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Rotterdams Jongenskoor jubileert

Vijftig jaar en een ongebroken stem
Stelt u zich eens voor.
Vijftig jaar geleden, in
december 1956, werd in
het “Kralingsche Volkshuis” aan de Hoaan te
Rotterdam een kerstspel
ingestudeerd. De betrokken
jongens vormden direct een
enthousiaste groep, samen
klonken hun stemmen zoals
iedereen van kerstklokjes
verwacht en het kunstminnend publiek was het erover
eens dat al dit jonge muzikale talent perspectief had.
De tijdgeest fungeerde als
voedingsbron, inzet volgde
als vanzelf en al gauw
was er in januari 1957 een
nieuw koor geboren: het
Rotterdams Jongenskoor.
Sindsdien is het koor — een
pure jongensaangelegenheid, met “jongens” van 6
tot 21 jaar — niet meer weg
te denken uit Rotterdam.
Het boeiende repertoire van het jongenskoor is al die vijftig jaren aanstekelijk gevarieerd; blijvend mooie
muziek uit alle tijden en speciaal
voor het Rotterdams Jongenskoor
gecomponeerde werken, veelal als
uitdrukking van hun verankering in
de stad: hun Rotterdamse identiteit.
Van operette tot volksliederen, van
Bach tot Bernstein, van kinderlied
tot requiem, van oude kerkelijke
klanken tot composities van vandaag.
Jaarlijks verzorgt het koor vele
optredens, uiteenlopend van kerstconcerten tot optredens op cruiseschepen en “tall ships”. In 2004 en
2005 verzorgde het koor muziek in
de succesvolle en veelbekroonde
theatercyclus ‘Op zoek naar de verloren tijd’ naar Proust, door het ROtheater en trad daarbij op tijdens
het Holland Festival Amsterdam,
het Festival des Arts Brussel, de
Wiener Festwochen en de Berliner
Festspiele.

jaren hun medewerking verleend
aan allerlei - soms prestigieuze
- uitvoeringen van de Mattëus Passion. Sommige jongens wel negen
jaren achtereen! Dat is een hele
prestatie, wanneer je je realiseert
dat jongensstemmen in de pubertijd
te maken krijgen met een stembreuk. Dit fenomeen vereist binnen
ieder jongenskoor een gericht
zang- en ledenbeleid. Het koor heeft
een eigen opleiding, die de basis
vormt voor zangtechniek, kwaliteit
en het plezier in zingen: groepsgewijze zanglessen voor de jongste
“zangmaatjes”, solistenklassen voor
meer gevorderde zangers, algemene
klankkleur, deskundige zangtechniek, een afwisselend concertprogramma et cetera. Op deze manier
wist het koor vijftig jaar lang de
stembreuk te managen en te benutten. De jonge sopranen en alten
kunnen tijdens de stemmutatie in
het koor blijven en worden daarna
tenor, bariton, bas of countertenor.

Traditie
Eén repertoiretraditie springt eruit:
sopranen en alten hebben al die

Sfeer
Maar alleen maar zingen is ook
niet alles. De onderlinge sfeer is

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

al vijftig jaar lang even belangrijk
voor het broodnodige doorzettingsvermogen bij de muzikale
ontwikkeling van het koor, het
voorbeeldgedrag bij het uitdragen van een typisch Rotterdams
imago en het zoeken naar culturele
verbondenheid met de rest van de
wereld. Gedurende haar bestaan
heeft het Rotterdams Jongenskoor
altijd geprobeerd het nuttige en het
interessante voor haar leden te combineren. Wie de bekerkast van het
Rotterdams Jongenskoor bewondert, ziet daarin allerlei gouden en
zilveren trofeeën voor het winnen
van zowel koor- als voetbalcompetities uit binnen- en buitenland.
Op heel wat plaatsen in de wereld
heeft het Rotterdams Jongenkoor
van zich laten horen. Reizen heeft
het Rotterdams Jongenskoor altijd
veel gedaan: Amerika, Rusland,
Italië, Slovenië Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en
België. Op al deze reizen drukte
het koor een Rotterdams stempel,
fungeerde zij als een levend visitekaartje en konden de koorleden veel
opsteken van hun verblijf in mooie

Bezoek ook
www.deoudrotterdammer.nl
Bezoek ook eens de website van
De Oud-Rotterdammer!
Boordevol informatie, zoals niet gepubliceerde
verhalen, nieuwsberichten en alle oude uitgaven.

steden en bij interessante gastgezinnen. Andersom bood het koor
menig maal gastvrij onthaal aan
buitenlandse gastkoren.
Scheepsbrug
Heel wat Rotterdammers kennen
hèt symbool van het Rotterdams
Jongenskoor namelijk de Scheepsbrug, de oude commandobrug van
de Essotanker “Port Jerome”. Ze
zijn overigens vaak in de veronderstelling dat de Scheepsbrug nog
steeds voor het Centraal Station ligt.
Op deze markante ligplaats groeide
het Jongenskoor uit tot een cultureel
symbool van de wereldhavenstad.
Sinds 2000 ligt de Scheepsbrug
echter aan de kop van de Leuvehaven achter het Intelhotel aan
de Schiedamsedijk. Opnieuw een
bijzondere ligplaats dus; met een
natuurlijk amtheater buiten aan de
Leuvehaven en met binnenin een
heuse concert- en oefenzaal voor
een circa honderdkoppig publiek.
Ongebroken
Het Rotterdams Jongenskoor
klinkt na vijftig jaar nog altijd met

ongebroken stem door Rotterdam
en voelt zich met levenslustige
bevlogenheid, trouw en enthousiasme nauw verbonden met deze
stad. Eigentijdse inspiratie is al die
jaren gewaarborgd door de zeer
betrokken professioneel geschoolde
dirigenten. Ieder van hen wist kwaliteit toe te voegen aan de zangprestaties van het jongenskoor. Aan hen
dankt het Rotterdams Jongenskoor
haar huidige typische, jne timbre.
Vanaf 1999 is de muzikale leiding
in handen van dirigent Geert van
den Dungen.

Jubileumconcert
Vijftig jaar oud en nog altijd geen
gebroken stem. Meer dan genoeg
redenen voor een bijzonder jubileumconcert op 21 april. in de Prinsekerk
– Schepenstraat 71, te RotterdamBlijdorp
Op het programma staan werken die
mooi bij een verjaardagsfeestje passen, onder andere:
Birthday Ode ‘Come, ye sons of art’
van Henry Purcell (1659-1695)
Het feestelijke en opgewekte Gloria
van Antonio Vivaldi (1678-1741)
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Nieuwe voorjaarscollectie

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

Onze nieuwe
voorjaarscollectie is binnen!

“In één dag
mooie tanden”
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Kortom een
bezoek in onze
winkel aan de
Spinozaweg is de
moeite waard!
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Modecentrum de Jonge
Spinozaweg 301 - 3076 EP Rotterdam
Tel. 010 - 4192888
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Uw Gebitsprobleem
I s Vo o r O n s
Geen Probleem
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Claes de Vrieslaan 15
3021 JA Rotterdam
Tel. 010 - 477 03 03* (5 lijnen)
Tel. 010 - 477 58 00,
Fax 010 - 477 51 33



Narcosebehandeling onder deskundige leiding van een anesthesist
Al 35 jaar ervaring!
Modernste technieken
Voor alle tandprothetische en tandheelkundige behandelingen
Dagelijks tandarts aanwezig
Volledige en goede begeleiding.
Het permanent witmaken van tanden.
Implantaat

INSCHRIJVING NIEUWE PATIËNTEN MOGELIJK

Schuite
Tandtechniek

GEGARANDEERDE
KLASSE
WONEN IN ROTTERDAMS
NIEUWSTE EYECATCHER

Deze schitterende combinaties vanaf

2995,-

Voorkom teleurstellingen en kies voor de
gegarandeerde klasse en de betaalbaarheid van
deze Burchthuys collectie.
Hartelijik welkom.

compleet als 21/2 zits met 2 fauteuils

Deze prachtige
echt lederen bank
nu slechts

De nieuwe eyecatcher van de Rotterdamse binnenstad
is de Noordmolenwerf vlakbij het Pompenburg. Een
luxe woontoren, hip en exclusief. De appartementen
hebben grote glazen puien en een zeer ruim balkon
met weids uitzicht over de gehele stad. De markante
rode entree is afgesloten door middel van een codesysteem. Ook zijn alle appartementen voorzien van
een videofoon installatie. De Noordmolenwerf: ideaal
voor mensen die het gemak van de stad, met al haar
voorzieningen, om de hoek wil hebben.

 luxe woonkeuken met inbouwapp. (type i2)
 panoramisch uitzicht

1695,-

 hartje centrum
 2 terrassen 20m2 en 6m2
 oppervlaktes van 78m2 tot 110m2
 vanaf & 850,- per maand

Maak voor een bezichtiging een
afspraak met Yvonne Jezuit.
PWS, regiokantoor Prinsenlaan.

Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22
www.burchthuys.nl

Telefoonnummer

010 - 750 67 00

www.pws-rotterdam.nl
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Meubelen die Jan van Leeuwen
opknapte waren een begrip
“Soms kwamen zus Greta en ik onder het kolengruis thuis. De kolenkist maakten we ook leeg
als vader een huis moest ontruimen.” De 59-jarige Joke van Leeuwen kan er met smaak over
vertellen. Ze is geboren en getogen in de Zaagmolenstraat 207.
“Daar had mijn vader 35 jaar zijn
souterrainwerkplaats en winkel voor
het opknappen en daarna verkopen van
gebruikte huisraad. Hij was inkoper
van gehele of gedeeltelijke inboedels. Als er bijvoorbeeld iemand was
overleden, vroegen nabestaanden of hij
het huis kwam leeg ruimen. Nou, dat
wilde hij wel en wij hielpen hem een
handje. Eerst stouwde hij zijn handel

op een kerrie, zo’n driewielige trapets, en later op de laadbak van een
Opeltje. Een paar keer ben ik met hem
in de kerriebak meegereden naar Den
Haag om daar op de markt handel op
te halen. Hartstikke leuk en voor mij
een wereldreis. Vader was gek op oude
meubelen. Het liefst niet meer gaaf,
want dan had die ‘pietje precies’ weer
iets om op te knappen. Hij maakte

- Links de winkel en het souterrain van Jan van Leeuwen, die naast zijn Opeltje
loopt. Op de linkerhoek de winkel van loodgieter Cieremans en rechts het café
van uitbater Werner. Foto collectie J. van Leeuwen -

stoelen en tafels als nieuw, ook de vering en de bekleding. Die kocht hij, net
als meubelgigant Piet van Reeuwijk,
in Den Haag bij de groothandel van
Keimer & Leuve. Vader was er een
graag geziene klant, omdat hij ook
restanten opkocht.”
Hard werken
De maar 68 jaar geworden Jan van
Leeuwen begon zijn tweedehandshandel kort na de Tweede Wereldoorlog.
Vanwege gezondheidsklachten was
het niet verantwoord zijn fruithandel
op het Haagseveer voort te zetten.
“Pa heeft altijd keihard gewerkt, niets
was hem te veel”, zegt zijn dochter
bewonderend.
Overdag mocht hij ook het aangrenzende pakhuis van melkboer Frans
Ruigrok gebruiken. Die had een paar
bezorgwijken en hij stalde er zijn
wagens in. Dat het overdag leeg stond
kwam vader prima uit. De winkel van
Ruigrok was in de Schommelstraat. In

