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Door melkboer Houtbraken
toch een mooi Kerstfeest
Als kind van acht was ik in 1954
knechtje van melkboer Cor Houtbraken. Opstaan om zes uur en na
vier boterhammen rende ik door
de vrieskou naar zijn pakhuis in de
Steinwegstraat in de Afrikaanderwijk.
Een trui had ik niet, mijn jasje was
dun en mijn broek bijna doorgesleten.
In de linkerschoen zat een gat. Om
de straat niet te voelen, had ik van
een margarinedoos een binnenzooltje
geknipt.
Van het sjouwen van de ijzeren kratten werd ik
een beetje warm. Rijdend naar de eerste klant
kreeg de vrieskou vat op me en drongen zich
visioenen op van dikke dekens en warme soep.
Mijn handen zagen blauw van de kou.
Cor gaf me zijn polsmoffen, maar die hielpen
niks. Door mijn bibberen kletterden twee ﬂessen
op straat. De melk bevroor gelijk. Eindelijk was
het half negen en kon ik naar mijn warme St.Franciscusschool.
Nauwelijks in de klas verloor ik het van de
slaap. Meester Van Lieshout schudde me wakker en zei dat ik maar beter kon stoppen bij de
melkboer. Na school rende ik naar huis voor drie
boterhammen en daarna weer naar Cor. Omdat
het woensdagmiddag was, hoefde ik niet naar
school. Onderweg bewonderde ik in de huizen
de kerstbomen, volgehangen met kleurrijke ballen, engelenhaar en witte kaarsen. Wat waren die
mensen rijk!
Een rondje Beijerlandselaan
Het jaar daarvoor stond thuis geen kerstboom.
Moeder had er geen geld voor. Cor Houtbraken
schoof me toen een extraatje toe. Misschien nu
weer. Daar koop ik dan een kerstboom van, als
die er thuis nog niet staat, nam ik me voor.
Nog even de wagen lossen en zeven melkbussen
boenen en dan kon ik weg. In mijn haast morste
ik water over mijn broek. Naar huis wilde ik
nog niet en daarom liep ik, ondanks de natte
broek, naar de prachtig versierde en verlichte
Beijerlandselaan met etalages vol cadeaus. Bij
de speelgoedzaak van Van Reeuwijk op de hoek
van Hilledijk en Slaghekstraat hield ik halt en
droomde ik een tikje weg. Heftig getingel van
tramlijn 9 deed me ontwaken. Zonder op het
verkeer te letten was ik overgestoken naar de
volgende speelgoedetalage, die van Magazijn
De Hal. Hoewel ik het steeds kouder kreeg,
besloot ik toch tot een rondje Beijerlandselaan.

- De Beijerlandselaan feeëriek verlicht in de jaren zeventig. Het was elke keer een prachtig gezicht waar duizenden kopers op af kwamen.
Foto collectie Rein Wolters -

Mijn wandeling ging langs magazijn Rio en
natuurlijk de WBR-ﬁetsenwinkel van Kees en
Willem Buitendijk, de sigarenwinkel annex
het hulppostkantoor van Vloemans, de winkel
in ijzerwaren van Anton Keller en Johan’s
Taria van eigenaar Jan de Rath. Van het
dubbeltje fooi van een klant, trok ik een rol
drop uit de gevelbrede automaat van ijssalon
Broadway van Theo en Alida Ekelmans.
Uiteraard neusde ik ook in fotovitrines van

ﬁlmtheater Colosseum. Bij H.H. de Klerk &
Zn pauzeerde ik in de heerlijk warme entree.
Na verkennen van de ruime etalage van de
Vespa-scooterzaak van Van Gorp besloot ik
naar huis te gaan.
Toch een boom
Op kerstzaterdag hoefde ik ‘s ochtends niet
naar school. Tot ‘s avonds acht uur waren
Cor Houtbraken en ik in touw. Cor gaf me

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

naast vier papieren guldens, die ik altijd
kreeg, een briefje van een rijksdaalder extra
en ook nog ﬂessen vanille- en chocoladevla
en een kwart liter slagroom. Wat een goeie
man! Op de bagagedrager van zijn ﬁets reed
hij me naar huis. Moeder was verrukt over
de zuivelproducten. Vader was er niet en dat
vond ik niet erg. Wel dat in de hoek van de
kamer geen kerstboom pronkte. Moeder had
nog zo beloofd er eentje te kopen. Hoewel het
al bijna negen uur was, ging ik de vrieskou
weer in naar het pleintje Hillevliet-Slaghekstraat. Daar smeet bloemenboer Jaap Verheul
overgebleven kerstbomen op een stapel. Ik
zei er eentje te willen kopen en jokte dat ik
maar twee kwartjes had.
Even later zeulde ik de boom thuis de trap op.
Moeder lachte. Samen versierden we de spar
met de schaarse ballen, de gebarsten piek en
twee sierkettingen met hier en daar een kapotte kraal. Drie kaarsen verankerde ik op een
schoteltje, waaruit stukjes glazuur ontbraken.
De kerstboom pronkte en we konden met
brandende kaarsjes Kerstmis vieren.
- De kersboom versieren
in de jaren vijftig van de
vorige eeuw.
Foto collectie
Rein Wolters -

VRIJDAG 15 DECEMBER OM 17.00 UUR IN CAFÉ ARI,
NIEUWE BINNENWEG 142a :
Het vertrouwen van vijf generaties
Tel. 010 - 447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl
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FEESTMAAND

Gespecialiseerd in:
Hoogglans,
Bijzondere effecten
Spuiters van Piano’s
Vleugels en Meubelen
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Kleuradviezen
Tel. (010) 4420285
Fax (010) 4424954
www.kp-spuiterijen.nl

Hoofdweg Zuid 174 (sector F)
2908 LC Capelle aan den IJssel

!!NIEUW!!

Lunchroom ‘Negresco’
Ingang Woonmall Alexandrium III, Rotterdam

Weer bijten, lachen en genieten!

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

Specialist in Italiaanse en Franse belegde broodjes.

Tel:010-2205599
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Ambachtsplein 42
W.C. Zevenkamp
3068 GV Rotterdam
Tel.: 010 – 456 03 12
Fax: 010 – 456 51 70
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http: www.zevenkamp.net

multishop

®

Je regelt ‘t op het

Voor al uw: Tabak, lectuur, wenskaarten
en staatsloterij / lotto

Kleiweg 147
3051 GN Rotterdam
Winkel :
Postkantoor:

010 2 850 850
010 4 189 723

Openingstijden winkel:

Ma t/m Vr.
8.30 u tot 18.00 u
Za. 8.30 u tot 17.00 u

010 2 850 730
www.bruna.nl

Elk gesprek luid en duidelijk,
met telefoons van Clarity
10% speciale
introductiekorting!

Wensen u
prettige kerstdagen

tegen inlevering van deze advertentie

Openingstijden Postkantoor: Ma t/m Do.
8.30 u tot 17.00 u
Vr. 8.30 tot 18.00 u
Za 8.30 u tot 14.00 u
Algemene fax :
Internet :

TABAC& IFTS

SNURKT U?

Multishop
Winkelcentrum De Esch, Rijnwaterstraat 43
3063 HC Rotterdam, Tel: 010 – 212 25 92

Clarity producten zijn speciaal ontworpen om mensen met
een gehoor probleem - of mensen die gewoon een luider en
duidelijker ontvangst willen - in staat te stellen een telefoon te
gebruiken.
Door de, gepatenteerde Clarity-technologie, helpen ze jong en
oud gemakkelijk en effectief communiceren.
Alle Clarity producten zijn medische apparaten klasse 1.

Diverse dealers rond Rotterdam

VRAAG HET GRATIS MICROCAR MAGAZINE AAN
Bel zonder kosten:

0800 - 024 20 24

Clarity EXL-30 (tafelmodel)
De EXL-30 heeft een tot 30dB extra
geluidsversterking en een instelbaar
volume & toonregeling
Tevens beschikt de EXL-30 over zichtbare
en hoorbare beltonen, audioaansluiting
voor externe apparaten, 12 geheugentoetsen en een wachtstand.
Uitsluitend verkrijgbaar bij:
t for telecom Capelle aan de IJssel - winkelcentrum Koperwiek - tel. 010-2849675
t for telecom Krimpen aan de IJssel - winkelcentrum Crimpenhof - tel. 0180-590625
t for telecom Ridderkerk - winkelcentrum St. Jorishof - tel. 0180-436163
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Onderzeeboten in Waalhaven
Rotterdam had in de Waalhaven van 1940 tot 1961 een
onderzeebootbasis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
was deze in gebruik bij de Duitse bezetters, daarna
geallieerden en ten slotte de Koninklijke Marine. De
basis was aan de rand van Charlois, aan de Waalhaven
OZ, ter hoogte van pier 2. Het bastion van metersdikke
betonmuren was gebouwd in opdracht van de Duitsers.
Die werd versterkt nadat ze op 10 mei 1940 Nederland,
onder meer via vliegveld Waalhaven, waren binnengevallen en Nederland vijf jaar bezet hebben gehouden.
Op 17 april 1953 arriveerde Hr. Ms.
Walrus, onderzeeboot in bruikleen
van de Amerikaanse marine, bij de
Onderzeedienst Waalhaven. Prins
Bernhard was daar getuige van in zijn
functie van inspecteur-generaal van
de Koninklijke Marine. Op 11 mei
van dat jaar kwam de onderzeeboot
Hr. Ms. Zeeleeuw als tweede naar de
Waalhaven.
Bij het 50-jarig bestaan van de On-

derzeedienst der Koninklijke Marine
werden op 31 mei 1957 kransen gelegd bij het monument bij de basis aan
de Waalhaven. Op dit monument, dat
is meegenomen naar Den Helder, zijn
de namen van verloren schepen en de
daarbij gesneuvelden gebeiteld.
Maandagmiddag 4 september 1961
hield Rotterdam op een marinestad te
zijn. Op dat moment voer de Walrus
weg voor een oefentocht van twee

- Het marinepersoneel woonde en werkte op kamp Waalhaven in stenen barakken
en nissenhutten. Foto collectie Rein Wolters -

- De onderzeeboten Walrus en Zwaardvis in 1957 in de Waalhaven met op de achtergrond Pier 3. Foto collectie uitgeverij Aprilis -

weken, die eindigde in Den Helder
bij de nieuwe onderzeebootbasis. Tal
van middenstanders en caféhouders
van Charlois, en zeker die aan de kop
van de Wolphaertsbocht, Zuidhoek,
Katendrechtse Lagedijk en Boergoensestraat betreurden de verhuizing van
de marine en de schepen. Hun vertrek
gaf een behoorlijke daling aan de
inkomsten.
Symbolisch geschenk
De commandant van de onderzeedienst, kapitein ter zee J.L. Drencher,

CCtje Curaçao

c foto burosolo.nl

Curaçao
‘k heb jou
zo menigmaal bekeken,
maar al jouw loze streken
die stane mij niet aan,
maar al jouw loze streken
die stane mij niet aan,
daarom ga ik vertrekken waar ik kom vandaan…

Cox Column

Waar bovenstaand liedje vandaan
komt, en waar het op slaat, dat weet
ik niet. Ergens heb ik ooit gelezen dat
het gezongen werd door Nederlandse
mariniers die iets te vrij met de
plaatselijke vrouwtjes waren omgesprongen en een “tikker” hadden
opgelopen, in lang vervlogen tijden
uiteraard, maar zeker ben ik daar
niet van.
Ik was de afgelopen weken op het
eiland en ik kom er altijd graag.
Het reizen, ik moet het u bekennen,
begint mij overigens wel zwaar te
vallen. Negen uur in een vliegtuig,
je komt er gebroken uit. En ditmaal
had ik niet de mazzel, die ik wel
eens heb met de onvolprezen
KLM, dat ik werd “upgegreed”,
hoe schrijf je dat eigenlijk, naar
de businessclass. Ik durf er ook

niet altijd naar te vragen, ik vind dat
zo aanstellerig staan. Vorig jaar op
Bonaire ontmoette ik een stewardess
en toen was de terugtocht voor de
bakker en eens was ik met een vriend
in New York en toen we het vliegtuig
betraden zei ik tegen de purser: “Juffrouw, nou ben ik voor het eerst met
mijn vaste vriend op reis, en het zou
hem zo tegenvallen als ie economy
moest zitten”, en daar zag zij wel de
humor van in en toen kwam het ook
goed. “Business” zit je zo lekker,
glaasje champagne er bij, en zelfs het
eten is te knagen, dan is het allemaal
wel te doen. U zult zeggen, “Nou,
dan betaal je er toch gewoon voor”,
en daar heeft u gelijk in. Maar het
prijsverschil is zo belachelijk, ik
ben in karige omstandigheden groot
gebracht, ik kan mezelf er nooit toe

maakte van het vertrek van de Walrus
geen ofﬁciële plechtigheid. Wel gaf hij
de commandant van de onderzeeboot,
luitenant ter zee K.H.L. Gerritse, een
afscheidsgeschenk mee. Dat was een
brok beton van de enorme bunker,
waarin de onderzeedienst gehuisvest
was geweest. Het was een symbolisch
geschenk, dat enkele minuten eerder
van de bunker was losgeslagen. Het
was ook het startsein voor de afbraak
van het kolossaal dikke bouwwerk.
Op 4 januari 1962 besloot het
gemeentebestuur tot aankoop van het

brengen. Maar ik begin er wel heel
erg naar te neigen. Die met de paplepel ingegoten zuinigheid, het moet er
maar eens uit. Met Kees van Kooten
moet ik zeggen: “Ik heb nog twee
honden te gaan”, wat heeft het voor
zin al dat geld op te potten, kijken of
ik het de volgende keer over mijn hart
kan krijgen.
In Curaçao, ik heb er al eens over
geschreven, maken ze je het niet
gemakkelijk. Wij kunnen criminele
Antillianen hier niet het land uitzetten, want “ze hebben een Nederlands
paspoort.” So far so good, maar ik
heb ook een Nederlands paspoort,
en als ik Curaçao op wil, en niet om
crimineel te worden, maar om er
een paar duizend dollar uit te geven,
moet ik een ﬂink formaat formulier
invullen, met allerhande impertinente vragen, die voor het (on)gemak
zijn gesteld in het Engels en in het
Spaans! En dan moet je, met alle
andere “Makamba’s” bij de douane in een lange rij gaan staan voor
“Niet-ingezetenen”. Dat is een soort
pesterij, die er mee heeft te maken
dat hun bet-overgrootouders slaaf
zijn geweest. Ik weet het en neem me
altijd voor me er niet aan te ergeren,
je bent tenslotte op vakantie. Ik zat
in een hotel, midden in Willemstad,

voormalige marinecomplex en het
te bestemmen voor huisvesting van
buitenlandse arbeiders. Het eerste contingent Spaanse arbeiders arriveerde
2 februari 1962. Zij werden te werk
gesteld bij bouwbedrijven.
Deze gegevens kwamen boven bij
het lezen van het recent bij uitgeverij
Aprilis te Zaltbommel verschenen
boek ‘Klaar voor onderwater – Honderd jaar Nederlandse onderzeeboten’.
Het is een fraai boek met unieke
foto’s.

Kura Hulanda geheten, waar een
Nederlander, Jacob Gelt Dekker
geheten, van een gehele bouwvallige wijk een prachtig Antilliaans
dorp heeft weten te maken, dat is een
groot gedeelte van Otrabanda, waar
het fantastisch toeven is. Genoemde
Nederlander heeft echter een paar
(ware) onaardige dingen over de
Curacaowenaar gezegd, en is daar nu
persona non grata. Als u het begrijpt,
mag u het mij komen uitleggen. Het
eiland is beeldschoon, en als je maar
positief blijft en grappen tegen ze
blijft maken, ontdooien de mensen
en komt op die prachtige gezichten
een blikkerende glimlach. En als
je dan nog bij het afscheid zegt:
“Nunca mi por lubida bo” heb je
het pleit helemaal gewonnen. Al dat
oude zeer, het is in onze ogen belachelijk, maar als je het er voor over
hebt, waan je je in het paradijs.
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TANTE POST(BUS)
Succes
In de krant van 3 oktober stond mijn
oproepje voor Aad Braber. Ik was al heel
lang op zoek naar hem, maar kon hem, ook
via de bevolkingsregisters, niet vinden. Na
publicatie in uw krant ontving ik, tot mijn
blijde verbazing, ineens vijf reacties. Twee
Aad Brabers met een ander geboortejaar
hadden niets met ‘mijn’ Aad Braber te
maken, maar drie reacties waren positief
en verwezen mij naar de Aad Braber die ik
zocht. Met dit succes was ik erg blij en het
bewijst hoeveel mensen uw krant lezen.
Henny Panke
Schiedamsedijk 76b, 3011 EL Rotterdam
--------------------------------------------------Vuurwerkramp
Het stukje over de vuurwerkramp in het
Spionnetje riep pijnlijke herinneringen op.
Die 16de augustus 1945, ik was elf jaar,
ging ik met mijn nicht en een buurjongen
naar de Parkkade. We gingen vroeg, want
we wilden natuurlijk met de neus vooraan
staan.
Er was op de Parkheuvel nog genoeg
plaats en ik zat heerlijk met mijn benen
over de rand. En ja, eerst was het mooi en
inderdaad waren de oehs en aahs niet van
de lucht. Toen kwam de klap. Je besefte
eerst nog niet dat er wat mis was gegaan.
Want eerst gingen er nog een paar pijlen
omhoog, maar in èèn keer vlogen ze horizontaal alle kanten uit. Ik kreeg stukken
vuurwerk tegen mijn benen aan en weet
nog dat het heel pijnlijk was. De littekens
zijn nog te zien.
Mijn nicht en de buurjongen trokken mij
omhoog en we probeerden zo snel mogelijk weg te komen. Maar dat viel niet
mee, want iedereen wilde weg. Eindelijk
lukte het ons.

