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Rotterdamse Dag 2006
trekt duizenden bezoekers
De machtige deuren van de
Sint Laurenskerk gingen op
11 november precies om
10.00 uur open en de voor
de deur staande rij mensen
stroomde naar binnen.
De Rotterdamse Dag was
weer begonnen! Tot ná 4
uur ’s middags bleven de
bezoekers komen; schattingen over het aantal liepen
uiteen van 3.000 tot 9.000
personen. Hoe dan ook: het
was buitengewoon gezellig
druk.
Ieder jaar biedt de Rotterdamse Dag
hetzelfde programma: de presentatie
van Rotterdamse instellingen, uitgeverijen, verenigingen, organisaties,
e.d. Dit alles omlijst met muzikale
optredens van zangers/zangeressen,
koren, accordeonverenigingen én
de voortreffelijke hammondorganist
John Verkroost. Presentator/zanger
Hans Somers praat/zingt alles op
het toneel tot één geheel.
De kalenders van Paul Martens, de
fotoboeken van Uitgever Voet, de
‘duplo’s’ van het Gemeentearchief
Rotterdam, het materiaal van schrijver/fotograaf Nico van der Does,
maar ook de tijdschriften van de
organiserende Stichting Ons Rotterdam vlogen weg. De Rotterdamse
poltie had geen zwaailamp nodig:
honderden mensen bezochten de
stand van Leo Coppens en zijn
collega’s. Radio-omroep RANOROTTERDAM verzorgde de gehele
dag een live programma, dat – zoals
altijd – via 107,5 FM op de Rotterdamse-, Hoogvlietse- en Hoek van
Hollandse kabel te beluisteren viel.

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

Daar waar verleden jaar deze krant
in de Sint Laurenskerk over drie
krantenrekjes beschikte, presenteerde men zich nu met een meterslange
stand. Honderden kwamen neuzen,
wie er nu achter deze krant staan.
Veel verzamelaars, op zoek naar
oude edities om hun verzameling te
completeren, maar ook veel mensen
die graag meer wilden weten over
de krant. De zeer persoonlijke ont-

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

moetingen waren hartverwarmend
en nog meer reden om door te gaan.
Er was één groep die ‘klaagde’.
Neen, ze mopperden niet, maar
merkten wel op dat de blaren in
hun handen stonden. Dat waren de
mensen die de horeca verzorgden;
alles was er: kofﬁe, thee, bier, wijnen, soft-drinks, maar ook heerlijke
soepen. En die soep werd op deze
dag niet gegeten, neen die werd

……fout!.....die werd met liters
naar binnen geslagen. En al die
hete kommen soep gingen door de
handen van het horecapersoneel. En
u weet het: Wie z’n billen brandt,
krijgt blaren in z’n handen.
Ook dit jaar de verkiezing van de
Rotterdammer van het Jaar. Zeer
verdiend was het dat de Stichting
Sportieve Handy’s met deze eretitel
later in de middag de kerk verliet.

Een zeer emotionele (en visueel
gehandicapte) voorzitter nam alle
felicitaties in ontvangst.
De Rotterdamse Dag was weer
een succes, maar waarom moet
de muziek zo overweldigend luid
zijn? Fijn praten met elkaar, was er
helaas niet bij
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TANTE POST(BUS)
Beste Wil,
Ik las je ingezonden stukje in de Oud
Rotterdammer van 19 september. Hoewel
ik niet op de Crooswijksebocht woon(de)
zijn toch veel herinneringen gaan herleven.
Ik was kort na de bevrijding bevriend met
enkele jongens die daar woonden, zoals Jan
Mulder, Henk Dekker en John Arends.
De ouders van mijn vrouw, Coby Piket,
woonden in de Kerkhoﬂaan en ook zij had
verschillende vriendinnetjes op de bocht, te
weten Wil Arends en Nel Hardon.
Bovendien heb ik je vader gekend, doordat
ook mijn vader langdurig bij het Nieuwsblad heeft gewerkt en hij wel eens bij mijn
ouders in de Crooswijksestraat op bezoek
kwam. Wij zijn 44 jaar geleden uit Rotterdam vertrokken en via Soesterberg in
Gorinchem terecht gekomen.
Het is leuk om op deze wijze aan onze jeugd
in Crooswijk herinnerd te worden.
Kees Huisman, Anna Blamanstraat 221
4207 KM Gorinchem
--------------------------------------------------Geachte redactie,
Ik heb het verslag van Els Beekmans gelezen en wil graag iets rechtzetten. Ik ben in
1940 geboren in de Hoyledestraat 32 en heb
er ruim 30 jaar gewoond. De familie Hokke
had, rechts onder ons, een waterstokerij en
niet in de Hoeksestraat, daar was een bakkerij van de familie Steens en een ﬁetsenstalling. In de Hoyledestraat waren meer kleine
bedrijfjes en winkeltjes, waaronder een lampenwinkel, een drukkerij, een kleermakerij
en niet te vergeten de toffeefabriek van de
ﬁrma Wallop. In de waterstokerij kwam later
Theo Meurs, die bromﬁetsen opvoerde om
te racen op Zandvoort. Hopelijk is dit een
aanvulling op het verslag van het Noorden.
Cees Zwueste

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).

Ontroerd
Dinsdag 31 oktober was voor mij (zoon van
wijlen mijn vader P.H. van Lieshout – ‘de
kale’) een uiterst droevige dag. Het was de
verjaardag van mijn zoon, maar zeker geen
feestdag, want juist op deze dag moesten wij
deﬁnitief afscheid nemen van zijn anderhalfjarig zoontje.
Thuiskomend aan het einde van die trieste
dag haalde ik De Oud-Rotterdammer uit de
postbus en zag, tot mijn grote verbazing, de
bijdrage van Rein Wolters, inclusief foto,
handelend over mijn vader. Zelf was ik
ten opzichte van Wolters een wat vroegere
leerling en maakte ik onderwijzers mee als
Deden, Van Leeuwen en bovenmeester J.M.
van Breugel. De laatste was tevens dirigent
van het kerkkoor. Zelfs was er – zij het kort
– nog een Van Lieshout (geen familie) als
onderwijzer op school.
Driemaal heb ik bij mijn vader in de klas
gezeten. Hij had het lesgeven in zijn vingers
en stoomde in de zesde klas leerlingen klaar
voor het toelatingsexamen (dat was toen)
voor mulo, hbs of gymnasium. Over zijn
bijnaam deed hij helemaal niet moeilijk. Hij
is 73 geworden. De lovende en waarderende
woorden van Rein Wolters hebben mij, na
een heel trieste dag, erg goed gedaan en
zelfs ontroerd.
Jan van Lieshout
Kurt Callostraat 87, 3067 CZ Rotterdam
---------------------------------------------------Kleiwegkwartier
Ik wil nog graag reageren op het stuk over
het Kleiwegkwartier. Ik trad in 1948 in
dienst bij C.H. Cossee in de Koraalstraat,
naast de Robijnstraat. Het was een smederij
voor paarden en wagens, haarden, sleutels
en pijpen. Ik kwam in plaats van Gerard van
Leenen, die in dienst moest.

Ik werd meesterknecht en mocht alles doen,
behalve de paarden. Die deed Cossee zelf,
maar als hij ziek was verviel dit ook aan mij.
Ik had twee à drie knechten van het August
Herman Frankenhuis, even over de spoorbaan, voorbij de vijver in de hoek. Er waren
toen drie smederijen. Een op de Kleiweg
443 van Schildkamp, Voets op de Uitweg
en wij. Schildkamp is al vroeg overgegaan
op het grote werk, zoals heistellingen.
Buiten ons bedrijf was er veel te doen op
de Kleiweg. Op de Ringvaart was een grote
sloperij van Amerikaanse voertuigen; in de
keldertjes op de Uitweg werd margarine
gemaakt. Op het pleintje voor de Juliana
van Stolberglaan woonde een architect. De
schillenboer, kolenboer en bakker maakten
de zaak compleet. De tram reed nog niet.
Dat verhaal over de jeugd klopt aardig, want
als ze naar gymnastiek gingen in de gymzaal
in de Koraalstraat, bleven ze altijd kijken
naar het beslaan van de paarden.
Het kan best zijn dat wij de haard op de
foto van de vorige schrijver schoon hebben
gemaakt. Ook menig hekwerk door ons
gemaakt, staat nog op zijn plaats.
Mijn vrouw heb ik leren kennen toen ik
nog bij Cossee werkte. In 1952 ben ik weggegaan en in het grotere werk terecht gekomen. Maar een ding is zeker; de ervaring,
opgedaan in de smederij, was goud waard.
Levinus Zuidmulder (roepnaam Fino)
Burchtpad 2
3223 GL Hellevoetsluis
----------------------------------------------------Tuindorp De Vaan
Ik heb mijn jeugd doorgebracht in tuindorp
De Vaan. Wij woonden op de Wildbaan. Het
was eind ‘40, begin ‘50; wat een heerlijke
tijd. Wij hadden veel speelruimte (geen last
van auto’s of motoren) zo net na de Tweede
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SNURKT U?
7SBBHJOGPSNBUJFPWFSEF4JMFOTPS
BOUJTOVSLCFIBOEFMJOH

Wereldoorlog. Je kon rustig op straat voetballen, ook op het schoolplein. Maar daar
mócht je niet voetballen. We werden wel
eens betrapt door de wijkagent, bijgenaamd
“Vlijmscherp”, en dan was het wegwezen.
We hadden dan een probleem, want onze
jassen lagen nog op het schoolplein. Die
jassen gebruikten we namelijk als doelpalen
en die werden prompt achter op de ﬁets van
de wijkagent meegenomen naar het bureau
Groene Hilledijk/Sandelingplein. En die
spullen moesten wij wel terug halen, want
wij durfden niet zonder jas thuis te komen.
Wij naar het politiebureau. We werden
ontvangen met een schop onder de kont
(alsof je een misdadiger was) en moesten
zaterdagmiddag strafwerk verkeersregels
maken. Ik vraag me af of mijn vrienden
van toen: Jan Timmermans, Ger de Graaf,
Cor Smit, Dik van Hal, Jan van Dipte, Kees
Rijsoord dit verhaal nog weten.
Ook vraag ik me af wat er van deze jongens
is geworden. Over Jan van Dipte heb ik
gehoord dat hij later bij het Hotsja Trio
mondharmonica heeft gespeeld.
Met de vrienden gingen wij regelmatig
zwemmen in de Waalhaven. Lopend, via
Dansgelegenheid De Spil, begin Kromme
Zandweg, naar de Waalhaven. Wij zwommen naar een zeeschip die lag te lossen;
kleine stammetjes hout en die vielen wel
eens over boord. En als wij er een stuk
of tien hadden, maakten wij een vlot en
peddelden naar de korte zijde Waalhaven en
brachten dat naar de houtzagerij. Dat bracht
50 cent op, lekker toch? Datzelfde deden wij
in de Maashaven, waar de schillenboot lag.
Wij klommen aan boord en vroegen aan de
boordwerkers of zij een tros bananen in het
water wilden gooien en dan van de railing
achter die tros aan. Wat een hoogte zeg,

zo’n zeeschip. Maar gelukkig zagen wij dat
toen niet.
André van den Heuvel
Endelijk 14, 3079 VC Rotterdam
Tel. 010-4826346
--------------------------------------------------’s-Gravendijkwal
Ik zat eind jaren ’40 op de lagere school
aan de ‘s-Gravendijkwal. Het schoolhoofd,
mijnheer Van de Gast, kan ik mij nog goed
herinneren, evenals juffrouw Doeve en
meester De Moor. Meester De Moor gaf een
jongen uit de klas eens, om onduidelijke redenen, elk half uur met een plankje een paar
klappen op zijn billen, waarna de jongen
weer in de hoek moest gaan staan.
Op zaterdagmiddag deden Japie van der Wal
en ik boodschappen met juffrouw Doeve.
We kregen dan een ons katjesdrop, maar
vooral zagen we haar mooie dochter en daar
was het ons om te doen.
Mijn vriendje, Dick Sijp, en ik mochten
onze tekeningen aan de andere klassen laten
zien, want wij waren daar erg goed in, en
natuurlijk waren we dan erg trots.
Ik zou het erg leuk vinden als er reacties
komen van die school.
Rens Boelen
Karvelsedijk 27, 3194 NB Hoogvliet
010-4169223
----------------------------------------------------Geachte redactie,
Bedankt voor het plaatsen van de oproep:
“Op zoek naar het baasje van Lizzy” in
het nummer van 1 november. Vijf dagen
later kreeg ik een mail van de zoon van het
“baasje”. De foto is inmiddels op de post en
we hebben een afspraak gemaakt om eens
kofﬁe te drinken; met Lizzy uiteraard.
Jeannette den Boer
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Treinverkeer danig
in de war na aanvaring van de ‘Hef’
‘Ms. Nedlloyd Bahrein had bij haar indiensttreding wat
tegenslag. Op weg naar haar eerste proefvaart voer ze de
Rotterdamse Koningshavenbrug aan, waardoor de spoorwegverbinding tussen de stad en het zuiden verbroken
was en de proefvaart een week moest worden uitgesteld’.
Slechts een paar regels wijdt auteur
Arne Zuidhoek in zijn recent verschenen boek ‘De mooiste schepen
van de Nedlloyd’ aan het incident in
de vroege ochtend van 10 mei 1978
met enorme negatieve gevolgen
voor de economie van Nederland.
Een belangrijke route voor 250
goederen- en passagierstreinen per
etmaal was afgesneden en scheepsreparatiewerven in het achterland
waren onbereikbaar geworden. En
dat allemaal door een onvoldoende
geborgde laadboom op het 31.100
ton metende nieuwe schip, dat was
vertrokken bij Van der Giessen-De
Noord in Krimpen aan den IJssel
naar Wilton-Fijenoord in Schiedam.
Dat er een aanvaring zou komen
wist brugwachter én erkend helderziende Adrianus Meijboom van

het aureool rondom de Nedlloyd
Bahrein toen zij de Van Brienenoordbrug passeerde. Nog voordat
hij de brugklep had laten dalen,
belde de inwoner van Oud-IJsselmonde de Kralingse fotografe Joke
Anema-Balke wakker. ‘Ga direct
naar de Maasboulevard, er gaat een
aanvaring plaatsvinden met de Hefbrug,’ was Meijboom’s boodschap.
Zijn waarschuwing legde Joke geen
windeieren, want haar foto’s van
het moment van aanvaren stonden
afgedrukt in tal van kranten over de
aardbol.
De laadboom knalde tegen het
omhoog gedraaide middendeel van
de ‘Hef’. Dit klapte scheef doordat
het contragewicht in de heftoren
door kabelbreuk naar beneden
was gestort. Afgebroken klinkna-

gels knalden als kogels door de
ramen van bewoners van de Prins
Hendrikkade. Groot was de schrik,
niemand raakte echter gewond. Drie
dagen later werd het bewegende
deel van de Hefbrug door vier bokken verwijderd. Op 1 juni lag het
weer op zijn plek en konden er weer
treinen overheen rijden. Het duurde
echter nog twee weken voordat de
‘Hef’ weer volledig operationeel
was en zonder problemen tot de

hoogste stand kon komen.
Het is jammer dat deze gegevens
ontbreken in een overigens prima
boek over een deel van de historie
van Nedlloyd en een aantal van
de schepen die voor deze rederij
gevaren hebben.
‘De mooiste schepen van de
Nedlloyd’ telt 132 pagina’s en is
rijk geïllustreerd in voornamelijk
zwart-wit. Auteur: Arne Zuidhoek.
Prijs: 19,50 euro. Formaat: 22 x 22

cm. ISBN: 90.5994.137.3. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of
te bestellen bij uitgeverij Aprilis,
Markt 9, 5301 AL Zaltbommel, tel.
0418-512088, e-mail info@aprilis.
nl en www.aprilis.nl Eerder verschenen in deze serie ‘De mooiste
schepen van de Holland-Amerika
Lijn’ en ‘De mooiste schepen van
de Holland West-Afrika Lijn’.