CCtje Brabant

Het is lente en dan moet ik aan Brabant denken.
We zouden ’s noar den Eipeleer goan
Om ons bruur Arjoan te bezuuke
D’n erme jong lag schier ’n joar
Te blokken op z’n buuke
We noame de trem en ’n koartje of tien
En de kondukteur die ston verboasd te zien
Hij zee: Wel Jan, wa hemme nou,
Wie goan d’r allemoal mee mee jou?
En ik zee:
Ikke en ons voader, ons moeder,
Me bruur, me zuster en mijne kozijn
Marinus en Tinus, Sjo en Mie van tante Mijn
Suus en Peerke, die liepen zo moar mee

c foto burosolo.nl

Marieke en Sofieke en de kleinen Anderee…

Cox Column

Ik weet niet precies hoe je Brabants
schrijft, maar ik denk ongeveer zo. Ik
ben benieuwd of er mensen zijn die
bovenstaand liedje kennen. Het zit
in dat merkwaardige geheugen van
mij gegrift, maar dit is alles wat ik er
nog van weet. Het gaat, als u het niet
begrijpen kunt, over een uitgebreide
familie die op bezoek gaat bij een
broer die op het seminarie studeert.
Een priesterstudent dus. Ergens verderop in het lied weet ik nog een paar
zinnen, als de student in kwestie de
familie rond leidt en ook zijn boeken
laat zien:

Hij zee mensa, en hij zee mensee
En hij spelde het Griekse ABC
Hij zee: Wel Jan, verstade da..?
En toen knikten we allemoal van ja…
Ik zat zelf in mijn Mulo-tijd en het
begin van de Kweekschool “op studie”
bij de Broeders van Oudenbosch, en ik
heb daar de meest dierbare herinneringen aan. Daar heb ik ook Brabant
en de Brabanders leren kennen, en
dat was een aangename kennismaking. Over het algemeen zijn het
de Limburgers die voor hartelijk en
spontaan worden versleten, maar niets

- De tram was in de Zaagmolenstraat een vertrouwd beeld, waar kinderen terdege
rekening mee hielden. Rechts een nog erg jonge Joke van Leeuwen en links de
winkel van haar vader. Foto collectie J. van Leeuwen -

de Zaagmolenstraat waren twee naamgenoten actief: A.C. van Leeuwen in
ladders en kerries en houthandel W.
van Leeuwen op 204. “Zijn dochter
Hannie was mijn vriendin. We stoeiden nogal eens in de zagerij en daarna
kwamen we stijf onder het zaagsel
thuis.”
Heimwee
En: “Ook was er, en is er nog steeds,
de Noorder Verfhandel op 197. Voorts
heb ik goede herinneringen aan kruidenier Golverdingen, bakker Spinola,
het christelijke schooltje, collega-handelaar in gebruikte goederen Piet den
Braber (de vader van tekstschrijver
en componist Gerrit), het pakhuis van
borstel- en kwastenfabrikant P. van
Ieperen & Zn, loodgieter Gert-Jan Cie-

is minder waar. Limburgers zijn stug
en hebben een beetje een meerderwaardigheidscomplex. In Maastricht,
waar het wel ontzettend gezellig
is, daar niet van, vinden ze zichzelf
“Frans”. Maar ze zijn natuurlijk
een beetje “Duits”. Brabanders zijn
rondborstig, spontaan en levenslustig.
Wat men “Bourgondisch” noemt. Dat
is overigens een foute benaming, want
Bourgondisch betekent eigenlijk “rijk
en welgemanierd en verjnd”, zoals
het was aan het Hof van de Hertogen
van Bourgondië, maar goed. Brabanders als publiek in de zaal was ook
altijd een feest. Voor zover het niet
wordt verpest door Hollanders, het
ongemanierdste volk op deze aarde,
is bij voorbeeld Breda een geweldige
stad, vooral rond de kerk, met zijn
vele cafees. Het liedje waar ik mee
begon is waarschijnlijk Oost-Brabants,
en daar heb je de geweldige stad Den
Bosch, met ook weer een plein met
kroegen bij de kerk, de Sint Jan, een
fabelachtig mooie kathedraal. Je kunt
er een tochtje maken op een riviertje,
ik ben de naam kwijt, dat half onder
de stad door loopt, dat moet u beslist
eens doen. Het Brabantse landschap is,
voor zover het niet is verziekt, van een
grote schoonheid. Wel stinkt het soms
ontzettend, vanwege de intensieve varkenshouderij. Brabant begint eigenlijk
een beetje in Rotterdam Zuid, althans
het Zuid van vroeger. Uw columnist

remans en het café van G.J. Werner op
de hoek van de Bergweg. Daar bracht
een bezorger van de IJs Centrale altijd
staven koelijs. Wij waren er als de
kippen bij om brokjes, die hij lossloeg
met een pikhaak, op te rapen en in de
mond te laten smelten. Aan het eind
van het slopje naast het pakhuis van
vader had Peter Dankert (uitgegroeid
tot Daka Sport) zijn bedrijf in tenten
en gasessen. Natuurlijk was er ook
kapper Polder en niet te vergeten
de trams die door onze straat reden.
Met heimwee denk ik terug aan die
jne tijd dat we als kinderen op straat
speelden met ballen, tollen en we ons
vermaakten met knikkeren, tikkertje
en schuilee (verstoppertje).”
Rein Wolters

heeft een zeer Rooms verleden, ja
ja, niets menselijks is mij vreemd,
en wij hadden op Zuid de parochie
van de Heilige Kruisvinding. Als
zo’n priesterstudent uit het liedje
dan was afgestudeerd, dan werd hij
in de parochie met veel feestvertoon ingehaald. Dan heette hij een
“neomist”. Niets dan lof over mijn
Roomse verleden. Dat heeft mij leren
zingen, daar stond ik voor het eerst
op het toneel. Tegenwoordig staat de
Kruisvindingkerk leeg. In de bijgebouwen zit een restaurant, eigenlijk
op de plaats waar ik bij de nonnen op
de kakschool heb gezeten.
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie,
Mevrouw Udo-Krootjes schreef 20
februari over de Jacobusschool in de
Schoonderloostraat en daar heb ik ook
op school gezeten. Van 1937 tot 1944,
samen met de broer van mevrouw Udo,
Cor en twee jongere zussen van haar. De
familie Udo woonde op de Havenstraat,
naast melkboer Heiboer. Bij ons, in klas
1-2, was meester Groothof de leraar, voor
3-4 meester Nijman en voor 5-6 meester
Vredebrest.
Bij ons zaten ook Dikkie Amsterdam,
Bernhard Schoonakker, Miekie (Tinus)
Nijman, Jan Nijman en twee zussen, Jan
Stroomberg, Cor Dijkmans, Johan (Brik)
Caffarata, zijn zus Martha, Jack van
Solingen en Arie de Bruin.
De familie Nijman was een groot gezin
en woonde in de Schans bij de molen
(niet de Noordschans).
Mevrouw Udo zat in de klas met Marie
Broos, de dochter van de beddenmaker op
de Havenstraat, die is getrouwd met Henk
Horeman.
De Jacobusschool was een ‘schofesschool’, maar wij hebben er veel geleerd.
In de Coolhaven had je de nette school en
meestal werd het daarmee knokken.
Ook ik heb de melkboer van de Vooruitgang geholpen, meestal samen met
Miekie Nijman. Om de beurt aan de kraan
voor de melk en boven aan de hol van de
Korte Schoonderloostraat kregen we dan
twee cent, waarmee we snoep kochten bij
Van Rooijen. Daarna renden we op onze
klompen naar de eerzaal in de Aelbrecht
Engelmanstraat voor de prak of wat er
was.
H. Th. Talle
Gruttostraat 19H, 3083 KZ Rotterdam
-------------------------------------------------Chalêt Suisse
Geweldig, dat artikel over Chalêt Suisse.
Ik heb nog enkele aanvullingen, die velen

w

Nieu

Nergens
voordeliger

Multifocus glazen

€ 119,- per paar
Incl. krasvaste laag en ontspiegeling.
Met KIJKGARANTIE.
Géén speciale voorwaarden

Tel. Oogarts: 010 – 481 41 11

Dus waarom nu nog twijfelen?
Euro Hair Kapsalon is
gespecialiseerd in het Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:
kappersvak. Alle haar- Watergolven norm. € 15,00 nu
€ 10,00
Föhnen norm. € 15,00 nu
€ 10,00
types zijn welkom.
Permanenten nu
€ 40,00
Wij weten wat uw haar Als u in Rotterdam woont hoeft u zich geen zorgen te maken
over de benzinekosten. Want in Rotterdam berekenen wij geen
nodig heeft en wij
reiskosten!! Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons
opnemen!
adviseren u graag.

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

KUNSTGEBITTEN
●

Ook weet ik nog hoe schaars in 1945 de
uniformen waren. Er werden witte lakens
bruin geverfd en daarvan kabouteruniformen gemaakt.
Wat zal er toch van al die oud-kabouters
geworden zijn? Ik denk vooral aan Esther
Bosveld, Stienie van Snek, Nonja van de
Leer, Toos Houben en Eugenie Dinnewet.
Ook onze Oebie Riet Dubois. Zij is later
trainster geworden bij de leidstersopleidingen. Na de kabouters werd ik padvindster. Overvliegen was daarvoor de naam.
Daar zat ook Nannie Verwey. Wat zou ik
graag eens iets van haar horen.
De ZKW-groep was een weldaad in mijn
jonge leven. Later ben ik overgegaan
naar het NGB, de Nederlandse Gidsen
Beweging. Ik was bij de Maria Gorettigroep. Guido Truus Keizer zwaaide
daar de scepter. Het was een creatieve en
bijzonder goede leidster.
Ouder geworden werd ik zelf leidster en
hoofdleidster bij de Anne Frankgroep in
Pendrecht en bij de Mary Stuartgroep in
Hillegersberg. Dit alles is als bladeren in
een fotoalbum. Helaas heb ik geen enkele
foto meer. Door verhuizing ben ik destijds
een doos met fotoalbums kwijt geraakt.
Misschien zijn er nog oud-kabouters en
-padvindsters die nog oude foto’s bezit-

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

D.R. Venrooy, tandprotheticus

●

Kabouters kom en zing nu allen met ons mee
Al vijf en dertig jaren bestaan het NPG
De dieren in de bossen de vogels op het veld
Zij hebben aan elkaar het grote nieuws
verteld
Er is vandaag groot feest in het gehele land
Een feest voor de kabouters van Nederland.

Reparaties klaar terwijl u wacht
B+O gebit eendags behandeling
Ook voor het klikgebit/implantaten
Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

J. Versluis
Slaghaam 143
3192 HG Hoogvliet

LAURENS WONEN heeft in Nieuw Verlaat regelmatig tweekamerwoningen te huur,
die we u graag willen laten zien!

Wat heeft Nieuw Verlaat u te bieden?


Aantrekkelijke, gunstig gesitueerde appartementen, die – naast woon- en slaapkamer – zijn voorzien
van een ruime open keuken, een badkamer met douche en toilet, een eigen bergruimte en een balkon.
De huurprijs bedraagt – inclusief de voorschotten service- en stookkosten – € 612,64 per maand.
Huurtoeslag behoort tot de mogelijkheden.
 Een actieve bewonersvereniging, die regelmatig allerlei activiteiten organiseert in de gezellige recreatieruimte.
 Een fulltime huismeester.
 In het gebouw vindt u een logeerkamer voor uw gasten, een gezamenlijke fietsenberging, een kapsalon, een pedicure en een bibliotheek.
 Diverse winkels en het metrostation Nieuw Verlaat op een steenworp afstand.
 Wonen met zorg. Er bevindt zich in het gebouw een zorgpunt van de zorgorganisatie Laurens, wat
tot 23.00 uur bemand is. U kunt kiezen voor alarmering en voor maaltijdverstrekking. Laurens heeft
bovendien een eigen dagopvang voor de bewoners van Nieuw Verlaat, waar u tijdens de open dag
natuurlijk ook een kijkje kunt nemen als u dat wilt.
Wij nodigen u van harte uit om op 14 april 2007 tussen 10.00 en 16.00 uur Nieuw Verlaat te bezoeken.
Onze medewerkers staan u graag te woord en de bewonersvereniging heeft de koffie voor u klaar staan.

