. Eerst schreef hij korte tijd voor wijkkranten als Centrum
Zuid en Europoort ’67 en vanaf de jaren zestig als freelancer voor Het Vrije Volk, waar hij
in 1978 in vaste dienst kwam. In april 1991 ging Wolters mee over naar het Rotterdams
Dagblad. In die krant schreef hij jarenlang de historische rubriek ‘Rotterdam van toen’. Op
verzoek van De Oud-Rotterdammer duikt de VUT’er in ‘RW’s mijmerZuidhoekje’ in zijn
historische bagage.

- De kraakploeg hield uiteindelijk mee met het opruimen van de enorme chaos aan stuk meubilair en matrassen van de straat. Foto collectie J. van der Schoor/Rein Wolters -

Zwarte dagen van
de Afrikaanderwijk
De (verdwenen) Paarlstraat in de Afrikaanderwijk was in 1972 dagen achtereen voorpaginanieuws en
de opening van het NOS-journaal. Op 9 augustus 1972 bevond ik me als freelance verslaggever tussen
Nederlandse en Turkse relschoppers. De verstandhouding tussen autochtone en allochtone bewoners
was ernstig verstoord geraakt en uiterst gespannen.
Van een buurtbewoner met wie ik voor
zijn deur een vraaggesprek had gehad,
kreeg is een glas priklimonade aangereikt.
Ook dit detail kwam bovendrijven na het
lezen van het bericht ‘Rellen in de Afrikaanderwijk’ in de vorige editie van De
Oud Rotterdammer van de hand van Leen
van Vreewijk.
In de Goede Hoopstraat sloeg de vlam
in de pan. De druppel die de emmer
deed overlopen was dat een Nederlandse
bewoonster niet met haar Turkse huisbaas
naar bed wilde om een ‘huurachterstand’
te vereffenen. Het leidde tot een handgemeen en een steekpartij. Agenten moesten
de te hoop gelopen buurt kalmeren. Dat
lukte pas na het lossen van een waarschuwingschot.
Héél helder drong op dat moment tot mij
door hoe fout het was verlopen in ’mijn’
Afrikaanderwijk, waar ik ben opgegroeid.
Om me heen kijkend, besefte ik dat veel
bekenden uit mijn jonge jaren er niet meer
woonden. ‘Gevlucht voor de buitenlanders,’ zoals beschuldigend werd gezegd.
Op de stoepjes genoten in de deuringang
nu jonge mannen van een andere afkomst
dan de Nederlandse van de zon. Daar was
niks mis mee. Wél met de uitwassen door
het uitblijven van krachtige huisvestingsmaatregelen door zowel de gemeentelijkeals landelijke overheid.
Met dollartekens in hun ogen kochten
Turkse ‘zakenlieden’ panden op in de
Afrikaanderwijk. Hun doorgaans enige
doelstellingen waren ’groot geld’ verdienen en intimidatie naar de Nederlandse
bevolking zodat die opkraste naar elders.
Ook Nederlandse huisjesmelkers stopten

hun panden vol met Turkse mannen die
hun geluk op een nieuwe toekomst kwamen beproeven. Veertig gammele bedden
met in de kamerhoek één wasbakje met
alleen koud water en in de gang ook maar
één toilet op één etage van drie kamers
waren geen uitzondering.
Na het incident in de Goede Hoopstraat
bleef het de hele avond onrustig.
De volgende ochtend leek de rust weergekeerd. Achteraf bleek dat de spreekwoordelijke stilte voor het losbarsten van een
nieuwe en nog heviger storm van onlusten
en incidenten. In de Paarlstraat verzamelde zich een grote groep mensen, zeer
geëmotioneerd en nadrukkelijk anti-Turks.
Vanuit het ’possie’ Afrikaanderplein
surveilleerden permanent zes agenten.
Uitdrukkelijk was hun opdracht de mensen op straat met praten rustig te houden.
Ook informeerden ze naar mogelijke
geweldacties.
De leiding van het politiedistrict nam
contact op met het erkend voorlopig wijkorgaan Afrikaanderwijk. Onder leiding
van voorzitter Jan van den Dries volgde
een gesprek. Hij was toen ook voorzitter
van de buurtvereniging Tweebosstraat. De
politie wilde dat de wijk kalmeerde, omdat het anders zou leiden tot een hevige
confrontatie.
Volgens het wijkorgaan viel er niets meer
te bedaren. De maat was vol en overgelopen! De situatie voor huisvesting van
gastarbeiders en samenwonen met hen
was volstrekt uitzichtloos geworden. Ook
werd duidelijk dat een aantal buurtbewoners knokploegen hadden samengesteld
om tegenacties van Turkse zijde te weer-

staan. De politie versterkte zich met nog
eens tien extra dienders tot dertig parate
agenten. Dat er iets broeide, bleek ook uit
het almaar groeiende aantal sensatiebeluste relschoppers van elders in de straten.
Volkomen onverwacht gebeurde dan toch
de inval door een knokploeg, die nadrukkelijk niet als knokploeg, maar als kraakploeg aangeduid wilde worden. Die viel
de panden Paarlstraat 29 en 31 binnen. Op
dat moment bevond zich niemand in het
pension. De actie bleek goed voorbereid.
De menigte op straat was dusdanig groot
en explosief van gedrag, dat de politie besloot niet in te grijpen. De krakers kwakten het meubilair door de stukgeramde
ramen op straat. Hun tornado duurde één
kwartier. Trottoir en rijstraat lagen, als na
een wervelstorm, bezaaid met huisraad
en andere persoonlijke bezittingen van de
Turkse bewoners van het pension.
De kraakactie had tien dagen van ernstige
rellen tot gevolg en leidde tot harde tegenacties van de Turkse gemeenschap. Ook
in de Wielerstraat in Hillesluis en de Oleanderstraat in Bloemhof werden bewoners
van buitenlandse afkomst gemolesteerd
en hun bezittingen vernield.
Er vielen tientallen gewonden en er werden tal van arrestaties verricht. Pas daarna
werden de wonden gelikt en kon de
omvang van schade vastgesteld worden.
Deze eerste rassenrellen in Nederland zijn
de zwartste dagen in de geschiedschrijving van de Afrikaanderwijk geworden,
met alleen maar verliezers.
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Automobiel
bedrijf

De Klip
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Nieuw in Rotterdam-Ommoord: Electro scooters
B.V.

De BETERE
OCCASIONSPECIALIST!!
010 – 473 32 71
427 06 64
427 18 87

v.a.:

€ 2595,=

Evt. te huur voor € 145,= per maand
Blijf mobiel !! Weer of geen weer, storm
en regen. U kunt erop uit als u het wilt, hij
brengt u overal.
Met de bijbehorende service en kennis van
Proﬁle Roerade is kwaliteit en nazorg gegarandeerd. Proefrit op afspraak.

ca.150 occasions:
Audi A4 1.8 Turbo, zwartmetallic
Alfa 147 1.6i T-sprak, zwartmetalic
BMW 316i Executive, blauwmetallic
BMW 528i Touring Executive, bordeauxmetl.
BMW 728i Executive, aut, leer, zwartmetl.
Cadillac Seville 4.6 SLS, zwartmetallic
Chevrolet Beretta, rood
Chrysler Voyager 2.4i aut, blauwmetl., LPG-3
Citroën ZX, stuurbekrachtiging, zilvermetallic
Citroën Xsara, blauwmetallic
Citroën BX 1.4 Cannes, wit
Deawoo Espero, airco, blauwmetl.
Deawoo Lanos 1.3i, zilvermetl., 50.000 km.
Deawoo Nexia 1.5i, airco, rood
Deawoo Nexia Sedan, groenmetallic
Deawoo Nexia 1.5i, blauwmetallic
Daihatsu Cuore Xti, blauwmetl., 25.000 km

’96
’04
’04
’98
’99
’98
’94
’99
’98
’99
’92
’97
’03
’97
’98
’96
’03

€ 4.950,€ 9.950,€ 16.950,€ 9.950,€ 9.950,€ 8.950,€ 1.950,€ 5.950,€ 3.950,€ 3.950,€ 950,€ 1.950,€ 5.950,€ 1.950,€ 2.750,€ 1.450,€ 5.950,-