CCtje Tallieman
Ze belden onverwacht, Late Nacht in de Merwehaven
Dus ik vraag verder niets, op m’n fiets door een donker Zuid
‘k Rij helemaal alleen, iedereen lijkt dood en begraven
M’n fietslantaren schijnt ’n klein eind op straat voor me uit
’t Laatste stukkie Zuid, tunnel in en uit, en dan langs Delfshaven
Dan ’t Marconiplein, wacht: ’n trein, en richting Schiedam
D’r zit niks in m’n kop dan m’n jop, je moet het zien als een gave
Ik ga d’r tegenaan voor m’n baan en voor Rotterdam!

c foto burosolo.nl

Tallieman ben ik,
En ik kom d’r an
De haven dat is m’n leven,
Ik zou best ’n stuk van dat leven
Voor de haven willen geven
Tallieman ben ik
En ik kom d’r an
En vragen ze me soms met iets van spot: “He, wie ben jij dan?”
Tallieman!

Cox Column

Bovenstaand lied schreef ik in 1990
voor Leentje Towers voor ’n CD
in het kader van 650 jaar stad. Hij
zong het uiteraard heel mooi, een
van de weinige keren dat ie zich
waagde aan het Nederlands. Jammer
dat het nooit gedraaid wordt op de
radio, ook niet op Rijnmond, maar
dat geldt voor meer liedjes. Het lied
had ook Willem Cox kunnen heten,
want het gaat over mijn vader.
Die heeft na de oorlog eigenlijk

alleen maar gewerkt, in de haven,
en meestal ’s nachts. Dat verdiende
meer. Meer geld bedoel ik. Ik
moest aan hem denken toen ik van
de week op de radio een staker bij
ECT hoorde roepen “dat z’n sociale
leven naar de donder ging”. Er was
een nieuw rooster en dan moesten
ze wel eens ’s nachts werken. Ik
moest toch even grinniken. Dat je
niet zo hard meer wilt werken als de
generatie voor ons gewoon was te

doen, dat is te begrijpen. Maar als
je eens in de zoveel weken eens ’n
nachtje moet draaien, het punt was,
meen ik, dat het onverwachts kon
gebeuren, en dan gelijk te spreken
dat je sociale leven in gevaar komt,
ik vind dat een beetje belachelijk.
Zoals gezegd, mijn vader werkte
altijd. Eerst “los”, en dan ging ie
om een uur of drie ’s middags bij
sigarenboer Stamkot bellen waar ie
heen moest. Later kregen wij ook
telefoon, 77082, het nummer staat
als een rotsblok in m’n hoofd. Weer
later kwam ie “vast” bij Thomsen’s
Havenbedrijf, dat ook allang niet
meer bestaat. De Waalhaven, “Pier
6”, in “de stammen”. Hij had zo’n
grote hoornen leesbril, die hij altijd
vergat. Dan racete ik op de ﬁets
achter hem aan en hield een wedstrijd met mezelf hoe gauw ik hem
te pakken had. Toen al kwam er een
nieuwe mentaliteit onder de jonge
“werkers” waar ie geweldig over
kon kankeren. Dan kwamen ze ’s
ochtends op het werk en riepen tot
zijn walging “’k Zal blaai zaain as ’t
vaaif uur is…”
In die tijd was ie ’s zondags vrij, en
ging ie om zes uur in de Kruisvindingkerk naar de Mis, en was ie de

rest van de ochtend kaantjes aan
het braden en luisterde hij naar
zijn klassieke platen. Zijn favoriete muziek was Beethoven en
“Finlandia” van ik meen Sibelius.
Ik denk dat die man dan gelukkig
was. Gelukkig maar.
Toen ie op zijn 65ste werd gepensioneerd, dacht ie dat het zonder
hem nooit goed zou gaan met de
haven. Dat was het enige waar die
mensen mee bezig waren. Hun
“karwei”. Twee maanden later was
ie dood.
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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 ● 3067 GM Rotterdam
Tel. 010-4554980 ● Fax 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

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

Autobanden nieuw/gebruikt

0180 619 411

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

Tel. 010-4046459

MEESTER

ERKEND AUTODEMONTAGEBEDRIJF

EEN AUTOWRAK?
BEL DAN:

TUJCB

010 421 65 00
WWW.DEPOPULIER.COM
INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

SUBARU ROTTERDAM
Offical Ligier Dealer

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

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.

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

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

Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

de POPULIER

M

CiTO

“De Griffioen”

vanaf 12 euri allin

Paul Bestebreurtje 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

Schoorsteentechniek
Rotterdam

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

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

’n goed kunstgebit?

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

Kijk ook op:

www. De Oud

.nl
Leerbewerking

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

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 (Hillegersberg) Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27
Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 25”
Binnen de redactie van De
Oud Rotterdammer liepen
enkele weddenschappen of
de Waar-was-dat-nou-foto nr
25 vijf of tien oplossingen zou
opleveren. Zelf gokte ik op
een 25 stuks, maar de ruim
70 die binnengekomen zijn,
verbazen iedereen.
Duidelijk is, dat je een Rotterdammer niet snel voor een
probleem kan zetten: men
vindt iedere keer wel weer
een uitweg. Daarmee is niet
gezegd dat elke oplossing
goed was, maar 90% zat wel
in de goede stad.
Foto 25 liet RET-tramlijn 10 zien in
de Amsterdamse Admiraal de Ruyterweg op 11 juni van dit jaar. Ter
gelegenheid van het 75jarig bestaan
van de Nederlandse Vereniging van
Belangstellenden in het Spoor- en
Tramwegwezen (da’s een mond
vol!), kwamen oude en nieuwe trams
uit geheel Europa, om zich te presenteren op Amsterdamse tramrails.
De Tramweg Stichting wilde DOR
graag helpen aan een bijzondere
raadfoto en fotograaf Rob Kievit
stuurde dé foto.
Bij de ‘Toen-foto’, die gemaakt is
in 1957, zien we de Amsterdamse
Admiraal de Ruyterweg met een
(inmiddels al lang verdwenen)
tramstel van de NZHTM. In deze
rubriek gaan we niet verder in op de
Amsterdamse (tram)situatie.
Oplossingen kwamen binnen van
Bert Schulp (Amsterdam): “Vandaag
pas De Oud Rotterdammer no. 21
in handen en waarschijnlijk te laat
met insturen; probeer het toch maar!
Lijn 10 rijdt hier op de Admiraal
de Ruyterweg in Amsterdam. In
de verte doemt onder andere de
r.k. Boomkerk op. Vermoedelijk is
er sprake van een open dag van de
RETM (= Rijdend Electrisch Tram
Museum te Amsterdam), waarbij
diverse oude trams (w.o. enkele Rotterdamse ALLAN trams) een route
door Amsterdam West rijden.
Jan Bogaarts (als hier niets vermeld
staat, woont de inzender in Rotterdam) laat zich niet snel beduvelen:
“De omschrijving maakte me al
achterdochtig en het feit dat de bestemming en het lijnnummer van de
tram niet onzichtbaar gemaakt zijn
was een extra aanwijzing dat er iets
aan de hand moest zijn. Toch herken
ik de straat (of eigenlijk weg) wel.
Het is de Admiraal de
Ruyterweg in (suppoost Crooswijk

TOEN
zou nu zeggen: ‘ik ken ‘t bijna niet
uit me bek krijge’) Amsterdam.
Laten we maar aannemen dat het
de laatste tram was, dan kunnen we
(enigszins aangepast) met Dorus
meezingen: Weet je wat een Rotterdammer het mooist van
Mokum vindt? Da’s de laatste tram
naar Rotterdam!”
Jan Weda (Maassluis) kijkt verder
dan het reguliere tramnet van de
RET: “Ik realiseer me dat de oplossing - de vraag is of die goed is
- op het nippertje binnenkomt. Dat
heeft te maken met een behoorlijke
aarzeling, ik kan me niet voorstellen dat het ergens in Rotterdam is
en dan voel je je snel ‘als een kat in
een vreemd pakhuis’. De gedachten
gaan uit naar Den Haag, gelukkig
heb ik een buurman die zijn wortels
in Den Haag heeft en me hopelijk op
het goeie spoor zet. Het Gemeentearchief Den Haag heeft een enorme
hoeveelheid foto’s van Haagse straten op haar website, dat is ook een
aardige hulp. Het is en blijft een gok,
maar ik denk aan de Gouverneurlaan
met op de achtergrond de Oranjekerk. Een van de straten daar in de
buurt heet Allard Piersonlaan, maar
daar rijdt geen tram. Dat is de enige
connectie die ik kan leggen met ‘De
straatnaam is voor ons Rotterdammers bekend’”. Sorry Jan, maar je
hebt het mis. Weer dank voor jouw
goede wensen.
Rinus van der Sluys (alias Rinus
de Slager) schrijft “Hopelijk gaat
het al wat beter met je na alle
tenenellende(dat is toch 1 woord?).
Gelukkig werkt het weer nog mee
en je hebt toch een prachtig uitzicht
vanuit je huis.Ook namens m’n
vrouw Sjoukje het beste gewenst. Nu
je fotovraag: lijn 10 reed op 11 juni
van dit jaar in 020 (dit is gedaan om
geen Amsterdam behoeven te schrijven. AvdS) op de Hoofdweg. Gezien
de vele fanatieke RET’s zal je grapje
wellicht toch nog een eitje blijken
te zijn. Ben heel benieuwd.O ja nog
gefeliciteerd met dit 1 jarig jubileum
en hopelijk nog heel veel fotovragen
in goede gezondheid.” Rinus, 020 is
goed, maar de straat niet!
Arnold de Koster (Leidschendam)

nam de vraag ‘Waar is de tram’
letterlijk en gaf het goede, maar toch
foute antwoord “In de remise?”.
F.D. van Hulst (Capelle aan den
IJssel) heeft het toch in Rotterdam
gezocht: “Ik denk de Oudedijk,
gezien de kerk op de achtergrond”.
Keimpe Hazewindus had de opening
van deze rubriek kunnen schrijven:
“We zijn nu wat verder van huis
geraakt: het tramstel op de foto
rijdt namelijk niet in Rotterdam,
maar op de Admiraal de Ruyterweg
in Amsterdam! Het was daar, op
11juni j.l., om luister bij te zetten
aan het 75 - jarig jubileum van
de Nederlandse Vereniging van
Belangstellenden in het Spoor en
tramwegwezen, kortweg de NVBS.
Er werd een tramparade gehouden
waaraan vele trams uit binnen- en
buitenland deelnamen. Er werd toen
tussen het station Sloterdijk en het
Surinameplein gedurende enkele
uren ,,geparadeerd” , ook dus door
het tramstel 522/1020 op de foto.
Overigens reed ook de Rotterdamse
,,Citadis” 2034 mee in de optocht.
Het gehele spektakel was een enorm
succes, mede door het fraaie weer.
Er werd zonder problemen tussen de
gewone diensttrams van het GVB
door gereden!”.
Bob Ritten (Swansea – NSW
– Australië)

NU
denkt ook nog aan Rotterdam: “Het
antwoord is : Bergselaan bij de
Schieweg.”
B. van der Mos (Bilthoven) schrijft
op briefpapier van de Regiotaxi
Utrecht: “In 1914 ben ik in Rotterdam geboren en ik denk de Willem
Buytewechstraat te herkennen”.
Heeft in die straat ooit een tram
gereden?
H. Wout Amsterdam) weet het zeker:
“De Rotterdamse Vierasser rijdt
op de Admiraal de Ruyterweg in
Amsterdam.”
Het Amsterdamse GVB (de evenpoot van de Rotterdamse RET) deed
ook graag mee aan deze bijzondere

raadfoto. Als attentie stuurde men
vanuit 020 het 152 pagina’s dikke,
kleurrijke fotoboek ‘Amsterdamse
Tram 1985 – 1995’. Zelfs in dit
boek duiken Rotterdamse trams op.
Uit het stapeltje inzendingen trokken wij de brief van Theo Barten,
Randweg 41a, 3074BH Rotterdam.
Als oud-machinist bij de RTM en
later trambestuurder bij de RET
vertelt Theo tot in detail waarom het
Rotterdamse tramstel in Amsterdam
was.
Ik beloof u: voortaan blijven we met
de raadfoto’s in Rotterdam.

Nieuwe opgave no. 27
In deze omgeving heb ik voor het
eerst in m’n leven van boven af naar
trams zitten kijken. ’t Was in 1945
of ’46; mijn ouders als bombardementslachtoffers kregen van de
HARK (HulpActie Roode Kruis)
kleding voor het gezin. Het HARKmagazijn was op de bovenste verdieping van een groot gebouw; vandaar
keek ik naar het gewoel beneden van
sleperswagens, trams, ﬁetsen en een
enkele auto.
Op de raadfoto zien we lijn 20, maar
dat was wel een bijzondere tramlijn
op een speciaal traject. OK, waar
was dat nou?
Oplossingen vóór 27 november 2006 per post zenden aan:
Waar was dat nou? Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ Rotterdam
of via email naar waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de gelukkige winnaar.
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Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus
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Dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte
Ledikanten op comforthoogte zijn
ideaal, door de hoogte van ca. 55 cm
stapt u makkelijk in en uit bed.
Door de deelbaarheid en verrijdbaarheid
van de bedden zijn deze makkelijk op
te maken en schoon te houden.
De ledikanten zijn uit te voeren met
verstelbare spiralen, lattenbodems
of boxsprings.

KUNSTGEBITTEN
●
●
●

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

Wonen op hoog niveau

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.

OPEN HUIS
NOORDMOLENWERF en DE COMPAGNIE
Op zaterdag 25 november van 13.00 tot 15.00 uur

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

In het Noordmolenwerf complex heeft PWS nog een aantal luxe appartementen en penthouses beschikbaar. Alleen al het panoramisch uitzicht
vanuit de penthouses is een bezoekje waard! De woningen bevinden
zich op loopafstand van het bruisende centrum van Rotterdam,
nabij snelwegen en openbaar vervoer.

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

Aan de Laan op Zuid vindt u het bijzondere nieuwbouwcomplex
De Compagnie. In dit complex zijn nog een beperkt aantal appartementen beschikbaar. De woningen bevinden zich op een unieke locatie.
Cultuur, horeca en hartje stad zijn binnen handbereik.
Voor meer informatie belt u met PWS Rotterdam
Regiokantoor Prinsenlaan: (010) 750 67 00 vraagt u naar
Yvonne Jezuit of Peter van Leeuwen.
Deze maar ook andere woningen
zijn te vinden op
www.pwsrotterdam.nl
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Toeslag op AOW pakken of baantje aanhouden?