HUURT U OP DE OPEN DAG EEN WONING IN NIEUW VERLAAT?
DAN BETAALT U DE EERSTE MAAND ALLEEN MAAR HET VOORSCHOT
SERVICE- EN STOOKKOSTEN. WIJ NEMEN DE HUUR VOOR ONZE REKENING!
Bent u helaas niet in de gelegenheid onze open dag te bezoeken,
maar bent u toch geïnteresseerd?
Neem dan contact op met:

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

ten: Ik zou ze graag lenen om bij te laten
maken. Tot mijn 34ste jaar ben ik bij
scouting geweest. Het laatst als Assistent
Districtscommissaris van het district Rotterdam. Ik heb er altijd genoten.
Ik wens Scouting alle succes bij het
honderdjarig bestaan. Voor allemaal;
GOED PAD EN ZONNIG SPOOR. Koop
het boek Scouting 100! Het is beslist de
moeite waard!
Marian (Meta) van Oosteroom
Stationssingel 45s ,
3033 HC Rotterdam
Tel: 010-4665959
-------------------------------------------------Ericaplein
Op het Ericaplein had je drie scholen,
een meisjes- en een jongensschool en de
driejarige ulo. De ingang lag in het midden van het plein en je moest trappen op
naar de lokalen. Er waren twee vleugels
aan weerszijden van de trappen.
Het leukste was de zangles van de heer
Rutten. Niet vanwege het zingen, maar
wij moesten van de ene vleugel naar de
andere en in het midden waren de trappen. Als je weinig zin had, ging je als een
speer de trappen af, de vrijheid tegemoet.
Ik kreeg les van de heer De Bruin. Het
mooiste meisje van de school was Dina
Koolen, van de Dordtselaan, boven bakker Van der Sluis. Als ik mij goed herinner was zij het meisje van Speldebrink
(Spellepik voor zijn medescholieren).
Later heeft Dien in de omgeving Hillevliet/Slaghekstraat gewoond. Tot mijn
spijt heb ik haar nooit durven aanspreken.

Op zaterdag 14 april 2007 organiseert
Laurens Wonen een open dag in
haar woongebouw voor 55-plussers
NIEUW VERLAAT, gelegen aan de
F. Bordewijkstraat 15 te Rotterdam-Zevenkamp

Bij Euro Hair Kapsalon bent u het goedkoopste uit,
met dezelfde kwaliteiten, hygiëne en behandelingen.

Venrooy Tandtechniek

●

hoofdleidster, Henny Oudenbroek, is zelfs
vice-president van het NPG geweest.
Ik weet nog heel goed dat de padvinderij
35 jaar bestond. Wij vierden dat feest op
eiland Brienenoord en zongen daar ons
jubileumlied.

OPEN DAG OP
ZATERDAG 14 APRIL 2007

Knippen
voor maar € 9,95

HET OPTIEK ARSENAAL Zuidplein
Zuidplein Hoog 457 winkelnr. 13

Padvinderij
Ook ik heb een goed gevoel over de Rotterdamse padvinderij, doordat ik in 1955
de leiding op mij kreeg van de Martelaren
van Gorkum-groep van het Stieltjesplein.
Mijn opleiding kreeg ik van politie-agent
Theo Arntz uit de Joubertstraat, die
hopman was van de Sint Franciscusgroep.
Ook de boomlange roodharige politieagent Jo van Paesen kende ik goed. Met
hem zat ik samen op de lagere school in
de Oranjeboomstraat. Door mijn jeugdwerk had ik ook veel te maken met Jan
Bayens uit de Anjerstraat.
Wij organiseerden destijds droppings
voor de oudere jongens, waarbij Jan Bayens ze ’s nachts in een gesloten vrachtauto
bijvoorbeeld maar Noordwijk bracht.
Dat kon toen nog. Het kwam voor dat
sommige jongens, amper een uur nadat
wij met de auto waren gearriveerd, alweer
terug waren.
Toen ik de groep overnam waren er
slechts tien jongens en één (eigenlijk te
jonge) leider. In de kas zat tien gulden.
Zes jaar later verliet ik de groep die toen
zo’n twintig welpen telde, vijf leidsters,
24 zeeverkenners en zes senioren. In
kas zat duizend gulden en er waren
nieuwe tenten. Het was een geweldige
tijd, waarin ik heel jn samenwerkte met
een jonge preister, de huidige kardinaal
Simonis.
A. van Vliet, Omnium 32
2924 XJ Krimpen a.d. IJssel
-------------------------------------------------Padvinderij
Bij zo’n verhaal over de Rotterdamse
Padvinderij herleven kostbare herinneringen. Ik werd in 1945 kabouter bij de
ZKW-groep in Rotterdam. Een prachtige
tijd. De Zuider Kerkwijk groep was een
B-groep. Er waren ook A groepen (zonder
kerkelijke achtergrond). De B-groepen
waren NederlandsHervormd. Onze

Kunt u niet naar de kapsalon komen? Dan komen wij naar u toe.
Vanaf heden behandelen wij ook mensen thuis.

Uw Varilux Advies- en Informatiecentrum

Tel.: 010 – 480 67 09

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

zich zullen herinneren. Chalêt Suisse was
onderdeel van de ‘Place Mondiale’ tijdens
E’55. Er waren ook een American Saloon,
een Deutsche Stube en een English Pub.
Allemaal afgebroken, behalve Chalêt
Suisse. Tijdens E’55 was de ingang vanuit
het Park, daarna aan de Kievitslaan. Mijn
kantoor, Rotterdam Steamship Co, was
tegenover het chalet in de Westerlaan en
inderdaad, het restaurant/bar was dé plek
om met je zakenrelaties naartoe te gaan.
Chalêt Suisse introduceerde destijds de
‘Carte de Legimitation’, zodat we op
rekening konden eten en drinken. Ik
was nummer 0015, die zo’n kaart kreeg
(van linnen). De heer Wüttrich was voor
ons een prima gastheer, het bedienend
personeel perfect. Prima dat Chalêt Suisse
terug is.
F.H. Koning, 010-4208313
-------------------------------------------------Charlepotclub
Medio 1941 richtte een aantal jongelui,
onder leiding van Kees Overbeek, het
amusementsclubje ‘De Charlepotclub’ op.
Iedere maandagavond hielden we clubavond in ons clubhuisje op de Bergsingel
(hoek Bergweg). Er werden spelletjes
gespeeld, gedanst en gemusiceerd. Ik
woonde in de Vlaggemanstraat, zoals
de meeste leden uit de omgeving van
de Bergsingel kwamen. Er was destijds
maar weinig amusement, dus wij vonden
het beregezellig. Tegen het eind van de
oorlog verbood de bezetter de club en
waren de meeste mannelijke leden al
als dwangarbeider in Duitsland tewerk
gesteld of ondergedoken.
Na de oorlog werd om de vijf jaar een
reünie gehouden, tot onze voorzitter in
12984 plotseling overleed tijdens het
tennissen. Hiermee ging de Charlepotclub
ter ziele.
Piet Geurdes
Apollostraat 313, 3054 TC Rotterdam

HET OPTIEK ARSENAAL
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Laurens Wonen
Caroline Maeijer of Joyce Sookhlall
Sinclair Lewisplaats 20
3068 EC Rotterdam
T 010-4070704
E info@maasanker.nl

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 3 april 2007

pagina 5

Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 35”
Wat een herinneringen kleven
er aan de ‘Waar-was-dat-nou
foto’ van vier weken geleden. Zowel zuiderlingen als
lezers van de andere kant
herkenden zonder moeite
de Van der Takstraat op het
Noordereiland. Maar waarom
een 20 inzenders het over de
Marentakstraat hadden, is mij
volkomen onduidelijk. Zelfs die
inzenders gaven een nauwkeurige omschrijving van de Van
der Takstraat, de omgeving en
de winkels. Bedoelde men wel
de Marentakstraat?
Aad Melis (als hier geen plaatsnaam
staat, wordt Rotterdam bedoeld): “Deze
foto roept veel herinneringen bij mij op.
Ik ben geboren en getogen in de buurt
van het Afrikaanderplein, in mijn jeugd
(10-15 jaar, inmiddels alweer dik 45
jaar geleden) ging ik samen met mijn
broer en mijn opa vaak stadten; gewoon
op zondag buiten en in beweging zijn
en dat allemaal met de benenwagen.
De straatnaam kan ik even niet zo snel
op komen, maar hij loopt dwars over
het Noordereiland van de Maasbruggen
naar de Koninginnenbrug, we kijken
hier van noord naar zuid. Het hekwerk
naast het etspad is hetzelfde als het
hekwerk op de Maasbruggen en ernaast
liep het voetpad. De kerk aan de overkant op zuid stond met zijn ‘kont’ tegen
het eind van de Rosestraat.”
J. den Hamer (Dinteloord): “Dit is de
Van der Takstraat, de oprit naar de
Maasbrug.
In de verte achter de Koningsbruggen(?) het Stieltjesplein met de
Stieltjeskerk.
Halverwege rechts op de foto zat in een
zijstraat links, in de Tulpstraat de Brood
& Banketbakkerij Ewald Behle, alwaar
ik in begin 60-er jaren in de bakkerij
heb gewerkt (kapsel maken, krakelingen rollen en moorkoppen vullen) en
later nog met brood heb gevent! Een
“hallufe krop en een Alison”! Waar
is de tijd gebleven hè? Ik kwam zelf
van Delfshaven, ken je nagaan! En dan
op Zuid met brood leuren, zo kwam
je weer eens ergens anders, maar ZO
anders dat ik op een gegeven dag kar
én brood op de Varkenoordseweg heb
laten staan. ‘k Vond het te koud en nat
worden; ik kon natuurlijk wel naar mijn
centen uiten! Een heel mooi beeld/indruk van die tijd is weergegeven op
deze raadplaat.”
Joop Maissan (Gouda): “Voor velen zal
dit wel een bekend beeld zijn. Het is
de afrit van de Willemsbrug vanuit het
centrum naar Zuid. Ik heb daar vroeger

TOEN
vele malen op de brommer gereden als
documentenjongen. Het was wel oppassen, want er werd vaak gecontroleerd
op snelheid voor brommers. Dit was
wel een beetje gemeen, omdat je extra
vaart had op deze hol naar beneden.
Eens heeft er iemand bij het begin van
het etspad een bordje gezet ‘Pas op
snelheidscontrole’. Totdat het de politie
opviel dat iedereen zich zo netjes aan
de snelheid hield. Via het Noordereiland kwam je bij de Koninginnebrug,
die op vaste tijden openstond (voor het
verkeer). Dan kwam je op het Stieltjesplein. In Rotterdam is veel veranderd
en veel ook niet. Op het Stieltjesplein
was een brometszaak en die is er
nog. Op de plaats van de kerk staan nu
huizen. En daarachter in de Rosestraat
begon het treintje naar Oostvoorne. Het
stationsgebouw van de RTM staat er
nog steeds, maar er is nu een gezondheidscentrum in gevestigd. Ook tussen
alle dichtgetimmerde huizen doet als
een van de laatste café De Stoomtrein
daar nog aan herinneren.”
Bert van Kleij (Hellevoetsluis): “Dit is
de Van der Takstraat, de oprit naar de
Maasbruggen. Ik heb vele malen dit
stuk geetst van de Ridderspoorstraat
naar mijn eerste baas: Hensen Kranen
en Liften aan de Oostmaaslaan. Ook
veel voor de brug gestaan, als je iets te
laat van huis vertrok. Later, op de foto
links, bij Mennens veel materiaal moeten halen, voor mijn latere werkgever
SBS aan de Leuvehaven.”
Johan van Gent (Hoogvliet): “De raadfoto 35 is de Van der Takstraat, vanaf
de Maasbruggen naar Stieltjesplein.
Ik heb hier goede herinneringen aan.
Mijn grootouders hadden in de Van der
Takstraat een melkzaak (links achteraan, bij het doodlopende zijstraatje),
die na hun dood als kruidenierszaak
is voortgezet door hun dochter (mijn
tante). Ook was er halverwege de ijzerwarenzaak van Mennens, die later naar
de Stolwijkstraat is verhuisd. Na de
dood van mijn tante is de kruidenierszaak ontruimd, maar wat daarvoor in de
plaats is gekomen, weet ik niet meer. Ik
weet wel, dat het pand later heeft moeten wijken voor nieuwbouw. In de jaren
50 liep ik als kleine jongen, komend
met de tram vanuit de stad, over de