Nadat mijn benen behandeld waren, het
viel nog mee, gingen we naar huis, waar
ik op mijn donder kreeg van mijn moeder,
omdat ik te laat thuis was. Maar toen ze
mijn benen zag en ik het verhaal vertelde,
was het wel goed.
Later hoorde ik van een neef van mij,
die beneden op de Parkkade had gestaan,
dat hij zich net bukte om een losse veter
van z’n schoen vast te maken, toen er een
brandende pijl over hem heen schoot en
een vrouw trof die achter hem stond. Hij
wist het niet zeker, maar hij dacht dat ze
dood was.
Sinds die tijd, ben ik nooit meer naar een
vuurwerk geweest en ik ben er nog altijd
een beetje bang voor. Maar hartelijk dank
voor het stukje, want het is toch wel een
herinnering uit mijn jeugd.
Janny Zijdemans
Almelo
--------------------------------------------------Spuit 55,
De foto van de Vrijwillige Brandweer op
Spuit 55 in het Witte Dorp heeft jarenlang
in onze woonkamer gehangen. Mijn vader,
Piet Wolda, was namelijk ook vrijwilliger.
Hij is het kleinste mannetje links, met snor.
Alle namen die Stoffel Hooghuis noemt,
zijn klasgenoten van mij geweest. Ik
herinner mij nog een brand bij chocoladefabriek De Heer. Ouwe Piet kwam van de
brand thuis met een paar kilo gesmolten
chocola, waar wij als kind maandenlang
van gesmuld hebben.
Wij waren arm, maar hadden een prachtige
jeugd. Ook mijn schooltijd in de Barkasstraat was prettig. Meester Mispel (viool)
en meester Preger (mandoline) begeleidden ons bij zang. Voor hoofdonderwijzer
Vos hadden wij veel ontzag.
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Waar zijn al deze vrienden van Toneelvereniging Ons Doornroosje onder leiding
van Jo Pas, de bakker?
Bertus Wolda, Dijkstraat 28,
3231 CB Brielle, 0181-414394
---------------------------------------------------Spijtbetuiging,
Graag zou ik mijn welgemeende excuus
willen aanbieden aan de dame van Jamin,
die rond 1965 ijsverkoopster was achter
het speciale ijsloket, dat gevestigd was in
de Grote Visserijstraat, aansluitend aan het
ﬁliaal van de Schiedamseweg.
Wat was het geval :
Wij (mijn broer en ik) verfden centen met
zilververf om deze te verzilveren tegen
tweemaal dubbeldik puur en vervolgens
kregen we nog een stuiver terug ook.
Ik snap nog niet dat ze er nooit achter zijn
gekomen. Gelukkig zijn deze oplichtingspraktijken verjaard, en is het daarbij
gebleven.
Ed de Callafon
---------------------------------------------------Geachte redactie,
Naar mijn mening is de Sint-foto op de
voorpagina van DOR-24 met de twee
kamelen op de Bentincklaan genomen
en niet op de Oostmaaslaan! De villa op
de achtergrond is in 1938 gebouwd door
architect Van de Broek en staat bekend als
huize Van Gestel. Van oud-Blijdorpers heb
ik gehoord dat de villa in die tijd (1945)
‘’de locomotief’’ werd genoemd.
Verder vermoed ik dat de schrijver van de
brief over het buizenlandje, Jac. de Waard,
op Hugo Molenaarstraat 47b woonde. Mijn
grootouders gingen in 1939 op nummer
47c wonen, waar ik in 1954 geboren ben.
Ik neem aan dat het een broer van de heer
De Waard was, die de eigenaar was van

een groene oude Skoda, waar ik vanaf ons
dak nog schade aan heb toegebracht... In
de kersttijd van 1968 was er bij de buren
van 47a brand, een kind kwam om. Andere
buren uit mijn tijd waren Van Gulden,
Mouwen, Eldik, Broere en Wordemann?
Ook hadden we regelmatig rond 1960 een
Rols Royce voor de deur van een kamerbewoner die particulier chauffeerde...
Ik zou graag in contact komen met de heer
De Waard, die naar ik nu herinner in hun
tuin een duiventil hadden. Mijn vader was
Aad van der Meer en zijn zus is Francien,
nu 75 jaar jong!
Ronald van der Meer, Bentincklaan 55d
3039 KJ Rotterdam
vandermeer-55d@orange.nl
--------------------------------------------------Zakkendrager
Op het vroegere gebouw van ‘Pakhuismeester’, aan de Rijnhaven op de
Hillelaan/ hoek Brede Hilledijk, zat een
gevelsteen met een beeld van een zakkendrager.
Eronder stond het gedicht:
“Wat zinloos werd vernield
door ´t laffe krijgsgeweld.
Is tot dee´z laatste steen.
Met godes eer hersteld”
In de oorlog hebben de moffen de
kademuren en hijskranen in deze haven
opgeblazen, waardoor prachtige strandjes
ontstonden. Hier heb ik als 10-jarige
zwemmen geleerd. Na de oorlog is alles
weer opgebouwd, met als sluitstuk deze
gevelsteen. Het pakhuis is weer gesloopt,
maar mijn vraag is: “Waar is het bewuste
beeld gebleven?”
J.v.d.Merwe
vdmerwe@12move.nl

Ik heb van 1935 tot 1960 in de Gerrit Jan
Mulderstraat gewoond, van mijn derde tot
mijn dertigste. Wij woonden op nummer
48, boven de ijswinkel, op de hoek van
de Davidstraat. Toen ik er kwam wonen,
was de ijswinkel nog een schoenreparatiebedrijfje van Carlier. Op de andere hoek
was een bakkertje, later kwam Ridderhof
erin. In zijn winkel kwam toen kapper
Dresscher, die was weggebombardeerd op
de Schiedamsedijk. De andere hoek, waar
Blazer in zat, was verhuurd aan bewoners,
die het pand in de hongerwinter geheel
gesloopt en opgestookt hebben, zodat er
geen balk meer in zat. Op de vierde hoek
was nóg een schoenmaker.
Ik speelde in de Davidstraat met Frans en
Leo Vogel, Cor de Weerd, Jan van Wijngaarden, Piet Schilperoort, Dries Berkel,
Jan Radder, Arie en Herman Scholte, de
broertjes Michels, Jan Lindeman met zijn
gitaar en nog zoveel anderen. Ik kan ze
allemaal nog opnoemen.
De winkels, vanaf de Van Heusdenstraat
tot aan de Vierambachtstraat. De RMI
naast ons en Van der Waal, waar voordien
melkhandel Van Esch zat.
Nadat ik het artikel over de Gerrit Jan
Mulderstraat gelezen had, kon ik ’s avonds
niet slapen. Ik zag het allemaal weer voor
mij. Mijn moeder heeft er tot haar dood in
1972 gewoond.
Het was toendertijd een gezellige, leuke
buurt waar iedereen iedereen kende.
Mocht er iemand zijn die mij hierover
wil spreken, kunnen ze contact met mij
opnemen.
D.B.A. Slik
Hitland 10, P-vak 147
2911 BR Nieuwerkerk a/d IJssel
0180-319493

Klikgebit, dé oplossing voor een loszittende prothese
- Volledige vergoeding via basis en aanvullende verzekering
- Kunstgebit op implantaten (KLIKGEBIT)
- Nieuwe prothese op maat gemaakt
- Reparaties en aanpassingen aan bestaande prothese
Vrijblijvend advies
Zevenkampsering 331
3068 HG Rotterdam Zevenkamp
Telefoon 010-4568242
Nabij Ambachtsplein / metrostation Ambachtsland / Bus 37 voor de deur

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

Knip uit !!!

Vanaf

Kinderen w./kn. tot 12 jaar
Heren w./kn.
Dames w./kn.
Gratis wasbeurt
Wassen & Föhnen / watergolven
Wassen, knippen & Föhnen / Watergolven
Permanenten inclusief
Verven / kleurspoeling
Uitgroei verven

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
12,00
15,00
00,00
15,00
28,00
45,00
25,00
20,00

Bellen voor een afspraak kan tijdens openingstijden op:
maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur tot 17.30 uur. Alle
behandelingen zijn incl. verzorgende producten, van Keune

Tara’s Kapsalon
Dennekruid 59, Rotterdam-Ommoord, Tel: 010 – 220 15 38
Mob: 06 – 470 365 88, E-mail: taraskapsalon@hotmail.com
i-net: www.taraskapsalon.nl, kvk : 24 395170
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 27”
Slechts een enkele inzender
zocht het bij deze raadfoto
‘aan de andere kant van de
stad’. Bijna iedereen herkende wel de Korte Hoogstraat,
gezien vanaf de Blaak. Buiten
het nu verdwenen pand van
Gerzon en de komst van enkele gigantische bankgebouwen, is er sinds 1960 weinig
aan dit stukje Rotterdam
veranderd.
Hoewel? Zo’n bankgigant zet
wel even z’n stempel neer.
Keimpe Hazewindus (als hier geen
plaatsnaam staat, wordt Rotterdam
bedoeld): “We kijken hier, omstreeks
1960, de Korte Hoogstraat in en
zien een z.g ,,voetbaltramstel” het
Bulgersteyn indraaien om daar
te halteren. Het lijnnummer 20
achterop de bijwagen heeft dan ook
niets van doen met onze huidige lijn
20. Het tramstel heeft voetbalsupporters van het Feijenoordstadion
aan boord die zo dadelijk zullen
uitstappen. Gewoonlijk werd deze
dienst niet met een lijnnummer
aangeduid, maar werd z.g. ‘blanco’
geﬁlmd . Het lijnnummer 20 was
zuiver administratief. Wellicht was
er een ijverige conducteur op de bijwagen of heeft een passagier hierin
de hand gehad? De slinger voor het
bedienen van de ﬁlmrol zat binnen
ieders handbereik! Als bestemming
werd ‘Coolsingel’ geﬁlmd . De
eindpuntlus waar deze tram gebruik
van maakt heeft tot 1953 gediend
als eindlus voor de toenmalige lijn 8
naar Schiedam en werd daarna, nog
tot ver in de jaren ‘60, gebruikt voor
deze voetbaltrams. Overigens reed
maar een deel van het extra voetbalvervoer naar dit eindpunt: de meeste
trams reden door naar het Centraal
Station. Veel van de bebouwing op
deze opname bestaat thans ook nog,
maar het is moeilijk voor te stellen
dat hier eens trams reden!”
Joke Lambermon: “Ik weet niet hoe
die straat heet, maar de tram ging
vanaf de Blaak rechts voorlangs
bij Gerzon en linksaf zo naar de
Coolsingel. Ik weet er niet veel meer
van, want het was maar een kleine
periode dat ik dat heb meegemaakt.”
Koos Mout (Zoetermeer): “De
oplossing is volgens mij de Korte
Hoogstraat, toen het nog geen wandelgebied was. Achteraan zie je het
gebouw van V & D (Uw Warenhuis!) en daar tegenover Peek &
Cloppenburg (P&C), beide met een
kant van hun zaken aan de Hoog-

TOEN
straat. Bekende namen van zaken die
in de Korte Hoogstraat zaten/zitten:
Hema, Gebr .Coster, Huisman en
Damen.”
R.J. van Veen: “Volgens mij is dit
de Korte Hoogstraat, ter hoogte
van waar vroeger het modehuis van
Gerzon stond (rechts), links is niet te
zien het Schielandhuis.”
Nelly en Jan van Drongelen (Almelo): “Nog maar tien dagen lid
van de 50ers en nu al verslaafd aan
DOR. Mijn vrouw en ik zijn in 1931
in Rotterdam geboren; zij in het
oude westen en ik op het Noordereiland. Sinds 1999 Almeloérs,
maar Rotterdam blijft haken! Na het
grote bombardement ging ik naar
de Polderlaan op Zuid. Naar nieuwe
vrienden: Jan Kort, Jaap Koorneef,
Arie van Trigt, Frans de Jong. De
hoop nog wat van deze buurtjongens
te horen, speelt mee in mijn belangstelling voor DOR. Wij genieten van
de foto’s en de verhalen! Naar ons
idee is de oplossing van opgave 27:
De Korte Hoogstraat.”
Bob Vliek: “Ik heb uw foto gezien
en kan mij herinneren, dat ik met

mijn moeder in 1945 naar het
gebouw rechts in beeld ben geweest
om kleding en schoenen voor mij
te halen. Ik was toen 12 jaar oud.
Dit was inderdaad de “HARK”. En
het gebouw dat u wilde weten is
n.l.”GERZON”. In de verte staat het
gebouw van Peek en Cloppenburg.
Ik dacht zelfs, dat vroeger hier het
begin- of eindpunt was van tramlijn
8, die naar Schiedam reed.” (Ja,
maar waar was dat nou? AvdS)
L.H.van der Putten (Geesbrug):
“Volgens mij is het een zijstraat
van de Blaak. Rechts de zaak van
Gerzon. Dit was de oude route van
lijn 12 (van de Mijnsherenlaan naar
Schielandhuis) In de vijftiger jaren
maakte ik heel erg vaak een ritje
naar dit eindpunt en terug. Ik mocht
heel vaak helpen van de conducteur
om het sein op groen te zetten in de
tram en de wissel bij het Schielandhuis om te zetten.”
Hans de Knoop Krimpen aan den
IJssel): “Deze opgave is voor mij
niet zo moeilijk. Ik weet waar het
is; het verlengde van de Korte
Hoogstraat richting Blaak, maar ik
weet niet of dit ook Korte Hoog-

Nieuwe opgave no. 29
Rond deze tramhalte was het tweemaal per dag
redelijk druk; de gaande en de komende man
wisselden elkaar af.
Zeer persoonlijk bewaar ik aan dit stukje Rotterdam de allerbeste herinneringen, maar toen
reed de tram er allang niet meer. Een goede
speurneus vindt vandaag echter hier en daar nog
een stukje rails.
OK, waar was dat nou?
In verband met de Kerstdagen dienen oplossingen vóór 22 december 2006 per post gezonden
te worden 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.

NU
straat heet. De Tram, lijn 20 was een
administratief nummer voor de trams
naar het Feijenoord Stadion, gaat het
Bulgersteyn op richting Coolsingel. Op de achtergrond de Korte
Hoogstraat, rechts het Gebouw van
Gerzon later gebruikt door een bank
en daarna helaas gesloopt. Op de
plek waar de tram rijdt, staat nu het
beeld van Pim Fortuyn en links het
Historisch Museum.”
C. van de Wielen (Capelle aan den
IJssel): “Bij deze laat ik u weten dat
deze foto genomen is op de Korte
Hoogstraat.”
Henk Vos: “De foto laat de Korte
Hoogstraat zien, met rechts het
voormalige pand van Gerzon.”
H. van Dorst (Hoogvliet): “U zat in
het Gerzongebouw”. (Ja, maar waar
was dat nou? AvdS)
Mw J.G. Kranendonk (Dordrecht):
“Lijn 20 rijdt op de Korte Hoogstraat
en bevindt zich tussen Gerzon en het
Schielandhuis. De voorste wagen
buigt af naar het Buldersteijn.”
J.F. Meijnhardt (Utrecht): “Dit is de
Korte Hoogstraat en wel het gedeelte
tussen Blaak en Burgersteyn. Het

donkere gebouw met de hoge ramen
waar de bijwagen voor staat, is het
pand van Gerzon. Verder zie ik,
verderop op de foto, Peek en Cloppenburg.”
De Rotterdamse attentie gaat naar
Herman Welter, van Sonsbeeckstraat
6, 5344 JB Oss: “Lijn 20 rijdt hier
op de Korte Hoogstraat en staat op
het punt linksaf te slaan naar het
Bulgersteyn. Het betreft hier een
niet meer bestaande keerlus van de
Blaak naar de Coolsingel; eind jaren
’40 tot eind jaren ’50 was deze lus
in gebruik bij lijn 8 naar Schiedam.
Het donkere gebouw rechts op de
foto is Gerzon; hier bevindt zich nu
ongeveer het borstbeeld van Pim
Fortuyn. De foto moet, schat ik, uit
de beginjaren ’60 zijn, gelet op het
modebeeld van de dames en het nog
geringe autoverkeer. Maar die lijn
20 begrijp ik niet: was dat een lijn
voor het maken van rondritten of
zo?”
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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

SUBARU ROTTERDAM
Offical Ligier Dealer

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

Tel. 010-4046459

MEESTER

ERKEND AUTODEMONTAGEBEDRIJF

EEN AUTOWRAK?
BEL DAN:

TUJCB

Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

MARC TEUNISSE DIENSTVERLENING ROTTERDAM
VERHUIZINGEN - PAKKET-DIENSTEN

TEL. 010-4853047 - MOBIEL 06-29501705
WWW.IKVERHUIS.NL

INTERIEURADVISEURS

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

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

(24 u p/d)

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

WWW.DEPOPULIER.COM

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Dag en nacht
bereikbaar

010 421 65 00

M

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.

VOOR EEN GOEDE VERHUIZING ZONDER ZORGEN
IN- EN UITPAKKEN - DEMONTAGE EN MONTAGE
OOK ENKELE STUKS -- BIJ ONS IS NIETS ONMOGELIJK

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

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd
van een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij onsaan het goede adres.

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.uitvaart.nl/mourik

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

de POPULIER

MEUBELSTOFFERDERS

CiTO

“De Griffioen”

vanaf 12 euri allin

Paul Bestebreurtje Barendrecht

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

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

Schoorsteentechniek
Rotterdam

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

’n goed kunstgebit?

Wooncultuur
Woonmall Alexandrium III op de begane grond
Twee weken lang van 20% tot meer dan 50%
korting op gehele assortiment

Adres: Watermanweg 41, Tel. 010-2200154

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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(advertorial)

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

Openbare school Dordtsestraatweg
hoek Charloise Lagedijk
Mijn herinneringen gaan naar mijn jaren in de eerste klas bij juffrouw Kok. Ik vond haar
een heel lief mens. De tweede klas was volgens mij van meester De Wit. Het hoofd van
de school was de heer Stoppelenburg en er was ook nog een meester Huitema.

Wooncultuur
Perzische tapijten
Wooncultuur Perzische tapijten is een kleine en gezellige
zaak in Woonmall Alexandrium III op de begane grond. Bij
ons vindt u talloze prachtige Perzische tapijten, de een
nog mooier dan de andere.
Al onze tapijten worden rechtstreeks
uit Iran (Perzië) geïmporteerd. Door
onze kennis die we generatie na generatie hebben opgebouwd, kunnen
wij al uw wensen waarmaken.
In ons vak, dat vele eeuwen oud is,
worden Perzische tapijten als kunst
beschouwd en behandeld.
Wij staan open voor al uw vragen
en opmerkingen en zijn u graag van
dienst. Er zijn ook informatieboekjes
over technieken en soorten Perzische
tapijten, die u gratis bij ons kunt
afhalen.

Wij willen u graag kennis laten
maken met de cultuur van Perzische
tapijten, een bijzondere kunst uit de
oudheid.
Ook voor woonaccessoires en
handgemaakte artikelen bent u bij
ons welkom, evenals voor reparatie
en reiniging.
In januari 2007 bestaat onze winkel
in woonmall Alexandrium III een
jaar en dat wordt gevierd…
We hebben geprobeerd al onze klanten tevreden houden. En dat zullen
we komende jaren blijven doen.

Het was een schooltje dat onder
het straatniveau was gelegen aan
de Dordtsestraatweg, Als je door
het bovenlicht keek, zag je de
benen van de mensen.
Ik herinner me nog dat Dirk van
de Berg en ik er op uit werden
gestuurd, om van de vliering (via
een luik met een gammel trapje)
een paar gedroogde stokvissen te
halen. Die hingen op de vliering
aan een dakbalk voor de natuurkundeles. Er was op die zolder
geen vloer, dus moesten we over
de balken lopen. Ja hoor; grote
pret! Dirk stapte naast zo’n balk
en ging door het plafond van de
zesde klas. Daar bungelde hij. In
de klas eerst paniek en toen zij
zagen wat er gebeurd was, was
het natuurlijk dikke pret hè.

het gymlokaal op de Beukendaal
zijn weggelopen uit de rij. Toen
we eenmaal thuiskwamen, ik
woonde op de Wildbaan 13 en
Cor op nummer 7, werden we
bij de oren gepakt en weer naar
school gestuurd,

Ik heb een verschil van mening met mijn
zuster over de afhandeling van de erfenis
van mijn moeder.
Er is een bedrag te verdelen van ruim €
11.500. Ik krijg een klok en een broche
ter waarde van bijna € 2000. Mijn zus
verdeelt het bedrag van € 11.500 door
twee en trekt vervolgens van mijn helft nog
eens € 2000 af. Volgens mij moet zij eerst
de waarde van de klok en de broche bij
het geld tellen en dan pas door twee delen
waarna van mijn helft pas de € 2000 euro
wordt afgetrokken. Dat scheelt mij € 1000.
Wie heeft er gelijk?
In principe heeft u gelijk. We nemen aan
dat de klok en de broche niet in een legaat
aan u door uw moeder (in een testament
of codicil) is toegewezen. Immers de
opbrengsten van deze goederen (de
feitelijke dagwaarde bij verkoop) hoort
tot de gemeenschappelijke goederen en
gelden van alle erfgenamen en komt voor
verdeling tussen hen in aanmerking. Eerst
moet dus de waarde van de goederen
onderling worden bepaald en als men daar
niet uitkomt een onafhankelijke derde of
taxateur inschakelen. Vervolgens komt de
afgesproken of getaxeerde prijs bij de totale nalatenschap. Daarna vindt verdeling
plaats. U deelt dus samen met uw zus mee
aan de waarde van de klok en de broche.
Als deze goederen in een legaat aan u zijn
toegewezen dan kunnen ze zelfs helemaal
buiten de verdeling worden gehouden en

hoeft u daarvoor niets te verrekenen (dat
hangt er vanaf hoe het legaat is omschreven). Komt u met uw zus hierover er
niet uit, dan is het verstandig samen naar
een notaris te gaan en de kwestie voor te
leggen.
-----------------------------------------------Familierecht
-----------------------------------------------Kinderalimentatie voor
werkende dochter
Mijn zoon betaalt al jaren kinderalimentatie voor zijn zoon van thans 16 jaar en
zijn dochter van 18 jaar. Mijn kleindochter
is gestopt met school, werkt nu fulltime,
maar woont nog bij haar moeder thuis.
Wanneer mag mijn zoon stoppen voor
het betalen van de alimentatie voor zijn
kinderen
De onderhoudsplicht voor kinderen houdt
pas op als het kind 21 jaar is. Dus ook in
principe de zogenoemde kinderalimentatie
die uw zoon nog betaalt.
Als een kind achttien jaar wordt, is het
meerderjarig. Dat betekent dat de ouders
de afspraken over de hoogte van de
kinderalimentatie niet meer met elkaar,
maar met het kind moeten maken. Als dat
kind een inkomen heeft waardoor het in
het eigen levensonderhoud kan voorzien
dan zou met hem of haar aan de orde
kunnen komen of de kinderalimentatie
moet worden verlaagd of beëindigd. Wil
het meerderjarige kind daaraan niet meewerken dan kunt uw zoon alleen nog maar
de rechter inschakelen om te beoordelen of
hij terecht een verlaging van de kinderalimentatie claimt. Dat wordt dan wel een
heel moeilijke zaak!