Vrouwen die blijven werken
zijn al snel veel beter af
Onder de oudere Rotterdamse echtparen zijn nog veel traditionele huishoudens te vinden. Meestal
is het daarbij zo dat de man werkt of werkte op fulltime-basis. De vrouw was vaak huisvrouw en
zorgde voor de kinderen. Nadat de kinderen het huis uit waren, namen deze vrouwen soms een klein
baantje aan van gemiddeld 5 tot 15 uur per week. Meestal gaat het hierbij om verdiensten op deeltijdbasis in winkels, de verzorging of in de schoonmaakbranche net iets boven of op het minimumloon.Dit extra inkomen in het huishouden kwam en komt vaak heel goed van pas.
Velen van deze ouderen komen nu in
de buurt van de 65 jaar of zijn dat al
geworden. Een steeds terugkerende
vraag in de rubriek Rechten & Plichten van deze krant (zie hieronder)
heeft betrekking op de AOW en de
eventuele toeslag die men dan kan
krijgen voor een jongere partner.
Cruciaal is de vraag: heeft het nog
zin om als jongere vrouw/partner met
een laag inkomen te blijven werken
als de man 65 jaar wordt en AOW
plus toeslag kan krijgen en daarnaast
vaak ook nog een bedrijfspensioen
heeft opgebouwd? Het voorzichtige
antwoord is, dat dit afhangt van
ieders persoonlijke omstandigheden,
zowel ﬁnancieel als in de arbeidsbeleving. We zullen dit hier nader
proberen uit te leggen en met enkele
voorbeelden verduidelijken.
Een ieder die 65 jaar wordt en zijn leven in Nederland heeft doorgebracht
en/of daar heeft gewerkt heeft recht

op een AOW-uitkering. Voor gehuwden en partners bedraagt die thans €
650,78 bruto per maand (exclusief
vakantie-uitkering, inclusief tegemoetkoming AOW van € 9,66) per
persoon. Is de partner (meestal een
vrouw) nog jonger dan 65 jaar, dan
kan de man op zijn AOW voor haar
een zogenoemde inkomensafhankelijke toeslag krijgen die maximaal €
641,12 bruto per maand is. Op deze
manier hebben echtparen van wie één
partner jonger is dan 65 jaar vrijwel
evenveel AOW als wanneer zij beiden 65 jaar of ouder zouden zijn.
Maar er is een addertje onder het
gras: de toeslag (die de man krijgt,
maar die is bedoeld voor de vrouw!)
is inkomensafhankelijk. Dat betekent
dat het inkomen van de vrouw wordt
meegerekend bij het bepalen van de
hoogte van deze toeslag. Overigens
wordt deze AOW-toeslag voor mensen die 65 jaar worden na 1 januari

2015 helemaal afgeschaft. De wetgever gaat er vanuit dat vanaf die tijd
elke partner die jonger is dan 65 jaar
in het eigen inkomen kan voorzien.
De toeslagregeling zit nogal ingewikkeld en vaak ook onbegrijpelijk in
elkaar. Van het bruto-inkomen uit
arbeid blijft een bedrag van 15 procent van het bruto minimumloon (€
192,69) buiten beschouwing plus 1/3
deel van het meerdere. Het overblijvende deel van het salaris gaat van
de toeslag af. Dat betekent dat bij
een maandinkomen van de partner
van bruto € 1154,37 of meer er geen
toeslag meer wordt gegeven.
Inkomen in verband met arbeid (zoals sociale uitkeringen, vut, prepensioen) van de partner die jonger is dan
65 jaar wordt geheel gekort (dus één
op één) op de toeslag.
Kort samengevat betekent deze regeling dat partners van wie de één jonger is dan 65 jaar altijd beter af zijn
met inkomsten uit een klein baantje

van de jongere partner dan wanneer
geleund wordt op de AOW-toeslag.
Met beter bedoelen we in deze
context ﬁnancieel beter. We kunnen
ons ook de situatie voorstellen dat
de partners (jonger dan 65 jaar) hun
werk zo beu zijn dat ze het mindere
inkomen (al gauw enkele honderden
euro’s per maand) voor lief nemen en
stoppen met werken vanwege het feit
dat de man de volledige AOW-toeslag kan krijgen.
Even afgezien van het persoonlijk
motief om te stoppen met werken,
geven wij hierbij een staatje met

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
------------------------------------------------------Dochter met zoon is
enige erfgenaam
In een door een notaris opgemaakt testament laat
ik alles na aan mijn enige dochter. Zij is inmiddels in gemeenschap van goederen getrouwd
en heeft een zoon. Indien ik kom te overlijden
neem ik aan dat mijn dochter als allereerste in
aanmerking komt voor mijn nalatenschap, want
een echtgenoot heb ik niet. Wat gebeurt er als
mijn dochter overlijdt? Krijgt mijn kleinzoon dan
alles of moet hij delen met zijn vader?
Indien u alleen één dochter heeft, dan had het
wettelijk erfrecht er al in voorzien dat u alles
aan haar nalaat. Een testament bevestigt dit
nogmaals en daarin kan ook nader worden
gespeciﬁceerd dat uw nalatenschap alleen voor
uw dochter en/of haar nakomelingen bestemd is.
Haar echtgenoot kan door u worden uitgesloten.
Dat betekent dat als uw dochter overlijdt, uw
nalatenschap zal worden doorgegeven aan uw
kleinzoon. Bespreek met uw notaris of uw huidige
testament in uw tegenwoordige wensen voorziet.
Indonesische vader opsporen om
erfenis
Mijn man is 66 jaar oud en heeft nog nooit zijn
vader gezien. Zijn vader en moeder hadden een
melkfabriek in Indonesië. Voordat hij geboren
was, zijn z’n ouders gescheiden. Hij heeft wel
zijn vaders achternaam. Zijn moeder is met hem
naar Nederland gegaan en zijn vader naar Amerika. Zijn moeder is twee jaar geleden overleden,
maar van zijn vader weet hij helemaal niets.
Onze vraag is of zijn vader hem kan onterven als
hij nog leeft. Hoe kunnen we daar achter komen?
Een lastige kwestie indien uw man niet beschikt
over nadere gegevens van zijn vader (of hij nog

leeft, waar hij woont en, niet onbelangrijk, of hij
iets na te laten heeft of gehad). Misschien dat de
Indonesische ambassade u nog kan helpen bij het
opsporen van de vader van uw man. Indien hij
inmiddels Amerikaan is geworden, zou u het ook
op de Amerikaanse ambassade kunnen proberen.
In alle gevallen geldt het erfrecht van het betreffende land. Hoe dat in elkaar steekt, kunt u ook
bij de ambassades opvragen. Of het allemaal
onbegonnen werk is, kunnen wij niet beoordelen.
-------------------------------------------------------Familierecht
-------------------------------------------------------Lichaam ter beschikking van medische wetenschap
Mijn vrouw en ik overwegen na ons overlijden
ons lichaam ter beschikking van de wetenschap
te stellen. Wij hebben een begrafenisverzekering
en onze vraag is, of wij, of erfgenamen de op
de polis vermelde bedragen dan ook uitgekeerd
krijgen of dat er niets wordt uitgekeerd, omdat er
geen begrafenis volgt. Hebben wij voldoende aan
een met de hand geschreven verklaring, of dient
dit door een notaris geregistreerd te worden?
De uitkering van de begrafenisverzekering wordt
alleen gedaan indien u bent overleden. Het is ook
een soort levensverzekering. Meestal staat in de
begrafenisverzekering aangegeven welk bedrag
er na overlijden wordt uitgekeerd en waarmee in
principe de begrafenis of crematiekosten moeten
worden betaald. Echter indien uw lichaam geheel
aan de medische wetenschap wordt beschikbaar
gesteld, dan is het mogelijk dat er helemaal
geen uitvaartkosten zijn gemaakt. Dan is het
‘gewoon’ een levensverzekeringsuitkering aan
nabestaanden. Wellicht kunnen daaraan ook nog
ﬁscale aspecten kleven.
Overigens is het niet heel simpel om uw gehele
lichaam ter beschikking te stellen van de medische wetenschap. Het is ook maar de vraag of ze
uw lichaam wel willen hebben. Wie zijn lichaam

ter beschikking stelt van de wetenschap, schenkt
dit na overlijden aan een anatomisch instituut van
een universiteit. Het lichaam wordt dan gebruikt
voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek.
De schenking van een lichaam aan de wetenschap is geregeld in de Wet op de lijkbezorging.
Deze wet geeft drie mogelijkheden als ‘eindbestemming’ van een stoffelijk overschot: het
lichaam wordt begraven, of het lichaam wordt
gecremeerd, of het lichaam wordt ter beschikking
gesteld van de wetenschap. In het laatste geval
houdt de eindbestemming in dat het anatomisch
instituut de volledige zeggenschap krijgt over
het lichaam. Het wordt niet meer aan de familie
teruggegeven en er is geen begrafenis of crematie. Wel wordt het ontlede lichaam na het gebruik
voor onderwijs en onderzoek uiteindelijk - soms
jaren later - gecremeerd.
Wie zijn lichaam na overlijden ter beschikking
wil stellen van de wetenschap, moet contact
opnemen met een anatomisch instituut van een
medische faculteit van een universiteit. Deze
instituten geven informatie over de gang van
zaken vóór en na overlijden. Zij zullen u onder
meer vragen een codicil te maken. Dit is een
eigenhandig geschreven verklaring - ondertekend
en met datum - waarin staat dat u uw lichaam
ter beschikking wilt stellen van de wetenschap.
Dit codicil wordt bewaard op het anatomisch
instituut. U en uw huisarts krijgen een kopie.
Het is meestal niet mogelijk om na overlijden
eerst organen en weefsels voor transplantatie te
laten uitnemen en vervolgens het lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Het kan
ook zijn dat medische faculteiten voorrang geven
aan orgaandonatie dan aan ontleding waardoor de
rest van het lichaam toch moet worden begraven
of gecremeerd. Ook eventuele sectie maakt het
stoffelijk overschot ongeschikt voor terbeschikkingstelling van de wetenschap, evenals een

dodelijk ongeval met ernstige verminkingen. Er
zitten heel veel kanten aan deze kwestie. Indien
u daarover meer wil weten dan verwijzen wij u
naar www.donorvoorlichting.nl op internet of
naar informatienummer 0348 437652.
-------------------------------------------------------Financiële kwesties
-------------------------------------------------------Onduidelijkheid over huurcontract
van kluis bij bank
Ik heb met mijn vier kinderen gezamenlijk een
kluis bij een bank. In ons huurcontract staat iets
waar ik niet helemaal uit kom. Namelijk: ‘In het
geval van overlijden van één van de huurders
zullen, behalve de overlevende, ook de erfgenamen van de overledene als zijnde getreden in
plaats van de overledene, dezelfde rechten en
verplichtingen ten opzichte van het loket hebben
als de overledene, mits de erfgenamen de daartoe
benodigde formaliteiten hebben vervuld.’ Waar
bestaan die ‘benodigde formaliteiten’ uit?
Daarmee wordt bedoeld dat de wettelijke verplichtingen bij een nalatenschap zijn nageleefd.
Immers in een kluis kunnen ook bezittingen
zitten die tot de nalatenschap behoren. Zo zal
er een verklaring van erfrecht moeten worden
overhandigd aan de bank zodat die kan zien of
er nog andere erfgenamen aan de orde zijn dan
de andere kluisbezitters (uw kinderen). Is dat
het geval dan zal de bank waarschijnlijk de kluis
blokkeren totdat de nalatenschap naar behoren is
afgehandeld.
-------------------------------------------------------Consumentenzaken
-------------------------------------------------------Opdraaien voor servicekosten lege
woning in seniorenflat
Ik woon in een ﬂat met 64 appartementen.
Daar betalen wij huishuur met daarnaast een
voorschot voor servicekosten. Eén keer per jaar
wordt dan de rekening voor de servicekosten

een aantal voorbeelden waarbij het
ﬁnanciële verschil wordt aangegeven
tussen blijven werken of stoppen met
werken.
Conclusies:
Blijven werken, ook al is het een
klein of slecht betaald baantje, levert
ﬁnancieel altijd meer op dan stoppen
met werken en de volledige AOWtoeslag aan te vragen. Hoe hoger de
verdiensten, des te groter wordt het
verschil ten opzichte van alleen een
volledige toeslag op de AOW.
Hans Roodenburg

Hans
Roodenburg

opgemaakt. Als dan in de afgelopen periode één
of meerdere appartementen een tijdje leeg hebben gestaan, moeten wij als overige bewoners
dat deel dat niet door het leegstaand huis is
betaald bijbetalen. Er staat nu al een woning
minstens drie maanden leeg. Inmiddels komen
er nog twee leeg, alles door overlijden van de
bewoners, want het is een seniorenﬂat. Zijn wij
als overige bewoners verplicht dat deel van de
servicekosten te betalen dat de verhuurder mist
door de leegstand? Stel er komen in de toekomst
30 tot 40 woningen leeg. Dat zou een dure boel
voor de overige bewoners worden. Kan dit?
Een vreemde zaak. Normaal gesproken zou je
zeggen dat de servicekosten worden omgeslagen
per woning, al dan niet bewoond. Er zitten
echter vele kanten aan het in rekening brengen
van servicekosten. Het is misschien toch wel
handig om hierbij het huurcontract te betrekken.
Indien daarin staat dat u ook meebetaalt voor
de woningen die leeg staan, wordt het lastig,
doordat u zich daartegen nooit hebt verzet. Het
lijkt ons aanbevelenswaardig deze zaak ook
voor te leggen aan de huurdersvereniging indien
die in uw ﬂat bestaat. Gezamenlijk zou u dan de
kwestie - na overleg met de verhuurder hierover
- kunnen voorleggen aan de huurcommissie, een
door de overheid ingestelde onafhankelijk commissie die huurgeschillen probeert op te lossen.
U zou ook de vraag nog kunnen voorleggen aan
de Woonbond (020-1557700 of www.woonbond.
nl), die erg veel ervaring heeft met huurgeschillen. U moet wel lid zijn.
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De pil steekt van wal

Wolter de Waard
huisarts

Veertig boeken in veertig jaar Arthrose
In 1965 begon Herman Romer met het schrijven van historische boeken. Zijn veertigste is van de pers gerold: dit keer een roman met als titel ‘De danszaal in het duister’. Zoals gebruikelijk de laatste jaren presenteerde de 75-jarige veelschrijver zijn
pennenvrucht in historisch museum Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat.
Uitgever Thijs Uijthoven memoreerde: ‘Normaal gesproken zou ik
deze roman niet hebben uitgebracht, want het is ﬁctie en ik ben
uitgever van non-ﬁctie literatuur.
Mijn bedrijf is gespecialiseerd in
jaarlijks vijftig publicaties over
steden als Rotterdam, regio’s en
andere boeken met een algemeen
historisch karakter.’
En: ‘Herman Romer kwam 25
jaar terug in Zaltbommel bij me
op kantoor met het voorstel een
Rotterdams boek samen te stellen
over de jaren dertig. Daarna zijn er
22 gevolgd. Zijn roman is boeiend,
vermakelijk en tegelijk ontroerend.’
Ook directeur de directeur van
het Schielandshuis, Hans Walgenbach, strooide met complimenten
en verklaarde blij te zijn met de
presentatie in zijn museum. Romer
was dat ook en schonk hem het
eerste exemplaar, uiteraard met
een dankwoord én nadrukkelijk
gesigneerd.
Rode draad in Romer’s roman
is Nicolaas Wielema, een jonge

- Met zijn vieren hebben ze het nieuwe boek geklaard. Van links naar rechts auteur Herman
Romer, eindredactrice Kitty Uijthoven, directeur Hans Walgenbach met het eerste exemplaar
en uitgever Thijs Uijthoven. Foto Ellie Schop -

zeeman op de wilde vaart. Terug
in Rotterdam van een reis naar het
door een aardbeving getroffen San
Francisco, gaat hij uit passagieren.
Wielema ontmoet op zijn zwiertocht een meisje. Een jaar later
zwaait hij de wilde vaart vaarwel
en besluit zich in Rotterdam te
vestigen. Hij gelooft in de ‘stad
van de toekomst’ en wil er aan wal
een bestaan opbouwen. Na een
samengaan met het meisje, maakt
hij deel uit van een familie, die
zich omhoog wil worstelen uit de
sloppen van de oude binnenstad.

Romer zou geen historisch schrijver zijn als hij een weerspiegeling
van de groei van Rotterdam in die
jaren had nagelaten. In zijn roman
hoort en ruikt de lezer het vooroorlogse Rotterdam.
‘De danszaal in het duister’ is
een uitgave van Aprilis, Markt
9, Zaltbommel. Het omvat 480
pagina op het formaat 13,5 bij
23,5 en is genaaid/gebrocheerd.
Prijs: 17,50 euro. Verkrijgbaar in
de boekhandel of via 0418-512088
en info@aprilis.nl

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Met het stijgen der jaren nemen ook de ongemakken toe. Vaak
lukt het door aanpassing van de levensstijl de hinder hiervan
te beperken. Met het ouder worden, worden de gewrichten
minder soepel. In de volksmond heeft men het over slijtage.
Gewrichten bestaan meestal uit een
verbinding van twee botten. Die zijn aan
de uiteinden bekleed met kraakbeen. Dat
bezit enige veerkracht, die bot niet heeft.
Daaroverheen zit het gewrichtsslijmvlies, dat verantwoordelijk is voor de
productie van gewrichtsslijm, waardoor
bewegingen soepel verlopen. Om het
gewricht kan nog stevig bindweefsel
zitten, dat een gewrichtkapsel vormt en
er kan een slijmbeurs overheen lopen als
extra bescherming. In het gewricht kan
nog een soort schokbreker zitten, zoals
in de knie de meniscus of tussen de
wervels de tussenwervelschijf.
Bij het ouder worden neemt de hoeveelheid kraakbeen af. Als dit ﬂink is
afgenomen komen de botuiteinden met
elkaar in aanraking en treedt verstijving
van het gewricht op. Bewegen gaat
dan moeilijk en is pijnlijk. Bij grote
gewrichten, zoals de heup en de knie,
is er veel ervaring opgedaan om deze te
vervangen door een prothese. Hiermee
kan men weer goed uit de voeten.
Een kunstheup is echter dood materiaal,
dat in levend weefsel wordt gezet. Dat
bot verandert en zo is men erachter

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Dansen voor senioren
op de zondagmiddag!