Fiat Seicento Sporting, geel
Ford Escort 1.6i Clipper, blauwmetallic
Ford Escort 1.6i, wit
Ford Escort Clipper TD, blauw
Ford Escort 1.8 TD Clipper, paars
Ford Fiësta, groenmetallic
Ford Ka Trendi, stuurbekr., zwartmetallic
Honda Accord 2.0i, zwartmetallic
Honda Prelude 2.0i, zilvermetallic
Honda Concerto 1.5i, roodmetallic
Hyundai Accent G-3, bronsmetallic
Hyundai Accent 1.5i GS, blauwmetallic
Kia Rio 1.3i RS Liftback, zilvermetallic
Kia Sephia GTX, roodmetallic
Lexus LS400 automaat, leer, blauwmetallic
Mazda 121 1.25i, blauw, 50.000 km
Mazda 121, rood, diverse opties

’00
’97
’96
’99
’98
’96
’05
’95
’98
’95
’03
’01
’04
’97
’97
’98
’99

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.950,3.450,1.950,3.950,2.950,1.950,6.950,2.950,5.850,1.450,6.950,6.950,7.950,2.450,8.950,3.950,3.950,-

Let op! Voor lezers van de Oud-Rotterdammer
minimaal € 1000,- inruil
v oor uw inr uila uto!
(bij aankoop vanaf € 4.950,-)

Mercedes E320 Coupé, zilvermetallic
’95
Mitsubishi Carisma GDi, zilvermetallic
’00
Mitsubishi Colt 1.3i, groenmetallic 20.000 km ’03
Nissan Maxima QX-V6, grijsmetallic
’99
Nissan Maxima QX 3.0-V6 aut., leer, zwart
’04
Nissan Primera 1.9 DCi, airco, grijsmetallic ’04
Opel Agila 1.2i, blauwmetallic
’03
Opel Astra 1.6-16V, groenmetallic
’98
Opel Astra 1.6i, roodmetallic
’01
Opel Astra Sport CAR, zilvermetallic
’02
Opel Astra CABRIO, zwartmetallic
’99
Opel Astra 1.6 CAR, bronsmetallic
’99
Opel Astra CAR 1.6i, groenmetallic
’97
Opel Astra CAR 1.6I, zilvermetallic
’99
Opel Astra Sprint 1.6i-16V, blauwmetallic
’98
Opel Astra Sedan, rood
’95
Opel Corsa automaat, zilvermetallic, 15.000 km ’00

€ 6.950,€ 5.950,€ 7.950,€ 5.950,€ 18.950,€ 12.950,€ 6.950,€ 3.950,€ 6.950,€ 7.950,€ 6.950,€ 3.950,€ 2.950,€ 5.950,€ 3.950,€ 1.950,€ 5.950,-

Opel Corsa 1.4i, roodmetallic
’98
Opel Corsa 1.2i Sport, groen
’96
Opel Corsa 1.2i, zwartmetl.
’95
Opel Corsa Sport, rood
’94
Opel Omega 2.2i-16V CAR automaat, zilver ’02
Opel Omega 2.5i-V6, blauwmetallic
’99
Opel Omega 2.5 TDi-16V CAR, aut., blauwmetl. ’03
Opel Omega 2.0-16V CAR, groenmetallic
’95
Opel Omega CAR 2.4i, zwartmetallic
’93
Opel Tigra 1.4i, blauwmetallic
’98
Opel Vectra 2.2 DTi, zilvermetallic
’04
Opel Vectra 1.6i-16V, blauwmetl., 105.000 km ’01
Opel Vectra 2.0 DTi-16V HB, blauwmetallic ’02
Opel Vectra Sport CAR, bronsmetallic
’00
Opel Vectra 1.6i automaat, groenmetallic
’97
Opel Vectra 1.6i automaat, antraciet metallic ’97
Opel Vectra 1.8, groenmetallic
’96

€ 3.950,€ 2.950,€ 1.950,€ 1.950,€ 8.950,€ 5.950,€ 10.950,€ 2.950,€ 1.950,€ 4.950,€ 10.950,€ 7.950,€ 6.950,€ 6.950,€ 3.950,€ 3.950,€ 2.450,-

DONDERDAG EN VRIJDAG
KO O PAVO ND
Opel Vectra, roodmetallic
Opel Vivaro dubbele cabine
Peugeot 406 Coupé full options, LPG-3
Peugeot 205 1.4 XR, blauwmetallic
Peugeot 306 CABRIO, zwart
Peugeot 206 1.9 Diesel, oranjemetallic
Peugeot 106 XR, groenmetallic
Peugeot 106 XR 1.1i, zwartmetallic
Renault Megane CAR 1.4 RN, blauw
Renault Megane 1.6-16V, airco, roodmetl.
Renault Megane Coupé, zilvermetallic
Seat Toledo 1.6i, zwartmetallic
Rolls-Royce Silver Shadow
Rolls-Royce Silver Shadow G8 Saloon Type II

’95
’03
’01
’99
’97
’00
’94
’94
’00
’04
’00
’95
’66
’67

€ 1.950,€ 9.950,€ 9.950,€ 2.950,€ 5.950,€ 5.950,€ 1.950,€ 1.950,€ 5.950,€ 11.950,€ 5.950,€ 1.950,€ 16.950,€ 15.950,-

Saab 95 2.3T Vector, aut., bronsmetl.
Seat Arosa, stuurbekrachtiging, rood
Smart Microcar, automaat
Suzuki Baleno 1.3 GLX Estate, groenmetallic
Suzuki Grand Vitara de Luxe, beigemetallic
Suzuki Swift 1.3GLX, zilvermetallic
VW Golf TDi 2.0 DSG, aut., Full options
VW Golf GTI 2.0, zilvermetallic
VW Golf GT, stuurbekrachtiging, paarsmetl.
VW Golf Bonjovi, blauwmetallic
VW Polo 1.4i, rood
VW Polo 1.3i 5-deurs, groen
VW Vento automaat, LPG, blauwmetallic
Volvo V40 1.8 CAR, groenmetallic

’04
’99
’03
’99
’02
’02
’05
’95
’93
’98
’98
’96
’95
’99

€ 19.950,€ 4.950,€ 6.450,€ 4.950,€ 12.950,€ 5.950,€ 34.950,€ 4.450,€ 2.950,€ 3.950,€ 3.950,€ 2.950,€ 1.950,€ 5.950,-

Div. auto’s vanaf € 500,- met nieuwe APK
Lid N.A.P.

-Tevens te koop gevraagd auto’s van recente bouwjarenvraag naar onze diverse ﬁnancieringsmogelijkheden

w w w. a u t o k l i p . n l

GUSTOWEG 47, grens R’DAM/SCHIEDAM
AFSLAG 12, HAVENROUTE 200-500
VOLG MERWEHAVEN NO. 380

e-mail: info@autoklip.nl

Pearl Buckplaats 27 (tegenover parkeerplaats C1000),
3069 BZ Rotterdam, Tel. 010-4559757
Dame,
Wel ‘t pondje maar niet het hele varken.Een heer
(60 jaar), niet roker,(ont)spannend ontmoeten?
Reageer onder briefverm. 264-OR.
De Oud Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
------------------------------------------------Hobbyist zoekt contact met volwassen dames voor
een vrijblijvende fotoserie.
Reageer onder briefverm. 265-OR.
De Oud Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel

Een abonnement op
De Oud-Rotterdammer!
Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op de
mooiste krant van Rotterdam
49,90 Euro over op giro 4220893 t.n.v.
De Oud-Rotterdammer o.v.v. abonnement.

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!

!

uw
ook ts
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Tegen inlevering van deze advertentie gratis wasbeurt
Kinderen knippen tot 12 jaar
Heren knippen
Dames knippen
Wassen
Föhnen / watergolven
Wassen & Föhnen / watergolven
Wassen, knippen & Föhnen / Watergolven
Permanenten inclusief
Verven / kleurspoeling
Uitgroei verven
Coupe Soleil
Highlights per stuk vanaf
Invlechten per stuk vanaf

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Vanaf
10,00
12,00
15,00
3,00
12,00
15,00
28,00
45,00
25,00
20,00
22,00
3,00
5,00

Bellen voor een afspraak kan tijdens openingstijden op:
maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur tot 17.30 uur zaterdag
vanaf 9.00 uur tot 17.30
Alle behandelingen zijn inclusief verzorgende shampoo,
crème, versteviging en haarlak.
Tara’s Kapsalon
Dennekruid 59,
3068 SE, (ommoord)
Rotterdam
Tel: 010 – 220 15 38
Mob: 06 – 470 365 88

E-mail:
taraskapsalon@hotmail.com
i-net: www.taraskapsalon.nl

kvk : 24 395170

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Belastinghulp voor iedereen!