Maasbruggen naar de Van der Takstraat
om mijn tante in de kruidenierszaak te
bezoeken. Ook was er aan dezelfde kant
als de zaak van mijn grootouders een
proeokaal en apotheek. Later kwam er
ook nog een zaak van De Gruyter (Piet
de Dief), die een te grote concurrent
voor mijn tante was.”
Charles Tsang, c/o 5915 Gateway
Blvd., Edmonton, AB, Canada T6H
2H3 heeft de Rotterdamse attentie
gewonnen: “Volgens mij is dit de oprit
naar de Maasbrug op het Noordereiland, genomen richting Stieltjesplein.”
N. van Delft: “Ongetwijfeld de Van der
Takstraat op het Noordereiland, genomen vanaf de voormalige Maasbruggen. Aan het eind zie je de - inmiddels
verdwenen - kerk aan het Stieltjesplein.
Ik heb daar veel voetstappen gezet,
want ik heb o.a. gewerkt bij P. de Gruyter (Piet de Dief) die op de hoek (op
foto links) van de Maaskade en Van der
Takstraat een winkel had. Van daaruit
werden door mij de boodschappen bij
de vele schippers bezorgd. Daar tegenover was een winkel in schipperskleding. Links op de foto - recht tegenover
de Burg. Hofmannplein - was de zaak
in ijzerwaren en gereedschappen geves-

NU
tigd van Mennens & Co. Deze zaak zit
bij de uitstaande markiezen en daarboven in het midden een klok. Deze klok
zat tussen de kantoren van Mennens &
Co, van waaruit toen nog (1960) alle
vaste tijden van kofe- en lunchpauzes
goed in de gaten werd gehouden. Ik ben
nog niet zo lang geleden weer op het
Noordereiland geweest, maar ken het
niet meer terug.”
Jan Weeda (Maassluis): De in het
verleden drukke, doorgaande route naar
Zuid, de Van der Takstraat, is na de
opening van de nieuwe Willemsbrug
in 1980 een stuk rustiger geworden.
De foto geeft de situatie aan van voor
de bouw van de nieuwe brug, met op
de achtergrond de - eveneens inmiddels gesloopte - kerk van de Heilige
Martelaren van Gorinchem aan het
Stieltjesplein. Het verhoogde wegdek
is weer teruggebracht naar het normale
straatniveau, omdat het hoogteverschil
naar de oprit van de oude brug - ontstaan i.v.m. een verhoging van de doorvaarthoogte van de brug in de twintiger
jaren - is vervallen. Links in de Van
der Takstraat was de zaak in allerhande
ijzerwaren van Mennens, waar ik, toen
ik net begonnen was met werken, wel

eens wat moest ophalen.”
A. Siebel (Hoogvliet): “Deze leuke
foto is de oprit van de maasbrug in
de Van der Takstraat. In de jaren 60
werkte ik bij rma W.G.Amesz op het
Noordereiland als elektricien en reed
toen ook van en naar mijn werk via de
brug op de ets naar de Pijperstraat
in Crooswijk, daar woonde ik. Vaak
was het een drukte van belang op de
Willemsbrug als ik naar huis ging en
was het goed opletten, dat je geen duw
of dreun kreeg van de een of ander,
die jou wilde passeren. Zo breed was
het er niet en iedereen wilde naar de
warme hap. Aan de rechterkant van de
oprit zat een gereedschapwinkel van
Mennens, een schitterende oude zaak
met heel veel houten laatjes en bakjes,
waar werkelijk alles op het gebied
van ijzerwaren en gereedschap was te
vinden.Volgens mij zat er ook nog een
viswinkel genaamd Nautilus, maar de
naam weet ik niet zeker meer. Zodra er
Hollandse Nieuwe waren, ging een van
de zoons van W.G.Amesz t.w Johan
er altijd een aantal halen. Deze werden
dan met monteurs smakelijk opgegeten,
onder kreet “Daar hebben ze de lekkerste haring.”

Nieuwe opgave no. 37
De eerste raadfoto uit de archieven van fotorotterdamonline.nl is een makkie. Alleen DOR-fotograaf Erwin Bakker
houdt z’n hart vast: moet hij de hefbrug beklimmen voor de vergelijkende foto?
Er zullen bij velen best de nodige gevoelens aan dit stukje Rotterdam leven.
Terwijl u de oplossing inzendt, plant ik nog een boompje!
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of
zomaar gedachten gaarne
vóór 16 april 2007 per post
zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
of via email naar
waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie
wacht op de gelukkige
winnaar.
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Belastinghulp voor iedereen!

Uw auto laten WASSEN & STOFZUIGEN
Onder een genot
van een kopje koffie.
klaar terwijl u wacht

19,95

088 0700700

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

KLOPPERS

Molenbaan 14
Capelle aan den ijssel
Tel.: 010 - 450 12 24
Bij de Hoofdweg t.o. Brugman Keukens

Aangifte inkomstenbelasting 2006
en maak een afspraak.
Zoals elk jaar wordt u dan snel, deskundig
en op tijd geholpen.
Let op: Fiscoop heeft zelf alles in huis.
U hoeft geen aangiftebiljet aan te vragen bij
de Belastingdienst.

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

capelle
Bel snel met de Fiscoop afsprakenlijn:

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

BROMMOBIEL?
Met een Ligier van Cito rijdt u het
hele jaar comfortabel en droog!
NIEUW & OCCASIONS

CiTO
houdt u

LIGIER
X-TOO

MOBIEL

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

BANDje VERSTANDje
Autobanden nieuw/gebruikt

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

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht

Bromfietscertificaat, rijbewijs AM, A of B vereist.

Een echte LIGIER X-TOO 45-KM WAGEN is er
al v.a. € 10.600,- Aflevering bij u thuis
Offical
Ligier
Dealer

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

KLAVERBAAN 62 CAPELLE/
GRENS R’DAM 010-4676789
www.citoautobedrijf.nl

MARC TEUNISSE

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

“De Griffioen”
Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

WELKE VERZAMELAAR HEEFT
INTERESSE IN CA. 60 STUKS
MINIATUUR AUTO’S DIVERSE
MERKEN EN SCHALEN

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

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

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

Mogen wij ons even voorstellen? Miedema & Zn. + Henk de Jong
is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf waarbij kwaliteit,
service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan! Voor al
uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het beste adres!

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!
Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
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.
6 standaardpunten van Miedema en De Jong
 Gratis halen en brengen
 Altijd drie jaar garantie
 Grote collecties stof en leer
 Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
 Service en kwaliteit
 Geen aanbetalingen

Voor al uw feesten, partijen en dagtrips
Alles is bespreekbaar

BERTUS
BUSSIE
voor informatie:

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

VOOR INLICHTINGEN: 010-451 46 95

M

Het is geen luxe touringcar, maar
wel een heel gezellige BUS!

G
ratis
op

halen en
terug bezorg
en

Altijd

3gajaar

rantie

Tel. 06-53536107
Coolhaven
postbus 6137
3002 AC Rotterdam

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

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

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

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

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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Hans
Roodenburg

Twee alleenstaande AOW’ers strijken samen ruim 600 euro bruto per maand méér
op dan twee samenwonende ouderen. Het is dus financieel aantrekkelijk om bij
relaties – ook al is het alleen maar uit gezelligheid – een eigen woongelegenheid en
huishouden te hebben. De opinieredactie van De Oud Rotterdammer dook in deze
heikele zaak die veel ouderen bezig houdt. Reacties kunnen worden gestuurd naar
info@deoudrotterdammer.nl.

Vage grens in AOW
bij samen gezellig doen
Het scheelt nogal wat als twee
AOW’ers als alleenstaanden worden
beschouwd of als partners die een
gezamenlijke huishouding voeren. Een
alleenstaande krijgt per maand € 970
bruto (exclusief vakantiegeld). Voert
men een gezamenlijke huishouding
met een ander, dan krijgt men echter
ruim € 300 bruto per maand minder!
Dat maakt voor mensen die veel met
elkaar willen omgaan de verleiding
groot in de onderlinge relatie de grenzen van het samen doen op te zoeken
of daar over heen te gaan. In het
laatste geval is er sprake van fraude,
omdat zij dan als partners moeten
worden beschouwd.

krijgen ze samen € 600 minder per
maand en kunnen ze zelfs nog worden
beboet voor fraude.
Op het eerste gezicht klinkt het allemaal redelijk en logisch. Echter,
waar liggen de grenzen? Als twee
AOW’ers meer dan twee of drie dagen
gemiddeld per week bij elkaar zitten
te kletsen, gezamenlijk eten, elkaar
helpen met klusjes en misschien uit
kostenoverwegingen twee weken op
vakantie gaan in dezelfde hotelkamer
of vakantiehuis, is er dan sprake van
een gezamenlijke huishouding? De
SVB kan tot de conclusie komen dat
dit het geval is, terwijl de betrokken
AOW’ers het heel anders ervaren.

moeten vinden als de verdenkingen
sterk zijn en gebaseerd ook op ieders
uitgaven.
Met andere woorden als twee AOWers de ene dag bij de een en de andere
dag bij de ander doorbrengen, kun je
toch moeilijk stellen dat een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Men
bezoekt elkaar toch slechts wederzijds
met behoud van de eigen huishouding? Het lijkt ons dan wel verstandig
dat ieder toch maar zoveel mogelijk de
nacht in de eigen woning doorbrengt.
We denken dat de SVB dan wel zal
accepteren dat hier slechts sprake
is van een LAT-relatie met eigen
huishouding.

De uitvoerder van de AOW, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), moet
controleren of twee AOW’ers die met
elkaar omgaan niet ten onrechte €
600 bruto per maand méér opstrijken.
Het vervelende is dat die grens tussen
AOW’ers die ‘los’ met elkaar omgaan
of die als partners moeten worden beschouwd een grijs gebied kent waarin
onduidelijk is wat is toegestaan en wat
niet. De wet geeft hierin ook niet écht
duidelijkheid.
De SVB stelt, dat als AOW’ers zoveel
tijd met elkaar doorbrengen dat zij
feitelijk hun hoofdverblijf in dezelfde
woning hebben (ook al hebben ze nog
een eigen adres), zij eigenlijk een gezamenlijke huishouding voeren. Dus

‘Tandenborstelcontrole’
Anderzijds stelt de SVB wel dat een
LAT-relatie (living-apart-together) inhoudt dat ieder een eigen huishouding
voert en dat ieder zijn hoofdverblijf in
de eigen woning heeft. Men houdt dan
de AOW voor alleenstaanden.
We kunnen billijken dat als de SVB
een aanwijsbare verdenking heeft
dat AOW’ers over de grens zijn
heengegaan, er een controle aan huis
(bij beiden) kan plaatsvinden. Die
mag in eerste instantie nooit verder
gaan dan de verdachten confronteren
met de situatie. Een zogenoemde
‘tandenborstelcontrole’ – kijken of de
twee oudjes ook met elkaar de nacht
doorbrengen – zou eigenlijk pas plaats

Discutabel
De controle hierop door de SVB is
echter discutabel door de vage grens
wat wel en wat niet mag. De ouderenbond ANBO heeft daarin twee weken
geleden wel een succes behaald. De
rechter heeft bepaald dat de SVB geen
onverwachte - steekproefsgewijze
- huisbezoeken mag aeggen bij
AOW’ers waartegen geen verdenkingen bestaan. Het merkwaardige van
deze uitspraak is, dat de SVB dat nog
wel mag doen in de uitvoering van de
nabestaandenwet ANW, waarbij ook
het eventuele gezamenlijke huishouden een signicante rol speelt.
Het ingewikkelde is voorts dat ook
weer allerlei uitzonderingen gelden

voor samenlevingsvormen. Een AOWer die een gezamenlijke huishouding
voert met uitsluitend een eigen
kind, vader of moeder wordt niet als
samenwonend beschouwd. Ook als de
ene AOW’er de ander tijdelijk (minder
dan zes maanden) verzorgt, inclusief
overnachtingen, wegens bijvoorbeeld
zware ziekte geldt het partnercriterium
niet. Als drie AOW’ers op één adres
gaan samenwonen worden ze weer
wel als alleenstaanden beschouwd.
Wie het allemaal nog weet mag het
zeggen!
Duidelijke grenzen
Zijn er duidelijker grenzen te trekken?
Ja, zeggen wij. Waarom zou het criterium dat een ieder z’n eigen woning
heeft niet doorslaggevend zijn?
Als beiden dan kunnen aantonen dat
de vaste maandlasten redelijk overeen
komen met grotendeels bewoning
dan kan men toch moeilijk spreken
van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Ook al zitten ze
de elke dag over en weer bij elkaar.
Over de huren of eigen woningkosten moeten de betreffende AOW’ers
ook niet geheimzinnig doen en die
proberen achter te houden voor de
eventuele controleur van de SVB.
Als zou blijken dat er wel degelijk
bezuinigd wordt op bijvoorbeeld gas,
water en licht, doordat men langdurig
bij de ander is ingetrokken, dan kan