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

Zondag 26 november entree € 2,50

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

gekomen dat een kunstheup ongeveer
15 jaar kan blijven zitten. Gedurende
die jaren heeft men echter een enorme
toename van de bewegingsvrijheid
en geen pijn meer. De knie is een wat
complexer gewricht, maar ook die kan
vervangen worden door een kunstknie
en de laatste jaren is er veel ervaring
opgedaan, met name bij reumapatiënten
om ook kleinere gewrichten te vervangen, die zijn beschadigd door slijtage of
door gewrichtsontsteking.
Soms zijn er andere mogelijkheden
zoals aangepaste schoenen of zolen bij
slijtage van gewrichten in de voet. Bijvoorbeeld een stijve grote teen (hallux
rigidus). Dit is een pijnlijke aandoening
door slijtage van het gewricht tussen
de grote teen en het eerste middenvoetbeentje. De podotherapeut is iemand die
dat uitstekend kan behandelen. Lukt dat
niet, dan kan de pijn ook afnemen door
het gewricht vast te zetten een zogeheten arthrodese.
Er zijn tegenwoordig ook medicijnen
die slijtage van het gewricht enigszins
voorkomen. Maar ik denk niet dat ze
iets doen bij ernstige slijtage.

Van 13.00 - 16.00 uur bij:

Zondag 3 December
m.m.v. Jack Cross entree € 5,00
Zondag 17 december
m.m.v. Jack Cross entree € 5,00

Bel: 010 - 404 82 00
www.dansschooldeklerk.nl
Schiestraat 16-18
(dichtbij Hofplein en openbaar vervoer)

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
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- Huib den Tuinder (rechts)
geniet in het puur Rotterdamse café Verschoor
van Theo (links) en Joke
van Rijswijk van de inhoud
van de laatste editie van
DOR. Samen met kilo’s
drop, kaas, DE-kofﬁe en
honderd haringen zijn een
paar exemplaren intussen
in Thailand aangekomen.
Foto Ellie Schop -
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

DOR ook in
Thailand favoriet

Hi folks,
Hier een bericht uit West-Australië. Allereerst mijn complimenten voor jullie leuke krant, die we via familie krijgen toegestuurd. Mijn collega en ik zijn opgegroeid in Schiebroek en mijn
man in hartje Rotterdam (baby-boomers). Ik werk op woensdag in een dagcentrum voor ouderen met Nederlanders, waarvan sommigen ook uit Rotterdam komen. Laat nou één dame
(87) de zus zijn van onze ijscoman, Schallekie, die van die
heerlijke ijswafels verkocht. Als kind was het altijd feest voor
mij en mijn zus als je hem van ver hoorde aankomen op z’n
(later gemotoriseerde) ijskar. Dan mochten we voor een duppie of kwartje ’n ijsje kopen. Ik heb haar gevraagd
of ze ’n stukje wilde schrijven. Zodoende bij deze haar verhaal en wat foto’s. Helaas is het niet de bewuste broer
Dirk (hij liep wat mank), maar één van de medewerkers van haar vaders bedrijf. Schalkwijk is trouwens haar
moedersnaam, Uit den Bogerd haar meisjesnaam.
Joyce Jongepier-Pasman, Perth, West-Australië

‘Elke twee weken kijk ik uit naar de nieuwe Oud-Rotterdammer,
mijn héérlijke portie leesvoer,’ lacht Huib den Tuinder. De 57-jarige ex-Rotterdammer en zijn 43-jarige vriendin Siriporn wonen
sinds twee jaar in Pattaya in Thailand. ‘De krant krijg ik toegestuurd door mijn vriend Theo van Rijswijk. Het is elke keer smullen van de inhoud. Niet alleen door mij, maar door de meeste
van de 280 leden van onze Nederlandse soos. Ze lezen de krant
letterlijk stuk.’
En: ‘Ik ben naar Thailand verhuisd
vanwege mijn gezondheid. Ik heb een
spierziekte die pijnlijk reageert op het
Nederlandse klimaat,’ doet hij uit de
doeken. ‘Maar ik mis mijn Rotterdam
wel. Daarom ben ik drie keer per jaar
een paar dagen bij mijn vriend Theo
van Rijswijk en zijn café Verschoor
aan de Oostkousdijk in Delfshaven.
Meestal maak ik ook een zwerftocht
door de buurten voor het ophalen van
herinneringen, zoals in havencafé
Vlag en Wimpel op het Noordereiland
van Inge Bossman.’
Huib den Tuinder is zéér bekend met
de Rotterdamse horeca, waar hij werk-

te. Daarbij had hij tot zijn vertrek naar
Thailand twintig jaar veel succes met
zijn polderrestaurant De Drie Linden
in de Hoeksche Waard.
‘De Oud-Rotterdammer is een gewéldige krant. De groen-wit-groene harten in Thailand springen open bij het
lezen van al die prachtig herkenbare
verhalen en reacties. Onze hoop is dat
die voortaan ook op Internet komen.
De DOR-site hebben we gevonden.
Jammer voor ons staat daar alleen
informatie op over de krant zelf. De
man die op het idee van de krant
kwam, verdient een enorme pluim op
zijn hoed.’

Van fietsenstalling
naar dixielandclub
Aan de Schiehaven in Rotterdam-Delfshaven hebben zich
de laatste twintig jaar grote veranderingen voltrokken.
Van Gend en Loos is daar verdwenen,
na heel lang deze locatie te hebben
gedomineerd. Het daarachter liggende
overslagbedrijf, met zijn karakteristieke kantoorgebouw, Progress
Stuwadoors Mij, is ook verdwenen.
Alleen het kantoorgebouw is geheel
gerenoveerd tot een klein kantorencomplex “De Nieuwe Maaskant”
en is nu duidelijk aanwezig in deze
omgeving. De rest is een evenemententerrein geworden waar de kermis
en zomerbioscoop worden gehouden.
Minder zichtbaar staat naast het kantoor van Progress nog een gele muur,
waarachter ondergronds destijds de
ﬁetsenstalling was voor het personeel.

Deze ruimte is sinds 1988 in gebruik
als een jazzkelder, waar hoofdzakelijk
dixielandconcerten worden gegeven
op zondagmiddag van 15.00 tot 18.00
uur in de maanden oktober t/m april.
De naam van deze club is “C5 Jazz”:
De Dixieland Club van Nederland.
Informatie over deze club is terug te
vinden bij www.c5jazz.nl of via telefoon 010 4760212. Oud-werknemers
van Progress, maar natuurlijk ook
andere Rotterdammers, worden uitgenodigd een kijkje te komen nemen en
met eigen ogen te zien wat er van een
ﬁetsenstalling kan worden gemaakt.
De huidige parkeergarages zullen dit
nooit meemaken!

Dialezing Vreewijk
Op 19 november nemen wij u mee kris kras door het unieke Tuindorp Vreewijk.
Waarvan de bouw rond 1916is begonnen, en dat nog steeds uniek is in Europa. De
karakteristieke singels de Lede en de Lange Geer en, niet te vergeten, een van de
mooiste avenues de Groene Zoom dragen daar nog steeds toe bij! Een reeks oude
plaatjes wordt afgewisseld met zeer recente opnamen (2006). Wij hopen u te mogen
verwelkomen op zondag 19 november om 14.00 u (zaal open om 13.30 u) op het
vertrouwde adres Kerkwervesingel 53, Rotterdam Zuid.
Diawerkgroep stichting Ons Rotterdam

IJs van Schalkwijk
Ik ben geboren in Rotterdam. We waren met drie meisjes en vier jongens. Toen we
naar Hillegersberg verhuisden, was ik veertien. Ik miste mijn vrienden, maar al
gauw had ik weer nieuwe vrienden!
Mijn vader stond altijd klaar
om mensen te helpen! Als men
met de wet moeilijkheden had,
kwamen ze vaak naar hem toe,
want hij kende de wetten van het
land op zijn duimpje!
De fabriek was eerst in de Willem van Hillegaersbergstraat,
tegenover de TOD-bussengarage.
Vader had een dozijn handwagens verbouwd tot consumptieijswagens waar het ijs in een metalen bus in een houten tub werd
koel gehouden. De verkoper
maakte de ijswafels ter plaatse.
Ze kostten vanaf een cent per
puntje! De verkopers waren wel
twaalf uur op straat om wat te
verdienen. ‘s Avonds laat was
de beste tijd, als de bioscopen
uitgingen. Dan had men wel trek
in een ijsje!
Lunchroom
De zware belasting en een paar
slechte zomers dwongen vader
alles te verkopen! Het duurde
een jaar voor hij weer in actie
kwam! Dit was 1939!
Op de hoek van de Straatweg
en de Oranje Nassaustraat stond
een winkel leeg, omdat de NSB
erboven gevestigd was! Vader
kreeg de winkel op de hoek en
al gauw had hij er een moderne
lunchroom van gemaakt.
Mijn broer Dirk was een heel

goede banketbakker en maakte
de heerlijkste tompouces, appelgebak, boterkoek en nog veel
meer. Zo jong als hij toen nog
was. Nadat hij een jaar leerling
was geweest, had hij het vak
goed onder de knie!
Langzaamaan kwamen de mensen om ijs en koeken te kopen.
Soms vroegen ze of vader ook
bij de NSB hoorde! Het was een
moeilijke tijd voor hem; hij kon
niet veel zeggen, want de NSBmensen zouden ze de hele zaak
kort en klein komen slaan als er
anti NSB-ers bij hem in de zaak
kwamen vergaderen!
Zwart
De oorlog bracht een grote
verandering. De NSB verhuisde
naar een villa in het villadorp
en er kwam een gewoon gezin
boven de winkel wonen!
We kregen nu een ander soort
klanten erbij! De weermacht!
Elke avond was de zaak vol
soldaten die het gebak heerlijk
vonden. Sommigen zaten de hele
avond kofﬁe te drinken en gebak
te eten. Vader zette mij achter de
toonbank, want ik sprak Duits,
daar we dat op school geleerd
hadden. Dankzij vaders goed
inzicht zijn we weinig tekort
gekomen. Er kwamen steeds
handelaren die zwart etenswaar

aanboden en vader zei nooit nee.
Vooral suiker was heel belangrijk voor het ijsmaken en het
gebak. Een paar maal kreeg hij
een ﬂinke boete, maar gelukkig werd hij niet naar een kamp
gestuurd.
Populair
Het laatste half jaar van de oorlog moest vader de zaak sluiten.
Er was geen elektriciteit en geen
aanvoer van voedsel. Wij waren
gelukkig dat vader pas vijf balen
erwten had gekocht. Die hebben
mijn broers het leven gered.
Mijn zusje en ik woonden de
laatste maanden bij boeren in
Overijssel. We overleefden allemaal de oorlog en vader had al
gauw weer een winkel vol lekkernijen. Dirk verkoos met een
driewieler op straat ijs te gaan
verkopen. Hij verloor na een
ongeluk zijn been en kon niet
lang meer staan. Hij was heel populair. Mijn vrienden hier in Pendana weten het nog; ‘Hij kwam
door de straat, ringeling met zijn
belletje en iedereen wist, ‘daar
komt Schalkie, onze ijscoman
met ijs van Schalkwijk’.
Johanna Lussenburg
17 Kenmare ao,Thornlie 6108,
W.A.

Putselaan

Aveling

Humanitas aan Zee

Marthalaan

De Wetering

De Oosterwiek

Jan Meertensflat
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Huurappartementen voor de korte termijn zijn beschikbaar in de volgende
woongebouwen.

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam

Schiebroekse Parkflat

Brinktoren (Hoek van Holland)
Dit appartementencomplex aan de Hoekse Brink is gelegen aan het ongerepte
‘Roomse Duin’ en op een steenworp afstand van het centrum van het gezellige
dorp met zijn vele winkels.
En natuurlijk ook hier een Humanitas seniorenrestaurant: ‘De Mollige Meeuw’.
Prijs: van € 160.000,- tot ca. € 275.000,- k.k.
Inlichtingen bij Atta Makelaars,
010 - 433 57 10.

Zorgeloos wonen aan zee?

Prinsenwiek (Het Lage Land)
Ook in de Prinsenwiek (deelgemeente
Prins Alexander) met restaurant ‘De Prins
Pinguïn’ zijn nog koopwoningen beschikbaar. De prijs is ca. € 130.000,- k.k.
Inlichtingen bij Atta Makelaars,
010 - 433 57 10.

Oosterwiek (Oosterflank)
Aan de Varnasingel (Oosterflank) wachten
prachtige tweekamerappartementen op
u. Met het uitstekende restaurant ‘De Bezige Bij’ , een mooie tuin met terras, een
fysiotherapeut en alle zorg, tot en met verpleeghuiszorg, die u eventueel nodig heeft.
Prijs: gerenoveerd ca. € 135.000,- k.k.
Ongerenoveerd: ca. € 125.000,- k.k.
Restaurant De Bezige Bij
Inlichtingen bij NVM-makelaar Kok,
010 - 418 11 08.

Het Bourgondische Hof

De Evenaar

Sinds kort heeft Humanitas in haar woongebouwen ook
kleinschalige woonvormen voor demente ouderen. Voor deze
woonvorm in hun ‘eigen’ complex is gekozen, omdat het voor deze cliënten belangrijk is dat zij in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. De bewoners wonen
in een ‘gezinsomgeving’, met een eigen kamer, eigen sanitair en een gezellige woonkamer. Voorlopig is/wordt gestart in de woongebouwen Marthalaan (Hoogvliet),
Jan Meertensflat (Lombardijen), Gerard Goosenflat (Ommoord) en De Carnissedreef
(Charlois/Carnisse). Voor meer informatie: 010 - 461 53 47.

Humanitas heeft altijd plaats
voor ziekenverzorgenden en
verpleegkundigen
(fulltime of parttime)
Telefoon
010 - 461 53 47

Inlichtingen voor alle huurwoningen:
PWS Team Humanitas 010 - 750 67 00.

taurant: ‘De Blaffende Bever’. De gemiddelde nettohuur bedraagt ca. € 450,-, exclusief service- en verwarmingskosten.

Alzheimer en toch wonen zoals thuis?
Kleinschalig wonen maakt het mogelijk!

Oosterwiek (Oosterflank)
Prachtige tweekamerappartementen.
Restaurant ‘De Bezige Bij’, een mooie tuin
met terras, een fysiotherapeut en alle zorg,
tot en met verpleeghuiszorg, die u even-

IJsselburgh (Beverwaard)
Prinsenwiek (Het Lage Land)
IJsselburgh is een prachtig, groot serviceIn de Prinsenwiek (Prins Alexander) met
complex met 198 woningen en een royale,
restaurant ‘De Prins Pinguïn’ zijn evenveilige binnentuin. En natuurlijk een reseens nog huurwoningen beschikbaar. De
gemiddelde nettohuurprijs is ca. € 495,exclusief service en warmte.

Nancy Zeelenbergflat (Charlois)
Telefoon: 010 - 461 51 00
Deze flat ligt in het hart van de wijk CarFax: 010 - 418 64 64
nisse aan het recent gerenoveerde Amelandseplein. De begane grond is onlangs
Email: info@humanitas-rt.nl
gerenoveerd. Er is een kapsalon, pedicure
Web: www.humanitas.nu
een winkel en een Internetcafé. Restaurant ‘De Gevlekte Giraf’ is een gezellige
Bij Humanitas heeft u in een aantal com- plek voor lunch, diner en diverse activiteitueel nodig heeft. De gemiddelde nettoplexen de keuze tussen een huur- of een ten. De gemiddelde nettohuur bedraagt
huurprijs is ca. € 515,- exclusief service en
koopwoning. Momenteel hebben wij nog ca. € 350,-, exclusief service- en verwarwarmte.
enige koopappartementen beschikbaar. mingskosten.

Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm en rijk, allochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden
wij ‘misère-eilanden’. In de appartementen van Humanitas kunt u dus wonen als u geen zorg nodig heeft. Blijkt u
(meer) zorg nodig te hebben, dan hoeft
u niet te verhuizen. Wij bieden zonodig
alle zorg, tot en met verpleeghuiszorg,
in uw eigen woning!

Niet naar een traditioneel
bejaarden- of verpleeghuis?
Dan hebben wij een goed alternatief!
Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Dinsdag 14 november 2006

Speciaal voor de lezers van


PBCGR? Q
C
T
M

GC
R
*LDMPK? GAFRGLE)SK?L
R
4


Pagina 10

Gerard Goosenflat
Müllerpier

IJsselburgh

De Prinsenwiek

Humanitas krijgt vaak vragen van belangstellenden over wat men moet doen om
in aanmerking te komen voor een appartement in één van de vestigingen.
Om u een beetje op weg te helpen geven wij u hieronder enige algemene informatie over de procedures en waar u moet zijn. Mocht u naar aanleiding hiervan
nog nadere specifieke informatie wensen, aarzelt u dan niet contact te zoeken.
Wij zullen dan uw specifieke vragen zo goed mogelijk beantwoorden of u verwijzen naar iemand of een instantie die dat kan.

Jan van der Ploeghuis

Woongebouwen met levensloopbestendige woningen staan in de wijken Ommoord,
Het Oude Noorden, Schiebroek, Carnisse,
Hillegersberg, Oosterflank, Vreewijk, Hoek
van Holland, Hoogvliet en Bloemhof. Voor
de meeste complexen geldt een wachtlijst. Voor informatie over een huurwoning
in het servicecomplex van De Steenplaat
(geen levensloopbestendige woningen)
belt u met de Nieuwe Unie, telefoon 010
Huren met of zonder indicatie
huurwoningen in de huurkrant.
- 286 64 00. Verder vindt u service-plusWilt u meer weten over het aanbod of woningen door heel Rotterdam.
Met indicatie
hiervoor inschrijven, dan kunt u het best
Heeft u zorg nodig, dan is de eerste stap contact opnemen met het PWS-team Nieuwe levensloopbestendige
om een indicatie aan te vragen. Voor een Humanitas: 010 – 750 67 00.
projecten
aanvraagformulier belt u naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), telefoon
• Nesselande. Dit
010 - 206 86 50. Humanitas kan u helpen
betreft
alleen
met het invullen van dit formulier. Daarhuur woningen.
voor kunt u een van onze ouderenconsuVoor informatie:
lenten benaderen. Deze zijn te vinden op
PWS-team Humade vestigingen van Humanitas. Zie voor
nitas: 010 – 750
een vestiging bij u in de buurt de tele67 00.
foongids of onze website www.humani• Bergsingel, hoek
tas.nu of bel 010 - 461 53 52.
Gordelweg. Het
gaat hier om 139
De medewerkers van het CIZ bekijken hoe
appartementen
de aanvraag moet worden afgehandeld.
en maisonetteSoms kan dit telefonisch, soms wordt er
woningen
op
een afspraak bij u thuis gemaakt. Hierna
eigen grond. Nastelt de indicatieadviseur van het CIZ een
dere informatie
indicatiebesluit op. Dit krijgt u als aanvoor koopapparvrager thuisgestuurd. In dit besluit staat
tementen kunt u
precies op welke en hoeveel zorg u recht
verkrijgen bij Atta
heeft. Als u het niet eens bent met het inMakelaars, teledicatiebesluit, kunt u daar bezwaar tegen Om een indruk te krijgen van de ligging foon 010 - 433 57 10, emailadres info@
maken. Ook hierbij kan Humanitas u dan en de mogelijkheden van onze vestigin- atta.nl.
helpen. Als u contact heeft met de indica- gen kunt u een kijkje nemen op de web- Meer over deze woningen kunt u ook vintieadviseur van het CIZ kunt u hem laten site van Humanitas: www.humanitas.nu. den op: www.wonenaandebergsingel.nl.
weten dat Humanitas uw eerste voorkeur U kunt ook de PWS-website bezoeken: Voor de huurappartementen kunt u conheeft als zorgaanbieder; dit wordt dan in www.pwsrotterdam.nl.
tact opnemen met PWS-team Humanihet indicatiebesluit vermeld.
tas: 010 – 750 67 00.
Kopen
• Het Bourgondische Hof. Dit project bij
Als u Humanitas heeft gekozen als zorghet Zuiderpark omvat zowel huur- als
aanbieder krijgen wij een kopie van het Koopwoningen van Humanitas lopen via koopwoningen. Informatie over de huurindicatiebesluit. Wij nemen dan snel con- de daartoe aangewezen makelaar. Dat woningen: PWS-team Humanitas: 010
tact met u op voor het maken van ver- zijn op dit moment ATTA Makelaars (tele- – 750 67 00, en voor de koopwoningen
dere afspraken.
foon 010 - 433 57 10) voor de complexen bij Dubbel K Koopwoningen, telefoon
Prinsenwiek en Brinktoren, Kok Makelaars 010 - 245 74 57 of kijken op de site www.
voor de complexen Oosterwiek en Molen- dubbelkoopwoningen.nl.
Zonder indicatie
Wilt u in een van de complexen (levens- wiek (telefoon 010 - 418 11 08).
• Het Bergse Park. Dit project in Hillegersloopbestendige woningen of service-plus In de complexen van Humanitas zijn ook berg omvat zowel huur- als koopwoninwoningen) van Humanitas komen wo- woningen te koop van eigenaren die eer- gen. Informatie over de huurwoningen:
nen, dan moet u zijn bij PWS. In opdracht der van Humanitas hebben gekocht. De PWS-team Humanitas: 010 – 750 67 00,
van de Stichting Humanitas verhuurt verkoop daarvan verloopt via hun eigen en voor de koopwoningen bij Atta Maen beheert PWS namelijk onze huurwo- makelaar. Humanitas en PWS zitten daar kelaars, telefoon 010 - 433 57 10, emailningen. Zij adverteren met vrijkomende niet tussen.
adres info@atta.nl.

Waar in Rotterdam?

Dinsdag 14 november 2006

Hoe kom ik erin?

De Steenplaat

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen

Nancy Zeelenbergflat

Humanitas-Bergweg

Humanitas-Akropolis

De Leeuwenhoek

Het Bergse Park

Nieuwbouw Humanitas aan Zee

De Molenwiek
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Nieuw in Rotterdam-Ommoord: Electro scooters
v.a.:

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

BESTELBON

€ 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.

❏
❏
❏
❏
❏
❏

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

!
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PATATJE GEZOND?

Ogen als schoteltjes
Mijn Looppad
Onder de Trap
Rob, Babyboomer
Rotterdamse Stegen
Mijn Vader die in de hemel is
Waltzing the waves
Schot voor de boeg
Dwarsliggers
Witte de With, so cool
Waltzing the waves
Opgegaan in Lucht

16,95
14,00
15,00
13,95
14,95
16,95
12,95
6,95
9,90
24,90
12,95

(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

21,50
14,95

❏

Obers per uur
Rotterdam met een knipoog

❏

Deel 1

❏

Deel 2

❏

14,95
14,95
14,95

Deel 3

CD’s
❏

CD Café Rotterdam
CD Terug naar Rotterdam
❏ CD Waltzing the waves
❏

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

❏

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

+ Verzendkosten

Naam
Adres

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!

Postcode
Plaats
Telefoon
Email

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

www.lancar.nl
de goudsmid
Belastinghulp voor iedereen!

Ontruiming- en
Ontstoppingsbedrijf

“HAK-KOENS”
• 24 uur Service.
• Schilder-, voeg- en tegelwerk
• 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

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

Algemene begrafenis- en
crematieverzorging b.v.

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

Wij bezorgen deze maaltijden op
een vaste dag in de week bij u aan huis.
Nieuwsgierig? Bel voor informatie!

TEL. 010-485 51 10

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

Voor het verzorgen van uitvaarten in
geheel Rotterdam en omstreken
en heel Nederland
Al 40 jaar een
begrip in uw regio

Ook ongerust omdat u nu een
digid moet hebben om aangifte
inkomstenbelasting te doen?
Fiscoop regelt uw aangifte snel en
deskundig. U heeft geen formulier en
geen digid nodig. U belt met Fiscoop en

maakt een afspraak.

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl

EXCLUSIEF BIJ
NISSAN ROTTERDAM
10X ALMERA
VOOR % 14.999
We hebben nu wel een heel opvallende actie! De
Almera is bij ons wel heel aantrekkelijk. Wij hebben er
10 speciaal ingekocht. De Almera is een uiterst complete auto met standaard o.a. airco. Kom snel naar de
showroom: OP=OP.

NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5, ROTTERDAM-ALEXANDER
T: 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. BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE OF GEBRUIKTE NISSAN ONTVANGT U LEVENSLANG GRATIS APK. VRAAG ER NAAR IN ONZE SHOWROOM OF KIJK
OP WWW.APKFORLIFE.NL
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Zonnebloem Rotterdam Ommoord
dreigt in problemen te komen!
De afdeling Ommoord van de Zonnebloem is een erg enthousiaste en actieve afdeling
met veel bezoekwerk en activiteiten voor haar bijna 125 gasten. Helaas heeft de afdeling
kortgeleden afscheid moeten nemen van haar voorzitter die in dertien jaar veel heeft opgebouwd. Tot op heden is de afdeling er niet in geslaagd een opvolger te vinden.

‘Terug’ in het oude Luxor Theater

The Sunshine Boys
Na meer dan 6 jaar staan
Karel de Rooij en Peter
de Jong van woensdag
15 tot en met zaterdag 18
november weer samen op
de planken van het oude
Luxor Theater! Ditmaal
spelen ze revuekomieken
Willie en Oscar uit de
hilarische en ontroerende
komedie The Sunshine
Boys, naar het verhaal van
Neil Simon.
The Sunshine Boys is het verhaal
van de oud-artiesten Willie de
Clerck en Oscar Zadelhof die met
hun komische sketches jarenlang
aan de top stonden in de wereld
van het variété. Maar ergens ging
het mis. Al 11 jaar hebben ze
elkaar niet gezien en al 12 jaar niet
gesproken. Nu probeert de familie
de twee rancuneuze komieken bij
elkaar te brengen voor een éénmalige opvoering van hun beroemde
‘dokter – patiënt’ sketch voor de
televisie. Zal het de twee cynische
knorrepotten gaan lukken om het
oude zeer uit de weg te ruimen?

Scenarioschrijver Neil Simon ontving afgelopen weekend de Mark
Twain Price for American Humor.
De regie van The Sunshine Boys
is in handen van Jos Thie. Hij is de
vaste regisseur van de theatershows
die Karel en Peter als Mini & Maxi
hebben gemaakt. Bovendien regisseerde hij de openingsvoorstelling ‘City’ van het nieuwe Luxor
Theater te Rotterdam.
De overige rollen in The Sunshine
Boys worden vertolkt door Kasper
Kapteijn, Tamara Schoppert en
Sander Commandeur.
Oude Luxor Theater
THE SUNSHINE BOYS
Woensdag 15 tot en met zaterdag
18 november
Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 27,50 / € 24,50
Kaarten kunt u reserveren via
www.luxortheater.nl of via 010
– 484 33 33.
De kassa is geopend van maandag
tot en met zaterdag van 12.00 tot
18.00 uur en op zondag van 12.00
tot 17.00 uur.

De Oud
LEZERSAANBIEDING

el,
Reserveer sn
l!
vo
want is vol =
U kunt van woensdag
15 tot en met zaterdag
18 november zeer
voordelig naar
The Sunshine Boys in
het oude Luxor Theater
op de Kruiskade.

” We wisten dat het niet eenvoudig
was een nieuwe voorzitter te vinden, maar dachten niet dat het zo
moeilijk zou zijn”, vertelt Wil Wijbrands die hoofd bezoekwerk is.
“De vacature is een grote handicap
voor de resterende drie bestuursleden, doordat ook de bestuursfunctie ‘Activiteiten’ vacant is. Voor
bovenstaande functies zoeken wij
vrijwilligers die 2 tot 3 uur per
week beschikbaar zijn, liefst met
enige bestuurlijke capaciteiten. Er
moet in Ommoord toch iemand te
vinden zijn die ons uit de brand wil
helpen?”
De activiteiten van de Zonnebloem
en de persoonlijke aandacht en
begeleiding voorzien in een sterk

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

groeiende behoefte in de samenleving. Door de vergrijzing, het
toenemend individualisme en de
verharding van de maatschappij
dreigen steeds meer mensen, met
name in onze omgeving, in een
sociaal isolement te raken. Daarom
vraagt de Zonnebloem nadrukkelijk aandacht voor de positie van
chronisch zieken, gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen.
De afdeling Ommoord organiseert
kleinschalige activiteiten zoals
een boottocht, diergaardebezoek,
theatermiddag, etentje en af en toe
een gezellige lunch.

Heeft u interesse en wilt u zich
inzetten voor een goed doel,
neem dan contact op met ons
districtshoofd de heer Ton Thuis,
Tel 06 4626 8908 of ton.thuis@
zonnebloem.nl of bel voor nadere
inlichtingen naar Wil Wijbrands
Tel 010 421 14 24

- Mijn man naast zijn vaste bestuurder op lijn 16, Bram (v.d. Wal?) -

Heimwee naar de
Gerrit Jan Mulderstraat
Ik heb tot mijn 22ste in
Rotterdam gewoond,
maar om aan een huis te
komen is mijn man bij de
Hoogovens gaan werken
en zijn we naar Beverwijk
verhuisd. Daar heb ik vier
jaar heimwee naar Rotterdam gehad.
Ik woonde als kind in de Gerrit
Jan Mulderstraat. Ik heet Rini
Suurbach, maar iedereen kende
mij als Rini Dekkers. Ik had veel
vriendinnen, zoals Hennie Onsterk, Nel Been, Francien Dressur,
Marrie Molenaar, Willie Leeﬂang
en Agnes Michels.
Op de hoek Davidstraat zat de ijsboer en sigarenwinkel Ridderhof.
Aan de overkant de schoenmaker
en Blazer, de dierenwinkel. Op de

- Café Kwekel, hoek Nozemanstraat/Vierambachtstraat -

hoek van de Van Heusdenstraat de
melkboer en groenteboer Kers. Ik
zat op de Hooidrift op school. Nel
Denis zat bij mij in de klas. Haar
ouders hadden een schilderijenzaak op de Middellandstraat.

Karel de Rooij en Peter
Jong (Mini en Maxi )
spelen daar vier dagen
deze succesvolle
theaterproductie!

In de G.J. Mulderstraat was het
eindpunt van lijn 22. Mijn man
was tramconducteur op lijn 16,
maar had een extra dienst op
lijn 22. Toen hij mij zag, zei hij
tegen z’n bestuurder; ‘Met die
ga ik een keer uit’. Ik was 16, hij
22. We zijn toch getrouwd en bij
mijn schoonmoeder in de Nozemanstraat in de voorkamer gaan
wonen.
Rini Haesakkers-Suurbach
Wijk van Duinerweg 51
1944 TP Beverwijk
rini.haesakkers@casema.nl

Voor meer info:
www.luxortheater.nl

Lezers van De Oud-Rotterdammer
krijgen € 5,- korting op alle rangen
Reguliere prijzen: 1e rang € 27,50 en 2e rang € 24,50 p.p.

Prijzen incl. korting: 1e rang € 22,50 en 2e rang: € 19,50 p.p.
Reserveren: ovv De Oud Rotterdammer op 010 - 484 33 33.
Max. 4 kaarten per boeking. Aanvang voor alle speeldata 20.00 uur.
De actie is niet geldig in combinatie met andere korting/passen. Op reeds gekochte kaarten
is geen restitutie mogelijk. Actie op basis van beschikbaarheid.

Er zijn vrijwilligers die regelmatig
gasten bezoeken, die door ziekte of
handicap in een sociaal isolement
dreigen te raken. Ook voor deze
taken zoeken wij vrijwilligers,
omdat ons gastenbestand zich
voortdurend uitbreidt.