O U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90 p/jaar
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
Voor een ontspannen behandeling aan voeten
en handen kunt U nu terecht op de

Anatole Franceplaats 330a
Rotterdam – Ommoord
Alwaar u onder het genot van
een kopje kofﬁe of thee in

‘Vanonce’
van Uw voetproblemen wordt verlost.

Heeft u ook een onverwachte
uitnodiging om aangifte te doen
ontvangen van de Belastingdienst?
Aarzel niet en maak direct een
afspraak met Fiscoop.
Fiscoop helpt u snel en deskundig.

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl

Schoorsteentechniek
Rotterdam

“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

MEESTER

Tevens

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

Ontruiming- en Ontstoppingsbedrijf

“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
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Smullen van
soep en mijmeren
in Snerttram
De Snerttram rijdt weer. Tot mei 2007 is het in het historische rijtuig genieten van stadspanorama’s, erwtensoep,
muziek en de uitleg van gids Erik Saaman. Na elf jaar (eindelijk) is er nu ook een eigen halteperron mét haltebord.
Door het stukslaan van een heuse soeppot werd de beginen eindhalte aan de Boezemstraat in gebruik gesteld.
Ad van Bavel en Snerttrambestuurder-van-het-eerste-uur Arie Wessels
waren daar verantwoordelijk voor.
Als ﬁnancieel directeur van de RET
complimenteerde Van Bavel de vrijwilligers van de in de wereld unieke
Snerttram. ‘Het is een uitstekende
toeristische attractie geworden, die
niet meer weg te denken is.’
Aansluitend maakte de fraai beschilderde tram een rit door Rotterdam.
Erik Saaman gaf heldere uitleg,
wagenvoerder Henk Pors en Rashmi
Don van restaurant Brazzo serveer-

den héérlijke erwtensoep en accordeonist Gaby Arcadie verzorgde
muzikale intermezzo’s.
Vorige maand trad Eveline Brugghe
in haar pensioenbaan aan als nieuwe
voorzitter van Stichting De Snerttram. Niet de eerste de beste: ze was
de rechterhand van de Rotterdamse
burgemeesters Wim Thomassen,
André van der Louw, Bram Peper en
Ivo Opstelten. ‘Achter de geraniums
zitten kan ik niet. Daarom probeer ik
de Snerttram nóg bekender te maken
als stadsattractie. Wellicht kan de

Tien kandidaten
voor Hoogvlieter
van het Jaar 2006
Uit deze lijst worden 27 oktober de drie
nominees geselecteerd en daaruit wordt
de titelhouder gekozen.

- Met ijzeren staven om een tramwissel om te zetten sloegen RET-exploitatiedirecteur Ad van Bavel (links) en Arie Wessels de erwtensoeppot aan diggelen en
onthulden daarmee het haltebord aan de Crooswijksestraat. Foto Ellie Schop -

tram straks elke dag rijden en kan er
ook een tweede rijtuig komen.’
Brugghe weet zich geruggensteund
door voormalig RET-directeur
Clayden, die zich als ambassadeur
aan de Snerttram verbonden heeft.
Anna Paerel, voormalig uitbaatster
van café-restaurant ’t Tappunt aan
de Boezemstraat, is de geestelijk
moeder van de Snerttram. ‘Vorig
seizoen reed onze tram 105 keer, het
was een groot succes. De belangstelling is onverminderd groot.’
De rit, die ook over de Erasmusbrug

voert naar Zuid, duurt anderhalf uur.
Maximaal 54 passagiers kunnen per
rit mee. Een rit kost 15 euro met
inbegrip van erwtensoep.
De tram rijdt op zaterdag om 13.30
en 16.00 uur en op zondag om 16.00
uur. De Snerttram kan ook worden
afgehuurd en daarbij is alles bespreekbaar. Informatie en boeken bij
de VVV-Rotterdam 0900-4034065
of via info@rotterdam-store.com

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

Langs de Bree en langs de Leede
Wie kent dit nog ?! Een
liedje van het Celleskoor.
Het Celleskoor was een
knapenkoor dat in het jaar
1953, toen het zijn 25 jarig
bestaan vierde, zo’n 70
zangertjes telde. Het Celleskoor was op RotterdamZuid een begrip !
De jongens die bij dit koor zongen,
kwamen voornamelijk van de
Theodorus de Cellesschool en
Heilig Hartschool die aan de Bree
te Rotterdam-Zuid stonden. Bij de
dirigent Br. Marcellinus en de vaste
begeleider aan de piano de heer H.
Willemsen was het koor in goede
handen. Elke dag werd, met uitzondering van de woensdag, tussen
de middag in de gymnastiekzaal
zangoefeningen gedaan en toonladdertjes gezongen. Ook ’s-zaterdags
werd gerepeteerd en bij tijd en
wijle ook op zondagmorgen. Dat
moest wel, want het Celleskoor had
een naam op te houden.
Er werden tijdens kerkelijke
plechtigheden in de kerk van de H.
Kruisvinding aan het Breeplein
geweldige meerstemmige vaste gezangen gezongen tijdens de missen
van o.a. Stehle, Perosi, Brückner,
diverse Avé Maria ‘s, Magniﬁcat,
Hec Dies, alsmede requiemmissen,
trouwmissen en uiteraard Gregoriaans.
Tijdens de Kerstnacht, met Pasen,
Pinksteren en andere hoogtijdagen
galmden de ﬂuwelen jongensstemmen door het kerkgebouw.

Ook werden optredens verzorgd
tijdens ouderavonden en in ziekenhuizen, waarbij declamaties als
“Het Kwezelke” en “Dronkenmanspraatje” succes oogstten.
Onvermoeibaar ging het koor
aan de slag met diverse operettes
(tegenwoordig noemen we dat musicals) zoals Repelsteeltje, Hans en
Grietje, De zwarte Prins Sneeuwwitje en Het laatste Sprookje.
Het laatste Sprookje is in de
gymnastiekzaal 22x opgevoerd op
een houten toneel dat mijn vader
daar had gemaakt; op 10 junin1950
is het nog een keer opgevoerd in
de Rotterdamse Schouwburg; dat
was een geweldig feest. Naast
het zingen werden tevens andere
activiteiten gedaan.
Zo kon je na schooltijd op de
speelplaats heerlijk voetballen,
in de gymnastiekzaal handballen,
in de ringen vogelnestjes maken,
bokspringen, enz. Ook werden St.

Nicolaasfeesten, Kerstvieringen en
carnavalsavonden georganiseerd.
Met een witte (papieren) pet
voorzien van het logo CELLESKOOR met een vogeltje, een wit
overhemd en groene stropdas zong
en marcheerde het koor door de
straten van Tuindorp Vreewijk en
iedereen was vrolijk en keek blij.
Aan het einde van het schooljaar
gingen de zangertjes met vakantie
maar …………er werd elk jaar in
de maand augustus een weekje vrij
gehouden voor een vakantie naar
Boslust.
Boslust was een geweldig oord in
de buurt van Bergen op Zoom.
De naam zegt het al een beetje :
veel bossen en veel groen, kortom
een prachtig gebied. In een oude
houten barak werd met stro op de
vloer geslapen, aan grote houten
tafels gegeten en buiten onder een
afdakje aan wasbakken gewassen. Stromend water was er niet.