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
Begrafenispolis van zoon
die in echtscheiding zit
Toen onze zoon 30 jaar geleden werd
geboren, hebben we een begrafenisverzekering voor hem afgesloten. Omdat hij zes jaar geleden is
getrouwd, heb ik alle papieren aan
mijn schoondochter gegeven, zodat
zij, voor het geval dat, wist dat er een
begrafenisverzekering voor mijn zoon
was. Wij bleven de premie betalen.
Mijn zoon en schoondochter zitten
momenteel midden in een scheiding. Als de verzekering premievrij
wordt, kan mijn schoondochter dan
aanspraak maken op de afkoopsom
of de uitkering. Wij vermoeden dat
zij de papieren heeft meegenomen,
omdat ze bij mijn zoon nergens meer
te vinden zijn.
Zoals u het beschrijft gaat het om
een begrafenisverzekering die u heeft
afgesloten op het leven van uw zoon.
U geeft niet aan wie de begunstigde

is op de polis indien uw zoon zou
komen te overlijden. Meestal zijn dat
automatisch de wettelijke erfgenamen van uw zoon. Als dat zijn vrouw
is, dan kunt u als ‘verzekeringnemer’
wellicht de begunstigde veranderen.
Neem met de verzekeringsmaatschappij contact op en laat de polis in overleg met uw zoon - wijzigen in
een met name genoemde begunstigde
en vraag een nieuwe gewijzigde polis
op te sturen.
Het kan zijn dat met de polis van lieverlee een kapitaal is opgebouwd dat
in de gemeenschappelijke huwelijksboedel valt. Dan zal bij scheiding ook
dat opgebouwde kapitaal bij het verdelen van de boedel moeten worden
betrokken. Overigens is afkoop van
een begrafenispolis tussentijds bijna
altijd nancieel zeer ongunstig.
Sociale voorzieningen
Afkoopsom lijfrente is
in bijstand vermogen
Met een ontslaguitkering heb ik in

2000 een lijfrente gekocht die pas
in 2030 tot een periodieke betaling komt. Sinds kort zit ik in de
bijstand (WWB). De sociale dienst
in mijn gemeente zegt echter dat de
afkoopwaarde van de lijfrentepolis
- een bedrag van ongeveer € 1968
- meetelt als vermogen. Met mijn
spaargeld erbij kom ik daardoor boven de vermogensdrempel van € 5050
in de WWB. Dus ik moet eerst interen
tot die drempel om voor bijstand in
aanmerking te komen. Klopt het dat
deze polis niet geldt als pensioen
voor later?

ze vroeger in, dan worden ze direct
als inkomen afgetrokken van de
bijstandrechten.

In de Wet Werk en Bijstand (WWB)
staat dat aanspraken op vermogen dat
te gelde is te maken ook meetellen bij
het vrij te laten vermogen. Wanneer
een lijfrente voortijdig af te kopen is,
dat moet de contante waarde daarvan
betrokken worden bij het vrij te laten
vermogen. Dus de sociale dienst
heeft juist gehandeld. Oudedagspensioenen kunnen niet voor de
pensioendatum - in het algemeen op
je 65ste - worden afgekocht. Gaan

Uw neef heeft geen enkel AOW-recht
opgebouwd, tenzij hij in Amerika
voor de Nederlandse overheid werkt.
Dat hij Nederlander is gebleven,
geeft hem niet automatisch het AOWrecht. Daarvoor moet hij in Nederland hebben gewoond en gewerkt.

AOW en pensioen
Neef in Amerika vist
naar uitkering AOW
Een verre neef van mij in Amerika
wordt dit jaar 65. Hij is als kind naar
de VS vertrokken en heeft geen enkel
arbeidsverleden in Nederland. Wel
is hij altijd Nederlander gebleven.
Heeft hij recht op AOW?

Samenlevingskwesties
Digitale aangifte bij
politie heeft zin

met recht worden gesproken van een
samenlevingsverband.
We moeten echter af van mistige
en onverwachte controles, omdat
mensen af en toe bij elkaar logeren en
de kosten daarvan netjes delen. Het
blijft natuurlijk een moeilijke kwestie
waarbij verschillende interpretaties
mogelijk zijn. Gelukkig blijkt - ook uit
vragen van lezers van deze krant in de
rubriek hieronder - dat mensen zich er
goed van bewust zijn wanneer zij als
partners kunnen worden beschouwd.
Enkelingen proberen daar verkrampt
onderuit te komen om maar die 300
euro per persoon per maand méér te
kunnen opstrijken. Deze grensovertreders moeten hard aangepakt worden,
niet alleen vanwege hun fraudeachtig handelen, maar ook omdat zij
daardoor het alleszins rechtvaardige
verschil van de AOW-bedragen tussen
alleenstaanden en gehuwden c.q.
partners in gevaar brengen.
Want als dit op vrij grote schaal zou
gebeuren, dan kan de politiek nog
maar één beslissing nemen: de AOW
volledig individualiseren, los van
welke leefvorm dan ook! Wie worden
daarvan de dupe? De échte alleenstaande AOW’er!

Hans
Roodenburg

Een of andere junk heeft in het
winkelcentrum mijn vrouw van haar
tasje beroofd. Ze kwam overstuur
thuis. Er zat weliswaar niet zoveel
geld in en ook geen pasjes e.d., maar
toch willen we aangifte bij de politie
doen. We hebben niet zoveel zin om
daarvoor naar het politiebureau te
gaan. Kunnen we dat ook digitaal
via internet doen?
Ja. Daarvoor gaat u naar www.
politie.nl. Bovenin ziet u aangifte
staan. Indien u dat aanklikt, moet u
eerst even de regio opzoeken waar
de diefstal is gebeurd. Vervolgens
kunt u een reeks vragen beantwoorden. De politie kan met uw aangifte
proberen de dader te achterhalen of
maatregelen nemen die tasjesdiefstal
in een bepaald gebied tegengaan.
Ook al is het soms heel moeilijk de
dader te vinden, het is heel belangrijk
dat u (digitale) aangifte doet. Voor
verzekeringskwesties is aangifte
meestal verplicht.
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€ 2,- korting op de toegang!
Tegen inlevering van deze bon bij:

Maximaal één bon per persoon.
Geldt niet voor de kinderkaartjes.
Kopie van deze bon is niet geldig.

Openingstijden
Vrijdag
13 april 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 14 april 10.00 - 17.00 uur
Zondag 15 april 10.00 - 17.00 uur

13, 14 en 15 april 2007

met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

Entree prijzen
Volwassenen
Kinderen 2 tot 10 jaar

€ 7,00
€ 4,00

Parkeren

Evenementenhal Rijswijk Volmerlaan 12 - 2288 GD Rijswijk

Gedenktekens

Parkeren kunt u in de parkeergarage
Kosten € 4,00 ( voor de gehele dag )

T (070) 30 75 900 F (070) 30 75 901 E info@evenementenhalrijswijk.nl

naar een ontwerp dat past

Droomvlucht Slaapcomfort;

vanaf

€ 995,-

Bij Zit & Méér Comfort in Krimpen vindt u het grootste assortiment draai- en
relaxfauteuils. Zowel handverstelbaar als volledig elektrisch met eventueel sta-op
bediening. Zelfs leverbaar met massage-unit of stoelverwarming.
Meer dan 30 modellen direct leverbaar!

Voorjaarsactie Eastborn

Met welke klacht gaat u slapen?
Orthopedische
hoofdkussens
en drukverlagende
matrassen
Wereldwijd aanbevolen
door meer dan 30.000 HOOFDPIJN
medisch specialisten. STIJVE NEK

Tijdelijk hoofdbord
gratis bij een Eastborn
boxspringcombinatie

TEMPUR® Matrassen
en Hoofdkussens
hebben de eigenschap
om rug- en nekproblemen te
verminderen
en te voorkomen.

Hoofdkussens: Actie:
Lattenbodem
Ruim
40 soorten elektrisch
verstelbaar
modellen

Incl. pocketveermatras,
Rug, hoofd, knie
en beenverstelbaar
vanaf

hoofdkussens

€ 399,-

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

genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

Droomvlucht Slaapcomfort;
omdat vakkundig advies, optimale service
en persoonlijke benadering bij
ons vanzelfsprekend zijn!
Comforthoogte:
2 Persoons
Ledikant +
Nachtkastjes

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Zit & Méér Comfort;

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

Maatwerk
in Matrasadvies

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype
Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

www.evenementenhalrijswijk.nl

Maatwerk:

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

met een persoonlijke stijl

Changing the way
the world sleeps.

FIBROSITIS
ARMPIJN

M é é r Comfort bieden
wij met onze collectie:
Zitkussens, Lendekussens, Reiskussens,
Beenkussens, Rolstoel zitkussens en
zelfs speciale ﬁetszadeldekjes.

RUGPIJN

Actieprijs:

HEUPPIJN

Actieprijs:

KNIEPIJN
PROBLEMEN
MET
BLOEDSOMLOOP

Boxspring Aristo, vlakke uitvoering 160 x 200 cm,
bijvoorbeeld incl. matrassen Solente

van € 2.130,- voor € 1.830,-

€ 399,-*

* vraag naar de voorwaarden

€ 699,-

*Model Helsinki, uitvoering kruispost

Krimpen:

Zevenhuizen:

&

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253 Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231
2 min. na de Algerabrug, naast Idejo keukens
PULLMAN

EXCLUSIEF
LUND DEALER

Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Twee speciaalzaken op één adres!

Open

Krimpen:
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo

Openingstijden:

Ma
van 10.00 tot Di., wo., do.
Vr. Koopavond
17.00 uur
Za.
U kunt gratis parkeren voor de deur en heeft u géén vervoer? Maak dan gebruik van de Gratis Haal & Breng Service. Zo.

Tiendweg 45a, Krimpen, Tel. 0180-512253

€ 899,-

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253

Beide ﬁlialen:

2e Paasdag

Actieprijs:

Diverse kleuren mogelijk. Diverse kleuren mogelijk. Luxe lederen, relax
Draai mechanisme,
Massief houten onderstel, fauteuil, elektrische
rug + zit verstelbaar
draai mechanisme, rug + sta-op hulp + rug
zit verstelbaar
+ benen elektr.
Nu:
verstelbaar
Nu:
Inclusief
Inclusief
voetstoel
voetstoel
Leder
Leder
Nu:

ISCHIAS

13.00 - 17.30 uur
09.30 - 17.30 uur
09.30 - 21.00 uur
09.30 - 17.00 uur
gesloten

KRIMPEN
A/D IJSSEL

Algerabrug

C.G

CAPELLE

A/D
ROTTER IJSSEL
DAM

's-GRAVELAND
De koffie
staat klaar

CAPELLE
WEST

.R

oo

2 minuten
na de
Algerabrug

sw
eg

Nwe Tiendweg

Industrieweg
Verbindingsweg

C.G
.R

oo

sw

eg

IN
TE D
TI RR US
EN E TR
D IN IE
W
EG

OUDERKERK
A/D IJSSEL
LEKKERKERK
SCHOONHOVEN

CARPE DIEM

P Parkeren
voor de deur

Tiendweg

IDEJO

KRIMPEN
A/D LEK

Routebeschrijving:
Vanaf Algerabrug (± 2 min.):
Bij stoplicht rechtdoor, na Shell rechtsaf daarna gelijk linksaf,
na ± 150 m. Droomvlucht aan de rechterkant.
Vanaf Schoonhoven:
Richting Algerabrug, bij stoplichten (na de shell) linksaf, eerstvolgende stoplichten weer linksaf. Trevisio-VerbindingswegTiendweg na Tuincentrum Carpe Diem 150 m. rechts.
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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Divertikels
Uitstulpingen van de dikke darm
komen veel voor bij ouderen. Divertikels zijn uitstulpingen van de darmwand, met name van het laatste
deel van de dikke darm.