- Ons huis in de Nozemanstraat boven de ﬁetsenstalling van ome Joop Hoornweg -
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De rellen in
de Afrikaanderwijk
Als lid van het Aktiekomitee pro Gastarbeiders was ik bij de rel in de Paarlstraat. Vanwege
de groeiende antibuitenlanderstemmingen waren Samenwerkingsverband 0ude wijken en
het Aktiekomitee pro Gastarbeiders opgericht. Op het stadhuis voerden we actie tegen onaanvaardbare huisvesting. Wat ik mij van vergaderingen herinner, is het positieve én de zin:
“Ik heb niets tegen buitenlanders, maar...........” .
Het AKPG ondervroeg in juni 1972
alle bewoners in de Paarlstraat, waar
drie pensions waren. De meeste
mensen wisten van niets. In die tijd
had iedereen werk en de buitenlanders gingen vroeg de deur uit en
kwamen pas in de avond thuis.
Geen overlast, maar wat dan wel?
Wat was de rol van de overheid,
die toestond arbeiders van elders
te werven voor het vuile, zware en
gevaarlijke werk voor het minimum
loon. Huisvesting was nauwelijks
geregeld en huisjesmelkers zagen
hun kans schoon. Meest Nederlanders, met soms drie of vier pensions
en een enkele Turk. Kamers waren
slaapholen, acht stapelbedden in één
vertrek, met prijzen per bed van 20
tot 25 gulden. De Huurcommissie
stelde later een huur van 8,50 tot 12
gulden vast. De logementen blonken
uit in smerigheid en brandgevaar.
Er was meer mis. Nooit hadden
buitenlanders voorlichting gekregen
over hoe het er in Nederland aan toe
ging, noch had de overheid voorlichting gegeven in buurten, waar
de gastarbeiders werden gehuisvest.
Taallessen bestonden evenmin. 0p
zondag doolden deze donkere mannen, soms in traditionele kleding,
door de stad, in groepjes, gesteund
door elkaar in die wezensvreemde
omgeving. De overheid deed niets
om mensen tot elkaar te brengen.
Het ging om arbeidskrachten, die
weer moesten opkrassen. Juist zij
waren gehuisvest in buurten met
weinig weet van andere culturen.
Mensen, die het zelf moeilijk hadden, zwaar werk, een laag inkomen
en een slechte woning, kortom
misdeeld in onze welvaart. Al het

ongenoegen werd op die vreemde
snuiters geprojecteerd. Ze keken
raar, hun verbazing over minirokjes was geilheid, hun kookluchtjes
waren vies enz. De overheid bleef
doof voor signalen van het Samenwerkingsverband 0ude Wijken en
het Aktiekomitee pro Gastarbeiders.
Er braken rellen uit.
Toen de pensions in de Paarlstraat
werden bestormd, vluchtten de
bewoners de daken op. Toen ik er
arriveerde lagen alle bezittingen
van de mensen al op straat en zette
de menigte zich in beweging. We
kwamen bij een logement in de Lavendelstraat. Jongens haalden stenen
uit hun zakken. Ik vroeg ze waarom
ze niet naar het stadhuis gingen om
te gooien. Daar zaten de schuldigen.
Maar plotseling smeet een man een
steen door de ruiten. Vervolgens
gooide de hele groep. Ik rende naar
de voordeur, belde, riep Aktiekomitee en werd snel binnen gehaald.
De Turkse arbeiders keken lijdzaam
toe, hoe ruiten en inventaris aan diggelen werden gegooid. We trokken
ons achterin terug. Na een half uur
ontruimde de politie de straat.
Ik trommelde andere leden op om de
volgende avond naar de Afrikaanderwijk te gaan. We gingen naar
de Wapenstraat, waar het geweld
zich concentreerde. Daar werden
vijf panden naast elkaar bewoond
door Turken, drie pensions en twee
panden met gezinnen. De vrouwen
waren doodsbang. De Turkse gemeenschap begreep dat terugvechten
tot meer geweld zou leiden. Het was
makkelijk geweest van boven af
iemand op straat te raken, maar er
werd gekozen voor geweldloosheid.

Als er weer een stenenregen neerviel, riepen we vanaf de achterkant
naar mensen in de andere straat de
politie te bellen. Die verscheen na
een half uur. Met gebarricadeerde
ramen hadden stenen geen zin meer,
maar toen werden de voordeuren
gerammeid. De Turken braken de
poten van de stoelen af en stelden
zich boven aan de trap op. Net voor
een deur het zou begeven, daagde
de politie op en bleef een treffen
uit. Na dit benauwde half uur vertelden de Turken mij, dat ze in geval
van nood vuurwapens achter de
hand hadden. Ik kom hiermee voor
de dag om de bewering van harde
tegenacties door de Turkse gemeenschap tegen te spreken.
De relschoppers gooiden daarna een
molotovcocktail in de ontruimde
benedenwoning en we riepen naar
de mensen aan de achterkant om de
brandweer te bellen. Die was er na
vijf minuten.
Zondagmiddag had zich voor het
Turkse consulaat een menigte
Turken verzameld. Enkelen brachten
me naar binnen. De Consul beloofde
zijn best te doen. Niemand had er
vertrouwen in en er vertrok een
groep lopend naar Rotterdam Zuid.
0nderweg raakten ze slaags en
de politie arresteerde een aantal
Turken, die boetes en celstraf
kregen. Later werden de relschoppers beloond door de wethouder van
Sociale Zaken met een etentje in een
Chinees restaurant.
Na 10 dagen was het opeens afgelopen. En het bleef kalm.
Nelly Soetens

Mode na de oorlog
Dit wordt geen Ida de Leeuw van Rees verhaal
hoor, maar ik herinner mij nog wel het een en
ander op kledinggebied van kort na de oorlog.
Zo was mijn eerste zomerjurk gemaakt van een
wit beddenlaken. Het was een doorknoopjurk
met rode knopen en een rode ceintuur. Het was
best een leuke jurk maar ik heb er maar 1 jaar
plezier van gehad, het laken was niet meer zo
nieuw.
Ook waren al mijn kleren tekort geworden. Mijn vriendinnetje van
toen, Annie Bianchi had een oudere zus die goed met de naald kon
omgaan en die heeft toen dat probleem opgelost door de rokken in
de breedte door te knippen en er een strook van een andere kleur
stof tussen te zetten. Zo werden de jurken 15 cm langer en kon ik
ze weer dragen.
Van een oude jas van mijn opoe werd een mantel voor mij
gemaakt. De jas werd uit elkaar getornd en gekeerd. Dan begon
het passen en meten om de mantel er zo voordelig mogelijk uit te
krijgen. Patronen kon je laten maken bij het Rotterdams Nieuwsblad op de hoek van de Binnenweg en de Schiedamse Vest. Een
reuze uitkomst als je niet zo goed in patroon tekenen was.
Na verloop van tijd werd het allemaal wat beter en kochten we
lappen stof bij het stoffenpaleis “de Winter” in de Noordmolenstraat. Daarnaast was de winkel van “van Loon Dam”, die
verkocht o.a. fournituren, knopen, die je er ook kon laten maken,
en prachtige corsages. Met de lap gingen we dan naar het naaiatelier van mevrouw Van Zuilen op de Bergsingel. Uit de stapel
modebladen zochten we een patroon uit en dat werd dan voor ons
pasklaar gemaakt. Het enige dat we zelf moesten doen was de
handel in elkaar stikken en afwerken. Het gebeurde wel eens, dat
als we het pasklare goed gingen ophalen, het nog niet klaar was.
Dan riep mevrouw Van Zuilen: “Ik ben nog niet zover!”, maar ze
maakte het dan toch snel voor je in orde.
Toen wij in de jaren 60 naar Zuidwijk verhuisden, kocht ik de lappen stof altijd bij EVOK , op de Meyenhage. Mij is toen uitgelegd
dat het betekende “Eens Voor Onze Kinderen”. En heel toevallig
was daar ook weer een winkel van “ van Loon Dam” naast. Al die
winkels zijn er niet meer en zo is ook dat inmiddels verleden tijd.
Wil Ketting- van Zijl

ZHONG SHAN
CHINEES MEDISCH CENTRUM
TRADITIONELE GEZONDHEIDSKRUIDEN,
ACUPUNCTUUR,
MASSAGE

De behandeling wordt uitgevoerd door Professor XU,
bekend in de traditionele Chinese Geneeskunde
Vergoeding mogelijk door Ziektekostenverzekering.
Behandeling van de volgende klachten:
- Zenuw, spier en gewrichtspijnen
- Maag- en Darmklachten
- Impotentie en onvruchtbaarheid
(zowel mannen als vrouwen)

-

Diabetes
Depressies
Hoge bloeddruk
Alle soorten huidziektes etc

Voor inlichtingen en/of
afspraken kunt u bellen: 010 - 265 04 08
Ons adres: Zwart Janstraat 127b, 3035 AP Rotterdam
Openingstijden: ma, di, do, vr en za: 10.00 - 18.00 uur
wo 13.00 - 18.00 uur

Dames en heren kapsalon
Nieuw in Nederland

Word vrijwilliger
www.hartstichting.nl

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

Knippen voor maar
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

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

✄ ✄ ✄ ✄✄✄

DEFINITIEF verwijderen van overbeharing, nu
betaalbaar bij Schoonheidssalon Back to beauty
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
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Cursussen
Taalcursus
Op 28 november kunt u beginnen met de cursus
Italiaans (niveau 1). Bel voor meer informatie naar
010-4126200 (Henny Zeeuw of Arie van Berkel)
of mail naar cursusbureau@knooppuntkralingen.nl.
Bezoekadres; Waterloostraat 164.

NOORD

OOST

RW’S

MIJMER ZUID HOEKJE
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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.

Cursus Hatha Yoga
In de yogales leer je, door diverse lichaamsoefeningen, je lichaam en geest met elkaar in evenwicht
te brengen. U kunt vrijblijvend een proeﬂes Hatha
Yoga volgen.
Bel voor meer informatie naar 010-4126200 (Henny
Zeeuw of Arie van Berkel) of mail naar
cursusbureau@knooppuntkralingen.nl.
Bezoekadres; Waterloostraat 164.

- Het Metro Theater had geen uitstraling als bioscoop. Ook het interieur was modern en rechtlijnig en had niet de sfeer zoals die in Colosseum en Harmonie hing.
Foto collectie Rein Wolters - Met dit ‘slagschip’ reed de Rotterdamse politie in 1955 rond,
zoals op de Pleinweg op Zuid. Op de achtergrond op de hoek
van de Verschoorstraat café Wereldhaven en rechts daarvan
een reiswinkel van De Snelle Vliet en Bruidshuis Zuid. Foto
Roman Mukulicz/Harry van der Laan -

Politie patrouilleerde
ooit met Ford door
Rotterdam
Tegenwoordig zijn het voornamelijk
Mercedes-combi’s. Die vormloze blokkendozen zijn niet te vergelijken met
de tot de verbeelding robuuste Chevrolet C10 waarmee politieagenten
in de jaren zeventig door de Rotterdamse straten patrouilleerden. En al
helemaal niet met de Amerikaanse
Ford, een slagschip van een auto in
de jaren vijftig. Overigens was die al
wel voorzien van sirene en een radioverbinding met de meldkamer.
Patrouilleren deed de Rotterdamse politie ook met
Dafjes, Volvo’s, Volkswagens en noem maar op.
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn heel wat voertuigen van een breed scala aan merken versleten
door de rijks-, gemeente- en regiopolitiekorpsen in
Nederland.
Harry van der Laan, die zijn eerste politiestappen in
Rotterdam zette, maakte er onder de titel ‘Politievoertuigen in Nederland’ een gedetailleerd boek
van. Het Rotterdamse korps komt in het eerste deel
ruim aan bod met de dienstwagens die in de loop
van jaren in gebruik zijn geweest. Als de drie op
stapel staande vervolgdelen net zo fraai uitgevoerd
en gedegen van inhoud worden als het recent
verschenen exemplaar, wordt dat een verrijking
voor de politiegeschiedschrijving in Nederland en
in het bijzonder die van Rotterdam. In het Museum
van de Historische Collectie van het regiokorps
Rotterdam-Rijnmond aan de Boezemsingel 12 in
Rotterdam is naast vele andere zaken een Chevrolet
C10 te bewonderen.
‘Politievoertuigen in Nederland’ omvat 192 gebonden pagina’s met bijna vierhonderd foto’s. Auteur:
Harry van der Laan. Prijs: 24,50 euro. Formaat: 22
x 22 cm. ISBN: 90.5994. 100.4. Verkrijgbaar in de
reguliere boekhandel of te bestellen bij uitgeverij
Aprilis, Markt 9, 5301 AL Zaltbommel, tel. 0418512088. e-mail info@aprilis.nl en www.aprilis.nl

Voor buren bij Harmonie in de
rij voor hun bioscoopkaartje
Verstijfd op het randje van een ‘neklogestoel’ in de Harmonie in de Gaesbeekstraat zag ik op het witte
doek vampier Dracula (Christopher Lee) voor het eerst zijn bloederige bijtwerk verrichten. Dat kon doordat ik stiekem onder de vleugels van een oudere buurjongen langs de portier was geglipt. Ik was veertien en je moest achttien zijn. De ﬁlm was bizar. Dagenlang had ik angst op mijn donkere zolderkamer en
vreesde bij elk kraakje van de dakspanten de verschijning van Dracula.
De herinnering aan de knusse Harmonie
kwam boven door reacties in ‘Waar was
dat nou?’ in de vorige DOR. Die lieten
me afdalen naar toen ik een jaar of acht
was. Als joch van die leeftijd stond ik op
zondagmorgen voor buren en anderen in
de rij voor het kopen van hun bioscoopkaartje. Konden zij uitslapen en ik kreeg
als beloning een kwartje of meer voor een
eigen toegangskaartje.
Bij het kassaloket stond een portier in
donkerrood kostuum met gouden biezen
en pet. Hij schoof het (wissel)geld en de
kaartjes door en meestal streek hij een
fooitje op. Voor en na elke voorstelling
verkocht bij de ingang op straat een man
snoepgoed. Zijn bijnaam was Donald
Duck. Blijkbaar ﬂoreerde zijn handel,
want al snel stond hij er niet meer met een
bakﬁets, maar met een prachtige motor
met zijspan.