André van den Heuvel
Endelijk 14
3079 VC Rotterdam
Tel. 010-4826346

Ik ben benieuwd of er nog mensen zijn uit de klas die dit verhaal

Ik weet ook nog goed dat Cor
Smits en ik ergens van werden
beschuldigd en we op weg naar

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
-----------------------------------------------Hoe de waarde van klok en
broche te verrekenen

nog herkennen.
Eén ding is zeker: Het was een
ﬁjn schooltje.

-----------------------------------------------Financiële kwesties
-----------------------------------------------Aflossing per maand is lager
dan de opgelegde rente
Ik heb op dit moment een enorme schuld
die ik per maand aﬂos. Ergens in de
tachtiger jaren ging ik met mijn eigen
bedrijf failliet. Ik werd toen verplicht om
10 procent van mijn inkomen af te dragen
ter leniging van mijn schulden. Dat doe
ik dus sinds die tijd. Dat aﬂossingsbedrag
is echter lager dan de maandelijkse rente
die in rekening wordt gebracht. Ik kom dus
zeer waarschijnlijk nooit van die schuld af.
Kan ik hiertegen nog wat doen?
Hiervoor bestaat de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet
kan er voor zorgen dat burgers met ﬁnanciele problemen een extra perspectief op een
schuldenvrije toekomst krijgen. De rechter
beslist daarbij over het doorgaan van de
sanering, de hoogte van het (maandelijkse)
aﬂossingsbedrag en (vooral voor u van
belang) over de duur van de sanering.
Belangrijke voorwaarde voor toelating
tot de regeling is dat de schuld te goeder
trouw is ontstaan en dat een vrijwillig
akkoord over aﬂossing niet meer mogelijk
is. Over dat laatste kunt u misschien
nog struikelen omdat u kennelijk tot een
vrijwillig akkoord over aﬂossing bent
gekomen. Echter als uw aﬂossingsbedrag
per maand groter is dan de kredietrente die
op uw schuld wordt gelegd, heeft u een
goed argument om de schuldeiser onder
druk te zetten dat u niet meer kunt betalen
en dat u schuldsanering wil aangaan. De
schuldeiser zal dan ook een grote morele

verplichting krijgen om mee te werken.
Eerst moet u naar de Gemeentelijke
Kredietbank (GKB) of de Sociale Dienst
in uw gemeente om een regeling voor
schuldhulp te starten, het zogenaamde
minnelijke traject. Een schuldhulpverlener
maakt een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden. Daarna
probeert hij een akkoord te bereiken met
de schuldeisers. Dit houdt in dat er wordt
aangeboden een deel van de schuld te
betalen tegen kwijtschelding van de rest
van de vordering. Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met dit aanbod, is het
minnelijk traject gelukt en hoeft u geen
aanvraag Wsnp (feitelijk het eigen faillissement) in te dienen.
Omdat in deze kwestie ontzettend veel
komt kijken, raden we u aan zich eerst
goed te laten informeren. Daarvoor
verwijzen wij u op internet naar www.
wsnp.rvr.org of vraag een brochure aan bij
de gemeentelijke kredietbank of sociale
dienst.
-----------------------------------------------AOW en pensioen
-----------------------------------------------Turk zoekt zijn
pensioenrechten
Mijn vader is vorig jaar juli voorgoed
naar Turkije teruggegaan. Hij heeft daar
proberen uit te zoeken welke rechten hij op
pensioen uit Nederland heeft. Hem werd
verteld dat ze hem alleen konden helpen
indien hij zijn werkverleden kon aantonen.
Ik heb voor hem hier In Nederland wat
instanties gebeld, maar ik werd van het
kastje naar de muur gestuurd. Mijn vader
heeft zelf nauwelijks papieren meer over

Hans
Roodenburg

zijn werkgevers vroeger in Nederland. Hij
heeft onder meer in de bouw gewerkt. Wat
kunnen we nog doen?
Met uw vraag over de ‘verzekeringen’ van
uw naar Turkije vertrokken vader bedoelt
u waarschijnlijk de AOW en eventuele
opgebouwde bedrijfspensioenrechten. Wat
betreft de opbouw van zijn AOW, is het
heel eenvoudig. Voor elk jaar dat hij ingezetene was in Nederland (en al dan niet
AOW-premie is ingehouden), heeft hij
aan AOW 2 procent per jaar opgebouwd.
Een voorbeeld: als hij vanaf 1975 tot
2005 in Nederland heeft verbleven, dan
heeft hij op zijn 65ste recht op 60 procent
van de AOW. Zodra hij de 65 jaar nadert,
kan hij bij de Sociale Verzekeringsbank
een aanvraag indienen. Informatie voor
in Turkije woonachtige personen is te
krijgen op telefoonnummer 071 5129610.
Of hij bedrijfspensioenrechten heeft opgebouwd, kunt u of hij nagaan bij de pensioenfondsen van de betreffende bedrijven.
Wat betreft de bouw zal het waarschijnlijk
gaan om Cordares (voorheen SFB Groep)
op telefoonnummer 020 5834040. Indien
u daar navraag doet, moet u wel over wat
meer gegevens beschikken, minstens de
geboortedatum van uw vader, de adressen
waar hij indertijd in Nederland heeft
gewoond en de namen van zijn werkgevers. U kunt ook zoeken op de site van De
Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) of het
informatienummer 0900 520520 bellen.
Ook daarvoor zijn wat nadere gegevens
nodig.
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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

PERMANENT
DAG

WOENSDAG

KNIP
DAG

GEEN
AANBETALING

OP DE
VOLGENDE DAGEN:

DONDERDAG

KLEURINGS
DAG
(+GRATIS LOWLIGHT)

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

Onze vakkundige
medewerkers
heten u van
harte welkom.

VRIJDAG

MAATWERK IN Erkend lid Centrale
MATRASADVIES Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING

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

FOHNEN,
WASSEN &
WATERGOLVEN

€ 15,-

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

Regiodealer

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

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

T 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
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
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Vreugdekreten op
drukke reünie Hillekop
Tachtig uitgezwermde kinderen-van-toen van de Hillekop
in de Afrikaanderwijk troffen
elkaar 6 december in café
De Toren aan de Vierambachtstraat 122. De 65-jarige
Thérèse (vroeger Truitje)
Kroep bracht hen samen.
Vreugdekreten volop bij het
betreden van het etablissement van het gezellige en in
kerstsferen opgetuigde café
van kastelein Jan Klein en
zijn linker- en rechterhanden
José en Lenie.
“Herkennen doen we in eerste
instantie bijna niemand”, zeiden
Henk en Truus Hulstkamp. De twee
73-jarigen hebben aan de Hillestraat
26 gewoond en begonnen daar hun
ondertussen 53-jarige huwelijk.
“Als je doorvraagt en namen hoort,
komen er weer de beelden van
vijftig jaar geleden bij”, riep het
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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Trombosebeen
Een trombosebeen ontstaat als er een diepe ader in het
been verstopt raakt door een bloedstolsel. De bloedstroom terug naar het hart vermindert dan ter plaatse
en kan zelfs helemaal tot staan gebracht worden. Zwelling van de kuit, maar ook van het gehele been kan het
gevolg zijn. Ook pijn en verkleuring van het been treedt
vaak op. Er is vaak een warme huid en de oppervlakkige
aders zijn duidelijk zichtbaar.

De zussen Joke en Greet Slob (links) en Toos Sies en Wil Havenaar met een foto van de
overstroming tijdens de watersnoodramp van de Hillestraat op 1 februari 1953

duo lachend. Wil en Co Havenaar
haalden herinneringen op aan de watersnoodramp van 1 februari 1953.
“De buurt stond blank, we moesten
ons met een roeiboot verplaatsen.”
Toos Sies, van het gelijknamige
sigarenmagazijn op de Hillelaan,
knikte instemmend. “Dat kan ik me
héél goed herinneren.”
Melkboer Slob van de Hillestraat
7a gold in de jaren vijftig, zestig en
zeventig als een van de bekendste
middenstanders van de Hillekop.
“Onze grootouders dreven de zaak
al veertig jaar voordat vader deze
overnam”, vertelden (klein)dochters
Greet en Joke. “Onze grootste con-

current was Van Berkel’s Melkinrichting van verderop.”
Abbie Bezemer en Loes Utberg
hoorden de verhalen lachend aan.
De 59-jarige Utberg is geboren en
getogen in de Hillekop. “Ik woon
er nog steeds en ik verwacht er ook
dood te gaan”, grinnikte ze. “Waarschijnlijk ben ik de enige van het
eerste uur die in de buurt is blijven
wonen.”
Thérèse Kroep zei geëmotioneerd
héél blij te zijn dat zoveel mensen
hebben gereageerd op haar oproep.
“Dat had ik nimmer verwacht,
jullie hebben mij ónt-zét-ténd blij
gemaakt.”

De diagnose is niet altijd gemakkelijk te stellen, doordat niet alle
symptomen altijd aanwezig zijn en
dezelfde symptomen ook bij andere
aandoeningen kunnen voorkomen.
De meeste mensen wachten zelfs
nog een aantal dagen tot weken voor
ze naar de huisarts gaan en van de
mensen die worden verwezen voor
verder onderzoek blijkt maar 25%
echt een trombosebeen te hebben.
Een snelle behandeling is uiteraard
gewenst om met name complicaties,
zoals longembolie en het posttrombotisch syndroom, te voorkomen.
Als het stolsel, of een deel ervan,
losschiet kan het in de longslagaders
belanden.
Met het ouder worden neemt de kans
op een trombosebeen toe. Zeker
als daar ook nog zaken bijkomen
als bedlegerigheid, een operatie,
hormoongebruik, kanker of ernstig
overgewicht.
Bij twijfel aan de diagnose kan de

huisarts een d-dimeertest laten doen.
Hierbij worden afbraakproducten
van de bloedstolling aangetoond.
Een positieve d-dimeertest kan wijzen op een stolsel in de bloedvaten,
maar komt ook voor bij ontstekingen en kwaadaardige aandoeningen.
Een gevoeliger test is een compressie echo-onderzoek, waarmee
trouwens ook andere aandoeningen,
die de klachten veroorzaken, kunnen
worden gezien. Zoals een oppervlakkige aderontsteking, een bloeduitstorting, een cyste of een abces.
De behandeling bestaat uit bloedverdunners gedurende minimaal
drie maanden en zwachtelen van het
been om de zwelling terug te dringen. Na twee weken dient een compressiekous te worden aangemeten
om het posttrombotisch syndroom
tegen te gaan. Deze moet zeker twee
jaar gedragen worden.

Belasting Bespaar Tips Top 10
Nog een paar weken en dan vieren we het begin van 2007.
De Oud Rotterdammer heeft in samenwerking met Fiscoop
een aantal tips op een rij gezet die u mogelijk belasting
kunnen besparen in 2006 of van dienst kunnen zijn bij het
begin van het nieuwe jaar.
1. Zorg- en huurtoeslag
In 2007 moeten de voorlopige
toekenningen zorg- en huurtoeslag 2006 deﬁnitief worden
gemaakt. De belastingdienst zal
aan de hand van de aangiften inkomstenbelasting en de overige
bij hen bekende gegevens controleren of de aan u toegekende
toeslag juist was.
Vroeg u nog geen zorg- of huurtoeslag aan voor het jaar 2006,
dan heeft u daar nog gelegenheid voor tot 1 april 2007. Na
deze datum bent u voor 2006 te
laat.
2. Schenken
Heeft u geld op de bank en
wilt u belastinghefﬁng over dit
vermogen voorkomen, dan kunt
u overwegen een bedrag aan uw
kinderen te schenken. Vrijgesteld is een schenking aan uw
kinderen tot een bedrag van €
4342.--.

3. Brillen en
gehoorapparaten
Brillen en gehoorapparaten zijn
hulpmiddelen. Deze vallen onder een speciale regeling binnen
de sfeer van de buitengewone
uitgaven. Zijn de kosten van
uw bril hoger dan € 314, dan
bent u volgens de wet inkomstenbelasting chronisch ziek en
heeft u recht op de extra aftrek
van € 795 wegens kosten voor
chronische ziekte.
Hiernaast geldt bovendien de
regeling dat de kosten van de
bril mogen worden vermenigvuldigd met 113% om de juiste
hoogte van de aftrekpost wegens
buitengewone uitgaven vast te
stellen.
4. Eigen woning met een
lage hypotheek
Heeft u een eigen woning en
nog slechts een lage hypotheekschuld, dan kunt u overwegen
om deze schuld af te lossen. Als
de rente die u op de hypotheek

moet betalen lager is dan het
eigenwoning forfait, dan heeft u
ﬁscaal geen voordeel meer van
rente-aftrek, doordat sinds 2006
het eigenwoning forfait in dat
geval is vrijgesteld.
5. Testament
Heeft u langer dan vijf jaar
geleden een testament gemaakt,
dan wordt het tijd dit testament
eens te beoordelen op actualiteit.
Misschien zijn er in uw testament begunstigden (instellingen) opgenomen die niet meer
bestaan of zijn er begunstigden
genoemd die eerder zijn overleden dan u.
6. Giften
Haalt u de drempel die geldt
voor de giftenaftrek niet in 2006,
overweeg dan eens om de giften
die u in 2007 wilt gaan doen
alvast in december 2006 te doen.
In dat geval haalt u wellicht door
de giften die normaal over twee
jaar worden verdeeld nu in 2006
tegelijk te doen toch de drempel.
7. Groen beleggen
Heeft u een zodanig vermogen
dat u hiervan aangifte moet
doen, overweeg dan eens om

een deel van uw geld groen te
beleggen. Hiervoor geldt een
zeer aantrekkelijke vrijstelling
in box 3 en bovendien kunt u
gebruik maken van een extra
hefﬁngskorting in box 1. De
verschillende banken bieden
verschillende mogelijkheden tot
groene beleggingen aan. Hiertussen vindt u ook beleggingen
die geen of slechts een beperkt
risico kennen.
8. PGB
U heeft recht op thuiszorg. U
heeft een indicatiestelling. Toch
bent u nog niet tevreden. U wilt
zelf kiezen welke hulp bij u
thuis komt. Wellicht wordt het
tijd dat u een PGB (Persoonsgebonde Budget) aanvraagt.
Daarmee wordt u baas over uw
eigen hulpverlening. Een nadeel
is wel dat u administratie moet

gaan voeren.
9. Tz formulier ontvangen?
Ga niet af op de gegevens van
het voorgedrukte formulier. Dan
doet u zich zeker tekort. De
belastingdienst kent uw persoonlijke situatie onvoldoende. Zoek
direct contact met.
10.Aangifte inkomstenbelasting doen
U maakt zich zorgen over de
aangifte. U heeft geen formulieren, u weet uw elektronische
handtekening niet meer, U heeft
geen computer en geen digid.
Hoe moet ik aangifte doen,
denkt U? In dat geval belt u het
nummer van een deskundige
belastingadviseur. Daar wordt
uw aangifte snel, deskundig en
volledig voor u verzorgd.

Pagina 10

Dinsdag 12 december 2006

De bibliotheek komt bij u thuis
Een leven zonder boeken kan ze zich nauwelijks voorstellen op deze leeftijd. Niet dat ze de hele dag met
de neus in de boeken zit, dat vindt ze te stil, maar de
84-jarige mevrouw Oudijk uit het Oude Westen leest
gemiddeld 1 boek per week.
Deze echte Rotterdamse bezocht de
bibliotheek al als klein meisje. Ze
herinnert zich nog goed hoe indrukwekkend ze het vond om vroeger met
haar moeder het grote gebouw van
de bibliotheek aan de Nieuwe Markt
binnen te gaan.

kon zoeken”. Tegenwoordig kun je als
vrijwilliger gewoon bij de dichtstbijzijnde bibliotheek terecht om boeken
te halen, want ook de 23 wijkbibliotheken beschikken over aantrekkelijke
collecties, met een ruime keuze aan
boeken.

Vanwege haar slechte zicht komt ze
tegenwoordig niet meer in de bibliotheek. Daarom is ze zo blij met de
bibliotheek-aan-huis. Deze service van
Bibliotheek Rotterdam is speciaal voor
mensen die door ziekte of handicap
niet meer naar de bibliotheek kunnen
komen, maar wel graag willen blijven
lezen. Een vrijwilliger van de bibliotheek komt dan eenmaal per 3 weken
bibliotheekboeken aan huis brengen.