Op een karretje met grote tonnen
erop werd water gehaald bij een
klein huisje en dat werd dan in een
emmertje met een lang touw eraan
naar boven getrokken en opgeslagen in een grote tank die op een
hoogte van ca. 4 meter boven een
aantal waskranen was gesitueerd.
Draaide men de kraan open dan had
men toch stromend water, totdat
de tank leeg was en er weer water
moest worden gehaald. Ondanks
de primitieve omstandigheden had
eenieder veel plezier en het koor
met hun begeleiders hadden het wel
verdiend, want in het afgelopen jaar
was er weer hard gewerkt.
Met veel plezier denk ik en velen
met mij, aan deze periode terug
want het heeft bijgedragen aan onze
opvoeding, vorming en verdere
ontwikkeling van ons leven.
A.J. van Gruijthuijsen
Electropark 16, Ridderkerk

Kandidaten voor de titel ‘Hoogvlieter
van het jaar 2006’.
Jan Schildkamp; boksschoolhouder,
initiatiefnemer van het jongerenproject
‘Opboksen’.
Mariëla Kroon; vanaf 1988 actief in
vrijwilligerswerk bij stichting Shimaruku, Zomerspelen voor Antillianen en
Arubanen.
Voetbalver. Meeuwenplaat; Organiseert
sociale activiteiten voor de buurt.
Smartlappenkoor ‘Tranen met Tuiten’;
Groot koor die veelal gratis optredens
verzorgt in o.a. bejaardenhuizen, zorg
en verpleeginrichtingen.
Annie Ras; als vrijwilligster vele
jaren actief bij o.a. Buurtbemiddeling
en intermediair bij geschillen tussen
bewoners onderling of met deelgemeentelijke instanties of woningbouwvereniging.
Leen van de Heuvel; fervent debater,
actief betrokken bij het leefbaar maken
en houden van Hoogvliet, oud-voorzitter huurdervereniging, secretaris
stichting de Bomenridders, voorvechter
van behoud van groen en betaalbare
woningen.
Hans Eindhoven; garagehouder en
altijd actief bij het organiseren en/of
ﬁnancieren van gezellige feesten waarvan de opbrengst veelal bestemd is
voor een goed doel zoals de Doe Een
Wens Stichting.
Seniorenvereniging Zalmplaat; de zes
bestuursleden en 12 vrijwilligers van de
seniorenvereniging Zalmplaat zijn kandidaat gesteld vanwege hun positieve
instelling en jarenlange inzet waardoor
vele ouderen in staat worden gesteld
gezellige activiteiten te beleven.
Gezamenlijke speeltuinen; de vrijwilligers van de vier nog overgebleven
Hoogvlietse speeltuinverenigingen
zorgen voor veel en betaalbaar kinderplezier.
Huib Klop; vrijwilliger en penningmeester Stichting Sportzeskamp, New
Yorkstepper, medeorganisator goed
doel activiteiten o.a. voor de Dream
Foundation en Afasie sociëteit VPR.
Opvallend is dat bij de aangemelde
kandidaten twee eerdere winnaars zijn:
Jan Schildkamp (1993) en de voetbalvereniging Meeuwenplaat (1992).
Huib Klop is als mede organisator van
de verkiezing overigens van deelname
uitgesloten.
De verkiezing én bekendmaking van
de Hoogvlieter van het jaar 2006
vindt plaats op vrijdag 27 oktober in
de Nieuwe Flamingo, Lengweg 150.
Tijdens deze gratis toegankelijke avond
treden tal van artiesten op en is er
een Goed Doel Bingo. De bezoekers
van deze avond bepalen middels het
uitbrengen van hun stem welke drie
kandidaten een nominatie krijgen. Uit
deze drie genomineerden zal deelraadsvoorzitter Kees van Pelt de winnaar
bekendmaken.

Pagina 18

Dinsdag 17 oktober 2006

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Binneweg Kozijnen
Dames en heren kapsalon
Nieuw in Nederland

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

DEFINITIEF verwijderen van overbeharing, nu
betaalbaar bij Schoonheidssalon Back to beauty

Knippen voor maar

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

   

Pijnloze en duurzame oplossing
Snelle + korte behandeling.
Werkzaam bij alle huidtypen, onafhankelijk van
huid of haar kleur, dus of u nou een blanke, getinte of
een donkere huid heeft, dons, donker of dik haar heeft.
Op alle delen van het lichaam.
Behandelingskosten zijn zeker lager dan bij
andere methodes van permanent ontharing.

maak een afspraak of bel voor meer info.
Tot ziens in onze Schoonheidssalon

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

Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 20 85 49 06

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
DAKKAPELLEN & DAKVENSTERS
SERRES & OVERKAPPINGEN

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122,
3023 JE Rotterdam

EEN BIJZONDER CADEAU!!
Deze prachtige BEWAARBOX is te koop in diverse winkels of te bestellen bij De Oud-Rotterdammer. Wilt u de
BEWAARBOX bestellen, maak dan € 13,70 (incl. € 3,75
verzendkosten) over op giro 4220893 t.n.v. de Oud-Rotterdammer te Nieuwerkerk a.d. IJssel. Vergeet niet uw naam
en adresgegevens te vermelden. De BEWAARBOX is ook te
bestellen via internet: www.deoudrotterdammer.nl

9,95

De bewaarbox is verkrijgbaar bij:
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.

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

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
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In het spionnetje
Deze keer gaat het Spionnetje op een dagboek lijken. Mede naar aanleiding van de beste
wensen én nodige vragen rond de medische ingreep van 14 dagen geleden, is dit een zeer
persoonlijke bijdrage.
Twee dagen vóór ik opgenomen
werd in het ziekenhuis, bezocht
ik een ‘Krea-beurs’ in Restaurant De Zingende Zeeleeuw aan
de Jobskade. Buiten voor mij
onbekende en nutteloze frutsels
en fratsels, zag ik ook een presentatie van Marianne de Man.
Marianne zet haar gedachten en
ideeën met het schilderpenseel
op linnen of hardboard. Op
een primitieve manier toont ze
in felle kleuren, hoe zij haar
omgeving, haar wijk, de stad en
de haven ziet. De schilderijtjes
van Marianne zullen niet de
geschiedenis ingaan als aspirantRembrandts, maar dat ze een
emotionele waarde hebben, valt
niet te ontkennen. Het is simpel,
eenvoudig, maar gemeend!
Marianne de Man is te bereiken
in de Schans 7b, 3025 VA Rotterdam.
Marina
Maandag 2 oktober moest ik me
in Dijkzigt melden op de afdeling Chirurgische Dagbehandeling. Ik was op tijd en verpleegkundige Marina was er om mij te
begroeten. De gehele dag week
zij niet van mijn zijde!
Zij bracht me naar een bed
en hees me in een ‘charmant’
operatiehemd. Ná wat controles
liet ze me in de steek met de mededeling, dat ik rond 9 uur ‘naar
boven’ zou gaan.
Ik lag wat te mijmeren en dacht
aan de ervaring, die ik enkele
dagen ervoor had. In 2003 had
ik van Voorzieningen Gehandicapten een rolstoel gekregen,
maar dankzij de inzet van mijn
echtgenote had ik deze stoel
nooit behoeven te gebruiken. Nu
echter moest ik in een rolstoel het
ziekenhuis verlaten en daarom
was enkele dagen eerder de stoel

uit de berging gehaald. ’t Was logisch, dat de luchtbanden na ruim
3 jaar waren leeggelopen, maar
een ﬁetspomp was snel gepakt.
Ja hallo, jammer....op de banden
zat geen ﬁetsventiel. Vrienden sloopten de wielen van de
Quicky-rolstoel en gingen naar
een ﬁetsenzaak in de buurt. Dáár
zou zeker de juiste verloopnippel te vinden zijn. Neen dus! Een
automateriaalzaak gaf ook de
oplossing niet, maar benzinepomp
Esso op de ’s Gravendijkwal kon
wel de noodzakelijke lucht in de
banden pompen.
Als je dit meemaakt, vraag je
je af welke techneut bij Quicky
gekozen heeft voor deze vreemde
ventielen. En is er niemand bij
Voorzieningen Gehandicapten,
die naar praktische zaken voor
gehandicapten kijkt?
Om 10 voor 8 stond Marina weer
voor m’n bed. Er was een operatiepatiënt weggebleven, dus ik
kon naar de OK. Zij stuurde mijn
bed via gangen en de lift naar de
operatie-afdeling en met een “succes” en “tot straks” verdween ze
uit m’n wazige gezichtsveld. M’n
bril lag namelijk beneden op m’n
nachtkastje.
Een stem met een vet Amerikaans
accent begroette me. Het was de
anesthesiste, niet afkomstig uit
Noord-Amerika, maar uit Ierland.
Terwijl we wat Ierse ervaringen
uitwisselden, kwam de chirurg en
deze verklaarde, “dat hij er klaar
voor was”. De klok wees precies
8 uur, toen ik vanonder een maskertje aan een verhaal over het
Ierse Limerick begon. Toen ik om
10.40 uur wakker werd, was er
niemand die naar me luisterde. Ik
lag op de recoverkamer!
Twee verpleegkundigen wilden
alles van me weten, terwijl ik

door Aad van der Struijs

alleen maar verder wilde slapen.
Die slaap ging snel voorbij toen
Marina weer opdook. Ze was er
om mij weer naar m’n kamer te
brengen, maar ook om te zorgen
dat ik wat te eten en drinken zou
krijgen.
Binnen 5 minuten na m’n komst
op de kamer had ik een kopje
kofﬁe en twee bruine boterhammen met goed belegen kaas. Dat
smaakte na 15 uur nuchter te zijn
geweest.
Voor ik zelfs maar de gelegenheid
had mezelf nu even van binnen te
gaan bekijken, stond de chirurg
(en natuurlijk Marina!) aan m’n
bed. De chirurg vertelde wat voor
ingrepen hij gedaan had, toonde
me een provisorisch verbandje
rond m’n voet en kondigde een
totale gipsinkapseling van mijn