- De ingang van ﬁlmtheater Harmonie aan de Gaesbeekstraat was afgesloten met een schaarhek. Zodoende
kon je toch kijken naar de ﬁlmaankondigingen in de
uitstalkasten in de entree. Foto collectie Rein Wolters -

In die periode hielp ik als schoolkind
melkboer Wim Houtbraken, die samen
met zijn broer Cor een pakhuis had in de
Steinwegstraat in de Afrikaanderwijk.
Wim en ik waren in mijn herfstvakantie
op maandag 11 oktober 1954 toevallig getuige van het slaan van de eerste paal voor
het Metro Theater aan de Wolphaertsbocht, gebouwd naar een schepping
van de architecten F. Swaneveld en J.
Goslinga. Pas in 1960 zag ik er mijn
eerste ﬁlm: ‘The ﬁve pennies’ met komiek
Danny Kaye. Mijn favorieten waren toch
Colosseum en Harmonie. In die theaters
hing échte bioscoopsfeer: Het was er niet
zo rechttoe rechtaan als in Metro.
Drie bioscopen boden een halve eeuw terug op Zuid ﬁlmvermaak. Colosseum aan
de Beijerlandselaan 80 was de oudste. Dit
prachtige theater van Carel van Zwanenburg bood plek aan 1034 mensen en was
in december 1929 geopend. De Harmonie
aan de Gaesbeekstraat 99 (driehonderd
stoelen) kwam in 1931 in bedrijf, eerst als
jeugdbioscoop. Havenman Cornelis van ’t
Hoft was de uitbater, later zijn zoon Kees.
Beiden exploiteerden vanaf 3 november
1955 ook het achthonderd stoelen tellende
Metro Theater aan de Wolphaertsbocht
196.
Nu zijn ze vergane glorie. Harmonie verdween op 22 maart 1972, Colosseum vijf
jaar later. Tegen beter weten in hield Van
‘t Hoft het Metro Theater aan. Hij bouwde
zelfs een tweede ﬁlmzaal in het pand met
stoelen van de Harmonie als zitplaats. Op
4 januari 1984 ging ook dit theater dicht.
De nieuwe eigenaren Chris ten Hoeve en
Siem Broekhuizen verbouwden het tot

bingohal. Na succesvolle jaren verbood
de gemeentelijke overheid het duo de
exploitatie van dit bij velen geliefde
vermaak en moest de tent dicht.
Zuid was bijna twintig jaar verstoken van
een ﬁlmtheater. Daar kwam in 2002 verandering in met de opening van bioscoop
Pathé De Kuip aan het Cor Kieboomplein. Het megatheater telt 2780 stoelen
in veertien zalen. In niets kan het tippen
aan de sfeer van de drie voorgangers op
Zuid. De Harmonie gaf altijd drukte in de
Gaesbeekstraat. Op het hoogtepunt was
het theater zeven dagen per week open
met dagelijks drie voorstellingen. Op
zaterdag en zondag zelfs vier.
Kinderen van gelovige gezinnen werden
geacht op zondag twee keer de kerk te
betreden. Jongeren van omstreeks zestien
jaar gingen ’s middags liever naar de
ﬁlm in de Harmonie. Natuurlijk moesten
ze oppassen voor het thuisfront, want
dat informeerde naar de inhoud van de
preek. Daarom zat één lid van het clubje
‘zondaars’ braaf in de kerkbank. Na
aﬂoop spiekte hij de bioscoopgangers
wat er vanaf de spreekstoel op hem was
neergedaald. Zo zagen velen in de Harmonie hun eerste ﬁlm of leerden er elkaar
kennen.
Met plezier denk ik aan ‘mijn’ drie
bioscopen terug. Die tijd zou ik best over
willen doen en ik denk velen met mij!
Waarom is trouwens nog geen plein naar
Harmonie vernoemd? Er is immers wel
een Metroplein en ook een Colosseumweg!
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GAS-ELEKTROFORNUIS
Multi/functionele oven met turbo/hetelucht
- Kleur: wit
- Tweedelige, zwartgeëmaileerde
- Snel voorverwarmen
pannendrager met rubberen voetjes
- Extra grote ovenruimte 58 l.
- Electrisch vonkontsteking te
- Graniet-email, reinigingsbedienen met de draaiknoppen
vriendelijke ovenwanden
- Wit geëmailleerde afdekplaat
- Gaskookgedeelte met 4 branders - Ovenverlichting
en witgeëmailleerde vangschaal - Afmeting: 85x60x60 cm

Van € 629,-

U betaalt

€ 399,-

GRATIS bezorging | GRATIS montage | GRATIS installatie | GRATIS uitleg
Pleinweg 150-154 tel. 010-465 38 22 - Schiedamseweg 27 tel. 010-4779210

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

Aan wie
lp
vraagt oma hu
t
he
als ze
t?
niet meer wee
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7PPSBMMFWSBHFODFOUQN

Rodenrijselaan 54 - 3037 XG - Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23
www.schoenmakerijagterberg.nl
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In het spionnetje
Eindelijk was er weer eens een ongestoord en niet vertroebeld beeld in mijn spionnetje te
zien. Of dit kwam door het slagen van mijn voet/beenoperatie en het verwijderen van alle
soorten en kleuren gips, weet ik niet. Maar dat ik me, ondanks de steeds somberder dagen, happy voel is een feit dat zeker is.Dank aan iedereen in m’n (verre) omgeving, die me
door de rottijd hebben heengetrokken. Ook heel veel dank aan lezeressen en lezers van
De Oud Rotterdammer, die me door middel van kaarten, brieven, e-mailtjes of telefoontjes
lieten merken, dat ze met me meeleefden.
Gek volk, die Rotterdammers! We schelden en tieren op elkaar, maar blijf van de ander af.
Dat standpunt gold in m’n jeugdjaren (1937-1960), maar blijkt in 2006 nog steeds opgang
te doen.
Com-Wonen
In ’t laatste Spionnetje heb ik het
over de gang van zaken gehad
rond de afwikkeling van zaken
van mijn overleden vriend Chris
Mark in Capelle aan den IJssel.
Niet alleen in deze krant stonden
wat kritische kanttekeningen,
maar ook RTV Rijnmond schonk
via radio én televisie aandacht
aan de kwestie.
Afgelopen week kreeg ik bericht
van mevrouw Liesbeth Marchesini-Franso, directeur Wonen
Com-Wonen, waarin zij meedeelde dat inmiddels een notaris
en een deurwaarder zijn ingeschakeld. Zij suggereert in haar
brief, dat deze inschakeling vóór
de betrokkenheid van de media
heeft plaatsgevonden, maar naar
aanleiding van eerdere informatie
van persvoorlichter Jan-Willem
Heijkoop betwijfel ik dit.
Mw Marchesini betreurt de twee
bezoeken van aspirant-huurders
aan het nog volledig ingerichte
pand, zonder dat van enige ComWonenbegeleiding sprake was.
Letterlijk schrijft zij: “Dat er geen
begeleiding door Com-Wonen
was, is fout. Dat betreuren wij
ook. De medewerker handelde
met de beste bedoelingen”.
OK: Case closed!
Eten
Begin dit jaar vertelde ik in deze
rubriek over de complete maaltijden, die ik elke dag verorberde.
In m’n eentje, met twee katten
wonend, is voor mij een dagelijks
driegangen menu de gewoonste
zaak van de wereld.
Ik begin met een soepje (helder
of gebonden groente- of tomatensoep, kippen- of goulashsoep),

een hoofdmaaltijd met varkens-,
rund-, gehakt, kippenvlees of vis
(keuze uit gekookte of gebakken
aardappelen, aardappelpuree of
patat frites). Als dat Hollandse
gedoe niet mijn smaak is, kan
ik ook voor Oosters, Italiaans of
Vegetarisch gaan. Daar heb ik
dan weer de keuze uit zo’n 14
maaltijden. Mijn 3e gang bestaat
uit een heerlijke mouche, waarbij
de boerenjongens mijn voorkeur
genieten. Maar de aardbeien, vanille, mocca of gevarieerd hebben
ook mijn smaakbelangstelling.
De afgelopen weken heeft mijn
leverancier me verrast met 2
nieuwe menu’s: vlees op een
spie met heerlijke bijgerechten.
Als ik na ’t eten tevreden over
m’n volgegeten buik wrijf, weet
ik dat ik EUR 5,63 kwijt ben: 99
cent voor de soep, 3,99 voor de
hoofdmaaltijd en 65 cent voor
het toetje. En voor dat geld heb
ik elke dag een geheel andere
avondmaaltijd!
O ja, hoe kom ik aan dat eten?
Wel, Chef Rafaelo is de naam van
de diepvries-maaltijdenservice;
via de telefoon is dit bedrijf te
bereiken onder nummer
010-2923232 en via TNT-Post
onder Antwoordnummer 14011,
4660 WE Halsteren. Internet-bezitters kunnen naar
www.chefrafaelo.nl gaan of
schrijven naar
info@chefrafaelo.nl. De bezorgdienst van Chef Rafaelo is gratis;
chauffeur Joop komt altijd op
een vaste dag bij u en brengt de
maaltijden desgewenst tot aan uw
koelkast/vriezer.
Uit zeer betrouwbare bron weet
ik, dat rond de decemberfeestdagen twee speciale menu’s op het

door Aad van der Struijs

programma staan. Ook dan is de
prijs gewoon EUR 3,99 van deze
hoofdmaaltijden.
Waardeloos
Je mag het boek van de Rotterdammer Joop Waardeloo zeker
niet waardeloos noemen, hoewel
het wel de titel van deze pocketuitgave is. De achterﬂap van
het boek geeft precies de inhoud
weer:
“Tegen de historische achtergrond

van
Rotterdam dendert een Pietje Bell
van vlees en bloed door de rauwe
realiteit van alledag. In een geheel
eigen stijl en recht voor z’n raap
vertelt de ras-Rotterdammer
Joop Waardeloo over zijn leven.
Een even grappig als schrijnend
verhaal over uitstapjes op het criminele pad, al dan niet huiselijk
geweld, én een carrière van twaalf
ambachten en dertien ongelukken;
over een zuipende vader en een
moeder die de bedstee bij voorkeur deelt met Ome Dorus.
Voor Waardeloo en zijn omgeving
is het een bewogen tijd, waarin
armoede constant op de loer
ligt. Maar zelfs de oorlog blijkt
nog kansen te bieden voor wie
lef heeft en wat weet te ritselen
– kwaliteiten die Waardeloo op
het lijf geschreven zijn. Hij rent
en struikelt door een in beweging zijnde wereld, als door een
slagveld. Nu, 77 jaar oud, kijkt hij
om zonder de wereld of zichzelf
te sparen”.
Ieder die bij mij thuis het boek in
handen kreeg, begon wat bladzij-

den te lezen. Daarna volgde
al snel de vraag: “Mag ik
het meenemen naar huis, dit
boek pakt je”. Heel tevreden
kreeg ik het boek na 2-4
dagen weer terug, want
men had het in één adem
uitgelezen.
De door Joop Waardeloo
beschreven gebeurtenissen én de door hem
gebruikte taal, waren bij
mij thuis een groot taboe.
Maar toch herken ik in
Waardeloos alles wat beschreven
staat; het is een op één persoon
toegespitste Oud Rotterdammer
van 207 pagina’s.
Uitgever is Papieren Tijger, het
ISBN-nummer is 978-90-6728187-4. Boekhandel Donner op
het Binnenwegplein in Rotterdam
levert het uit voorraad; de prijs
ligt rond EUR 15,00.
Tramviaduct
Niet te ontkennen valt, dat vele
(RET)tramfanaten het nodige uit
De Oud Rotterdammer halen. Dat
er door middel van foto’s aandacht aan de RET van toen wordt
geschonken, komt misschien
omdat ik mijn kennis van Rotterdam tussen 1945 en 1955 heb
opgedaan vanuit de cabine van de
groene Ford-bestelauto van m’n
Oom Wim óf vanaf het voorbalkon van een tram. Maar als u wilt,
dat ik schrijf over kantklossen,
volksdansen, kaartmaken, borduren, brassbands, wereldreizen,
radio- en/of tv maken, lekker eten
of wat dan ook zegt u het maar.
Ik pretendeer namelijk van alles

bijna niets te weten en van bijna
niets alles!
Van die wetenschap proﬁteert
Kees Dessens (www.tramgeschiedenis.nl), want hij vroeg mij wat
informatie over de bouw van het
(lijn 5)tramviaduct over het Noorderkanaal en het Schieplein. Ik
dacht dit wel even uit m’n archief
te peuteren, maar ’t was jammer
en helaas.
Wie kan Kees helpen aan alle
mogelijke documentatie van de
bouw van dit viaduct? Bouwtekeningen – en beschrijvingen, foto’s
van de bouw, maar ook foto’s na
het gereedkomen, ervaringen van
trambestuurders, kortom…..alles!
U kunt schrijven naar mij (Spionnetje, Sint Jobsweg 22, 3024EJ
Rotterdam) of e-mailen naar
webmaster@tramgeschiedenis.nl
óf spionnetje@xs4all.nl .
Volgende week kunnen we stemmen voor een nieuwe Tweede
Kamer. Een stemadvies mag u
niet van mij verwachten, maar
ik heb wel een dringend verzoek! Maak aub gebruik van uw
stemrecht en laat uw stem niet
verloren gaan.
Het land en daarmee Rotterdam
is daarmee gebaat.
Spionneur
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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.

Rotterdams Jongenskoor
Het Rotterdams Jongenskoor bestaat 50 jaar! In
verband hiermee is er 7 juli 2007 een reünie voor
oud-leden, oud-bestuursleden en oud-vrijwilligers. Was u tussen 1957 en nu lid van het RJK
of kent u iemand die bij dit koor gezongen heeft,
of anderszins actief bij het koor betrokken is
geweest, laat het ons weten! In verband met de
voorbereidingen graag zo spoedig mogelijk.
Aanmelden / informatie
rotterdams@jongenskoor.nl
of via www.jongenskoor.nl, of tel.: 010-4673084
-------------------------------------------------------Geachte redactie,
In de jaren vijfitg woonde ik in de wijk Feijenoord,
Roentgenstraat 46a (inmiddels vervangen door
nieuwbouw). Daar is in 1953/54 op de begane
grond, nummer 44, een familie Brouwer komen
wonen, met twee zoons (Albert en Jan, verwoede en voor de nachtrust funeste Elvis-fans)
en dochter Anneke, iets jonger dan ik. Anneke en
ik zijn als buurmeisjes jarenlang dikke vriendinnen geweest.
Door mijn verhuizing naar de Steven Hoogendijkstraat en haar verhuizing enige tijd later naar
(voorzover ik mij herinner) de Koninginneweg in
IJsselmonde zijn we elkaar uit het oog verloren.
Ik zou het leuk vinden als we na al die jaren weer
eens met elkaar in contact konden komen. Dus
als Anneke dit leest of als u haar kent....
Gerda Gebuis
Burg.Hoffmanplein 44b, 3076 XL Rotterdam
-------------------------------------------------------Truus Ooms
Sinds enkele jaren ben ik op zoek naar mijn nicht
Geertruida Catharina (het kan ook andersom
zijn) Ooms. Zij is opgegroeid in de Schiltstraat
in Rotterdam-Zuid. Haar leeftijd is nu 65 jaar. Ik
zou haar graag willen vinden, in verband met een
stamboom. Haar roepnaam is Truus, zij heeft
3 kinderen. De oudste was John, Jolanda? en
van de derde weet ik geen naam. Ik hoop dat het
langs deze weg lukt!
Misschien zijn er mensen die weten waar zij nu
is, dan graag een reactie naar
e-mail oossanenooms@zonnet.nl

Nassauschool
Ik zoek oud-leerlingen van de Nassauschool
(VGLO/LEAO) aan de Hillevliet in Rotterdam Zuid.
Directeur was in de jaren ’61-’65 de heer Van
Klaveren.
Reacties aan: J. Coljé
Robert Kochplaats 23, 3068 JC Rotterdam
06-36175034
-----------------------------------------------------Alkemadeplein
Ik zoek een foto van de winkel waar ik voor de
oorlog woonde aan het Alkemadeplein 32. Het
was een kruidenierswinkel met op de ramen
groot geschreven “PAARDEVLEE’S”. Naast ons
zat de bakkerij van Steens en aan de andere
kant, naast de ingang van een hofje, de ijswinkel
van Bastiaanse.
C.F. Schmid
Zuidersingel 210, 2993 PR Barendrecht
------------------------------------------------------Pieter Langerland
P(i)eter Lange(r)land wordt gezocht door Barbro
Johansson uit Gotenborg, Zweden.
Deze Rotterdammer heeft in de Tweede Wereldoorlog een klein jaar bij haar en haar familie in
een klein plaatsje bij Gotenborg gewoond. Hij
zal nu ongeveer 72 jaar zijn. Destijds had hij een
zus, genaamd Nettie en nog een broer. Graag
zou zij nog eens in contact komen met hem.
Informatie in NL bij: Carla van de Kamp
Tel 0294-270944
-----------------------------------------------------Barakken aan de Dorpsweg
Een goede vriend van mij is op zoek naar foto’s,
verhalen of andere gegevens van het barakkenkamp aan de Dorpsweg in Rotterdam. Hij is
daar geboren en wil graag meer weten over zijn
geboorteplek. We weten dat de barakken eerst
dienst deden als een militair kamp en later, eind
vijftiger jaren, werden de barakken gebruikt als
opvangkamp voor mensen uit Oost Indië.
Alle informatie is welkom.
Leen Helder
P.v.Meerdervoortsingel 5,
3341 RA H.I.Ambacht
078-6815175
leenhelder@wanadoo.nl

Zangeres Thérèse Kroep organiseert reünie voor kinderen Hillekop
De Rotterdamse smartlappenzangeres Thérèse Kroep zet zich
er hélemaal voor in! Ze speurt
op elke denkbare manier naar
straatgenoten die in de jaren
veertig en vijftig van de vorige
eeuw opgroeiden in de Hillekop.
“Binnenkort wil ik voor hen een
reünie houden in een zaal van
café De Toren van Jan Klein aan
de Vierambachtstraat 122 in
Rotterdam”, vertelt de 65-jarige
vocaliste van bijzondere songs.
De Hillekop omvat de Hillestraat, Hilledwarsstraat en Korte Hillestraat in de Afrikaanderwijk en wordt
omsloten door de Hillelaan, Parallelweg en Brede Hilledijk. Het was een kinderrijke volksbuurt.
Alle kinderen zijn uitgezwermd over Rotterdam en omgeving. Niet alle namen zijn bekend. Wel die van
Nelly en Karel Moerland, Annie en Riekie Bijl, Marie en Lena Venneman, Annie Langenberg, Eef Bos,
Piet Drent, Arie en Nel Steurus, Jaap de Hoge, Henk Ottekamp, Truus en Gerrit Vis, Henk Hulstkamp, Nel
Timmers, Bart Heil, Japie Koks, Jantje de Jong, Jaap Meijer, Jan en Piet de Braber, Nel Grashof, Koos de
Merwe, Lenie Roerdinkholder, Jan Seine, Arie en Bep Lorwa, Roos en Jenny Wiemer. Veel buurtkinderen
waren leerling van de Havenschool aan de Brede Hilledijk of St.-Maria of St.-Franciscusschool in de
Christiaan de Wetstraat. Wie zichzelf of anderen herkent of gegevens kan aandragen die belangrijk zijn
voor het opsporen van ex-buurtgenoten, kan contact opnemen met Thérèse Kroep: 0620-411274.