Mevrouw Oudijk is erg tevreden over
de relatie met mevrouw Roest: “Ik ben
erg blij met haar. Af en toe kletsen we
wat en ze neemt altijd goede boeken
mee.” Mevrouw Oudijk heeft een
gevarieerde smaak. Ze leest graag historische romans en detectives, “maar
toen mevrouw Roest laatst een boek
van Kees van Kooten voor me meenam, heb ik daar ook erg van genoten”
vult ze aan. Al deze boeken leest ze in
grote letters, vanwege haar handicap.
Bibliotheek Rotterdam beschikt over
een uitgebreide collectie ‘grote letter’boeken. Ook is er een uitgebreide, snel

Vrijwilliger mevrouw Roest bezorgt
regelmatig boeken aan huis bij mevrouw Oudijk. Zelf is ze ook lid van
de bibliotheek. Ze bezoekt vaak de
Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat en vindt het een kleine moeite
om dan ook boeken mee te nemen
voor mevrouw Oudijk.
20 jaar geleden alweer, las mevrouw
Roest een oproep in een huis-aan-huis
krant voor de bibliotheek-aan-huis,
toen nog Boekendienst aan huis.
Het leek haar een leuke en zinvolle
manier om iets voor een ander te doen.
Inmiddels heeft ze al bij verschillende
mensen boeken bezorgd. “Er is in die
tijd heel wat veranderd”, vertelt ze.
“Vroeger was er in de Centrale Bibliotheek een aparte afdeling voor de
Boekendienst aan huis waar je moest
aanbellen voordat je de boeken uit

groeiende, collectie luisterboeken.
Als ze aan een boek begint, leest
ze het altijd uit, ook als het minder
interessant is. Alleen het boek ‘Dubbelspel’, van Frank Martinus Arion
heeft ze nog niet uitgelezen. De letters
hiervan waren wel érg klein. Het boek
‘Dubbelspel’ werd tijdens de actie
‘Nederland Leest’ door bibliotheken
in Nederland kado gedaan aan leden.
Mevrouw Roest belooft haar tijdens
het interview om volgende keer het
boek in grote letters mee te brengen. Dan kan mevrouw Oudijk toch
meepraten over het boek dat zoveel
Nederlanders tegelijkertijd gelezen
hebben!
Wilt u ook vrijwilliger worden van de
bibliotheek-aan-huis of zou u graag
gebruik maken van deze service?
Neem dan contact op met de bibliotheek in uw buurt of bel met:
(010) 28 16178 (maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur)
U kunt ook kijken op
www.bibliotheek.rotterdam.nl

- De Gemeentebibliotheek aan de Nieuwe Markt -
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- Karin runt Pandhuis Hooidrift en
Ben junior neemt
straks het ﬁliaal
voor zijn rekening.
De twee krijgen
steun van moeder
en vader Corrie
en Ben (senior)
Tuinenburg. Foto
Ellie Schop -

Pandjesbaas
nog steeds actief
Geld nodig en niks op de
bank? Geen nood, want sieraden belenen is nog steeds
de gewoonste zaak van de
wereld, net als vroeger.
Echter niet meer op bijna
elke straathoek zoals ooit
het geval was. Wél in een
goed geoutilleerd bedrijf
als Pandhuis Hooidrift. Tien
jaar geleden beleende familiebedrijf Ben Tuinenburg
voor het eerst sieraden.
“En nog steeds tot genoegen van
vele klanten”, vertelt hij. “Daarom
willen we uitbreiden naar Overschie”,
verklapt de 63-jarige Ben Tuinenburg.
“Maar dat duurt nog wel een half jaar.
Eerst moet er verbouwd worden”, vult
zijn 55-jarige vrouw Corrie aan.
Door toeval en het onvoorzien door
een dwarslaesie gehandicapt worden
van dochter Karin (34) kwam het bedrijf van de grond. Verzamelwoede van
zilveren zakhorloges was er ook debet
aan. Een vriend van de Tuinenburgen
repareert kapotte exemplaren en die
zette het echtpaar op het spoor van een
pandjeshuis. Dat leek hen wel iets voor
de aan een rolstoel gekluisterde Karin.
Maar dan moet je wel verstand van
zaken hebben, goed beslagen ten ijs
komen, en daarom volgden de drie een

opleiding bij de Goud- en Zilverschool
in Schoonhoven.
Gouden greep
Al snel bleek Pandhuis Hooidrift letterlijk en ﬁguurlijk een gouden greep
voor mensen die direct over contant
geld willen beschikken. Legitimeren
is verplicht alvorens het karaatgehalte
(dat de waarde bepaalt) van een sieraad
of sloopgoud vastgesteld wordt. Een
belening duurt maximaal drie maanden. Daarna moet de klant het geleende
bedrag plus 20 procent courtage betalen om het kleinood weer uit de kluis te
krijgen. De meeste transacties verlopen
correct, maar er zijn ook klanten die
in leen gegeven sieraden niet meer
opeisen. “Die gaan in de verkoop, maar
pas zes maanden na de panddatum”,
legt Ben Tuinenburg uit.
Aan de Hoornweg in Overschie wil
het familiebedrijf als ﬁliaal Pandhuis
Hoornwijk openen, dat gerund gaat
worden door zoon Ben junior. ‘Wij
hopen te voorzien in een behoefte en
dat het net zo’n succes wordt als de
Hooidrift. Door dat succes kon het
echtpaar stoppen met hun behangbedrijf, waar het een groot deel van hun
leven leiding aan heeft gegeven. Voor
informatie info@pandhuishooidrift.nl
of www.pandhuishooidrift.nl

Sparta 90 jaar op Het Kasteel
Op 15 oktober bestond Het Kasteel ofﬁcieel 90 jaar. Een medewerker dook namens de
museumcommissie van Sparta in het verleden van het Slot Spangen, dat ter inspiratie
diende voor de bouw van het Kasteel en schetst een beeld van de 90 Kasteeljaren.
Veel mensen denken dat het huidige
Kasteel op Spangen een gerenoveerd
kasteel is dat al honderden jaren
bestaat. Dat is helaas niet waar. Er hebben op het huidige Kasteel nooit ridders of jonkvrouwen rondgelopen. Wel
is het gerenoveerd, maar dat gebeurde
recentelijk, eind jaren negentig. Op
enkele honderden meters verwijderd
van het huidige stadion, aan de andere
zijde van spoordijk, heeft echter wel
eeuwen lang een heus slot gestaan, Slot
van Spangen genaamd, dat verviel tot
een ruïne.
De resten van de ruïne zijn omstreeks
1890 afgebroken. Toen later industriegebied Spaanse Polder werd gebouwd
is men nog diverse stukken van het slot
(funderingen en gebruiksvoorwerpen
uit de middeleeuwen) tegengekomen.
Op 25 februari 1915 besloot de

gemeente Rotterdam Sparta een terrein in het westelijke stadsdeel toe te
wijzen. Op 15 oktober 1916 werd “Het
Sparta-Kasteel in Spangen” ofﬁcieel
in gebruikgenomen met een wedstrijd
tegen Willem II die 12.000 bezoekers
naar het nieuwe terrein trok. Sparta
won met 1-0 door een doelpunt van
Herman Jurgens.
Journalist Doe Hans introduceerde de
naam ‘Het Kasteel’. Hij gebruikte in
zijn artikelen de bijnaam Het Kasteel,
terwijl het ofﬁcieel altijd terrein Spangen heeft geheten.
Gedurende het verblijf op Het Kasteel
hebben Sparta en ook anderen vele
sportieve evenementen georganiseerd.
Het terrein was jarenlang de thuisbasis
voor de diverse takken van sport die
Sparta heeft beoefend, zoals atletiek,
cricket, honkbal, rugby, softbal, tafel-

tennis, tennis en natuurlijk voetbal.
Hiernaast zijn ook “onafhankelijke”
sporten zoals basketbal, boksen, het
Concours Hippique, de strijd om de
Zilveren Bal, judo, american football
en de Gymnastrada te gast geweest op
Het Kasteel.
In 1925 wordt de grote staantribune
voor 10.000 bezoekers op de lange
zijde gerealiseerd, wat de totale capaciteit deed stijgen naar 20.000. In 1928
kwamen daar de beide Kasteeltribunes
met een capaciteit van 5000 plaatsen
bij.
De meest ingrijpende plannen voor
het terrein dateren uit het eind van de
jaren vijftig. Het was de bedoeling de
capaciteit uit te breiden naar 50.000
bezoekers. Door gebrek aan investeerders werd in 1963 uiteindelijk van dit
plan alleen de bouw van de 1.500.000

gulden kostende Schietribune gerealiseerd. Van de geplande bouw van de
andere 3 tribune’s naar hetzelfde model
is het niet meer gekomen. Hierdoor
bleef de maximumcapaciteit steken bij
32000 bezoekers.
In mei 1997 werd na 22 jaar vergaderen besloten dat Sparta voor 32,5
miljoen gulden een stadion met 11.000
zitplaatsen mocht bouwen op de plek
van Het Kasteel.
Gedurende het seizoen 1998-1999
wordt Spangen een grote bouwput. Op
25 januari 2000 werd het “nieuwe”
Kasteel geopend met een wedstrijd

tegen de Schotse topclub Glasgow
Rangers (0-0).
Medio november 2004 werden Het
Kasteel en enige andere ruimtes
gekocht door textielgigant en Spartasupporter Hans van Heelsbergen.
Onder zijn leiding werd hierna gestaag
gebouwd aan een brasserie, sportshop
en museum en werd de Ridderzaal
stevig onder handen genomen. Een
project dat twee jaar later is voltooid.
De ofﬁciële opening van Het ‘nieuwe’
Kasteel is op 14 december aanstaande.
Door: Rene Schouten
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Kijk, dàt is nou Humanitas!

Speciaal voor de lezers van

Elke veertien dagen staat de achterpagina van De Oud-Rotterdammer boordevol berichten over de dienstverlening van
Humanitas, over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. En zo af en toe hebben we zó veel te melden dat we
ook het hart van dit blad nodig hebben. In deze periode van
feestdagen blikken we o.a. terug in de historie van Humanitas
en vooruit naar de opening van ons Herinneringsmuseum.

Het eerste verzorgingshuis van Humanitas:
Jan Meertensflat in Lombardijen (1962)
Humanitas startte in 1962 met het Jan Meertenshuis in RotterdamLombardijen. De naam komt van Jan Meertens, oud-wethouder
van Openbare werken van de gemeente
Rotterdam en vele jaren voorzitter van het
bestuur van de Stichting. Het gebouw werd
op 19 december 1964 officieel geopend.
Het gebouw telde oorpronkelijk 289 verzorgingsplaatsen en 64 flats voor zelfstandig wonende cliënten. Het werd in 1988
ingrijpend gerenoveerd en telde toen 90
tweepersoonsappartementen en 72 éénpersoonsappartementen. Daarna hebJan Meertens
ben nog vele kleinere verbouwingen en
verfraaiingen plaatsgevonden, waarna de vestiging verder als Jan
Meertensflat door het leven ging.

Humanitas al 48 jaar in de voorhoede
De Stichting Humanitas werd opgericht in 1959 door mensen die
afkomstig waren van de ‘Vereniging voor Maatschappelijk Werk
Humanitas’ met als doel hulp en begeleiding te bieden aan de ouder wordende mens. Aanvankelijk ging het alleen om huisvesting
en verzorging. In 1972 kon de Stichting ook met verpleging starten:
dat jaar kwam de Humanitaskliniek, een verpleeghuis met (toen)
315 bedden, gereed.
Anno 2006 heeft de Stichting 29 vestigingen, 2.200 medewerkers
en bijna 1.000 vrijwilligers. Humanitas 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.

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

Jongste loot aan de stam:
Het Bourgondische Hof in
Charlois (2006)
Met PWS ontwikkelde Humanitas
‘Het Bourgondische Hof, met 127
levensloopbestendige koop- en
huurwoningen, gelegen aan de
rand van het Zuiderpark in de
Rotterdamse wijk Charlois. Het
werd medio 2006 officieel ge-

Wat biedt De Klaproos?
Dagverzorging De Klaproos biedt een volledig
verzorgd activiteitenprogramma waaronder
bijvoorbeeld contacten met anderen, lezen en
bespreken van kranten, boeken e.d., wandeling,
een boodschap doen, geheugentraining, gymnastiek onder begeleiding van een fysiotherapeut, handwerken, bloemschikken, kaarten,
bingo, uitstapjes, zingen en muziek luisteren.

Het Jan Meertenshuis na gereedkomen en de Jan Meertensflat nu

De Rijmende Reiger
Ook in de Jan Meertensflat
beschikken de bewoners
en hun gasten sedert enige
jaren over een Humanitasseniorenrestaurant, De Rijmende Reiger, waar het gezellig toeven is
onder het genot van heerlijke, eigentijdse
gerechten met
de kwaliteit
van vroeger.

opend door prof.dr. Hans Becker
en mevr. drs. Hedy van den Berk.
In Het Bourgondische Hof is ook
de dagverzorging De Klaproos
gevestigd. Deze is bedoeld voor
inwoners van Charlois die door
deze ondersteuning en activiteiten op een prettige manier langer
thuis kunnen blijven wonen. Hierbij valt te denken aan mensen die
zich eenzaam voelen of die wat
structuur in hun daginvulling nodig hebben en ter ontlasting van
de mantelzorgers.
U komt in aanmerking voor dagverzorging in De Klaproos als u in
of rond Charlois woont en een indicatie heeft voor dagverzorging.
Een indicatie kunt u aanvragen
bij het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). U kunt die instelling
bellen voor een aanvraagformulier: 010 - 206 86 50. Desgewenst
kan Humanitas u behulpzaam zijn
bij het aanvragen. Deelname aan
dagverzorging wordt vergoed via
de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Er wordt geen
eigen bijdrage gerekend.
Bel voor informatie of een afspraak: 010 - 410 73 99.
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Putselaan

Aveling

Humanitas aan Zee

Marthalaan

De Wetering

De Oosterwiek

Jan Meertensflat

Schiebroekse Parkflat

De kinderkamer

Een deel van de schuur

Het Bourgondische Hof

Het museum is vanaf 2007 gratis en voor iedereen toegankelijk.
U kunt een afspraak maken met André Jager van ons secretariaat:
010 - 461 53 47

Gratis toegang!

De Vespa-scooter, de Puch-brommer en de Solex

De Evenaar

schijnlijk) niet de omvang hebben van
het museum in Humanitas-Akropolis,
maar zullen ook een goed beeld geven
van gebruiksvoorwerpen, woninginrichting en gereedschappen uit de vorige eeuw.

Een deel van de winkel

Op vrijdag 22 december 2006 opent zangeres Annie de Reuver (‘Kijk eens in de
poppetjes van mijn ogen’) feestelijk Humanitas’ eerste Herinneringsmuseum.
Tegelijkertijd presenteert schrijver/journalist Herman Moscoviter zijn ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis geschreven boek ‘Open de luiken van
uw geheugen’.
Plaats: Atrium Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam.
Tijd: van 16.00 tot 17.30 uur.
Het museum omvat spullen, afbeeldin- bracht. Van rommelmarkten, antiquairs,
gen, geuren, geluiden en documentatie kringloopwinkels en musea hebben wij
uit de afgelopen eeuw. Het gekke oranje ook de nodige – materiële – hulp gekremeubilair uit de jaren ’70 is er te zien, de gen ter aanvulling van de collectie.
fietsplaatjes en distributiekaarten uit de Eind oktober houdt het Reminiscentieoorlog, maar ook de benzinedistributie- museum een open dag voor belangstelbonnen uit de oliecrisis, de oude Solex lende vrijwilligers waar u vragen kunt
en Puch. Er zijn ook compleet ingericht stellen, informatie kunt krijgen en u een
‘stijlkamers’ uit vervlogen jaren, zoals een indruk kunt krijgen van de atelier- en
woon- en slaapkamer, keuken, schuur, werkruimten. Ook zullen wij een aantal
kinderkamer, enz. De oude hout-, kolen-, voorbeelden tonen van zapetroleum-, gas- en elektriciteitskachels ken die reparatie- of restauen fornuizen, de vimbussen, de tomado- ratie nodig hebben.
apparatuur, de oude radio’s en televisies, Met de ontwikkeling van
het is er allemaal en nog veel meer.
dit herinneringsmuseum
Het winkeltje, de woonkamers (ca. 1930 Humanitas-Akropolis zijn
en 1960), de slaapkamers met kinder- we er nog niet. Humanispeelgoed en schoolbanken, de schuur tas is van plan om binnen
en de keukens (1920, 1940 en 1960) zijn een jaar in een aantal comingericht. De voorwerpen, boeken, tijd- plexen ‘satellietmusea’ te
schriften, kleding en gereedschappen openen. Deze dependanzijn in groten getale door bewoners en ces van het Reminiscenmedewerkers van Humanitas bijeenge- tiemuseum zullen (waar-

Eerste Humanitas Herinneringsmuseum opent zijn deuren

De speciale kerstvitrine
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Müllerpier

Begin 2007 wordt in de Jan Meertensflat (Rotterdam Lombardijen) een hofje
geopend. Humanitas wil de bewoners normaal laten wonen. Dat wil zeggen dat
de dingen van alledag worden gedaan en dat die structuur geven aan de dag.

Kleinschalig wonen voor dementerenden in Jan Meertensflat

Gerard Goosenflat

Dinsdag 12 december 2006

IJsselburgh

Berini toevoegen.
Heeft u deze artikelen of andere interessante
zaken in huis en
wilt u ze aan ons
museum schenken, neemt u
contact met ons op en we maken een
afspraak.

De Prinsenwiek

Het hofje bestaat uit vier groepswoningen
voor dementerenden. Een groepswoning
biedt plaats aan zes bewoners. Deze krijgen ieder een eigen appartement met
badkamer. Het appartement is gestoffeerd
en er staan een hoog/laagbed en een kledingkast. Uiteraard kan de bewoner de
woning inrichten met eigen spulletjes om

rant ‘De Rijmende Reiger’ bijvoorbeeld, of
naar een optreden in de zaal.

Jan van der Ploeghuis

Zes bewoners vormen samen een huis- er een echt thuis van te maken. Ook huisHumanitas heeft nog behoefte aan houden, uiteraard met ondersteuning van dieren zijn welkom!
mensen die zich als vrijwilliger een paar verzorgenden en familieleden. De bewo- Iedere groepswoning heeft een gemeenuur per week of per maand willen inzetschappelijke ruimte die bestaat uit
ten als suppoost of rondleider m/v. Als
een (open) keuken annex woonkau twee rechterhanden heeft bent u ook
mer én een rookruimte.
welkom als restaurateur van de collectie. Hierbij kunt u denken aan stoelen
Aan bewoners met een indicatie
matten, politoeren van oude radio’s en
psychogeriatrie en een CIZ-indicatie
televisies, repareren van bladderend fivoor verblijf met behandeling, wordt
neer, conserveren van oude boeken en
volledige verpleeghuiszorg geboden.
tijdschriften, pendules en klokken weer
In de praktijk houdt dat in dat een
aan de praat krijgen, oude LP’s digitaliverpleeghuisarts én de manager zorg
seren, enzovoorts.
samen verantwoordelijk zijn voor
welzijn, zorg en behandeling. Er is 24
Mocht u zin, tijd en kennis van zaken
uur per etmaal een gekwalificeerde
hebben of wilt u nadere informatie,
verzorgende in de groepswoning
dan kunt u bellen met de conservatrice
aanwezig. Behandelaars, zoals een
van het Reminiscentiemuseum Humapsycholoog, fysiotherapeut, ergothenitas-Akropolis, mevrouw Inez van den De dingen van alledag geven structuur
rapeut, ondersteunen op indicatie
Dobbelsteen: 010 – 461 53 47 of 0622 ners worden gestimuleerd om de gewone van de verpleeghuisarts het welzijn en
- 78 22 89.
dagelijkse zaken, die nodig zijn om een welbevinden van de bewoner.
huishouden van zes personen draaiende
te houden, mee uit te helpen voeren. Er Wilt u meer informatie over wonen in een
Gezocht: potje Gluton
wordt dagelijks gekookt, de was wordt groepswoning in de Jan Meertensflat?
en nog zo wat
gedaan en er zal moeten worden gestoft U kunt daarover contact opnemen met
en afgewassen. Als het huishouden is ge- Anneke Confurius, manager zorg en welOns museum geeft een vrij daan, is er tijd voor koffie, de krant of tijd- zijn of zorgbemiddelaar Trudy van Oyen.
compleet beeld van de ruim- schrift lezen, een spelletje spelen of een Telefoon 010 - 419 04 00.
ten en spullen die de vorige eeuw praatje met elkaar te
maakte tot wat hij was. Toch
maken.
zijn er nog voorwerpen die
’s Avond gezellig sawe graag aan onze collectie
men naar een soap
zouden willen toevoegen.
of voetballen kijken.
Het gaat dan vaak om zaWie eens lekker naar
ken, die men vroeger niet zo
een favoriet progauw bewaarde, zoals bijgramma wil kijken of
voorbeeld een potje Gluton,
muziek wil luisteren,
de vertrouwde ronde Fastokan dat in het eigen
Het gezellige interieur van ‘De Rijmende Reiger’
geiser en de haard met miappartement doen.
caruitjes.
Bezoek is altijd welkom! De koffie staat
Voor meer informatie over de achterEn aan onze Solex, Puch en Vespa zou- klaar!
den we graag Natuurlijk wordt er ook ‘buiten de deur’ gronden van het Humanitasbeleid, zie
nog een echte gegeten. Een keer chique eten in restau- de volgende bladzijde.