been aan. Marina zette m’n bed
van de handrem en met een collega liep ze vanaf 1 Zuid naar de
gipskamer op de 3e verdieping in
het poliklinisch deel van Dijkzigt. Onderweg werden we door
velen aangestaard als de apen in
Blijdorp; Marina ergerde zich
daaraan, ik had lol!
In de gipskamer bleek van enige
privacy geen sprake: drie behandelligstoelen staan met 60 cm
tussenruimte van elkaar. Rechts
van me lag een tienermeisje
op behandeling te wachten, zij
werd begeleid door een vriendin
of zusje. Beide dames vonden
buitengewoon interessant wat
er met mij gebeurde, maar hun
vreemdtalige commentaar kon ik
echt niet verstaan. De gipsmeester
vertelde me, dat dit bekrompen
onderkomen het meest negatieve
van haar werk was!
Gipsen poot
Rond 12 uur lag ik weer in m’n
kamer: mijn rechtervoet, buiten
m’n tenen, was volledig verpakt
in gips. En dat gips zat ook tot
aan m’n knie om m’n been. De
gipsmeester had gezegd, dat ik
16 oktober (gisteren dus!) terug
moest komen. Het loopgids zou
dan klaarliggen.
Eindelijk kon ik even m’n luiken
sluiten, maar bloeddrukcontrole
en temperatuurmeting wezen om
14.00 uur uit, dat ik naar huis kon
gaan. De vrouw van mijn beste
vriend, dat is vriendin zeggen
langs een omweg, stond rond
14.45 uur mét rolstoel voor m’n

bed. Marina had me inmiddels
geholpen weer voor de buitenwereld toonbaar te zijn en het
afscheid van haar was hartelijk,
persoonlijk en onvermijdelijk.
Om 15.05 uur hoorde ik achter
m’n huisdeur een miauw! Mijn
18-jarige kater Rambo wachtte
me op en samen werden we door
vriendin Willy in bed geholpen.
Was het Rambo’s spinnen, dat ik
binnen 5 minuten lag te snurken?
De volgende ochtend had ik genoeg energie, om via m’n laptop
even naar m’n emailtjes te kijken.
Verrassend was, dat veel lezers
van De Oud Rotterdammer lieten
merken met mij mee te leven.
Dank jullie allemaal!
Speurtocht
De oud-Rotterdammer, maar nu
in Den Briel woonachtige Jan(?)
van Schaardenburgh vraagt zich
af waar z’n klasgenootjes zijn
gebleven.
Zijn brievenbus in het Galjoen 11,
3232 CJ Brielle staat wagenwijd
open voor reacties.
Zuiderlingen behoeven geen
speurtocht in deze krant meer te
doen naar verhalen over zuid.
Rotterdam-zuidkenner Rein Wolters mijmert vanaf deze uitgave in
een hoekje over ‘zijn’ Zuid.
Welkom Rein. Dat je er iets
moois van gaat maken, weet ik
nu al!
Spionneur
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Toen het Oude Noorden
nog het Noorden heette
Met de renovatiegolf van de jaren ‘70/‘80 ging het Noorden, in navolging van het Oude
Westen, ineens het Oude Noorden heten. Wij woonden er vanaf april 1957 - ik werd 4
- in de Hoeksestraat; één van de drie straten tussen de Soetendaalseweg en de Heer
Vrankestraat. Hoewel de wijk – net als de andere oude arbeidersbuurten - bepaald niet
bekend staat als kindvriendelijk was het gedeelte waar wij woonden, aan de rand van de
wijk, best leuk voor kinderen in de lagere schoolleeftijd.
Aan het eind van de straat kwam je
uit op het grasveld tussen de Heer
Vrankestraat en de Gordelweg waar
je lekker kon voetballen (ja, hetzelfde veldje waar Faas Wilkes in zijn
jeugd voetbalde) en ﬁkkie stoken.
Met oude lakens kon je in de bosjes
ernaast mooie tenten maken.
Destijds stond er een laag gebouwtje van de GGD; de achterdeur
meestal hermetisch afgesloten
met die “open” ijzeren rolluiken
waar je zo heerlijk in kan klimmen: we zaten dus zo op het dak!
Ook makkelijk als daar weer eens
een verdwaalde bal of shuttle was
terechtgekomen. Maakten we teveel
lawaai op het dak, dan kwam er
soms iemand woedend naar buiten
gestormd, maar wij zaten hoog
en dus veilig…... Meestal hielden
we ons daarna toch wel een tijdje
gedeisd.
Aan het eind van de Soetendaalseweg -vlakbij de Rotte- was het
Soetendaalseplein met allerlei
soorten klimrekken. Verder was
de speeltuin Het Noorden dichtbij,

toen nog zonder het lawaai van de
rijksweg. En natuurlijk vrijwel geen
auto’s…..
Van de hol
In die beginjaren waren er slechts
vier mensen in de straat met een
auto; één daarvan was waterstoker
Hokke, waar wij schuin boven
woonden. Hij had een kleine vrachtwagen met gewoonlijk wat lege
groentekisten erin en wij mochten
er altijd in spelen. Aangezien ik
– heel onmeisjesachtig en dus tot
groot verdriet van mijn moeder
– gek was op klimmen en klauteren,
zat ik daar regelmatig in. Met die
kisten kon je natuurlijk van alles
doen: hutten bouwen, op picknicken. Dat je af en toe behoorlijk vies
werd van halfvergane groenteresten
was meer een zorg voor onze moeder dan voor ons….
De straat was één groot speeldomein, zonder al die auto’s: midden
op straat badmintonnen, ‘stoeprandje’ spelen en soms ook voetballen
als het grasveld al bezet was. Wel

oppassen natuurlijk dat de bal niet
tegen die enkele auto aankwam (en
vooral dat de betreffende buurman
het niet zag als het toch gebeurde!).
Gingen we rolschaatsen dan moesten we uitwijken: er lagen smalle
klinkertjes en dat reed niet zo lekker. Maar de Bergweg was vlakbij
en het stuk tussen Gordelweg en
Soetendaalseweg (bij Den Hartigh,
later de Kreiselﬂat) was één grote
‘hol’. Met de snelheid die je daarbij
kreeg moest je nog behoorlijk oppassen. Nóg een nadeel: je moest
ook weer terug omhoog………

aanbellen om te vragen wat men
wilde. Erg leuk was dat we op de
bok mochten meerijden als we een
ﬂink stuk verder moesten. Nog
leuker: elke zaterdag kreeg ik voor
mijn hulp een ﬂes priklimonade!
En dat in een tijd dat we die alleen
dronken op verjaardagen en héél
af en toe tussendoor - een keer per
jaar of zo - als het erg warm was.
Apetrots was ik.

Melkboerhulpje
De melkboer kwam nog met paarden-wagen, de melk werd nog ‘los’
verkocht en vanuit grote ketels
in pannen getapt. Omdat vrijwel
niemand een koelkast had, moest
die melk onmiddellijk gekookt
worden, met als resultaat die verschrikkelijke vellen erop. Ik ril nog
als ik eraan denk. Op een gegeven
moment was ik de melkboer gaan
helpen en al gauw mocht ik overal

Tochtjes
Een geliefde wandeling was naar
het terrein waar nu het Sint-Franciscus gasthuis staat. Vroeger was daar
een vuilnisbelt: een verschrikkelijke
stank en zoeken naar én fantaseren
over de enge dingen die daar allemaal zouden kunnen liggen. Lekker
griezelen dus! Hoezo ‘tere’ kinderziel? Het nabij gelegen zandlichaam
voor de G.K. van Hogendorpweg
noemden wij de Sahara. Het liefst

Belangrijk nieuws voor de klanten van Fiscoop!
Op 12 september heeft de minister van Financiën de drempel voor teruggaven van inkomstenbelasting voor de jaren 2001 en 2002 vervallen
verklaard. Deze drempel was 454 euro.
Vanaf nu kunnen ook lagere belastingteruggaven worden
gevraagd over de jaren 2001 en 2002!!!
Veel klanten van Fiscoop konden voor de jaren 2001 en 2002 niet geholpen worden. Ze kregen soms maar 200, soms maar 300 euro terug.
Nu is er een nieuwe kans het misgelopen geld op te eisen.
Maak snel een nieuwe afspraak met Fiscoop.
Let op: voor 2001 heeft u nog de kans tot 31 december 2006.