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!
● U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar

De Oud

Colofon

Wie kent ze?
Ik kreeg laatst deze foto van mijn zwager W. Van Dijk. Hij had deze kaart eens gekregen in 1954! Het was
volgens mij de eerste profclub van Rotterdam, met bekende voetballers. Ik dacht J. Evertse, T. Oosterholt,
Aat Hoek, Wim Landman. Misschien zijn er nog mensen die de spelers erop herkennen en nog wat namen
weten.
C.P. van Zwienen, cp.zwienen@hetnet.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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Nu ook sauna en zonnebank in Woon- Zorgcentrum

Rob Geus van de Smaakpolitie opende restaurant
in De Schutse na verrassende renovatie
Op maandag 13 november nam Rob Geus van de Smaakpolitie ofﬁcieel het restaurant in
Woon- Zorgcentrum De Schutse ingebruik. Rob Geus is zijn carrière gestart in De Schutse
als vakantiehulp en later als stagiaire.
De Schutse heeft een totale metamorfose ondergaan. Zo beschikt het nu
ook over een:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engelse Pub
Kapsalon
Schoonheidssalon
Pedicure
Sauna
Zonnebank
Fitness ruimte
Massageruimte
Kruidenier De Gruyter
Chipknip oplaadpunt
Informatiebalie

Dinsdag 14 november, volgde de ofﬁciële ingebruikname van de Beauty
en Health Club door Betty Blom, een
medewerker van De Schutse die de
initiator is van de ﬁtnessruimte in De
Schutse. Er werden deze middag gezonde en verfrissende drankjes en bij
behorende hapjes geserveerd. Verder

zijn er demonstraties bij de beauty en
health club.
Woensdag 15 november, vanaf 10.00
uur tot 18.00 uur is de opening van
Het Marktplein in De Schutse. Er
zijn diverse stands zoals:
• Albron catering met informatie
over het gebruik van het
restaurant.
• Een kraam van de clubs van De
Schutse en de beauty en health
met informatie en voor het maken
van een reservering voor de sauna,
zonnebank en ﬁtnesszaal.
• Een kraam met informatie over de
mogelijkheden om te werken
bij De Schutse of een ander huis in
Laurens Regio Noord-Oost en hoe
u zich kunt opgeven om vrijwilliger te worden in De Schutse.
• Een kraam met informatie over
werken bij De Schutse.

• En een kraam met informatie over
de zorg die gegeven wordt in de
deelgemeente Prins Alexander.
De gehele dag verzorgt het restaurant
heerlijke kofﬁe met lekkers, diners
en snacks. Een warme maaltijd is te
gebruiken tussen 12.00 en 13.30 uur
en tussen 17.30 en 19.00 uur. Om
15.00 opgeluisterd met een optreden
van de moeder van Loes Luca.
Officiële opening
Donderdag 16 november is er vanaf
15.30 uur een ofﬁciële receptie voor
genodigden. Om 16.00 uur verricht
de heer Robert Krul, voorzitter van
de deelgemeente Alexander, de ofﬁciële opening.
Zondag 19 november: familiedag in
De Schutse. Op deze dag nemen de
medewerkers, bewoners en vrijwilligers hun familie mee om de vernieuwde Schutse te laten zien en in

een speciaal verrassingsdiner te
bestellen om met elkaar van een
heerlijke maaltijd te genieten.

het restaurant te genieten van allerlei
lekkere hapjes.
De clubs zijn deze dag open en geven
workshops. Ook de beauty en health
club is open; hier worden demonstraties gegeven. Belangstellenden
kunnen deze dag een en ander gaan
uitproberen.
Vanaf 17.30 uur is in het restaurant

Ook na deze week staan de deuren
open voor wijkbewoners, vrijwilligers en hun familie, familie van de
bewoners en medewerkers.

Puzzel mee en win !!!
Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren
wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met
de letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin
vormt. Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben,
stuur deze dan VOOR DONDERDAG 23 NOVEMBER
op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl.
De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele
fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing.

De puzzel in De Oud-Rotterdammer blijkt voor zeer veel lezers een favoriet onderdeel in de
krant. Uit de vele reacties komt duidelijk naar voren hoe diep de liefde voor onze stad zit.
Tientallen lezers bevestigen op hun inzending hoezeer ze het eens zijn met de slagzinnen, die
bijna altijd de loftrompet steken op de Maasstad. Dat was ook weer het geval bij de puzzel in
de krant van 31 oktober, waarvan de uitkomst luidde; Een sieraad langs Rotte en Maas. Bijna
iedereen vond de juiste oplossing en dus hebben we uit de goede inzendingen weer tien winnaars geloot. De CD Café Rotterdam gaat ditmaal naar:
E. Euser-Dorreman, H.I.Ambacht
P. Schnitker, Rotterdam
Paul v.d. Boom, Hoogvliet
Coby Bot, Maasland
C.G. van der Laan, Capelle aan den IJssel

W.L.M. Tolenaar, Westervoort
T. Schaddelee, Zwijndrecht
A. de Grauw, Vlaardingen
J. Langstraat, Hoogvliet
H. Keller-Hulleman, Maassluis

Horizontaal
1. vervuld van een krachtig en volhardend streven om een doel te bereiken; 7. circusartiest; 13. voertuig; 14. marktstalletje; 16. schimmelachtige reuk (smaak); 17. plaats
vanwaar men begint te slaan bij het golfspel; 20. paling; 21. soort gereedschap; 23.
tennisterm; 24. part (schijf); 26. fijngevoelig (broos); 28. hertensoort; 29. deel van voet;
31. middelbare leeftijd (afk.); 33. laus deo (afk.); 34. jong dier; 35. belemmering; 37.
vrucht van de wijnstok; 40. nagerecht; 41. jongensnaam; 43. ernstig; 45. horizon; 46.
kade (oever); 47. boksterm (afk.); 48. beknopt; 50. rijksoverheid (afk.); 52. zaterdag
(afk.); 53. hemellichaam; 55. voortgezette opleiding (afk.); 56. reiswagen voor het
vervoer van passagiers en post; 57. karaat (afk.); 58. Europeaan; 60. boomsoort; 61.
rivier in Friesland; 62. alkachtige zwemvogel; 64. erbium (scheik. afk.); 65. voorzetsel;
67. familielid; 69. opstootje; 71. muzieknoot; 72. vruchtennat; 73. plaats in NoordBrabant; 75. deel van week; 77. tijdvak van twaalf maanden; 79. vlaktemaat (afk.); 80.
regia majestas (afk.); 82. binnenwater van enige omvang; 84. anti-revolutionaire partij
(afk.); 85. deel van servies; 87. vloeibare spijs; 89. watering; 90. plaats in Drente; 92.
loot (stek); 94. langs de zee gelegen strook zand; 96. Europeaan; 97. lengtemaat; 99.
meisjesnaam; 100. telwoord; 101. speels worstelen (stoeien).
Verticaal
1. band- of koordvormig stuk gummi; 2. kraai-achtige vogel; 3. loopvogel; 4. gewicht;
5. maanstand (afk.); 6. verpakking voor flessen; 7. mestvocht; 8. lengtemaat (afk.); 9.
rivier in Duitsland; 10. het neervallen van regen; 11. eerste trap waarmee het voetbalspel begint; 12. communicatiemiddel; 15. rivier in Noord-Brabant; 18. sprookjesfiguur;
19. lijm (plak); 21. slaapplaats; 22. Engels bier; 25. oud (Engels); 27. telwoord; 30.
luizenei; 32. woonvertrek; 34. rustig; 36. titel (afk.); 38. godsdienst (afk.); 39. in memoriam (afk.); 40. familielid; 42. plaats in Engeland; 44. kleur van de hoop; 46. de meest
algemene over de gehele aarde verbreide vloeistof; 47. mannelijk dier; 49. cilinder; 51.
plaats in Noord-Brabant; 52. oceaan; 54. algemene kiosk onderneming (afk.); 58. de
jongste zoon in een gezin; 59. genoeg gekookt; 62. vochtig aanvoelend en enigszins
plakkend; 63. niet méér verlangend (voldaan); 66. Amsterdams peil (afk.); 67. ondernemingsraad (afk.); 68. jongensnaam; 70. en dergelijke (afk.); 72. smeuïg (vol sap); 73.
tapkast (buffet); 74. grote bontgekleurde papegaai; 76. het gezicht; 78. vlaktemaat; 79.
dierenverblijf; 81. bekend bruin-grijs vogeltje; 83. lidwoord; 85. plaats in Zwitserland;
86. mengsel van melk en meel; 87. hemellichaam; 88. halmen van gedorst koren; 91.
soort wortel; 93. deel van bijbel (afk.); 95. mollengang; 97. muzieknoot; 98. rondhout.
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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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Speciaal voor de lezers van

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.

Humanitas bouwt voor u!

De levensloopbestendige woningen van Humanitas zijn nog
steeds een groot succes! De belangstelling overtreft verre het
aantal beschikbare appartementen. Momenteel zijn er al 14 van
dergelijke complexen in Rotterdam gerealiseerd. Humanitas probeert, in samenwerking met Woningstichting PWS Rotterdam
en andere mogelijke samenwerkingspartners, zo veel mogelijk
nieuwe woningen te bouwen om aan de grote vraag te voldoen.
Op deze pagina dit keer een overzicht van de stand van zaken.
Het gaat om projecten in diverse stadia: sommige alleen nog in
de hoofden van de plannenmakers, sommige al op de tekentafel
Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Humanien andere al letterlijk in de steigers. Voor meer informatie over alle
tas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants, de fysiothehuurwoningen: PWS Team Humanitas 010 - 750 67 00.
rapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, de wandschilderingen of heeft u een andere vraag of misschien een tip?
Het Bergse Park
Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.
Voor dit project in Hillegersberg is de fundering inmiddels gestort.
Nesselande
Dit initiatief van Fortis bestaat uit drie levensloopbestendige apOp dit moment wordt druk gebouwd aan het in samenwerking
partementcommet PWS ontwikkelde project De Kristal. Het gebouw telt 185
plexen, waarvan
levensloopbestendige huurappartementen en ligt dicht bij het
Humanitas er één
metrostation en
heeft
gekocht.
het winkelcentrum
Het ligt pal naast
langs de boulevard
Humanitas-Akrobij de Zevenhuipolis. Het gaat om
zer Plas. Er komen
zowel huur- als
wijkvoorzieningen
koopwoningen.
als
bibliotheek,
Alle
bewoners
gezondheidscenkunnen via een
trum, apotheek en service-arrangement gebruik maken van de voorzieningen in Huhet buurtwerk met manitas-Akropolis, zoals het restaurant en de supermarkt. De oplede bewonersorga- vering verwachten we eind 2007.
nisatie. En natuurlijk een Humanitas De Veranda in IJsselmonde
seniorenrestaurant. De Kristal wordt na de zomer van 2007 in Hier moeten nog twee
complexen worden gegebruik genomen.
bouwd. Samen met PWS
onderzoeken wij of dit
Zuiderparkproject
Naast het Ikaziaziekenhuis bij het winkelcentrum Zuidplein wor- initiatief van de ontwikden, samen metLMC, Zadkine en PWS, plannen ontwikkeld op kelaar kan worden overde plaats van een school genomen. Het pensivan LMC. Het gaat om oenfonds van de HAL is
herontwikkeling, waar- hierbij betrokken, ombij leren, werken, wo- dat onder hun gepensinen en recreëren in oneerden veel belangéén gebouw worden stelling bestaat om
samengebracht.
Het langs de Maas in een levensloopbestendige woning van Humanitas
hele gebouw wordt le- te wonen. Om het leefmilieu aan de Veranda te verbeteren, wil Huvensloopbestendig. Wij manitas wijkvoorzieningen en een restaurant in het plan opnemen.
schatten dat er ca. 250 appartementen komen en groepswonin- Zekerheid over de realisering van dit plan is er momenteel niet.
gen voor mensen die verpleging behoeven. Er komen diverse
wijkvoorzieningen, waar leerlingen een stageplaats kunnen vin- Bergsingel/Gordelweg
den. Wanneer met de bouw wordt begonnen is thans nog niet te Op de hoek Bergsingel/Gordelweg wordt in samenwerking met
voorzien.
PWS en Dura Vermeer een complex met levensloopbestendige
appartementen en ‘stadvilla’s’ gebouwd. De bouw
Vervanging verzorgingshuis Bertus Bliek
is al in een vergevorderd
Het verzorgingshuis Bertus Bliek in Hoek van Holland en de kleine
stadium. De oplevering is
woningen aan het Brinkplein worden afgebroken en vervangen
begin 2007. Het gaat hier
door een nieuw levensloopbestendig gebouw. In samenwervooral om koopwoningen,
king met PWS,
waarvan het merendeel is
bouwvereniging
verkocht, en 35 huurapparHoek van Holtementen. Op de begane
land en de deelgrond komt o.a. een gezondheidscentrum met een apotheek.
gemeente is een
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.

plan ontwikkeld
voor starterswoningen, levensloopbestendige
appartementen,
groepswonen voor ouderen die verpleging behoeven en ruimten
voor wijkvoorzieningen. Het gaat hier om huur- en koopwoningen. Naar verwachting wordt eind 2007 met de bouw gestart.

Overschie
Al vele jaren wordt Humanitas door ouderen uit Overschie gevraagd om daar levensloopbestendige woningen te bouwen. Alweer enige tijd geleden zijn met de gemeente (OBR) gesprekken
gevoerd over de Burgemeester de Josselin de Jonglaan. Of voor dit
braakliggende terrein samen met Van Omme en De Groot een plan
gemaakt zal worden, hangt af van geldende milieuwetgeving.

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

Capelle aan den IJssel
Deze gemeente heeft Humanitas gevraagd om levensloopbestendige woningen te
bouwen. Gezamenlijk wordt
naar een geschikte locatie gezocht, wat overigens niet erg
wil vlotten. Omdat veel Capellenaren bij Humanitas blijven informeren naar huur- en
koopmogelijkheden, zoeken
wij in overleg met de gemeente nog steeds intensief naar
een goede plek voor de korte
of middellange termijn. Helaas
nog even afwachten dus.

Essenburgsingel
Humanitas voert al enige tijd
overleg met NS Vastgoed, de
eigenaar van de strook langs
de Essenburgsingel, en de
deelgemeente over het bouwen van levensloopbestendige woningen voor de huidige
wijkbewoners. Een eerste studie geeft aan dat hier ca. 300
woningen gebouwd kunnen
worden. Of dit initiatief voor
multicultureel wonen er ook
metterdaad komt, is thans nog
niet te zeggen.

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