Gezocht: stoelenmatters en
-bekleders, TV-politoerders,
fineerreparateurs,
klokkenmakers, restaurateurs,
suppoosten, enz.

De Steenplaat
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Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen

Nancy Zeelenbergflat

Humanitas-Bergweg

Humanitas-Akropolis

De Leeuwenhoek

Het Bergse Park

Nieuwbouw Humanitas aan Zee

De Molenwiek
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Kleinschalig wonen op basis van
de Humanitasfilosofie
Aan het ziektebeeld kunnen we niks veranderen, aan de kwaliteit van leven wel! Alzheimer een schrikbeeld, uit de eigen
woning en vertrouwde omgeving en naar een verpleeghuis.
Bij Humanitas gaat dat anders. Hieronder informatie over de
uitgangspunten van waaruit Humanitas het kleinschalig wonen vorm geeft.
In de visie van Humanitas staat
de ‘kwaliteit van leven’ van de
cliënt centraal. Het streven is
dat de cliënt door en uit zijn
omgeving zoveel positieve
energie put, dat een gevoel
van menselijk geluk wordt behouden of verworven. Om dit
kwaliteitsniveau te bereiken is

een samenhangend model van
wonen, welzijn, zorg en behandeling de basis van de dienstverlening. Humanitas staat garant voor dat kwaliteitsniveau.

zijn voor het functioneren en dus
voor het gevoel van menselijke
waardigheid. Leer je ouderen systematisch af hun spier- en hersenfuncties te gebruiken, dan
gaan die functies ook daadwerkelijk verloren.

geestelijke vitaliteit en de wens
van de bewoners zelf iets te
doen. Zonder deze wijkbewoners, en hun binding met de samenleving, bestaat de kans op
hospitalisering.
Zelfredzaamheid, zelfzorg en daarmee ‘zorg
op maat’ komen dan in de knel.
De faciliteiten voor de wijk kunnen naast verzorging en verpleging onder andere zijn: fysio- en
ergotherapie, logopedie, diëtiek,
maatschappelijk werk, arts, kapper, dagbehandeling, koffieshop,
restaurant, maaltijdenservice,
kinderdagverblijf etc.

In de filosofie van Humanitas zou
Het concept van de levensloop- een cliënt niet gedwongen hoeven te verhuizen naar een ander
complex of andere omgeving als
hij eenmaal in een levensloopbestendig complex woont. Voor
somatische cliënten is deze optimale situatie reeds bereikt, doordat de woning en het complex al
bij voorbaat geschikt is gemaakt
of op eenvoudige wijze geschikt
kan worden gemaakt in geval
zich een zwaardere somatische
zorgvraag ontwikkelt.

bestendige woning heeft Humanitas uitgebreid naar het concept
van het levensloopbestendige
complex. Het gaat hierbij, naast
aandacht voor de woningen, om
een bijzondere aandacht voor de
buitenruimte. Daarbij stellen we
specifieke eisen. Zo moet de omgeving afgestemd zijn op de
doelgroep, waartoe ook wijkbewoners behoren. Het gaat dan o.
a. om brede, toegankelijke trottoirs, goede verlichting, geschikte groenvoorzieningen, ruime
parkeergelegenheid,
veilige
oversteekplaatsen en openbaar
vervoer.

Wij zochten enige jaren geleden naar een nieuw type huisvesting voor ouderen in het
grensgebied tussen wonen en
zorg. Dat hebben we gevonden
in de levensloopbestendige
woning. Deze woning is zodanig ingericht dat iedereen er
kan wonen, ongeacht aard en
omvang van de hulpvraag. Ook
zonder hulpvraag! Gedwongen
verhuizen is er niet meer bij. De
bewoner kan blijven samenwo- In veel van onze levensloopbenen met partner of familielid. stendige complexen vindt een gedeelte van de activiteiten plaats
‘Use it or lose it’ is een sleutel- in een overdekt ‘dorpsplein’. In feibegrip in het zorgconcept van te gaat het hier om een buitenHumanitas. Het komt erop neer ruimte die ten behoeve van de
dat de mensen zo veel moge- leefbaarheid overdekt is.
lijk gestimuleerd worden om
de dagelijkse dingen zelf te De toegankelijkheid van het
doen. Pas als dat niet meer kan, complex en de multifunctionele
komt het begrip ‘zorg’ om de voorzieningen bevorderen dat
hoek kijken. Daarbij gaan wij ook andere groepen uit de wijk,
ervan uit dat te veel zorg erger niet behorende tot de mantelis dan te weinig. Betuttelen en zorg, het complex bezoeken.
doodknuffelen kan desastreus Hun aanwezigheid bevordert de

Meer weten over de Humanitasfilosofie?
Lees ‘Levenskunst op Leeftijd’!
Neem uit de eerste hand kennis
van de filosofie van de Humanitasorganisatie. In het spraakmakende, rijk geïllustreerde boek
(reeds in 6e druk) beschrijft de
voorzitter van de Raad van Bestuur, prof.dr. Hans Becker, in
240 bladzijden de allesomvattende visie van Humanitas op
de ouderenzorg. ‘Levenskunst
op Leeftijd’ is gebaseerd op zijn proefschrift ‘De verborgen hand van
culturele sturing’. Het boek (winkelprijs € 24,90) is rechtstreeks te
verkrijgen (010 – 461 53 47). Verzendkosten rekening Humanitas!
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Lamskotelet met honing/tijmsaus of grootmoeders
pot? Het kan allemaal. En nog veel meer!
Lekker eten en andere leuke dingen, daar draait het om. Humanitas vindt goed en lekker eten een belangrijke bijdrage
aan het welbevinden. Niet koolhydraten en vitaminen, maar
smaak en sfeer zijn dus belangrijke componenten. Daarom
hebben veel vestigingen restaurants en bars waar het goed
eten en drinken is in een ontspannen sfeer.
Die andere leuke dingen zijn te veel om op te noemen: gezellige
binnenpleinen, moderne, leerzame internetcafé’s, spannende
‘herinneringsmusea’, die de tijden van weleer doen herleven,
mooimakende beautysalons, optredens van artiesten, intrigerende kunst in vele verschijningsvormen, unieke beeldentuinen,
knuffeldieren (overal toegestaan!) prachtige parken in de omgeving. Kortom: een keur aan mogelijkheden en activiteiten.

Kent u iemand met weinig gezellige dagen?
Daarvoor hebben wij de oplossing!

Overal in de samenleving kunt
u ze tegenkomen: oudere mensen die zich soms alleen voelen.
Bijvoorbeeld omdat ze weinig
aanspraak hebben omdat hun
sociale netwerk is aangetast of
omdat ze moeilijk de deur uit
kunnen.
Voor deze mensen kan Humanitas uitkomst bieden. De
dagopvang en -behandeling
van Humanitas heeft een geKleinschalige hofjes
varieerd aanbod van diensten
Ook mensen met Alzheimer kun- en medewerkers en gaat in op
nen in deze complexen terecht. individuele vragen.
Echter hieraan zijn grenzen. Hu- Informatie: 010 - 461 53 47.
manitas heeft nu een oplossing
gevonden dat deze mensen in Bij Humanitas is de vrijieder geval niet uit de vertrouw- williger lid van de familie!
de omgeving weghoeven. Binnen het complex, dan wel een Zonder de inzet van de bijna duiserviceplus-complex, realiseren zend vrijwilligers zou Humanitas
we kleinschalige hofjes.
haar werk niet kunnen doen. In
In feite wordt hiermee aangeslo- de reguliere zorg ontbreken imten op de tot dan toe bestaande mers vaak welzijnselementen Humanitas thuis?
woonsituatie van de cliënt: een die in de Humanitasvisie onont- Kijk Humanitas-TV!
eigen woning in een extramuraal beerlijk zijn.
Wekelijks zendt Humanilevensloopbestendig complex. Natuurlijk doen we er iets voor
tas via ‘Rotterdam TV’ op
De betreffende woning is in een terug. De vrijwilliger hoort er als
de Rotterdamse kabel een
kleinschalige setting gegroe- belangrijke medewerker heleinteressant programma uit
peerd, er is sprake van een indivi- maal bij. Cliënten, familie, vrijwilover wonen, werken en de
dueel woonconcept in groeps- ligers en personeel vormen één
nieuwste ontwikkelingen bij
verband.
‘extended family’.
Humanitas. Met o.a. reporVrijwilligers kunnen kiezen uit tages van evenementen en
een gevarieerd aanbod van activiteiten van binnen en
De Stichting Vrienden van
werkzaamheden. Sterker nog: buiten de vestigingen.
Humanitas is in het leven
geroepen om voor bewoners we zoeken met u naar het werk Elke donderdag van 19.00 en personeel af en toe die
dat bij u past.
19.30 uur; elke vrijdag (herdingen te kunnen doen,
haling) van 11.00 - 11.30 uur.
die anders niet mogelijk
Heeft u belangstelling? Of wilt u Stem af op kanaal 67+ op de
zijn, omdat er in budget
meer informatie?
kabel.
of subsidievoorwaarden
Bel 010 - 461 53 47.
geen plaats voor is. Het
Humanitas doet mee aan belangrijk grieponderzoek
gaat dan vaak om sfeer- en
motivatiebevorderende
De Stichting Humanitas is benaderd door het Erasmus Medisch
activiteiten.
Centrum met het verzoek medewerking te verlenen aan een bijEn u begrijpt dat dit voor
zonder belangrijk griep/verkoudheidonderzoek bij ouderen vanaf
bewoners en personeel
65 jaar. Dit onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van
uiterst belangrijk is.
professor Osterhaus, die met enige regelmaat op televisie komt
als specialist op het gebied van virussen, bacteriën en griep. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Vaxinostics.
De onderzoeker komt bij de mensen thuis en legt uit wat de bedoeling is. Van de deelnemers wordt gevraagd een handtekening
te zetten dat men toestemt met het onderzoek. Er worden vragen
gesteld over de gezondheid, welke medicijnen men gebruikt en
U kunt deze stichting helpen met een wattenstokje wordt wat slijm uit neus en keel genomen
door schenkingen, erfenissen voor laboratoriumonderzoek. Het onderzoek loopt van eind noof legaten.
vember 2006 tot en met april 2007.
Stichting Vrienden van
Humanitas
Banknummer: 69.52.10.378 ING
Rotterdam

Humanitas verleent graag medewerking aan dit onderzoek, omdat het bijdraagt aan onze gezondheid en de ontwikkeling van
vaccins tegen griep e.d. Uiteraard is deelname vrijwillig.
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Kleinschalig wonen op basis van
de Humanitasfilosofie
Aan het ziektebeeld kunnen we niks veranderen, aan de kwaliteit van leven wel! Alzheimer een schrikbeeld, uit de eigen
woning en vertrouwde omgeving en naar een verpleeghuis.
Bij Humanitas gaat dat anders. Hieronder informatie over de
uitgangspunten van waaruit Humanitas het kleinschalig wonen vorm geeft.
In de visie van Humanitas staat
de ‘kwaliteit van leven’ van de
cliënt centraal. Het streven is
dat de cliënt door en uit zijn
omgeving zoveel positieve
energie put, dat een gevoel
van menselijk geluk wordt behouden of verworven. Om dit
kwaliteitsniveau te bereiken is

een samenhangend model van
wonen, welzijn, zorg en behandeling de basis van de dienstverlening. Humanitas staat garant voor dat kwaliteitsniveau.

zijn voor het functioneren en dus
voor het gevoel van menselijke
waardigheid. Leer je ouderen systematisch af hun spier- en hersenfuncties te gebruiken, dan
gaan die functies ook daadwerkelijk verloren.

geestelijke vitaliteit en de wens
van de bewoners zelf iets te
doen. Zonder deze wijkbewoners, en hun binding met de samenleving, bestaat de kans op
hospitalisering.
Zelfredzaamheid, zelfzorg en daarmee ‘zorg
op maat’ komen dan in de knel.
De faciliteiten voor de wijk kunnen naast verzorging en verpleging onder andere zijn: fysio- en
ergotherapie, logopedie, diëtiek,
maatschappelijk werk, arts, kapper, dagbehandeling, koffieshop,
restaurant, maaltijdenservice,
kinderdagverblijf etc.

In de filosofie van Humanitas zou
Het concept van de levensloop- een cliënt niet gedwongen hoeven te verhuizen naar een ander
complex of andere omgeving als
hij eenmaal in een levensloopbestendig complex woont. Voor
somatische cliënten is deze optimale situatie reeds bereikt, doordat de woning en het complex al
bij voorbaat geschikt is gemaakt
of op eenvoudige wijze geschikt
kan worden gemaakt in geval
zich een zwaardere somatische
zorgvraag ontwikkelt.

bestendige woning heeft Humanitas uitgebreid naar het concept
van het levensloopbestendige
complex. Het gaat hierbij, naast
aandacht voor de woningen, om
een bijzondere aandacht voor de
buitenruimte. Daarbij stellen we
specifieke eisen. Zo moet de omgeving afgestemd zijn op de
doelgroep, waartoe ook wijkbewoners behoren. Het gaat dan o.
a. om brede, toegankelijke trottoirs, goede verlichting, geschikte groenvoorzieningen, ruime
parkeergelegenheid,
veilige
oversteekplaatsen en openbaar
vervoer.

Wij zochten enige jaren geleden naar een nieuw type huisvesting voor ouderen in het
grensgebied tussen wonen en
zorg. Dat hebben we gevonden
in de levensloopbestendige
woning. Deze woning is zodanig ingericht dat iedereen er
kan wonen, ongeacht aard en
omvang van de hulpvraag. Ook
zonder hulpvraag! Gedwongen
verhuizen is er niet meer bij. De
bewoner kan blijven samenwo- In veel van onze levensloopbenen met partner of familielid. stendige complexen vindt een gedeelte van de activiteiten plaats
‘Use it or lose it’ is een sleutel- in een overdekt ‘dorpsplein’. In feibegrip in het zorgconcept van te gaat het hier om een buitenHumanitas. Het komt erop neer ruimte die ten behoeve van de
dat de mensen zo veel moge- leefbaarheid overdekt is.
lijk gestimuleerd worden om
de dagelijkse dingen zelf te De toegankelijkheid van het
doen. Pas als dat niet meer kan, complex en de multifunctionele
komt het begrip ‘zorg’ om de voorzieningen bevorderen dat
hoek kijken. Daarbij gaan wij ook andere groepen uit de wijk,
ervan uit dat te veel zorg erger niet behorende tot de mantelis dan te weinig. Betuttelen en zorg, het complex bezoeken.
doodknuffelen kan desastreus Hun aanwezigheid bevordert de

Meer weten over de Humanitasfilosofie?
Lees ‘Levenskunst op Leeftijd’!
Neem uit de eerste hand kennis
van de filosofie van de Humanitasorganisatie. In het spraakmakende, rijk geïllustreerde boek
(reeds in 6e druk) beschrijft de
voorzitter van de Raad van Bestuur, prof.dr. Hans Becker, in
240 bladzijden de allesomvattende visie van Humanitas op
de ouderenzorg. ‘Levenskunst
op Leeftijd’ is gebaseerd op zijn proefschrift ‘De verborgen hand van
culturele sturing’. Het boek (winkelprijs € 24,90) is rechtstreeks te
verkrijgen (010 – 461 53 47). Verzendkosten rekening Humanitas!
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Lamskotelet met honing/tijmsaus of grootmoeders
pot? Het kan allemaal. En nog veel meer!
Lekker eten en andere leuke dingen, daar draait het om. Humanitas vindt goed en lekker eten een belangrijke bijdrage
aan het welbevinden. Niet koolhydraten en vitaminen, maar
smaak en sfeer zijn dus belangrijke componenten. Daarom
hebben veel vestigingen restaurants en bars waar het goed
eten en drinken is in een ontspannen sfeer.
Die andere leuke dingen zijn te veel om op te noemen: gezellige
binnenpleinen, moderne, leerzame internetcafé’s, spannende
‘herinneringsmusea’, die de tijden van weleer doen herleven,
mooimakende beautysalons, optredens van artiesten, intrigerende kunst in vele verschijningsvormen, unieke beeldentuinen,
knuffeldieren (overal toegestaan!) prachtige parken in de omgeving. Kortom: een keur aan mogelijkheden en activiteiten.

Kent u iemand met weinig gezellige dagen?
Daarvoor hebben wij de oplossing!

Overal in de samenleving kunt
u ze tegenkomen: oudere mensen die zich soms alleen voelen.
Bijvoorbeeld omdat ze weinig
aanspraak hebben omdat hun
sociale netwerk is aangetast of
omdat ze moeilijk de deur uit
kunnen.
Voor deze mensen kan Humanitas uitkomst bieden. De
dagopvang en -behandeling
van Humanitas heeft een geKleinschalige hofjes
varieerd aanbod van diensten
Ook mensen met Alzheimer kun- en medewerkers en gaat in op
nen in deze complexen terecht. individuele vragen.
Echter hieraan zijn grenzen. Hu- Informatie: 010 - 461 53 47.
manitas heeft nu een oplossing
gevonden dat deze mensen in Bij Humanitas is de vrijieder geval niet uit de vertrouw- williger lid van de familie!
de omgeving weghoeven. Binnen het complex, dan wel een Zonder de inzet van de bijna duiserviceplus-complex, realiseren zend vrijwilligers zou Humanitas
we kleinschalige hofjes.
haar werk niet kunnen doen. In
In feite wordt hiermee aangeslo- de reguliere zorg ontbreken imten op de tot dan toe bestaande mers vaak welzijnselementen Humanitas thuis?
woonsituatie van de cliënt: een die in de Humanitasvisie onont- Kijk Humanitas-TV!
eigen woning in een extramuraal beerlijk zijn.
Wekelijks zendt Humanilevensloopbestendig complex. Natuurlijk doen we er iets voor
tas via ‘Rotterdam TV’ op
De betreffende woning is in een terug. De vrijwilliger hoort er als
de Rotterdamse kabel een
kleinschalige setting gegroe- belangrijke medewerker heleinteressant programma uit
peerd, er is sprake van een indivi- maal bij. Cliënten, familie, vrijwilover wonen, werken en de
dueel woonconcept in groeps- ligers en personeel vormen één
nieuwste ontwikkelingen bij
verband.
‘extended family’.
Humanitas. Met o.a. reporVrijwilligers kunnen kiezen uit tages van evenementen en
een gevarieerd aanbod van activiteiten van binnen en
De Stichting Vrienden van
werkzaamheden. Sterker nog: buiten de vestigingen.
Humanitas is in het leven
geroepen om voor bewoners we zoeken met u naar het werk Elke donderdag van 19.00 en personeel af en toe die
dat bij u past.
19.30 uur; elke vrijdag (herdingen te kunnen doen,
haling) van 11.00 - 11.30 uur.
die anders niet mogelijk
Heeft u belangstelling? Of wilt u Stem af op kanaal 67+ op de
zijn, omdat er in budget
meer informatie?
kabel.
of subsidievoorwaarden
Bel 010 - 461 53 47.
geen plaats voor is. Het
Humanitas doet mee aan belangrijk grieponderzoek
gaat dan vaak om sfeer- en
motivatiebevorderende
De Stichting Humanitas is benaderd door het Erasmus Medisch
activiteiten.
Centrum met het verzoek medewerking te verlenen aan een bijEn u begrijpt dat dit voor
zonder belangrijk griep/verkoudheidonderzoek bij ouderen vanaf
bewoners en personeel
65 jaar. Dit onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van
uiterst belangrijk is.
professor Osterhaus, die met enige regelmaat op televisie komt
als specialist op het gebied van virussen, bacteriën en griep. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Vaxinostics.
De onderzoeker komt bij de mensen thuis en legt uit wat de bedoeling is. Van de deelnemers wordt gevraagd een handtekening
te zetten dat men toestemt met het onderzoek. Er worden vragen
gesteld over de gezondheid, welke medicijnen men gebruikt en
U kunt deze stichting helpen met een wattenstokje wordt wat slijm uit neus en keel genomen
door schenkingen, erfenissen voor laboratoriumonderzoek. Het onderzoek loopt van eind noof legaten.
vember 2006 tot en met april 2007.
Stichting Vrienden van
Humanitas
Banknummer: 69.52.10.378 ING
Rotterdam

Humanitas verleent graag medewerking aan dit onderzoek, omdat het bijdraagt aan onze gezondheid en de ontwikkeling van
vaccins tegen griep e.d. Uiteraard is deelname vrijwillig.
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Hoe een (verhuis)Vos leerde hinniken…..
Elke Rotterdammer kent ze wel, de kenmerkende rode
vrachtwagens met houten betimmering van het door Huib
Vos opgerichte verhuisbedrijf. Het begon allemaal in 1900
met paard-en-wagens, als een verhuis- en sleepbedrijf, in
de straat die zijn naam gaf aan het Opzoomeren.

ankering van schoorstenen of geveltjes
– vaak waren dat (deels) ‘loze’ gevels
– niet meer intact was; soms stond
zo’n gevel of schoorsteen helemaal
los, met alle risico’s vandien.”