Vitaal 50+

Dé beurs voor de
actieve vijftigplusser
Op 13, 14 en 15 april 2007 organiseert Evenementenhal Rijswijk de tweede
editie van de beurs Vitaal 50+; een sfeervolle beurs voor actieve vijftigplussers, die nog elke dag genieten van de mooie dingen van het leven. Het
gehele weekend valt er van alles te zien, te proeven en te doen voor vijftigplussers in Evenementenhal Rijswijk!
Tijdens de beurs presenteren diverse exposanten
hun producten en diensten op het gebied van
vrije tijd & ontspanning, lichaamsverzorging,
vakantie, mode, wonen & interieur, mobiliteit,
gezondheid, maatschappij en verschillende
delicatessen.
Op het vakantie- en recreatieplein vindt u
zowel aanbieders van reizen met uiteenlopende
bestemmingen als aanbieders van weekend- en
dagactiviteiten. Zo kunt u op de beurs terecht
voor reizen naar de Noord- en Zuidpool, maar
ook voor unieke walvisreizen. Daarnaast kunt u
kiezen uit verschillende cruises, zowel in Nederland als in het buitenland, maar ook over luxe
kampeervakanties en verschillende busreizen
kunt u zich laten informeren. Verre bestemmingen zoals Australië, Nieuw Zeeland en de Pacic
zijn eveneens vertegenwoordigd op de beurs.
U kunt zich op de beurs ook laten informeren
over de laatste trends op het gebied van caravans
en etsen. Duijndam Delft presenteert verschillende merken caravans en bij Batavus kunt u
terecht voor de nieuwste etsen en tnessapparatuur.
Verder worden op de beurs verschillende
workshops en demonstraties gegeven. Zo is er
een wijnproeverij en u kunt genieten van allerlei verschillende hapjes bereid met knoook.
Een beweegstudio geeft demonstratie’s over
spierversterking, houding en conditie of u
kunt aanschuiven bij de sieradenworkshop van
Toscina Byoux, waar u uw eigen sieraden kunt
ontwerpen en maken. Of uw portret laten schilderen door zeer ervaren portrettekenaars.
Verschillende bedrijven kunnen u tijdens
Vitaal 50+ helpen indien u op zoek bent naar
een droomwoning in Nederland of een tweede

In de dikke darm wordt de ontlasting gevormd
en wordt er vocht aan onttrokken. Het wordt een
vastere massa. De dikke darm moet dan ook veel
werk verrichten om de inhoud richting buitenwereld te transporteren. Gebruikt men veel vezels
in de voeding dan verloopt dit transport soepel.
Gebruikt men een vezelarm dieet, dan wordt het
transport bemoeilijkt. De darm moet dan harder
werken. In de loop der jaren kunnen daardoor
zwakke plekken ontstaan tussen de spieren van
de dikke darm, waardoor de darmwand kan gaan
uitpuilen. Dit zijn divertikels.
Veel mensen van boven de zestig hebben divertikels. Klachten hoeven ze niet te geven. Soms
veroorzaken ze buikpijn of obstipatie. Raken ze
echter ontstoken, dan kan men er goed ziek van
worden, met klachten van hevige buikpijn, koorts,
diarree, bloed bij de ontlasting en darmverstopping.

Een dame van net zestig kreeg last van buikpijn
en moeite met de stoelgang. Haar baarmoeder
was ze al jaren kwijt. Met een dikkedarmfoto
werden divertikels vastgesteld. De klachten waren
vrij hevig en een verandering van het ontlastingpatroon kan ook een teken van darmkanker zijn.
Er moest daarom tevens een darmscopie worden
gedaan. Bij dat onderzoek kijkt de specialist
door een kijker die door de dikke darm wordt
geschoven. Tevens kunnen er biopsieën worden
genomen voor weefselonderzoek. Gelukkig
bleken er naast de divertikels geen andere ziekten
van de darm te bestaan. Ze kreeg medicijnen
en het advies vezelrijk te eten, waarmee ze goed
verder kon. Een paar jaar later kreeg ze last van
bloedverlies uit de vagina, terwijl ze niet alleen al
in de menopauze was, maar ook geen baarmoeder
meer had. Ze werd grondig onderzocht door de
gynaecoloog, o.a. met een kolposcoop, waarmee
het slijmvlies van de vagina onder vergroting kan
worden bekeken. Helaas werd er geen oorzaak
gevonden.

- Naast belangstelling voor elkaar was er ook veel belangstelling voor een tafel met boeken over de historie van de Oude
Kerk. Rechts, met bril, dr. ds. G.H. van de Graaf, predikant der Hervormde Wijkgemeente Charlois. Foto Ellie Schop -

woning in het buitenland. Maar u kunt ook voor
de inrichting van uw huis terecht op de beurs. U
kunt daarbij denken aan meubilair, plafonds en
sauna’s.
Op het beautyeiland van Rituals kunt u zich eens
lekker laten verwennen met de nieuwste verzorgingsproducten, uw nagels en handen laten
verzorgen of een heerlijke stoel- en voetmassage
ondergaan.
Algemene informatie
Locatie: Evenementenhal Rijswijk
Data: 13, 14 & 15 april 2007
Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur
Entreeprijs: € 7,- en kinderen 2 t/m 10 jaar € 4,Evenementenhal Rijswijk ligt aan de A4 en
is goed bereikbaar met zowel de auto als het
openbaar vervoer. In de omgeving is voldoende
gratis parkeergelegenheid.
Voor meer informatie kunt u onze internetsite
bezoeken, www.evenementenhalrijswijk.nl. Ook
kunt u contact opnemen met de organisatie via
telefoonnummer 070 – 3075900

‘Feest der herkenning’ in
Charlois zeer geslaagd
Historie leeft en is de drager van de
toekomst. Hoe sterk deze stelling is, werd
zaterdag 31 maart weer eens bewezen
op het 12,5-jarig jubileumfeest van de
Stichting Historisch Charlois (SHC). Ruim
zeshonderd belangstellenden kwamen
er voor naar de Oude Kerk aan de Charloisse Kerksingel. Niet alleen om bestuur
en medewerkers te feliciteren, maar nog
meer voor het ontmoeten van andere (ex)
Charloisers.
Velen zijn in de loop van jaren uitgevlogen, maar
hebben nog steeds een hechte band met dit stukje
Rotterdam-Zuid. Zoals Lenie Stellenaar, die 65
jaar geleden werd geboren aan de Wolphaertstraat
8 en er daarna is getogen. Na haar trouwen is ze
naar Vlaardingen verhuisd. Haar roots is ze trouw
gebleven en zij en haar man zijn één van de bijna
tweeduizend trouwe donateurs van SHC.
De voorzitters Dick Lockhorst (deelgemeente
Charlois), Henk van Eijk (SHC) en Jaap Seelbach

(Stichting Ons Rotterdam) hielden vanuit een
eigen uitgangspunt een toespraakje. Ook dominee
G.H. van de Graaf deed een poging om te vertellen waarom zijn kerk is verbouwd en nu een soort
buurthuis geworden is. Daar werd maar heel even
naar geluisterd. Liever schonk men aandacht aan
elkaar. Wat dat betreft was het een zéér geslaagde
bijeenkomst.
Eldert van Gent, de Rotterdamse kunstenaar die
veel historische taferelen heeft vereeuwigd, bood
de jubilerende stichting een van zijn werken van
de Oude Kerk aan. Hij schonk auteur/journalist Rein Wolters een olieverfschilderij van de
Langegeer in Vreewijk met daarop de woning
waarin zijn moeder heeft gewoond. “Dat is mijn
dank voor het vele historische werk dat Rein
belangeloos voor Rotterdam doet”, sprak de
kunstschilder.
Onder de belangstellenden waren ook ex-wethouder Henk van der Pols, verhuizer Dirk Moerkerken en deelraadbestuurder Lionel Martijn.
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De BoedelZorgDrager
verhuist op maat

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Mode voor
ieder moment!

Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

Mode in maat 36-50
Vermaakservice!

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

Onze unieke service:
U wordt gratis opgehaald en
thuisgebracht na telefonische
afspraak!

Bel 010-4653233
Bergselaan 285D, Rotterdam
www.bensmode.nl - T. 010-4653233

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

PLUIMVEEBEDRIJF

DIJKSHOORN
DAGELIJKS VERSE GRAANEIEREN
OOK KIP EN KIPPRODUCTEN
WOLLEFOPPENWEG 101,
2761 DL OUD VERLAAT (GEM. ZEVENHUIZEN)
TELEFOON 010 - 455 05 57

OO
AD

GMED I S C

VIE

VERHUIZEN?

S C ENT

Wij begeleiden en regelen
alle zaken rondom uw verhuizing
Geregeld

Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.

H

Dr. D.T.T. Tjia
Oogarts
Voor lezers van de Oud Rotterdammer

M
RU

Gratis CBR Keuring

Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13

Instituut voor Optometrie
Oogmedisch Adviescentrum
Oogmedisch Contactlenscentrum
Low Vision Centrum
Geregisteerde Optometristen
Lid N.U.V.O. en A.N.V.O.

Algemene afspraaklijn:

Ve r h u i z e n

010 – 481 41 11

Parkstraat 96 2652 DL Berkel en Rodenrijs
06 21 674014
email: info@geregeldverhuizen.nl www.geregeldverhuizen.nl

UWZ

bens
bens
bens

Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

Rotterdam

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

Uitvaartverzorging

Wim Zwijnenburg

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG
föhnen,wassen

& watergolven

STUDENTENDAG

Persoonlijk betrokken
Kantooradres:
Oudedijk 225 B
3061 AG Rotterdam
Tel.: 010 24 29 810
Fax: 010 24 29 813

PERMANENTDAG

10%
KORTING

info@uwzrotterdam.nl
http://www.uwzrotterdam.nl

op deze dagen

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden 010 24 29 812

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

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

DONDERDAG
KLEURINGSDAG

op deze dagen
Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES Rotterdam, tel. 010-4180414
Binnenhof 19 te Ommoord, tel. 010-4187246

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

10%
KORTING

Annelies de Jong
net even anders...

UW FIGUUR VERANDERD
Boven de 50 en uw ﬁguur
veranderd? Annelies heeft
merkkleding die u perfect
past. Pantalons in
taille-plus pasvorm
en rokken zonder
band e.d. Ook in
korte maten.
maten 36 t/m 56
speciale korte-taille
maten 17 t/m 25

Molenvliet 121-123, RotterdamLombardijen, tel. (010) 4193057 Tramlijn 20
v.a. Centraal Station stopt voor onze deur.
Maandag en koopavond gesloten.
www.anneliesdejongmode.nl
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De Jong 80 jaar in de mode
De bekende winkel
in dameskleding van
De Jong viert haar
80-jarig jubileum. Vele
tientallen jaren was
de grote hoekwinkel
aan de Hillevliet een
markant herkenningspunt.
Hele generaties hebben hier
dames- en kinderkleding
gekocht. Nu zit het modehuis al weer 20 jaar aan de
Molenvliet in Lombardijen.