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl

Bent u uw jaaropgaven kwijt?
Fiscoop vraagt deze graag voor u op.
(NB: ook als u nog geen klant van Fiscoop bent, helpen wij u graag.)

MEUBELSTOFFEERDERIJ

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

Nassaustraat 94
Rotterdam
Tel. 010 - 4231620

www.stoffeerder.nl
Erkend gediplomeerd meubelstoffeerdersbedrijf

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

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

- Bergweg hoek Gordelweg (juni 1939)

gingen we alleen met onze vader
daar naartoe, want dan mochten
we ons van de heuvel laten rollen.
Ma was daar nooit zo blij mee: wij
helemaal onder het zand, maar daar
zaten wíj niet mee. Zíj wel: het
huis moest tenslotte altijd toonbaar
zijn, dus dat werd weer stofzuigen,
inclusief alle trappen. En wij moesten zandvrij naar bed, wat ook niet
meeviel met drie kinderen en geen
douche of bad.
Ook altijd een feest: naar onze
familie in Crooswijk. Dat betekende immers minstens één keer
met het pontje over de Rotte bij het
Zwaanshals. Als het niet zo druk
was mochten we soms zelfs helpen
de pont voort te trekken.
Jammer dat al dat ‘simpele’ vermaak verdwenen is.
Els Beekmans (- Determan)
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TANTE POST(BUS)
Paardenvijgen
Mijn zus en ik kregen onze ouders
in 1962 na veel zeuren zo ver dat
wij de zomervakantie in Spanje
zouden doorbrengen. Met de auto
gingen wij op weg en belandden na
twee dagen in Blanes. Het was toen
nog niet nodig een hotel te bespreken en al snel hadden wij een gezellig familiehotel gevonden. Fijne
vakantie, mooi weer en wij genoten
enorm. Na twee weken vingen wij
de terugreis aan.
Het was bloedheet in de auto, onze
vader zweette peentjes achter het
stuur. Na een paar uur rijden werd
pa stiller en stiller en op een gegeven moment zei hij helemaal niets
meer. Je reed toen nog bijna de hele
weg door Frankrijk over tweebaanswegen. Plotseling stopte hij midden
op een stille weg en terwijl hij de
auto verliet zei hij: “Paardenpoep!”
Hij opende de koffer, haalde er een
schepje en emmertje uit en schepte
paardenpoep in het emmertje. De
motorkap ging open, er werd iets
losgedraaid en met het schepje
werd de paardenpoep ergens onder
de motorkap gedeponeerd. Waar
precies konden wij niet zien. Wij
keken elkaar verbaasd aan en ma
zei: “Hij heeft zeker een zonnesteek.” Pa stapte weer in de auto en

met een “Zo, dat is opgelost!” reed
hij verder. Eerst durfden wij niets
te zeggen, maar toen pa weer wat
vrolijker bleek en niet meer zo’n
last van de hitte scheen te hebben
probeerde ma erachter te komen
wat dit te betekenen had. Toen
kwam de aap uit de mouw.
Tijdens het rijden was het lampje
van de radiator gaan branden, wat
inhield dat er een lek in de radiator
was. Om ons niet ongerust te maken
had pa zijn mond gehouden, maar
was zelf behoorlijk in paniek geraakt. Nu had hij jarenlang bij Van
Gend en Loos gewerkt. Van chauffeurs, die vroeger nog met paard
en wagen hadden gereden, had hij
ooit gehoord dat als een radiator lek
was, je er heel goed een paardenvijg
in kon doen. Door het nog resterende water zette de paardenvijg dan
uit en sloot zo het lek af. Daarom
hoopte pa dus zo snel mogelijk
een paardenvijg te vinden om de
proef op de som te nemen. Bij het
eerstvolgende benzinestation werd
de radiator bijgevuld en zonder nog
een druppeltje water te verliezen
zijn wij thuisgekomen. Een paar
jaar later werd de auto verkocht,
met paardenvijg en al.
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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).

Jungerhans
Toen mijn verloofde en ik in 1948
wilden trouwen, hadden we nog
geen enkel serviesstuk. Toen we
langs de noodwinkel van Jungerhans aan de Jongkindstraat/Rochussenstraat liepen, hing daar een
opschrift: ‘Om twee uur verkoop
van diepe borden’. Wij in de rij.
Het waren crème borden à 35
cent per stuk. Per persoon kon je
er zes nemen. Toen deze uitverkocht waren, begonnen ze aan de
platte borden. Hier hebben we op
gewacht. Nu denk ik; ‘Wat moesten
we in vredesnaam met 24 borden?’
We verwachtten niet dat we ooit
met borden gingen smijten of een
groot gezin zouden krijgen. Later
konden we ergens anders via koppelverkoop met schoensmeer nog
zes crème kop en schotels kopen,
twee dekschalen en juskom en ons
servies was compleet plus jarenlang
gepoetste schoenen.
De borden hebben we dertig jaar
intensief gebruikt en zijn toen meegenomen door onze zoons, toen zij
het ouderlijk huis verlieten. En dat
voor acht gulden en veertig centen!
A.J. Kemeling-Kroon
T. Mannplaats 480
3069 HJ Rotterdam

Bedankt
In het laatste nummer van De OudRotterdammer vroeg ik of er lezers
waren die mij konden helpen aan
informatie over de trapjesbrug in
het centrum van Rotterdam.
Op deze oproep zijn erg veel reac-

ties gekomen (de brug bevond zich
op de Meent). Iedereen die heeft
gereageerd, heel erg bedankt!
Jan J. van der Wel
Apeldoorn

Geachte redactie,
Hier een foto (1929) van de
Van Asch van Wijkschool
in de Gouvernestraat, waar
ik tot mijn 10e leerling was.
De heer Zijlstra was destijds
hoofd (links op de foto).
Namen van leerlingen o.a.:
Ansje en Beppy Lingmont,
Corrie Kroese, Eva Treffers (daarmee heb ik nog altijd contact!), Jan
van Eijsden, Mijntje v.d. Heijden. In 1930 ben ik naar Delfshaven verhuisd, waar ik naar de Dr.
H.Colijnschool in de Korfmakerstraat ging. Op deze
foto uit 1931 staat hoofd van
de school, dhr. Esser met
o.a. Annie Noordhoek, Jo
Stalie, Annie Scholte, Truida
Pieters, Sjaan van Keulen,
Arie en Jan Takkebos, Wim
van Mourik. Gezien onze leeftijd zal niet iedereen meer in leven zijn, maar
ik zou het erg leuk vinden nog eens te spreken met enkele oud-klasgenoten!
Nel/Pietje (Vreugdenhil) van Waardenburg,
IJsduiker 122, 2903 WC Capelle aan den IJssel.
Tel. 010-4586449, Email: hilljoy@planet.nl

Puzzel mee en win !!!
De mooie hoofdprijs voor de jubileumpuzzel in De Oud-Rotterdammer van 17 oktober heeft een
recordaantal inzendingen opgeleverd. Dank aan al die inzenders die een felicitatie of een gelukwens bij hun oplossing meestuurden. Kennelijk zijn er erg veel lezers die wel iets zagen in zo’n
heerlijk arrangementje in het Friese Bolsward. Helaas kan er, zoals altijd, slechts één winnen. Die
gelukkige is ditmaal afkomstig uit Ridderkerk. Het is mevrouw Oudt geworden. Zij kan contact
opnemen met De Oud-Rotterdammer om de details rond het arrangement te regelen. Spijtig voor
al die andere inzenders, maar een volgend keer beter, moeten we maar denken. Naast de bijzondere
hoofdprijs zijn er ook nog tien gelukkigen die de CD Café Rotterdam tegemoet kunnen zien. Dat
zijn:
D Lammers, Schiedam
De Groot, Barendrecht
Sip Kleeser-Nijmeijer, Ridderkerk
G. Bierhuis, Hoogvliet
P.J.Milo, Krimpen ad IJssel
M. Fritse, ‘s Gravendeel
A. Huijgen-van Oosterhoudt, Oostvoorne
P. Taale, Middelharnis
E. Schrik-Van Donk, Rotterdam
J. Smout, Nijverdal

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 26 OKTOBER 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.
1