Onlangs had ik het genoegen tegenover de kleinzoon van de oprichter
te zitten. Hij refereert graag aan dat
Opzoomeren, want: “Dat zat er bij
ons ingebakken. Wij waren eraan
gewend letterlijk ons straatje schoon
te vegen, want de paarden lieten
natuurlijk wel eens wat vallen. Ook
als verhuizer moet je netjes werken en
geen troep achterlaten. We letten ook
op kleinigheden. Zo dekten we àlle
onverpakte spullen af met de bekende

(In)woonvergunning
Wegens de grote woningnood destijds
komen we vanzelf op inwoning.
“Men moest een woonvergunning
hebben van Volkshuisvesting, dat aan
de Slaak zat. Een echtpaar had recht
op een driekamerwoning; had je twee
kinderen van verschillend geslacht
dan kon er een kamer bij, want die
mochten natuurlijk niet op één kamer
slapen. Had je echter twee jongens
of twee meisjes dan had je pech,
die moesten maar een kamer delen.
De vergunning was ook nodig voor
inwoning. Als je een erg grote woning
had was je zelfs verplicht inwoners
te nemen! Inwoning geschiedde in
kelders, op (halve) slaapverdiepingen,
het achterste deel van de woonétage of
op zolders.”
“Je stuitte op schrijnende toestanden:
een wiegje aan de muur, omdat er geen
plaats voor was op de grond als het
opklapbed neergelaten was.”
Die benarde toestand gaf natuurlijk
weleens problemen, vooral als inwoning verplicht was gesteld. Vaak waren
de verhoudingen tussen de beide
gezinnen slecht; dan ging zelfs het
uitverhuizen van de inwonenden niet
zonder slag of stoot.

paardendekens, ook als men zei dat
het niet hoefde, omdat het maar een
oude keukentafel was. Van veraf kon
dat best een dure mahoniehouten tafel
lijken.”
Maar we zouden gaan praten over
verhuizen in de na-oorlogse periode.
De heer Vos: “Heel kenmerkend voor
die periode was dat we in een buurt
waar bommen waren gevallen altijd
even het dak op moesten. Het kwam
namelijk regelmatig voor dat de ver-

- Ouderwets handwerk -

- Het begon met paard en wagen -

Meneer Vos vervolgt: “Soms moesten
wij bemiddelen. Doordat veel aan de
straatkant uit het raam getakeld werd,
moesten wij door de woning van de
achterblijvers lopen. Bij een slechte
verstandhouding gaf men daar soms
geen toestemming voor, gewoon om
dwars te zitten. Gelukkig kwamen we
er met praten gewoonlijk wel uit, mede
doordat we ook de meubels van de
achterblijvers met dekens afdekten.”
Nieuwbouw
In die naoorlogse jaren werd veel
verhuisd naar nieuwbouwwijken. Dan
was het moeilijk als inwonende kinderen met kleinkinderen weggingen. “De
grootouders hadden altijd iedereen
om zich heen gehad en nu verhuisden
ze naar een heel ander deel van de
stad: soms een moeilijk en emotioneel

afscheid.”
In die nieuwbouw had je destijds
maar één stopcontact in elke kamer.
“Als je dan ’s avonds in zo’n nieuwe
wijk kwam, zag je in de hele straat op
precies dezelfde plek staande schemerlampen met rokkappen branden, een
leuk gezicht.”
Maar hoe zat het nu met dat hinniken?
Zoals gezegd werden bij het verhuizen veel paardendekens gebruikt.
In de loop van het gesprek vertelde
Henk Vos dat hij daarover geregeld
opmerkte: “Als je hier de hele dag mee
werkt, ga je vanzelf wel hinniken.” Op
weg naar huis had ik de titel van dit
verhaal al in mijn hoofd….
Els Beekmans

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

Café van Oosten
In De Oud Rotterdammer van 17 oktober plaatste de
redactie mijn ingezonden stuk over Café Van Oosten
dat van 1942 tot 1977 gevestigd was aan het Noordplein en werd uitgebaat door de gebroeders Jan (mijn
vader) en Bertus van Oosten.
Dit artikel heeft heel wat losgemaakt
bij vele mensen die in die tijd met het
Noordplein te maken hadden, zoals
de groente- en fruithandelaren, de
autohandelaren en daarna de postzegelhandelaren. In korte tijd heeft het
plein deze drie markten geherbergd
met alle levendigheid en avonturen
die dat met zich meebracht.
Bijna een kwart van de omzet van het

café werd gehaald uit de aanwezigheid van de chauffeurs van transportbedrijf Vonk. De eigenaar, Antoon
Vonk, was een graag geziene gast.
Het bedrijf was gespecialiseerd in het
transport van fruit en de chauffeurs
kwamen voor een rit een bakkie kofﬁe en na een rit een borreltje halen
bij Van Oosten.
Als Vonk nog binnen was, bleef Van

- Het café op het Noordpelin (onder de witte erker) -

- Café Van Oosten op de hoek Rechter Rottekade/Katshoek -

Oosten open; zo werkte dat.
De generatie van die tijd mag (groten) deels uit het leven zijn gestapt,
hun kinderen waren - op jonge leeftijd - door pa meegenomen naar het
Noordplein en met een chocomelletje
zoetgehouden in het café.
Weddenschap
Diverse dames van hoge leeftijd
hebben goede herinneringen aan het
café en het plein. Mevrouw Heijkoop
heeft achtereenvolgens café Heijkoop
(Noordplein), restaurant Hollandia
en restaurant ‘t Vaantje (Grintweg)
geëxploiteerd en kan nog enthousiast verhalen over die tijd. Evenals
mevrouw Rogmans, mevrouw Ha-

gendijk-van de Es, Mevrouw Blom
(dochter van Jan Alessie), Koos
Sluiter (zoon van Wil Sluiter).
Legendarisch waren de verhaIen
uit die tijd. Zo werd er een weddenschap afgesloten met iemand die in
geldnood zat. Voor 150 gulden zou
hij naakt het plein in de rondte rennen. Zo gezegd zo gedaan, echter bij
terugkomst bij het café bleek de deur
op slot en was de politie gebeld.
Ach, er waren veel gladde ruggen in
die tijd, veel schelmenstreken, maar
de sfeer bleef goed en de kasteleins
waren nette, hardwerkende lieden en
dat werd gewaardeerd!
Pijpers, Sluiter, van Est, Noorlander,
Theunissen, Dammes, Steenbergen,

Zoutewelle en zelfs Olympisch
bokskampioen Bep van Klaveren
gaven geur en kleur aan het café en
het plein, waar velen een bijnaam
hadden als Sterke Frans, Kleine Bart,
Blinde Piet, Ome Jan etc.
Hartelijk dank aan al diegenen die
gereageerd hebben en zodoende het
Noordplein uit die tijd een beetje
hebben doen herleven. De eigenaar
die na Van Oosten kwam, familie
de Vries-Baptist, heeft ook nog het
nodige meegemaakt.
Dirk van Oosten
Wilgenwede 33, 2993 TB Barendrecht
dirkvanoosten@koddevanoosten.nl
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FEESTMAAND
multishop

®

PANGAROLLETJES
IN HOLLANDAISSESAUS

1,85

100 GRAM

OOSTERSE
ROERBAKGARNALEN 500 GRAM

Maak uw droom waar,
en koop
nu een oudejaarslot

6,75

SINTERKLAASROLLADE
MET GEROOKTE FOREL

1,95

100 GRAM

Hesseplaats 11b
3069 EA Rotterdam
Telefoon 010 - 286 75 20

Multishop, Binnenhof 21, Rotterdam-Ommoord, Tel: 010 – 2860776

Schoonheidssalon
Dansen voor senioren op de zondagmiddag!

Agnes Binnendijk

Van 13.00 - 16.00 uur bij:

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

17 december: m.m.v. Jack Cross entree à € 5,00
7 januari: Nieuwjaarsmiddag à € 2,50
Bel: 010 - 404 82 00
www.dansschooldeklerk.nl

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

Schiestraat 16-18 (dichtbij Hofplein en openbaar vervoer)

EVENTUEEL OOK AAN HUIS

AA Aanpakken&Aanpassen
Voor al uw klussen in en om het huis, o.a.:

PLUIMVEEBEDRIJF

DIJKSHOORN

Badkamers, tegelen, behangen, verven, spachtelputz,
laminaat, tuinaanleg, enz. enz.

DAGELIJKS VERSE GRAANEIEREN
OOK KIP EN KIPPRODUCTEN

Bel of mail vrijblijvend voor een advies en/of offerte:
Tel. 06-42433845 / 010-4797098,
e-mail: aanpakkenenaanpassen@kpnplanet.nl

WOLLEFOPPENWEG 101,
2761 DL OUD VERLAAT (GEM. ZEVENHUIZEN)
TELEFOON 010 - 455 05 57

W
V U UR E R K

Zeer grote voorraad

multishop

®

Bestel tijdig om
“uitverkocht” te voorkomen.
Iedere klant die vòòr
21 december bestelt,
maakt kans op een

Fuji ATB
t.w.v.

Voor al uw: Tabak, lectuur, wenskaarten
en staatsloterij / lotto

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.

Wensen u
prettige kerstdagen

€ 499,=

Tevens het speciale adres
voor dakbedekking
en het ophogen van tuinpaden.

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

Multishop
Goudsesingel 111, 3031 EE Rotterdam
Tel: 010 – 412 79 19

Telefoon/Fax: 010 - 2230857
Mobile
: 06 - 41692564
of 06 - 41692542

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

OPRUIMINGSAANBIEDING
SONY
VIDEOCAMERA
met scherm LCD

van € 599,-

Nu

€ 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.

€ 199,-

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

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

!
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NOORD

OOST

RW’S

MIJMER ZUID HOEKJE

Werk van drie generaties creatieve
familievrouwen Augusteijn is tot 4
maart te bezichtigen in De Melkfabriek en historische panden van
Museum Oud Overschie ‘De Hoop doet
Leven’ aan de Overschiese Dorpsstraat 134-140. Het betreft onder
meer aquarellen, quilts en olieverfschilderen.
In 1934 vestigden Jo Augusteijn en Annie Iburg
zich in een tijdelijke woning op een kaal stukje
land tegenover de Hoge Brug in Overschie achter
scheepswerf De Hoop. In de loop der jaren herschiepen ze dit stukje grond in een paradijselijke
tuin. Annie is er, ook na het overlijden van Jo in
1972, nog twintig jaar blijven wonen tot haar dood.
Ze bezocht de Academie voor Beeldende Kunsten
in Rotterdam en ook de Haagse Academie, waar ze
leerde aquarelleren. Schilderen met olieverf deed
ze pas vanaf 1955, toen het huis en de tuin op de
Schiekade onteigend werd en ze al die dierbare
plekjes om haar heen wilde vastleggen.
Een selectie van haar werk is elke zondag en elke
eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 17.00
uur te bezichtigen en ook op de vrijdagen 12, 19 en
26 januari van 18.00 tot 20.30 uur. De toegang is
gratis.

Kerstzang in de
Laurenskerk
Vrijdag 15 december organiseert het Gemengd
Koor ‘Debarim’ in de oudste kerk van Rotterdam
een Kerstconcert, waaraan medewerken: een groot
samengesteld Gemengd Koor en tal van solisten,
terwijl het monumentale hoofdorgel wordt bespeeld
door de bekende organist Bert Kruis.
Aanvang van het concert is 20.00 uur, kaarten
kosten 10 euro en in voorverkoop verkrijgbaar via
tel. 0180-312711 of E.mail :mvannieuwpoort@kpnplanet.nl of indien voorradig ‘s avonds aan de kerk.

- Ongeveer 75 jaar geleden is deze ansicht uitgebracht. Café Bellevue op de hoek Hillevliet en Lange Hilleweg heette toen Het Kruispunt en tramlijn 13 reed er nog langs op
de route tussen ‘t Slag en en de Wilhelminakade. Foto collectie Rein Wolters -

Melkboer Rein Kurk maakte
jaren zijn ronde door Bloemhof
Een bekend man in Bloemhof was Rein Kurk. Hij werkte bij de melkinrichting van de gebroeders C.A. en
P. de Zeeuw in de Kegelstraat, later in een grotere remise aan de Slaghekstraat, nabij de (korte) Hilledijk.
Kurk was een verstokt vrijgezel. Hij woonde op de Hillevliet 131 naast de slagerij van de familie C. Winterswijk. Zijn stamkroeg was Bellevue op 111, op de hoek met de Lange Hilleweg.
Omstreeks 1950 maakte ik kennis met
Kurk en zijn collega’s Hannes Flier, Cor
Bruijs, Piet van Dalen en nog een paar
anderen. Als knaapje van vier was ik komen wonen in de jaren negentig afgebroken Pantserstraat 11b. Voordien woonde
ons rap uitdijende gezin op de hoek van
Heinlantstraat en Groene Hilledijk boven
slagerij Wim de Pater.
Al snel maakte ik ommetjes en zo
ontdekte ik in de aangrenzende Kegelstraat de melkremise, waar ‘s middags de
melkboeren hun kar losten. Sommigen
hadden een handkar en anderen een paard
en wagen. Graag stond ik er te kijken
of sjouwde ik ijzeren kratten aan die ze
vulden met fust.
Mijn eerste ‘baas’ was Hannes Flier. Ik
was een jaar of vijf. Zo af en toe hielp ik
hem en daarna ook een paar keer Rein
Kurk op zijn klantenroute door Bloemhof. Later, bij het schrijven van boeken,
liep hij af en toe door mijn geheugen
heen. Van Kurk zou ik een foto moeten
hebben, bedacht ik.

Dialezing
Rotterdamse Stegen
De Rotterdam-kenner en schrijver van vele Rotterdam boeken Peter Troost verzorgt zondag 17
december een dialezing over de Rotterdamse stegen
en de oude stadsdriehoek. Hij vertelt over het leven
in de vooroorlogse binnenstad. De presentatie vindt
plaats in een speciale kerstsfeer aan de Kerkwervesingel 55 in Pendrecht. De aanvang is 14,00 u en de
zaal is open om 13.30 u.
De toegang is gratis.

- Melkboer Adrie Kurk met zijn bezorgwagen.
Foto collectie Rein Wolters -

Bellevue
Mijn wens kwam uit op zaterdag 26
augustus 2000 op de presentatie van een
cd-album, ingezongen door kastelein
Ton van Dipte en geproduceerd door de
veelzijdige Adri Troost. Hoewel ruim de
zeven kruisjes gepasseerd is hij nog altijd
actief als muzikant, vlieginstructeur,
entertainer en organisator/presentator van
het Rotterdams Songfestival.
Van Dipte werkte in de vervoerssector.
In 1990 kwam dat zijn strot uit en sloeg
hij een andere richting in. Ton nam café
Bellevue over met Rein Kurk als klant.
De twee raakten bevriend. De vriendschap bleef onverminderd nadat Ton
en zijn vrouw Marian in 1995 Bellevue
verruilden voor De Koperen Ketel in
Vierpolders bij Brielle.
Van Dipte toen over het vertrek: “Niet
dat Bellevue ons niet beviel, maar omdat
de buurt steeds verder achteruit ging. Bovendien was niet samen te werken met de
verschillende bevolkingsgroepen. Soms
kwamen agressieve mannen binnen met
spullen die ze wilden slijten. Daar waren
ﬁetsen bij die nog half in de verpakking
zaten, afkomstig van diefstal. Die gasten
gaf ik een toegangsverbod. Ik wilde mijn
zaak graag clean houden en niet door
anderen politie over de vloer krijgen.
Minder prettige incidenten waren het
gevolg. Min of meer gedwongen hakten
we de knoop door. In onze nieuwe zaak
is nimmer iets vervelends voorgevallen.”
Gevonden
Met een kreet van verrassing onderbrak
ik Van Dipte in zijn relaas. Tussen de
vele nostalgische foto’s van Rotterdam
aan de wand hing er eentje van Rein
Kurk bij zijn melkwagen. Precies zo’n
foto als ik zocht. Toen kwamen de
verhalen pas goed los, natuurlijk onder

- Spartelen in de zinken teil in de achtertuin van de
familie Van Dipte in de Ridderspoorstraat. Het kleinste
jongetje is Bennie Wijnstekers, de latere voetballer,
die stoeit met de latere kastelein Ton van Dipte. Foto
collectie Rein Wolters -

een prima glas bier. Van Dipte vertelde
56 jaar eerder te zijn geboren en daarna
opgegroeid in de Ridderspoorstraat in
Bloemhof. Bennie Wijnstekers, de latere
voetballer van Feyenoord, was zijn
buurjongen. Op mooie dagen kropen ze
in een zinken teil met water en bleven ze
in de achtertuin ravotten tot ze doodmoe
waren en naar bed moesten.
Na hun verhuizing naar Vierpolders bleven Marian en Ton van Dipte bevriend
met de ‘eenzaam achtergebleven’ Rein
Kurk. “Op een keer belde hij of hij op visite mocht komen. Kort daarna stapte hij
binnen met een zak schone onderbroeken
en overhemden als bagage. Drie weken
bleef Rein logeren en daarna betrok hij in
Brielle een seniorenwoning.”
Lang heeft melkboer Kurk niet van zijn
nieuwe omgeving mogen genieten. Op
17 december 1996 overleed hij op de
leeftijd van 83 jaar. Een begrafenispolis
had hij niet. Ton van Dipte sprong in de
bres. “Onder de klanten is een collecte
gehouden, waarna we hem hebben weggebracht naar zijn laatste rustplaats. Daar
waren zo”n honderd mensen bij aanwezig. Dat Rein Kruk dacht alléén te staan,
was dus beslist niét waar.”
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Belastinghulp voor iedereen!
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Kunt u niet naar de kapsalon komen? Dan komen wij naar u toe.
Vanaf heden behandelen wij ook mensen thuis.

Knippen voor maar €

Algemene begrafenis- en
crematieverzorging b.v.

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

Heeft u een Tz formulier
ontvangen?
Dan is het zo goed als zeker dat u geld terugkrijgt van de belastingdienst. Ga echter niet
zonder meer uit van de gegevens die vooringevuld zijn. Dan laat u in veel gevallen geld
liggen. Neem contact op met Fiscoop voor het
beste resultaat.