- Watersnoodramp 1953 -

Het is gespecialiseerd in kleding voor de modebewuste
40-plusser en trekt dames uit
de hele regio. Vooral het uitgebreide maatsysteem met
grote, korte en kleine maten
zorgt voor tevreden klanten.
Annelies de Jong, van de
vierde generatie, heeft nu
de leiding. Met jeugdig elan
heeft zij veel internationale
topmerken in de collectie
opgenomen. Samen met
haar team van deskundige

medewerkers wil zij deze
collectie graag laten zien
en voor alle klanten is er
natuurlijk kofe met iets
lekkers er bij. Want 80
jaar mag je niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
Annelies de Jong
Molenvliet 121-123
3076 CJ Rotterdam
Tel 010-4193057
www.anneliesdejongmode.nl

15 april 2007:

Dialezing Harm Kramer
Op zondag 15 april presenteert Harm Kramer een
diavoorstelling over Rotterdam- Zuid. Hij wandelt
met U door de diverse
wijken van Rotterdam Zuid,
waarbij de nodige anekdotes

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

Massale Solexverloting
23 Maart j.l. was het precies 50 jaar geleden dat mijn
vader en opa hun geheel nieuwe Solex-servicestation
openden. Onze zaak was toen nog gevestigd aan de van
Heusdestraat 7-9.
Wanneer u de foto’s bekijkt lijkt
het onwaarschijnlijk dat een rijwiel
en brometsbedrijf zoveel mensen
(een paar duizend) bij een opening
op de been kan krijgen. Zeker als
je dat vergelijkt met de Bijenkorf
die de zelfde dag opende en waar
een paar honderd man voor de
deur stonden te wachten. Een krant
schreef toen dan ook terecht dat
je in de Bijenkorf een kanon kon
afschieten, maar bij C.van den
Berg en Zoon over de hoofden kon
lopen.
Dat succes was te verklaren door
een geniale zet van mijn opa,
namelijk het verloten van één Solex
ter waarde van 399 gulden.

De verloting bestond eruit dat de
deelnemers een lot konden kopen
in de vorm van een nagemaakt
tientje, dat zij na aankoop in een
ton moesten gooien die twee weken
lang achterin de showroom stond
(zodat de mensen eerst door de hele
zaak moesten lopen). En natuurlijk
moesten al die mensen later ook bij
de trekking aanwezig zijn.
Ook de politie kreeg het succes in
de gaten (waarschijnlijk door de
goed gevulde ton) en deed er alles
aan om de trekking op een andere
locatie te laten plaatsvinden, maar
mijn opa hield voet bij stuk en dus
werd het winnende lot bij ons voor
de deur getrokken.
De politie had de grootste moeite

de van Heusdestraat/hoek Vierambachtsstraat met trambaan vrij
te houden voor het verkeer. De
trekking gebeurde netjes door een
notaris en er waren ook enkele
‘kleine’ prijsjes te winnen, zoals
een ruilmotor, een tas of een kilometerteller.
Na de opening kreeg mijn opa nog
een proces-verbaal voor het ophouden van het verkeer en het namaken
van een tientje, maar dat heeft hij
later op het politiebureau afgekocht
met een kistje sigaren.
Ben van den Berg

over de geschiedenis van dit
stadsdeel.
De presentatie vindt plaats
in de Expowoning van
de “Stichting Ons Rotterdam” aan de Kerkwervesingel 55 in Rotter-

dam- Pendrecht. De zaal
is open vanaf 13.30 u en
de presentatie vangt aan
om 14.00u. De toegang is
gratis.

Pagina 12

Dinsdag 3 april 2007

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

David Zee en
het geheim
van Tin Tins
sigarenbar
Hij is de eigenaar van de
enige en échte sigarenbar in
Nederland en zit met
zijn zaak in het hartje van
Rotterdam: in de Mauritsstraat tegenover de Schouwburg. Lachend, met een
grote Cubaanse sigaar in
zijn rechterhand, zegt David
Zee: ”Ongelooflijk hoeveel er
nu gepraat wordt over roken
in café’s of restaurants. En
dus ook in mijn sigarenbar.
‘Hoe moet het straks met
het rookverbod, David?’, is
de meest gestelde vraag.
Dan antwoord ik met pretogen: ‘Bij mij kunnen ze blijven roken tot sint-juttemis!”
Hoezo?
David Zee van Tin Tins sigarenbar zegt:
“Straks ben ik nog de enige of één van
de weinige bars in Rotterdam waar
ondanks het rookverbod kan worden
gerookt. Simpel omdat ik eigenaar ben
en geen personeel in dienst heb. Het
verbod geldt immers alleen voor horecazaken met werknemers, omdat volgens
die nieuwe wet die mensen recht hebben
op een rookvrije omgeving. Wat een
belachelijke betutteling van de overheid.
En dan te weten dat ongeveer 75 tot 80
procent van het horecapersoneel tot op
de dag van vandaag zelf rookt.
Zee komt over dit populaire onderwerp
pas goed op stoom als hij zijn verhaal
verder onderbouwt met: “Uit onderzoek
is gebleken dat zo’n 35 procent van de
volwassen Nederlanders gemiddeld
één keer in de week uitgaat. Van dit
uitgaanspubliek rookt zeker 75 procent
een sigaretje of een sigaartje in de

kroeg of restaurant. Dus waarom die
bemoeizucht van de overheid? Laat de
horecabazen zelf uitmaken of ze een
rookvrije zaak willen hebben. Nee, nu
maakt een zeer sterke antirooklobby de
dienst uit.”
“Het wordt de hoogste tijd dat rokers
zich organiseren onder het motto: ‘Samen komen wij er wel uit’. Jarenlang
zaten in de treinen wagons voor rokers
en niet-rokers. Daar klaagde geen
hond over. In plaats dat rokers nu van
niet-rokers naar buiten moeten om even
te gaan paffen, stel ik voor de zaak
om te keren. Laat de niet-rokers maar
naar buiten gaan. Zij hebben immers
behoefte aan schone lucht…”
Katendrecht
David Zee werd in 1962 thuis, in de
Katendrechtse Veerlaan, geboren in een
gezin van zeven kinderen. Zijn opa, Assei Zee, was een Chinese zeeman, één
van de eerste die zich in Katendrecht
vestigde nadat hij met een Hollandse
vrouw was getrouwd. Dat gaf in die tijd,
rond 1920, heel wat commotie waarbij
de vrouw zelfs haar nationaliteit dreigde
te verliezen. Zij openden daar eerst
een soort ‘Winkel van Sinkel’, vijf jaar
later gevolgd door het eerste Chinese
restaurant in Europa, genaamd Chong
Kwok Low.
Als er met recht kan worden gesproken over een ‘rare Chinees’, dan geldt
dit zeker voor David Zee, want voor
hetzelfde geld had hij geheten Tsai,
Chu, Choi of Xu met zijn achternaam.
Allemaal namen die voorkwamen in
de Chinese identiteitspapieren van zijn
opa. Maar omdat daarin ook het woord
Zee in Chinees dialect voorkwam,
werd hiervoor uiteindelijk gekozen.

- Wie is die knappe man aan de muur boven David? (foto Paul Hošek) -

- David Zee (foto Paul Hošek) -

De vader van David stond overigens in
Katendrecht bekend onder de bijnaam
Chinese Kees.
Kuifje
Na het volgen van de Vakschool Banketbakkerij en Hotelpersoneel (VBH)
haalde
David Zee zijn diploma aan de Middelbare Detailhandelsschool in Rotterdam.
Hierna wilde hij Chinese taalkunde gaan
studeren aan de avondopleiding VWO,

beruchte en beroemde handgemaakte
sigaren op het eiland van Fidel Castro
en de eveneens roemruchte rum van
Havana Club. Zowel op rum- als sigarengebied gaf hij later in Nederland, ook
in Rotterdam, masterclasses.
In zijn zaak Tin Tin staan thans 27
verschillende essen rum waarvan de
jongste drie maanden en de oudste 27
jaar is. Deze laatste kost dan ook 17,50
euro per glas, maar is volgens David
Zee werkelijk ‘goddelijk’. Hij voegt

- (foto Paul Hošek) -

maar op zijn 21e jaar kwam hij door
toeval te werken in een jazzspeciaalzaak
in Den Haag en gaf daardoor zijn studie
op.
In 1982 gaf hij samen met zijn oudste
broer Jim het Rotterdamse Kroegenboek
uit en niet veel later ging hij als DJ werken in heel Nederland en introduceerde
de zogenaamde jazz-dance-stroom,
afkomstig uit Engeland. In Rotterdam
trad hij als DJ op in bijna alle jazzzaken
van Dizzy en Nighttown tot de Doelen.
En omdat in die tijd een tien centimeter
grote kuif op zijn voorhoofd prijkte,
werd zijn bijnaam al snel ‘DJ Tin Tin’
oftewel ‘Kuifje’.
Rum
In 2002 nam hij van zijn goede vriend
en jazzliefhebber ‘Bolle Hans’ van
Grinsven de nu al legendarische sigarenbar Tin Tin over in de Mauritsstraat.
Daarvoor had David Zee ettelijke reizen
gemaakt naar Cuba en het Caribische
gebied, waar hij zich verdiepte in de

hier met een knipoog aan toe: “Ik ben
er trots op dat ik van veel voormalige
whisky- en cognacdrinkers nu rumdrinkers heb gemaakt.”
Sigaren
In een speciale kast, ‘Humidor’ geheten,
liggen de mooiste handgemaakte
sigaren te pronken in een luchtbevochtiging bij 20 tot 21 graden Celsius. Zoals
Corona’s, Don Diego’s Romeo, Julieta’s
en Montechristo’s, om er maar enkele
te noemen. Minstens 20 verschillende
sigarenkisten, waarin de goedkoopste
2,50 euro en de duurste 16,50 euro kost.
Per sigaar dan, wel te verstaan.
Zelf omschrijft David Zee zijn zaak als
volgt: “Met zachte Latijns Amerikaanse
achtergrondmuziek of goede jazz is dit
de plek voor levensgenieters en liefhebbers van een goede sigaar en een goed
glas. Kort samengevat: ‘een snoepwinkel voor volwassenen.”
Onder zijn vaste klanten zitten architecten, advocaten, mensen uit de reclame-

wereld, kunstenaars, motorrijders, jong
en oud door elkaar. Tijdens de beruchte
week van Film International draait
David Zee met zijn nachtvergunning
overuren. Op zondag en maandag is hij
gesloten, hoewel hij voor besloten partijen best open wil zijn. Doordeweeks
is de sigarenbar open vanaf 4 uur ’s
middags tot meestal 01.00 uur ’s nachts
of later als het heel gezellig druk is.
Hoe herken je een typische
sigarenroker?
David Zee: “Over het algemeen niet direct. Maar als je een goede sigaar rookt,
kan je dat alleen doen als je volkomen
ontspannen bent. Hier komen ook vrouwen die sigaren roken en waarvan je dat
op het eerste gezicht niet van verwacht.
De meeste sigarenrokers hebben vaak
een Bourgondische instelling, gelukkig
maar. Zelf rook ik er vijf of zes per dag,
maar wel joekels die anderhalf tot twee
uur per stuk branden. Bij mij komen
gelukkig weinig mensen die alleen over
voetbal, vrouwen of seks praten. Wel
mensen die goede diepgaande gesprekken voeren en vooral de laatste moppen
met een bijzondere kwinkslag tappen.
Elke avond lach ik me hier gek…’’.
In de sigarenbar hangen oude zwart-wit
foto’s en tekeningen van beroemdheden, vaak met een sigaar of een glas
in de hand. Een van die foto’s, zeker
anderhalf bij anderhalve meter, knalt
er werkelijk uit. Het is een knappe man
met donker haar, trotse blik, een jaar
of dertig, met een forse sigaar in zijn
mond. David Zee tot slot: “Honderden
weddenschappen zijn hier afgesloten
over hoe deze zeer bekende man heet.
Slechts één procent van de mensen die
hier komen weet het goed te raden. Tot
mijn stomme verbazing waren dat een
tijdje geleden enkele Amerikaanse mariniers die hier op vlootbezoek waren. Zij
herkenden de foto van een ansichtkaart.
Wie het is, verklap ik niet. Maar wie het
goed raadt, kan van mij een welkomstdrankje krijgen.”
Jim Postma
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Kijk, dàt is nou Humanitas!