Horizontaal
1. verwaand (hooghartig); 7. vlug van begrip; 13. instituut voor lichamelijke opvoering (afk.);
14. het grootste muziekinstrument; 16. waardering; 17. denksport; 20. Europeaan; 21.
bekend eenhoevig zoogdier; 23. ivoor; 24. alleenzang; 26. ferm (dapper); 28. tijdperk; 29.
familielid; 31. muzieknoot; 33. deel van bijbel (afk.); 34. schoonmaakgerei; 35. beweging met
de tong over iets; 37. puntig werktuig om gaatjes te maken; 40. droog (kaal); 41. landbouwwerktuig; 43. stuk doek of stof; 45. bergweide; 46. herkauwend zoogdier; 47. lidwoord; 48.
faam (bekendheid); 50. rijksoverheid (afk.); 52. gewicht (afk.); 53. deel van het been; 55.
familielid; 56. plaats in Zuid-Holland; 57. United Nations (afk.); 58. niveau (merkstreep); 60.
verbrandingsrest; 61. salvation army (afk.); 62. anecdote (mop); 64. titel (afk.); 65. griezelig; 67. Ned. voetbalclub; 69. Chinese vermicelli; 71. muzieknoot; 72. gevangenverblijf; 73.
vrucht; 75. troefkaart; 77. vochtig aanvoelend; 79. ferrum (scheik. afk.); 80. onroerende
goederen (afk.); 82. vulkanische produkt; 84. muurholte; 85. militair voertuig; 87. teug; 89.
jong dier; 90. gek (mal); 92. afzonderlijke berg uit de Alpen; 94. spel met 28 stenen (met
ogen); 96. Ned. investeringsbank voor ontwikkelingslanden (afk.); 97. land in Azië; 99. Scandinavische munt; 100. vogeltje met een zwarte kop; 101. verzamelnaam voor regen, sneeuw
en hagel.
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4

5

13
17

18

19

23

24

29

30
35

41

42

48

43

44

55

10

59

64

65

38

28

33

34
40

45

46

51

47

52

53

61

62

66

67

68

73

74

86

91

92

96

69

80

85

90

75

14

51

65

6

50

99

85

2

6

94

27

90

87

94
98

23

38

47

30

34

69

8

18

74

48

76
82

54

20

12

83
89

95
99

101

32

71

88

93

97

63

70

81

87

100

101

54
57

79

84

12

22

27

39

60

78

11

21
26

56

58

77

9
16

32
37

50

8

20

31
36

49

7
15

25

72

Verticaal
1. gebergte in België; 2. plooi of groef in de huid; 3. boomsoort; 4. plaats in Zeeland; 5. windrichting (afk.); 6. drietal; 7. boomsoort; 8. luchtig (iel); 9. geestdrift; 10. raamscherm; 11.
walging (hekel); 12. ontplofbare stof; 15. germanium (scheik. afk.); 18. Engels bier; 19. Ned.
omroep stichting (afk.); 21. ongel (reuzel); 22. Europese rekeneenheid (afk.); 25. deel van
mond; 27. familielid; 30. rolprent; 32. plaats in Noord-Holland; 34. verloren (weg); 36. vogel;
38. rondhout; 39. eminentie (afk.); 40. muzieknoot; 42. uithangteken van een drogist; 44.
plaats in Tsjechië; 46. marktstalletje; 47. munteenheid in Joegoslavië; 49. streling; 51. plaats
in Noord-Brabant; 52. brandstof; 54. deel van etmaal; 58. maaltijd in de vrije natuur; 59. kleiachtige grondsoort; 62. kleur van de haat; 63. opvoedkundige; 66. autokenteken Nederland;
67. poste restante (afk.); 68. voorwaardelijke invrijheidstelling (afk.); 70. voorzetsel; 72. gelegenheid voor kansspelen; 73. schrijfgerei; 74. in de grond levend zoogdier; 76. wankelbaar;
78. aangesloten bij een vereniging; 79. modegek; 81. de schepper; 83. karakteristiek orgaan
der vissen; 85. teugel (leidsel); 86. zuivelprodukt; 87. twee (of meer) voorgespannen trekdieren; 88. grote zanggroep; 91. olie (Engels); 93. langspeelplaat (afk.); 95. meesters (afk.); 97.
persoonlijk voornaamwoord; 98. neon (scheik. afk.).

6
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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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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.

Faaienoort
In het gratis programmablad “Faaienoort”, dat bij
thuiswedstrijden van Feyenoord halverwege de
60-er jaren werd uitgedeeld, staan cartoons van
Jan Bakker. Later heette het blad “Sportblad Feyenoord”. Een zekere Kok N tekende eveneens
voor die bladen en ook nog voor “De Sportgids”.
Dat laatste blad was voor een paar dubbeltjes
verkrijgbaar bij de thuiswedstrijden van Sparta
en Feyenoord en werd tot ca. 1974 uitgegeven.
Wie kan mij meer vertellen over deze twee
personen en hebben misschien nog van die
bladen liggen?
Willem Cupedo, 010 – 2652845
w.fcupedo01@freeler.nl
-------------------------------------------------------Geachte redactie,
Ik zoek de heer Cor Zonneveld/Sonneveld, geboren 25-04-1946, gewoond hebbend in Blijdorp?,
die in 1963 mijn danspartner was bij dansschool
Meyer et Fils op de Henegouwerlaan. Je zat ook
nog even op de technische school De Poort in
Spangen. Ik zou graag willen weten hoe het met
je is en je willen spreken/ontmoeten. Ik denk nog
vaak terug aan de zondagavonden met jou op
dansles.
Yvonne Maaskant. Tel 0649662599
-------------------------------------------------------Geachte redactie,
In 1958 werd gestart met de bouw van de Euromast. In maart 1959, terwijl de ‘glijbekisting’
langzaam omhoog ging, schreef het Alg Dagblad
een raadwedstrijd uit. De deelnemers konden
leuke prijzen winnen, als hij/zij datum, uur en
minuut kan voorspellen dat de bekisting de top
bereikt. In mijn herinnering o.a. een Volkswagen
kever. Toen het hoogste punt was bereikt, werd
de prijswinnaar opgehaald en een echtpaar uit
het oude of nieuwe westen bleek de gelukkige.
Bij de prijsuitreiking keken de ‘winnaars’ steeds
ongemakkelijker. En bij het overhandigen van de
sleutels komt het hoge woord eruit; ze hebben
alle twee geen rijbewijs. (Was in die tijd - begin
1959 - nog heel normaal). De aannemer /
bouwer wilde de wagen gelijk terug kopen en de
winnaars gingen met het geld naar huis.
Weet iemand van de lezers/-ressen van De OudRotterdammer nog de naam en het (toenmalige)
adres van dit winnende echtpaar? En, misschien
nog wel belangrijker, als men deze mensen
kent/kenden: Leven ze nog en zo ja, wat is het
huidige adres?
Hans Ruizeveld, Balsemkruid 72
3068 DD – Rotterdam, 010-4562577
hruizeveld@tiscali.nl
-------------------------------------------------------Oogarts dr. Lashley
In de oorlogsjaren was dr. Lashley een bekende
oogarts op Zuid. Hij woonde aan de Oost-Varkenoordseweg en betekende veel voor joodse
en andere onderduikers. Zo reed hij wekelijks
met een vrachtwagen naar de Hoekse Waard om
bij boeren voedsel voor hen te halen. Hij mocht
als arts met zijn esculaap op de voorruit de
Barendrechtse brug passeren van de Duitsers.
Kinderen van die onderduikers kwamen op 11
november bij elkaar in de Breepleinkerk, waar ze
toen boven het orgel 36 maanden lang verborgen
hebben gezeten. Hij heeft in de kosterswoning
ook een baby van deze joodse familie gehaald;
met gevaar voor eigen leven dus. Dr. Lashley