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

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

Bij Euro Hair Kapsalon bent u het goedkoopste uit,
met dezelfde kwaliteiten, hygiëne en behandelingen.
Dus waarom nu nog twijfelen?
Euro Hair Kapsalon is gespecialiseerd in het kappersvak. Alle haartypes zijn welkom.
Wij weten wat uw haar nodig heeft en wij adviseren u
graag.

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

Watergolven norm. € 15,00 nu
Föhnen norm. € 15,00 nu
Permanenten nu

€ 10,00
€ 10,00
€ 40,00

Als u in Rotterdam woont hoeft u zich geen zorgen te maken
over de benzinekosten. Want in Rotterdam berekenen wij geen
reiskosten!! Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons
opnemen!

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

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:

Dames en heren kapsalon

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

9,95

Bel. 010 - 481 45 09 / 06 24 73 03 20 voor een afspraak

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

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P
Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
Rodenrijselaan 54 - 3037 XG - Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23
www.schoenmakerijagterberg.nl
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In het spionnetje
Ik ben blij dat u deze woorden leest! Het geeft namelijk aan, dat u vorige week niet door
de Sint en Zwarte Piet in de zak bent meegenomen naar Spanje. Laten we eerlijk zijn:
jaren geleden was dat een zorg die ons eind november/begin december aardig teisterde.
Merkwaardig eigenlijk, dat het Sintgebeuren Nederlandse kinderen zo bezighoudt. En niet
alleen kinderen, maar ook volwassenen. Let volgend jaar eens op hoe ‘klein’ groten worden, als ze door de Sint worden aangesproken.
Een maand geleden was ik nauw
betrokken bij de ‘waarheidsvinding’ van een 7-8 jarige. Zijn
omgeving had hem, mede omdat
hij nog een jonger broertje had,
in het Sintsprookje laten blijven
geloven. Toen echter dit jaar op
school in zijn leergroep de leerlingen voor elkaar een surprise
moesten maken, sloeg bij hem de
twijfel toe. Sint Nicolaas zorgde
toch voor de cadeautjes?
Zijn moeder vertelde hem de
‘bittere waarheid’ en zijn wereld
stortte in: al die jaren was hij beduveld en voor de gek gehouden.
De hele wereld had hem voor Jan
met de Korte Achternaam gezet.
Niemand was nog te vertrouwen!
Hij huilde z’n ogen uit z’n hoofd
en ondanks dat iedereen vertelde,
dat zij hetzelfde hadden meegemaakt, geloofde hij het niet.
Toen hem echter gevraagd werd
de ‘waarheid’ nog even voor z’n
broertje geheim te houden, ging
hij zich ineens onderdeel voelen
van het grote Sint-mysterie. Verleden week was hij het, die hard
op de deur stond te bonken en de
zak met cadeautjes de huiskamer
in sjouwde.
Later in die week kwam hij met
een prangende vraag bij mij:
“Snap jij nou waarom m’n broertje nog in Sinterklaas gelooft?
Iedereen weet toch dat je vader,
moeder, opa en oma de cadeautjes
geven?” Ik zei, dat hij die vraag
maar aan Sint Nicolaas moest
stellen. Als reactie kreeg ik een
vette knipoog. Nee, de Kerstman
is er nog lang niet!
Help
Uren, dagen, maanden….
….vlieden als een schaduw heen.
’t Is mooi gesproken, maar er zit
wel een kern van waarheid in. Het
jaar 2006 is alweer bijna afgelopen en mijn 70ste levensjaar staat
voor de deur. Morgen zal ik wel
wat ﬂessen moeten opentrekken,
om het (vele?) bezoek niet op een
droogje te laten zitten. “Negenenzestig jaar” moet ik vanaf morgen
twaalf maanden lang zeggen, als
er aan me gevraagd wordt hoe
oud/jong ik ben.
Ik weet heel veel, zo niet alles
uit mijn leven te herinneren. OK,
mijn echte herinnering begint in
1940/1941: in die periode ‘stortte’
ik met mijn driewielertje in huis
van de trap tussen slaap- en
woonetage. Ik voel nog de warme
handen van mijn moeder; een
moeder die banger was dan ik!

Ik herinner me de oorlog, het
1943-bombardement, de vele
verhuizingen in Vlaardingen
en Rotterdam. Ik weet van m’n
‘wandeling’ van Rotterdam naar
Zwolle in de oktober/novembermaand van 1944. Ik beleef nog
het feest, dat ik beleefde toen ik
in mei 1945 in een ‘luxe’ auto van
mijn tijdelijke Zwolse gastheer
werd teruggebracht naar Rotterdam. Rijdend langs de Hollandse
IJssel tussen Oudewater en Gouda
leerde deze gastheer me een
grapje, dat ik nog steeds in die
omgeving gebruik. Al chauffeurend zette hij een schuine streep
op een stuk papier en vroeg me
welke plaats we snel zouden zien.
Met wagenwijde ogen staarde
ik naar buiten en begreep in de
verste verte niet welk stadje hij
bedoelde. Ik laat u even alleen
met de vraag, verderop krijgt u
het antwoord.

Maar toch zit er een merkwaardig
gat in m’n geheugen: in mijn
Kodakjes heb ik een foto ontdekt
van een Welpengroep. Overtuigend sta ik aan de rechterkant van
deze welpen, maar ik herinner me
hier niets van. De foto zal rond
1946/47 genomen zijn, maar wie
waren de anderen in de groep.
Moest een Akela destijds geen
vrouw zijn? Wie is die volwassen(?) man die boven iedereen
uittorent?
De Oud Rotterdammer kent zo’n
kwart miljoen lezers; er moet toch
iemand zijn die meer van de foto
én Welpengroep weet?
RANO
Als ‘stukjesschrijver’, maar
ook als Rotterdams journalist
én mens, vraag ik me soms af,
hoeveel 50+ Rotterdammers de
RANO kennen. De RANO is
een (zieken)omroep, die in 1947
met speciale radio-uitzendingen

door Aad van der Struijs

in de ‘Boezembarakken’ aan de
Boezembocht begon. Kurende
TBC-patiënten werden via hun
radio-oorschelp op een voor hen
bestemd programma verrast. In

de loop der jaren was de Rotterdamse RANO ook te horen in het
Zwitserse Davos (weer kurende
TBC-patiënten), het Coolsingelziekenhuis, later vervangen door
het Dijkzigtziekenhuis. Op het
hoogtepunt van RANO’s ‘roem’
luisterden patiënten in het AZR
Dijkzigt, het Delta-, Oog-, Haven-, Zuider- en Claraziekenhuis,
het Thoraxcentrum alsmede de
Humanitaskliniek in 110 Morgen
naar zo’n 25 uur per week rechtstreekse Rotterdamse program-

ma’s, die echt alleen voor hen
bestemd waren. Een Radio Rijnmond of zomaar een piratenzender had het nakijken: de RANO
was nummer 1! En nog steeds
verzorgt de RANO, nu 24 uur
per dag, speciale radioprogramma’s voor zieken en bejaarden
in vele Rotterdamse instellingen.
De huidige RANO is daarnaast
in Rotterdam, Hoogvliet en Hoek
van Holland via 107.5 FM op de
kabel te beluisteren.
Ik kwam in het bezit van een aantal foto’s van de RANO van toen.
Op die foto’s staan RANO-luisteraars, zomaar Rotterdammers
die met de RANO geconfronteerd
werden of de RANO-vrijwilligers
die voor hun Rotterdamse medemens (radio)actief bezig waren.
Volgend jaar bestaat die RANO,
misschien uw RANO, 60 jaar.
Kunnen we als oud-RANOluisteraars en/of (oud)Rotterdammers
die RANO eens een (ﬁnancieel)
cadeautje gaan geven?
Laat het me weten: In het Spionnetje, St Jobsweg 22e, 3024EJ
Rotterdam óf e-mail spionnetje@
xs4all.nl. Een telefoontje mag
ook: 010-4259636.
Agfa Click
Deze ‘Click’ mag je echt niet
verwarren met het welbekende

‘Clack’-fototoestel. In mijn ogen
was de Click veel beter, ik had er
namelijk één! Met die Click zette
ik veel Rotterdamse plekjes op
de negatiefﬁlm; de mooiste foto
maakte ik (naar mijn mening)
op een donkere avond ergens in
1960/1961.
‘k Had m’n statief op de Willemskade gezet en keek richting
Wilhelminapier. Tegen de kade
lagen de Nieuw Amsterdam
en de Rotterdam. Ik ‘speelde’
met diverse tijdsinstellingen en
fotograaf Wallagh van Foto Kok
in de Spanjaardstraat vond de nu
geplaatste foto uiteindelijk de
mooiste.
Dit Spionnetje bestaat uit veel
woorden, maar ook veel foto’s.
’t Zijn foto’s om wellicht ook
uw herinneringen op te halen.
Laat het me weten en stuur voor
het Spionnetje ook eens scans
van uw foto’s. Vertel me waar de
foto’s gemaakt zijn en er volgt
misschien een leuk verhaal.
Nu al heel ﬁjne feestdagen, eet
niet te veel en vergeet de ander
niet!
O ja, een schuine streep op papier
staat haast recht: destijds reed
ik in de buurt van het stadje
Haastrecht!
Spionneur
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MOOI,

Dr. D is in town!

NIEUW

epilennium

Weg met die rimpels! Doctor D. Mihaylov, beter bekend als
Dr. D, houdt nu ook spreekuur in Rotterdam-Zuid. Exclusief voor Epilennium houdt hij spreekuur op donderdag 11
januari tussen 18.00 en 22.00 uur aan de Strevelsweg 740 (Verzamelgebouw Zuid) in Rotterdam.
Vele BN-ers worden al door hem behandeld (Botox, Restilane, Anti Aging, Medisch afvallen). Meld u telefonisch aan
voor een advies en kostenopgave op dit spreekuur.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

CCtje

Epilennium is uw vertrouwde kliniek voor huidtherapie (o.a.
vrijwel pijnloos ontharen, acnébehandeling, couperose,
littekentherapie, pigmentbehandeling en oedeemtherapie,
kousen aanmeten – ouderdomsvlekken).

Strevelsweg 740 • 3083 AT Rotterdam
Telefoon 010 – 481 44 93
www.epilennium.nl

Cox
Columns
Zijn columns passen perfect bij de
uitstraling van De
Oud-Rotterdammer en hebben er voor een
belangrijk deel
aan bijgedragen
dat deze relatief
nieuwe krant zich
in nauwelijks een jaar heeft opgewerkt tot
(misschien wel) de best gelezen krant van
Rotterdam.
De columns van Cox verdienen het zonder
meer bewaard te blijven. Daarom heeft De
Oud-Rotterdammer besloten zijn CC-tjes
te bundelen in een boekje waarin u ze nog
eens allemaal kunt nalezen.

Da’s mooi!
Binnenkort ook in Maassluis

BESTELBON COX COLUMNS 2006

PATATJE GEZOND?

Cox Columns 2006
Bestel nu tot 31 dec.
geen € 12,90 maar

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

€ 10,90

(excl. € 1,00 verzendkosten)
Naam
Adres

c foto burosolo.nl

Postcode

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

Plaats

C C
ox

olumn

Telefoon
Email

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

www.lancar.nl

Dus..... Blijf genieten van onze

gezonde frieten!

de goudsmid

De Stromen Comfortkaart
Plezier,gemak en voordeel
Word gratis lid van De Stromen en u kunt gebruik maken van vele
voordelen en aanbiedingen. Wilt u gezellig een middag naar het
theater? Moet uw huiskamer nodig opnieuw behangen worden?
Heeft u geen zin om te koken, maar wilt u toch lekker thuis eten?
Dit is allemaal mogelijk met De Stromen Comfortkaart. Deze
kaart bezorgt u plezier, gemak en voordeel.
Proﬁteer nu
Met De Stromen Comfortkaart krijgt u op een ruim assortiment producten
en diensten een aantrekkelijke korting. U kunt bijvoorbeeld:
- met korting naar de sportschool, het wijktheater of het museum;
- met korting een nieuwe bril aanschaffen, luisterboeken bestellen of
de klussendienst inschakelen;
- voor een aantrekkelijke prijs de kapper, de audicien of de pedicure
aan huis laten komen.
Uw gemak en voordeel
- U ontvangt De Stromen Comfortkaart [ter waarde van € 9,95]
in 2007 gratis. U kunt zo vrijblijvend kennis maken met het gemak,
plezier en comfort van De Stromen.
- De kaart verplicht u tot niets. U krijgt aantrekkelijke kortingen en
u gebruikt De Stromen Comfortkaart alleen wanneer u dat wilt.

De Stromen: een club om op terug te vallen
De Stromen is een vertrouwde zorgaanbieder voor 55-plussers in Rotterdam
en Ridderkerk. We weten wat er bij de mensen speelt op het moment dat
er zich dingen voordoen waardoor het leven anders wordt. Wanneer u
bijvoorbeeld, in het ergste geval, er alleen voor komt te staan. Of wanneer
u lichamelijk of geestelijk [even] niet in staat bent de dagelijkse dingen te
doen die nodig zijn. Maar ook wanneer er door het stoppen met werken
een nieuwe levensfase aanbreekt.
Het is een prettige gedachte om te weten, dat er een ‘club’ is waarop u
kunt terugvallen. Een organisatie die 1001 mogelijkheden biedt om uw
leven in te vullen op een manier die bij u past. Aansluiten bij De Stromen
doet u nooit te vroeg.
Lid worden?
Wilt u gebruik maken van het gemak, het plezier en het voordeel van
De Stromen? Word dan nu gratis lid en ontvang De Stromen Comfortkaart.
Bel voor meer informatie of voor het lidmaatschap Zorglijn Rotterdam
0900 2060660. [5 cent per minuut]
U kunt ons ook e-mailen: info@de-stromen.nl. Vermeld naam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum. Binnen 10 werkdagen heeft u
De Stromen Comfortkaart en een uitgebreide catalogus in huis.

Zorg van A tot Z

www.de-stromen.nl
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De sfeer van vroeger mag niet verdwijnen
door slopen van het Maarland
Kopje suiker lenen bij de buren en spelende kinderen op de tussenpaden. Volop groen en
tussen de takken nesten van bijzondere vogels. Zelfs vleermuizen hebben er een goed
leven opgebouwd. Padden en kikkers kwaken tussen de ligusterhagen en egels trippelen
er in overvloed. Rust en stilte overheersen.
Het lijkt alsof de tijd stil heeft
gestaan in het Maarland in Vreewijk.
Schijn bedriegt, want de deuren van
waterstoker Jan Geluk op de hoek van
Voorde en Maarland zijn al jaren dicht.
Zoals overal in de stad staan anno
2006 de ‘heilige koeien’ er in het gelid
langs de stoeprand.
En als Feyenoord voetbalt, geeft
dat extra drukte. “Dat is al zeventig
jaar het geval. Na een paar uur is die
overlast snel weer voorbij”, lacht de
84-jarige Mieke Houniet. ‘Oma’,

zoals ze door de buurt genoemd wordt,
woont al tachtig jaar in een van de 86
woningen waar huisbaas Com.Wonen
het sloopstempel op heeft gedrukt. De
woningen staan in het blokje Bree,
Langegeer en Maarland.
Omstreeks 1920 zijn ze gebouwd en in
de jaren tachtig grondig gerenoveerd.
In die periode kwam de nu 59-jarige
Netty van der Ende er wonen. “Van de
bewoners is 94 procent tegen sloop.
Aan onze woningen mankeert niets,
behalve achterstallig onderhoud”, somt

- De 86 woningen links aan de Bree moeten verdwijnen en ook in het parallel lopende Maarland en de
Langegeer. De bewoners zijn er fel tegen. Foto collectie Rein Wolters -

ze op. “Vijf woningen zijn toe aan een
grotere opknapbeurt. Als het een en
ander goed aangepakt wordt, kan de
buurt er weer 25 jaar tegen”, zegt ze
zeker te weten.
In de uitverkoop
Tussen de bewoners en Com.Wonen
is een hevig conﬂict losgebarsten.
Bijna alle woningen zijn behangen met
protestspandoeken en -posters. Daarbij
willen de bewoners dat hun buurt de
status krijgt van Beschermd Stadsgezicht. In een brief aan onder meer het
college van B en W van Rotterdam
maakt het Historisch Genootschap
Roterodamum zich daar sterk voor.
“Wij zijn blij met die steun”, zegt de
strijdvaardige Van der Ende, die in het
dagelijks leven werkt op de rekwisietenafdeling van Jeugdtheater Hofplein.
“Wij willen ons cultuurhistorisch
erfgoed behouden voor het nageslacht.
Com.Wonen zet met de sloopplannen
de reputatie van ons tuindorp Vreewijk
in de uitverkoop.”

Puzzel mee en win !!!

Een mooie kalender blijkt, zo aan het einde van het jaar, zeer in trek. Nooit eerder ontving De
Oud-Rotterdammer zoveel oplossingen als op de laatste puzzel in de krant van 28 november. Ruim
1300 waren het er ditmaal!! En bijna iedereen vond de juiste spreuk; ‘Rotterdam blijft altijd de
mooiste’. Een spreuk recht uit het hart van de lezers, zo kunnen we opmaken uit de vele opmerkingen in de mails en op de briefkaarten. De echte puzzelaars kunnen deze week hun tanden stuk
bijten op een leuke kerstpuzzel, maar het is best de moeite waard je hier voor in te spannen, want
deze keer liggen er voor de winnaars tien schitterende panoramakalenders van Paul Martens klaar,
met prachtige opnamen van de stad. De winnaars:

- Het Maarland is is een rustige straat en dat moet zo blijven vinden niet alleen Netty van der Ende
(links) en Mieke Houniet die er al tachtig jaar woont. Foto Ellie Schop -

De al jaren gepensioneerde NS-informatrice Mieke Houniet was vier
toen ze in Vreewijk kwam wonen. De
vrijgezel gebleven vrouw is er blijven
wonen na de dood van haar ouders.
“Nog altijd is het een rustige en
homogene buurt, waar iedereen elkaar
respecteert. Natuurlijk is er wel het een
en ander veranderd, want er scharrelen
bijvoorbeeld geen kippen meer door
de tuinen en wakker worden van het
kukelen van een haan is ook verleden
tijd.”
Dorpse oase
“Gerard Cox woonde aan de Bree en

keek uit over ons buurtje”, vervolgt
ze. “Hij en zijn broer verkochten als
kind snoep vanuit een omgebouwde
kippenren. Dat was leuk, net als de
bakker en melkboer aan de deur. Ook
de winkeltjes op de hoek en buurtwinkels op de Groene Hilledijk zijn weg.
Die komen nooit meer terug, dat besef
ik heus wel. Maar van onze woningen
en van het menselijke karakter van
onze buurt moet iedereen afblijven.
Waar zou ik trouwens moeten wonen?
Op zo’n duur galerijﬂatje? Mooi niet!
Als het zonnetje schijnt, wil ik in mijn
tuin zitten en genieten van de rust van
onze dorpse oase in een wereldstad.”

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 WOENSDAG 20 DECEMBER op naar:

T. Snoei, Capelle a/d IJssel
H.J.Tillips, Nieuwerkerk a/d IJssel
P.Q. Tompot-Tetteroo, Rotterdam
H.E.M. Heemskerk, Krimpen a/d IJssel
L. de Jong, Zevenhuizen

L.A. Verschoor, Hoogvliet
R. Oosterom, Nieuwerkerk a/d IJssel
E.M. Doornheijn, Hoogvliet
J. Buijs, Krimpen a/d IJssel
G.M. v.d. Linden, Hellevoetsluis

Horizontaal
1. beveiliging van metalen stroken lang de berm van autowegen; 7. voertuig met een hefmechanisme;
13. kelner; 14. Europeaan; 15. jong dier; 17. spijskaart; 19. Nederlandse schrijver; 21. gemeenschappelijke antenne-inrichting (afk.); 23. zwarte vogel; 24. vrouwelijk (afk.); 25. lastest estimate (afk.); 26. deel
van piano; 27. Nederlands Dagblad (afk.); 28. vervelend; 30. brandstof; 32. deel van bijbel (afk.); 33.
hondenras; 35. brandverf; 39. café; 42. mond van een vuurspuwende berg; 45. laatstleden (afk.); 46.
sporenplant; 48. paling; 49. snelschrift; 51. windrichting (afk.); 52. man van adel; 55. lichtblauw/paars;
57. voormalige Nederlandse koningin; 59. langzaam en rustig voort gaande (muz.); 62. etenbereider;
63. land in Azië; 65. meisjesnaam; 66. onderscheidingsteken; 70. zoen; 71. waterloop; 72. deel van een
uur; 76. en omstreken (afk.); 77. zwaardwalvis; 79. haringachtig visje; 82. uitvoerig (afk.); 84. internet
explorer (afk.); 85. het hoogste (de beste prestatie); 88. een paard of koe van één jaar; 90. jonge koe
van ongeveer twee jaar die nog niet gekalfd heeft; 92. plaats in Limburg; 95. familielid; 96. honingbij;
98. eerste vrouw; 99. door kringspieren gesloten uitmonding van het darmkanaal; 101. United States
(afk.); 102. appelsoort; 103. Nederlandse nationale kleur; 106. strijdig met de rede (dwaas); 109. vent
(man); 111. grote bontgekleurde papegaai; 112. plaaggeest; 113. welpenleidster; 115. projectieplaatje;
116. nagerecht; 117. onderste deel van een gevel; 119. groot soort van hert; 121. vriend (Lat.); 123.
internationaal autokenteken Suriname; 125. deel van een bloem; 126. vrouw die graag thee drinkt; 127.
rond verkeersplein.
Verticaal
1. dagroofvogel; 2. rondzwervende steppebewoners; 3. Groot-Brittannië (afk.); 4. onbeslist eindigende
schaak- of damparij; 5. tijdperk; 6. specerij (in bladvorm); 7. uurwerk; 8. Federatie Nederlandse Vakbeweging (afk.); 9. claxon; 10. rijksoverheid (afk.); 11. spoedeisend; 12. wapen der Javanen (soort dolk);
16. voornaam van filmacteur Schwarzenegger; 18. Nederlandse Vereniging voor Autisme (afk.); 20.
Engels bier; 22. oplettend (alert); 29. Spaanse landvoogd uit de tachtigjarige oorlog; 31. InterKerkelijke
Omroep Nederland (afk.); 33. pret (lol); 34. roeipen; 36. deel van servies; 37. Automatic Number Identification (afk.); 38. weg met bomen beplant; 39. grondsoort; 40. Ordinis Servorum Mariae (afk.); 41.
persoon wiens beroep het is etalages in te richten; 43. grote bontgekleurde papegaai; 44. Europeaan;
47. deel van schip; 50. dichtsbijzijnde (kortst); 53. boomsoort; 54. insect; 56. plaats in Noord-Holland;
58. land aan de Middellandse zee; 60. Dordtsche Football Club (afk.); 61. Nederlandse norm (afk.);
64. droog (kaal); 67. deel van breuk; 68. wereldtaal; 69. ongaarne; 73. wild zwijn; 74. gewicht; 75.
brandstof; 78. maal; 80. kanselrede; 81. eivormig; 83. rivier in Oostenrijk; 86. meubelstuk om op te
zitten of te liggen; 87. wellustig; 89. duizend kilo; 91. lokspijs; 93. frigidaire; 94. de moed hebben iets te
ondernemen; 97. kersensoort; 100. inheemse gifslang; 102. soldatenkost; 104. traditie/gewoonterecht
(Mal.); 105. kostbaar zeer hard gesteente; 107. betrekking; 108. (ver)bond; 110. opbergruimte; 114.
loot (stek); 118. United Nations (afk.); 120. Nederlands Hervormd (afk.); 122. megaton (afk.); 124.
middelbaar onderwijs (afk.).

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

Dinsdag 12 december 2006

Lichtjesavond in Overschiese Dorpsstraat
Feeërieke verlichting, glühwein, chocolademelk, oliebollen en ook de Kerstman komt naar de traditionele
Kerstmarkt in de Overschiese Dorpsstraat. Medewerkers van Museum Oud Overschie hebben weken
gewerkt aan de happening op vrijdag 15 december van 18.30 tot 21.00 uur. De historische gevels
worden feeëriek verlicht met honderden kaarsen. Bij een kerststal met schapen als levende have kunnen
bezoekers genieten van draaiorgelmuziek en een optreden van het kwintet ‘Goed Koper’. In gebouw De
Brug kan iedereen met koor Fortisimo meedoen aan een kerstsamenzang. In Museum Oud Overschie
geeft een glasblazer een demonstratie en in samenwerking met de Overschiese Krant wordt de Overschieër van het Jaar gekozen.

Uniek Kerstconcert Amerikaanse
gospelzangeres en Chapeau
Donderdag 21 december is in de Breepleinkerk in Rotterdam een bijzonder kerstconcert. Het koor
Chapeau geeft daar een concert dat afwijkt van de traditionele kerstconcerten. Chapeau heeft zich voor
dit concert verzekerd van de medewerking van de Amerikaanse zwarte zangeres Barbara Tucker.
Barbara zingt samen met alle aanwezigen onder meer ‘Stille Nacht’, ‘The holy city’, ‘Mary’s boy child’,
‘Once in Royal David’s City’ en de gospel ‘Order my steps’ op een manier die herinneringen oproept aan
Mahalia Jackson.
Een andere solist is de Amerikaanse basbariton Ira Spaulding. Samen met de sopraan en het koor brengt
hij het publiek die avond in vervoering met zijn prachtige warme stem. Met Barbara Tucker zingt hij o.a.
het beroemde duet uit ‘Porgy and Bess’ . Een aanrader voor wie van koorzang en van zingen houdt. De
begeleiding is in handen van Peter Bontje (vleugel), Wim Loef (orgel) en Han Kapaan (hobo).
Plaats
: Breepleinkerk, Van Malsenstraat 104 te Rotterdam
Aanvang
: 20.15 uur
Prijs
: €10,00 (inclusief consumptie)
Datum
: 21 december 2006
Kaarten verkrijgbaar bij:
Hetty Zwets : telefoonnummer 010-5016847,

Wil Dodde : telefoonnummer 010-5012576

Oproepjes

Mareschool
Ik ben benieuwd wat er is geworden van de kinderen die op bijgaande schoolfoto staan, genomen in juli
1942 op de Mareschool aan de Mare in Tuindorp Vreewijk.
Met twee van hen heb ik, na 64 jaar!!, nog altijd contact. Ook zij willen meer weten van hun oude klasgenootjes.
Van de kinderen op de foto ken ik nog de volgende namen: Onderwijzeres J. Ganderheijden, Lenie van der
Lecq, Willie Ridderbroek, Petra van der Velde, Ans Boer, Ans van Limborgh, Neelij Kleinjan, Lydia Eilander,
Plony Kalishoek, Klaasje Beukers, Tiny van Schagen, Sonja Timmermans en Miesje van der Snoo.
Ansje Boer, Olympiade 58, 2924 AN Krimpen a/d Ijssel, ansboer@hotmail.com
Gezocht:
Wij zijn op zoek naar Bep Buzee (meisjesnaam).
Bep woonde vroeger aan de West Varkenoordseweg. Later wilde zij voor kapster gaan leren. Zij
had ook twee broers. Rond 1961 kwam zij met
haar nichtje (Mirna Vuik) en vriendinnen (Ria van
Luik en Ada Quaak) naar Ridderkerk. Zij leerde
daar ook Piet kennen en die zou graag met haar
in contact willen komen, evenals Mirna en Ada,
die we inmiddels gevonden hebben. Waarschijnlijk woont ze nu in Schiedam of Hoogvliet.
P.Huizer
Graaf Janstraat 17
2983 HC Ridderkerk
E-mail: pieterleenderthuizer@hetnet.nl
--------------------------------------------------------Toesteiger
Voor de oorlog had je op de Korte Hoogstraat een
steegje, genaamd het Toesteiger. Zijn er mensen
die daar een foto van hebben, genomen vanaf de
Korte Hoogstraat, met de rug naar de ingang van
de Passage? Of heeft u misschien vanaf het balkon van restaurant Riche een opname gemaakt?
Ik heb gehoord dat er veel Spartanen kwamen als
er iets te vieren viel.
W. Hoogenboom
Torenlaan 43
3043 BP Rotterdam
010-4379695
-------------------------------------------------------Schonebergerweg
Van 1938 tot en met juli 1942 heb ik de meisjesmulo bezocht aan de Schonebergerweg in

Rotterdam, hoofd Mej. Baerveldt. Ik zou graag
willen weten hoe het met drie ‘vriendinnen’ van
mij is gegaan na schooltijd, te weten Lien Koot,
waarmee ik op kantoor heb gezeten bij de Haka,
Stien Roumen, die later in het Sportdorp woonde
en Lena Kriesch, die omgeving Staringplein
woonde.
Het lijkt mij leuk wat van ze te horen.
Annie Karreman-Dubbeldam
Schutwant 14
3192 JS Hoogvliet
------------------------------------------------------Gezocht
Ik ben op zoek naar Cor Koppers. Hij woonde
aan de Aelbrechtskolk 49 en was schilder.
Ook zoek ik Willem Loendersloot van de W.
Buytewegstraat 107.
Kees van der Brugge
bobocornelius@hotmail.com
-------------------------------------------------------LTC TIP
Wij zijn op zoek naar oud-leden van de tennisvereniging LTC TIP uit de jaren ’60, ‘70 en
‘80. We zijn opgericht in 1961 en speelden op
tennispark Lommerrijk aan de Straatweg in
Rotterdam. Veel leden heb ik al teruggevonden,
maar velen ontbreken nog. Het is de bedoeling
begin 2007 een reünie te organiseren. Voor
nadere informatie:
P. Jansen
0180-516677
pajansen@hetnet.nl
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ﬂats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.
Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam
Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven
Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie
Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
Romeynshof
C 1000
Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
Briandplaats
Edah
Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn
Hesseplaats 13
Kleiweg Rotterdam
Benthuizerstraat R’dam
Mathenesserplein R’dam
Nieuwe Binnenweg, R’dam
Bentinckplein R’dam
Zuidplein Hoog 622
Oudedijk, Kralingen
Krabbendijkestraat 10
Vuurplaat 340
Streksingel 69
Vasteland 108
Goudse Rijweg
Lijnbaan 121
Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
Pr. Constantijnweg 127
Sigarenhandel Groen
Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht
Wolphaertsbocht 46
Vestia
Schere 31
Multishop Boden
Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde
Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat
Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove
Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
Dreef 83
’t Kopblok
Riederlaan 200
Konmar
Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
Archiefwinkel
Coolsingel
VVV-winkel Rotterdam
Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
Kipstraat 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
Schoenmakerij Agterberg
Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol
Kouwenoord 73
St. Eigen Werk
Overschiesestraat 44
Buurthuis De Put
Pinkstraat 10
Super De Boer
W. Buytenweghstraat 49

Venrooij
Oudedijk 151
Bew. Centr. Alex.polder
M. Bolkplein 11
Bew. Org. Bloemhof
L. Hilleweg 59
Tenniscentre
Krabbendijkstraat
Bruna
Kleiweg 147
Jungerhans
Binnenwegplein 3-5
Multishop
L. Hilleweg 59
Patatzaak Willemplaats
Olympiaweg
Tabakshop
Dumasstraat 233
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
Jumbo Supermarkt
Thoelaverweg 1
Oostvoorne
Albert Heijn
Stationsweg
Edah
Stationsweg
Infokantoor Kruininger Gors
Rhoon
Multishop
Hof van Portland 10
Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse
Breeweg 2
Metroshop
Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten
ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
Vlinderveen 434
Edah
Winterakker 21
Nieuwstraat 161
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
Leeman Tabak
Hoogstraat 150
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
Edah
’s Gravenland
Café Kaatje
Picassopassage 8
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
Hendrik Ido Ambacht
Bibliotheek
Hoge Kade 52
Bruna
WC De Schoof
Plusmarkt
Louwersplein
Plusmarkt
Volgerlanden
Benzinestation De Haan
Nijverheidsweg
Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
Reigerhof
Coöp Wim Bos
Kerklaan
Plus Dorrestein
Dorrestein
Barendrechtcentrum
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan

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 Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34

BarendrechtCarnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
Avenue Carnisse 95

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
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De Oud-Rotterdammer is een
uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
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U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Uitva a r t ve rzo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

December: feest- en cadeaumaand.

U i t va a r t ve rzo rgin g B akke r, Van B eze i j, R i e t h o f f, Sc holts & Kloeg

Verras uzelf en anderen met een cadeau
uit de veelzijdige Jungerhans collectie:
mooie sfeerartikelen, hoogwaardige kook- en keukenattributen,
fijn tafelzilver, prachtige serviezen en sierlijke glazen.

Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam
0800 - 023 10 10 (gratis)

Koopavonden donderdag 21/12 en vrijdag 22/12 open van 10.00 - 21.00 uur,
zaterdag 23/12 open van 10.00 - 18.00 uur, zondag 24/12 open van 11.00 - 17.00 uur.
1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

Voor meer informatie www.monuta.nl
Binnenwegplein 3-5, 3012 KA Rotterdam
Tel. 010 - 411 75 00, fax 010 - 411 71 27
info@jungerhans.nl
Geopend: maandag 12.30-17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur,
zaterdag 10.00 -17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur.

Gezond, gezellig en
ontspannen zitten !

Comfort! Dat is het belangrijkste om heerlijk ontspannen te zitten
en eenvoudig op te staan. Onze fauteuils worden
daarom aangepast aan uw wensen. In onze
showroom kunt u een keuze maken uit
allerlei fauteuils. Verwen uzelf en kies
voor gezond zitcomfort. Dat maakt het
leven een stuk aangenamer.

Hartelijk
welkom!
Vervoersprobelem
en?
bel (010) 4567280
en u wordt gratis
gehaald en weer thuis
gebracht!

Rotterdam (Alexanderpolder) - Henk Speksnijderstraat 8
(naast Burchthuys Interieur) Telefoon: (010) 456 72 80)
Geopend van dinsdag t/m zaterdag. Vrijdag koopavond.

INCLUSIEF
RADIO/CDSPELER

WAT KOST DE MICRA EXCLUSIEF
BIJ NISSAN ROTTERDAM?

INCLUSIEF
AIRCO

INCLUSIEF
ABS

INCLUSIEF
ELLE
ACCESSOIRES

ALLEEN IN
DE MAAND
DECEMBER

® E15.295? ® E 9.999? ® E12.985? ® E14.995? ® E13.999?
De Micra is heel compleet. Standaard stuurbekrachtiging, de kleinste draaicirkel in zijn klasse, ABS, EBD en NBA, 4 airbags, elektrisch bedienbare ramen
voor en centrale deurvergrendeling. Kom snel naar de Metaalstraat, OP = OP! Overigens is vakje twee de juiste prijs...

NISSAN ROTTERDAM

Metaalstraat 5, ROTTERDAM-ALEXANDER. T: 010-456 33 33 www.nissanrotterdam.nl
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De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Speciaal voor de lezers van

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol be- Niet naar een traditioneel bejaarden- of
richten over de dienstverlening van Humanitas, over het wo- verpleeghuis?
nen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Dan hebben wij een goed alternatief!
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.

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,
Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Humanidan hoeft u niet te verhuizen.
tas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants, de fysiotheWij bieden zonodig alle zorg,
rapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, de wandschildetot en met verpleeghuiszorg,
ringen of heeft u een andere vraag of misschien een tip?
in uw eigen woning! HieronBel Oetske of André: 010 - 461 53 47.
der een selelectie van het huidige aanbod.

(Advertentie)

Voor alle ouderen in het Oude Noorden
Het Sociaal Platform Rotterdam
(SPR, een adviescommissie van het College voor o.a. sociale
ontwikkeling en welzijn, zie ook www.spr.rotterdam.nl),
geeft ouderen in het Oude Noorden de gelegenheid
verbeterpunten voor zorg en welzijn aan te dragen.
Heeft u ideeën of wensen, bel dan binnen 14 dagen
010 - 461 53 50 (Humanitas). U kunt ook emailen of laten
emailen: ajager@humanitas-rt.nl.
Dit is dé kans uw stem te laten horen.
Alle ideeën zijn welkom!

Oude Noorden yașli sakinlerine
duyurulur
Sociaal Platform Rotterdam (SPR, www.spr.rotterdam.nl sitesine
bakınız) halka verilen hizmetlerin kalitesinin iyileștirilmesini
saglamaya çalıșmaktadır.
Bütün Oude Noorden yașlılarına verilen bakım ve hizmetlerin daha
da kaliteli olması için șimdi firsat yaratılmıștır.
Yeni fikirlerinizi, tavsiyelerinizi ve arzularınızı 14 gün içinde șu
numaraya bildirebilirsiniz: 010 - 461 53 50 (Humanitas).
Ya da elektronik postayla da gönderebilirsiniz, e-mail adresi:
ajager@humanitas-rt.nl.
Bu firsatı kaçırmayınız!

Oosterwiek (Oosterflank)
Aan de Varnasingel (Oosterflank)
wachten prachtige tweekamerkoopappartementen 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.
Inlichtingen bij NVM-makelaar
Kok, 010 - 418 11 08.

Er zijn in de Oosterwiek ook huurappartementen beschikbaar. De
gemiddelde nettohuurprijs is
ca. € 515,- exclusief service en
warmte.
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.
IJsselburgh (Beverwaard)
IJsselburgh is een prachtig,
groot servicecomplex met 198
woningen en een
royale, veilige binnentuin. En natuurlijk een
restaurant: ‘De Blaffende Bever’.
De gemiddelde nettohuur
bedraagt ca. € 450,-, exclusief service- en verwarmingskosten.
Inlichtingen voor alle huurwoningen: PWS Team Humanitas
010 - 750 67 00.

Speciaal oogonderzoek voor Humanitascliënten
In samenwerking met het Oogziekenhuis heeft Humanitas dit
jaar de cliënten van Schiebroekse Parkflat, Gerrit Spronkersflat
en Molenwiek de mogelijkheid
geboden een oogheelkundige
screening te laten uitvoeren door
optometristen. Hierbij werd gekeken naar het gezichtsvermogen en of dit te verbeteren was.
Veel ouderen kunnen niet goed
zien en laten dit zo omdat ‘dit

nu eenmaal hoort bij het ouder
worden’. Slecht zien is vervelend
en leidt soms tot onnodige valpartijen met alle nare gevolgen
van dien.
Voor het onderzoek is gebruik
gemaakt van gespecialiseerde
oogonderzoeksapparatuur, een
funduscamera die Humanitas in
eigen bezit heeft in het kader van
domotica en telemedicine. Deze
maakt digitale foto’s van het net-

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

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

Leest u ook onze special
van 4 pagina’s in
het hart van dit blad

vlies en spoort afwijkingen op
die in vroeg stadium bij gewoon opticiënoogonderzoek
niet te zien zijn. Dit kunnen
soms ernstige afwijkingen zijn
die kunnen leiden tot blindheid. vooral bij diabetici. Door
de cliënten is goed gebruik gemaakt van het onderzoek en er
is heel positief op gereageerd.

Wij wensen u

prettige feestdagen