was een opvallende figuur, omdat hij zo zwart
was. Wij zouden graag willen weten of dr. Lashley nog leeft en/ of zijn kinderen nog leven. Naar
verluidt zijn ze destijds naar de West vertrokken.
Wij zouden graag met hen in contact komen.
Wie helpt?
Henk den Haan, tel. 0181-643941
e-mail: jhkdenhaan@planet.nl
------------------------------------------------------Stamboom familie van Herk
Voor het samenstellen van de stamboom van
mijn familie zoek ik nakomelingen van Arie van
Herk, overleden 11 november 1960, gehuwd
met Elisabeth Jacoba Groeneijk. Verder van
Leendert van Herk, geboren 20 februari 1879,
gehuwd met Ingetje Johanna Gravesteijn en tenslotte van Jan Lambertus van Herk, overleden
30 mei 1961, gehuwd met Catharina van Es.
Reacties graag naar
John C. van Herk, De Marke 73
7933 RB Pesse, 0528-242627
email: jcvanherk@hetnet.nl
------------------------------------------------------Reünie Bloemstraat
Wij willen een reünie organiseren voor bewoners
van de Bloemstraat in de periode 1945-1960,
omdat wij veel positieve reacties kregen op
stukjes in deze krant die over onze straat
gingen.
Nadere informatie bij: M. van Berge-De Boer
010-4739132/06-29260789 of
Cor Vos 06-17680200
-----------------------------------------------------‘s Gravendijkwal
Ik zat van 1938 tot 1946 op de lagere school
aan de ’s Gravendijkwal. Het hoofd was de
heer Van de Gast en verder had je juffrouw
Gloudemans en meester de Moor uit Gouda.
In mijn klas zaten onder anderen Piet Kreuk,
Lowietje uit de Gouvernestraat, Steef (met een
Franse achternaam) uit de Gaffelstraat, Post uit
de Bloemstraat, Kiesewetter uit de Batavierenstraat, Bambergen van de fotozaak op de
Binnenweg en Bernard van Essen uit de Duivenvoordestraat. Misschien zijn er nog mensen die
ook op deze school hebben gezeten. Als u wilt
reageren, zou ik dat erg leuk vinden.
Henk van der Velden, Nansenplaats 63
3069 CK Rotterdam
email: cvanderveldenkosten@chello.nl
------------------------------------------------------Machinefabriek
Mijn opa, Johannes Hendricus Favejee, geboren
19-5-1867 en overleden 2-2-1944, had vroeger
een machinefabriek aan de Zalmhaven (loods
34-35 en 36b). In 1918 is hij gestopt.
Al jaren speur ik naar een afbeelding van deze
loodsen, maar tevergeefs. Ik geef echter de
moed niet op. Misschien zijn er lezers van De
Oud-Rotterdammer die mij hieraan kunnen
helpen.
T. Kroon-Favejee, Kobelaan 234
3067 ND Rotterdam, 010-4217192

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
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
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
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee
Mercatorweg 50
Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoge Kade 52
Bruna
HI Ambacht
WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34

Een abonnement op
De Oud-Rotterdammer!
Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op de mooiste krant van Rotterdam 49,90 Euro
over op giro 4220893 t.n.v. De Oud-Rotterdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!
O U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar

De Oud

Colofon

Park Rozenburgschool 1944-1950
Zaterdag 4 november a.s. wordt een reünie gehouden in het schoolgebouw aan de Oudedijk. Inmiddels
hebben 30 van onze oud-klasgenoten zich aangemeld, van enkelen werd een bericht van verhindering
ontvangen. Nog steeds zoeken wij: Ellie van Bergeyk, Ella Breugem, Fred Hoogenboom, Jannie Meijer,
Jopie Schuurman, Wil van Valburg, Wil van Veldhuizen, Teuni van der Waal en Hannie Zandvliet.
Herkent u zichzelf of kent u één van deze namen, dan graag een berichtje aan:
Wim Heistek, telefoon 010-4200044, e-mail : w.heistek@wolmail.nl
Wim Walters, telefoon 010-4331742, e-mail : wwalters@xs4all.nl

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 37
Wijkgebouw Pier 80
Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
Junolaan 38-42
N Z R Noord
Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift
Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof
Rendierstraat 3
Rotterdam Store
Spaanse Poort 26
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Woonmall Alexandrium:

Een dagje uit...
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Woonmall Alexandrium III is de mooiste woonbelevenis van Nederland.
Meer dan vijftig woonspecialisten bieden u inspiratie en talloze interieurideeën. Voor wonen, slapen, koken en interieuraccessoires gaat u naar de
Woonmall. Daarnaast kunt u terecht voor advies over verwarming, beeld en
geluid of een interieurontwerp op maat zoals kasten, keukens en kamers.
Horeca
De woonmall beschikt over een vijftal horecagelegenheden, variërend van een staande glaasje
sinaasappelsap, een ijsje of een donut bij Twice Frozen Yoghurt, een snelle cappuccino met taart
of tosti bij Espressobar Ristretto op de tweede etage, een meer uitgebreide lunchkaart bij Brasserie Balance, centraal in het atrium op de begane grond, tot een zeer uitgebreide Chinese of
Japanse maaltijd in ons specialiteitenrestaurant Asia, dat ook over een binnenterras voor snacks
beschikt. Zelfs aan een terras buiten ontbreekt het niet. Hier kunt u buiten onder de parasols
over het water turen onder het genot van de bijzondere broodjes.

Wooncultuur moet zijn magazijn
binnen 10 dagen opruimen!!!
Tot 55% korting op alle Perzische tapijten zoals lopers,
gabbeh, zijde en Pakistan, Chinees, tafelkleed en nog veel meer…zoals
schenkartikelen en woonaccessoires (antiek)
Onze service:
Y Reiniging
Y Reparatie van uw tapijt
Y Gratis advies door onze vakman
Y Inkoop van uw oude tapijt
Elk tapijt heeft een echtheid certificaat
Onze toekomstige klanten van de
Oud Rotterdammer krijgen bij inlevering van
deze advertentie een cadeau.

Wooncultuur Oriënt en Perzische Tapijten
Watermanweg 41, Rotterdam, Woonmall Alexandrium III, tel. 010-2200154

Woonmall Alexandrium III Rotterdam
010-4557144, www.lamel-uniek.nl, info@lamel-uniek.nl

Diensten
Verder is de Woonmall rolstoelvriendelijk doordat er geen drempels en liften zijn. Vervoer op
Maat brengt u tot aan de hoofdentree op de 1e etage waar u onder de luifel, dus altijd droog
kunt uitstappen en ook weer opgehaald wordt. U kunt ook kosteloos een rolstoel lenen, via de
beveiliging te regelen. Voor (klein)kinderen is er professionele kinderopvang, geen ballenbak,
maar educatief verantwoord spelen. Ook is er een speciale ouderenwinkel Arcof Care2Move,
een specialist in ﬁetsen, rollators, scooters etc. om de oudere mens zo lang mogelijk zelfstandig
en mobiel te houden.
Heel Alexandrium
De Woonmall of Alexandrium III maakt deel uit van het totale winkelgebied Alexandrium, dat
ruim 211 winkels omvat en daarmee het grootste en meest complete winkelgebied van Rotterdam is. Alles is te koop in Alexandrium. Van kleding en schoeisel, audio, accessoires, lingerie,
boeken, cd’s en dvd’s, meubels, vloerbedekking en tapijten, behang en verf tot keuken en
badkamers. Maar ook kunt u er terecht voor uw dagelijkse boodschappen.
Zondagen en Openbaar Vervoer
Alexandrium is elke eerste zondag van de maand open en beschikt over ruime, goed bereikbare
en zeer betaalbare parkeerplaatsen, maar is ook goed met de bus, metro en trein te bereiken via
het NS, Metro, en busstation Pr. Alexander. Ook zijn er ﬁetsstallingen.
Website
Kunt u virtueel uit de voeten met internet dan kunt u via onze website
www.woonmallalexandrium.nl alvast kijken welke winkels er allemaal zijn en wat deze u te
bieden hebben.

JAAR

5
Specialist in Jasno Shutters
De Amerikaanse louvre luiken voor ieder interieur met standaard verborgen scharnieren.
Zowel in een klassiek als een modern interieur creëren de shutters een sfeervolle spanning.
Door de verstelbare lamellen is de lichtinval optimaal te bepalen.
Ook het adres voor kasten op maat, gordijnen, plafonds, vloeren en binnenzonwering.

elke dag genieten
xandrium III
Woonmall Alerdam
Rotte

www.quattrokeukenenbad.nl

Op zoek naar iets anders?
Dan is Lagerwaard Classic het
juiste adres voor u. Dankzij haar
uitstekende service en deskundigheid blinkt ‘Classic’ uit op het
gebied van tijdloos klassiek wonen.
Wij maken vrijblijvend een
interieurtekening, zodat u een
waarheidsgetrouw beeld krijgt van
uw nieuwe interieur. Voor een volledig beeld nodigen wij u graag uit.

Watermanweg 213 - Rotterdam
Woonmall Alexandrium III
Tel. 010-4568500 - Fax 010-2203035
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