Speciaal voor de lezers van

Elke veertien dagen staat de achterpagina van De Oud-Rot- Gastronomie op maat?
terdammer boordevol berichten over de dienstverlening van Lekker eten is altijd belangrijk!
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. Op deze extra pagina’s blikken we o.a. terug in de historie van Humanitas en geven we u meer informatie over de WMO.

Humanitas bijna halve eeuw in de
voorhoede van de zorgvernieuwing
Op 20 februari 1959 werd de “Stichting tot Huisvesting en Verzorging van Bejaarden Humanitas” door de afdeling Rotterdam
vande Vereniging Humanitas opgericht. De stichting wil zich
richten op mensen die “geen behoefte gevoelen aan opneming
in tehuizen en woningen, waarin leefregels gelden welke een
confessioneel karakter dragen”. Tot dan ontbraken dergelijke
‘tehuizen’ en woningen in Rotterdam.
Aanvankelijk ging het dus 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 2007 heeft de Stichting 30 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.
Johan Brautigamhuis
Humanitas begon in 1962 met
het Jan Meertenshuis in Rotterdam-Lombardijen. In ‘De-OudRotterdammer’ van 12 december 2006 hebben we u daarover
bericht.
Al snel daarna startte in Schiebroek de bouw van een tweede
verzorgingshuis, dat in 1966 zijn
deuren opent. Deze vestiging
krijgt de naam van één van de
voormannen van de moderne
arbeidersbeweging in de Maas-

stad, wethouder Johan Brautigam.
Anders dan bij het Jan Meertenshuis ligt hier het accent op zelfstandig wonen, er zijn hier 168
flats voor zelfstandig wonenden
naast 150 verzorgingsplaatsen.
De start van het Johan Brautigamhuis ging niet zonder spanningen.
De eerste directeur overleed aan
de vooravond van de opening.
De opening werd verricht op 25
mei 1966 door het in die tijd heel
bekende Tweede Kamerlid Gerda
Brautigam, dochter van de naamgever.

Het Johan Brautigamhuis in aanbouw in 1965

soms ook een
eigen zaaltje of
hoek reserveren.
Stichting Humanitas
Ga gerust eens
Achillesstraat 290
proeven. Het
3054 RL Rotterdam
eten, de prettige
bediening en de
Postbus 37137
vriendelijke prij3005 LC Rotterdam
zen zullen u niet
tegenvallen! De
Telefoon: 010 - 461 51 00
medewerkers
Fax: 010 - 418 64 64
doen er echt alles aan om het u Email: info@humanitas-rt.nl
Lekker eten is belangrijk, niet al- naar de zin te maken.
Web: www.humanitas.nu
leen af en toe, maar eigenlijk al- Voor meer informatie belt u
tijd! Met name voor senioren kan 010 - 461 53 47.
lekker en gezellig dineren de dag
Bij Humanitas is de vrijwilliger lid van de familie!
zeer veraangenamen.
Zonder de inzet van de bijna duizend vrijwilligers zou HumaniHumanitas heeft haar diensten- tas haar werk niet kunnen doen. In de reguliere zorg ontbreken
pakket uitgebreid van zorg tot immers vaak welzijnselementen die in de Humanitasvisie onontwelzijn. Onze restaurants, bistro’s beerlijk zijn.
en bars zijn in dit welzijn een be- Natuurlijk doen we er iets voor terug. De vrijwilliger hoort er als
langrijk onderdeel.
belangrijke medewerker helemaal bij. Cliënten, familie, vrijwilliVerjaardagen, feesten, enzo- gers en personeel vormen één ‘extended family’.
voorts, kunt u in de Humanitas- Vrijwilligers kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van werkrestaurants altijd heel leuk vieren zaamheden. Sterker nog: we zoeken met u naar het werk dat bij u
met desgewenst eigen placemats past. Heeft u belangstelling? Of wilt u meer informatie?
(op de persoon gemaakt). U kunt Bel 010 - 461 53 47.
Van Johan Brautigamhuis naar
Schiebroekse Parkflat

Koedam. Op 3 april 1997
De Vrolijke Vlinder
wordt het hoogste punt
bereikt en op 14 novem- Ook in de Schiebroekse Parkflat beBegin jaren negentig wordt dui- ber 1998 verricht actrice schikken de bewoners en hun gasten
delijk dat het Johan Brautigam- Pleunie Touw de officiële over een Humanitas-seniorenrestauhuis, na 25 jaren trouwe dienst, opening van het geheel rant, De Vrolijke Vlinder, waar het getoch niet meer voldoet aan de vernieuwde Johan Brau- zellig toeven is onder het genot van
eisen van de tijd. Renovatie blijkt tigamhuis, omgedoopt heerlijke, eigentijdse gerechten met
niet haalbaar, ook al omdat Hu- tot Schiebroekse Park- de kwaliteit van vroeger.
manitas langzamerhand niet flat, met 97 huur- en 59
meer gelooft in het klassieke koopappartementen. De
bejaardenhuis en inmiddels het conventionele ‘aanleunconcept van de ‘levensloopbe- woningen’ en het verzorstendige woning’ heeft ontwik- gingshuis zijn vervangen
keld. Uiteindelijk blijkt de oplos- door levensloopbestensing om het Johan Brautigamhuis dige appartementen.
af te breken en op die plaats een Hier wonen onze cliënnieuw complex te bouwen. De ten in ruime woningen
eerste paal wordt op 28 november met veel privacy en een
1995 geslagen door burgemees- verscheidenheid van diensten. ruime overdekte ontmoetingster Peper en deelraadsvoorzitter Belangrijke onderdelen zijn een plaats en natuurlijk het restaurant ‘De Vrolijke Vinder’.
Op de plaats van Johan Brautigamhuis verrees in 1998
Maar eerst - van maart 1998 tot
de prachtige Schiebroekse Parkflat
september 1999 - gaan de clienten en medewerkers van het
verpleeghuis‘Humanitaskliniek’
tijdelijk wonen en werken in het
gloednieuwe gebouw. Het verpleeghuis, onderdeel van Humanitas-Akropolis, wordt namelijk
na ruim 26 jaar gerenoveerd en
om deze ingrijpende renovatie
goed uit te voeren verhuist het
hele verpleeghuis tijdelijk naar
de huurwoningen van de Schiebroekse Parkflat.
Na anderhalf jaar gastvrijheid
te hebben verleend aan verpleeghuiscliënten, kunnen de
reguliere huurders bezit nemen
van hun prachtige gebouw!
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Schiebroekse Parkflat

Aveling

Putselaan

•
•
•

Het aanvraagformulier staat binnenkort
ook op de website www.hvrotterdam.nl.
Als u het formulier op de internetsite invult en verstuurt, zorgt de Klantenservice
dat het bij de gemeente terecht komt.

Via onze Klantenservice
Bij de Klantenservice Huishoudelijke Verzorging Rotterdam kunt u terecht voor
het aanvragen van huishoudelijke verzorging. Hiervoor komt binnenkort een
speciaal telefoonnummer beschikbaar.
Samen met een medewerker van de Klantenservice kunt u het aanvraagformulier
invullen waarmee u de procedure begint.
Het formulier wordt dan door de Klantenservice naar de gemeente gestuurd. Bij
de Klantenservice kunt u aangeven van
welke zorgaanbieder u de huishoudelijke
zorg wilt ontvangen.

Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu

Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

Het Bourgondische Hof

De Evenaar

nog vanuit de AWBZ werd betaald, moet
u een eigen bijdrage betalen. Deze eigen
bijdrage wordt niet vastgesteld door Humanitas/De Stromen, maar door de gemeente Rotterdam. Een keer in de vier
Beoordeling van de aanvraag
weken ontvangt u van het Centraal AdNa ontvangst van uw aanvraagformulier ministratie Kantoor (CAK) een acceptgibeoordeelt de Dienst Sociale Zaken en ro, waarop de eigen bijdrage is vermeld.
Werkgelegenheid
van de gemeente
Rotterdam uw situatie. Deze dienst
laat een start-advies voor de eerste
zes weken opstellen door een zorgvoorbereider van
de zorgaanbieder.
Deze zorgvoorbereider komt bij u op
bezoek.
Als u recht heeft
op huishoudelijke
verzorging meldt
de zorgvoorbereider dit aan de gemeente en zet de
regeling van de uitvoering in gang. Dit
betekent dat er met
u wordt overlegd
op welke dag en op
welk tijdstip u huishoudelijke zorg wil
krijgen. U ontvangt
van de gemeente
schriftelijk bericht
over het besluit.
Als u langer dan 6 weken hulp nodig heeft Voor meer informatie over de hoogte
zorgt de gemeente voor een vervolgindi- van de eigen bijdrage kunt u bellen met
catie, zodat de zorg kan worden voortge- de gemeente (0800 – 1545) of kijken op
zet.
de website van de gemeente. Humanitas/De Stromen heeft geen bemoeienis
Eigen bijdrage
met de vaststelling of uitvoering van de
Net als toen de huishoudelijke verzorging eigen bijdrage.

op de website www.sozawe.rotterdam.nl.
Kies daar Huishoudelijke Verzorging uit de
‘Loket top 5’. Hier leest u meer over de procedure of klik direct op ‘Aanvraagformulier
Huishoudelijke Verzorging’.
Voor inlichtingen kunt u ook bellen met
het gratis telefoonnummer 0800 - 1545
van de gemeente Rotterdam.

Twee manieren om huishoudelijke verzorging aan te vragen

Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.
Als gevolg van deze wet gaat de Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ en naar de gemeente. De gemeente Rotterdam heeft een aanbesteding georganiseerd, waaruit de combinatie Humanitas/De Stromen als ‘winnaar’ te voorschijn is gekomen.

WMO-situatie nu duidelijk:
Humanitas en De Stromen krijgen gunning
Huishoudelijke Verzorging van gemeente Rotterdam

Spelregels veranderen; zorg blijft in vertrouwde handen

Via de gemeente
Mensen die huishoudelijke verzorging nodig hebben kunnen zich ook melden bij
onderstaande vestigingen van Voorzieningen Gehandicapten van de Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam.
Vestiging Noord-Oost: Prins Alexanderplein 20
Vestiging Centrum: Heer Bokelweg 139
Vestiging Zuid: Strevelsweg 700
U kunt ook een aanvraagformulier invullen

Humanitas aan Zee

Marthalaan

De Wetering

De Oosterwiek

Jan Meertensflat
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Kijk, dàt is nou Humanitas!

Speciaal voor de lezers van
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IJsselburgh

Humanitas Herinneringsmuseum
Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

Gratis entree!

Verder op afspraak
(vooraf of direct)
bij het directiesecretariaat
tel. 010 - 461 53 50.

dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur

Openingstijden:

Bezoek het
Humanitas
Herinneringsmuseum:

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Op basis van de
WMO moeten gemeenten zorgen voor
een goed samenhangend stelsel van
ondersteuning voor hun inwoners die
niet goed in staat zijn om in bepaalde
situaties zelf, of samen met anderen,
oplossingen te realiseren. Het gaat om
zaken als:
• huishoudelijke verzorging
• sociale ondersteuning
• aanpassingen in huis
• rolstoelvervoer
• algemene voorzieningen ten behoeve
van maatschappelijke participatie en
ondersteuning
• versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid van wijken en
buurten
• accommodaties voor maatschappelijke activiteiten
• voorzieningen voor ondersteuning
van mensen met een beperking
In de WMO zijn de huidige Wet voorziening gehandicapten (WVG), de
Welzijnswet en delen van de AWBZ opgenomen. De wet is in 2006 aangenomen en per 1 januari 2007 in werking
getreden.

Wat is de WMO?

De Steenplaat

Gerard Goosenflat
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Müllerpier

Uit ons gastenboek

•

Fantastisch initiatief. Lof voor de vrijwilligers

uitleg. We vonden het geweldig! Mensen herkennen zo veel!

What a wonderful experience it was, to
see all those things from years gone by!

•
was weer precies als vroeger thuis.
• Het
Leuk hoor.
namens de bewoners van ‘Huize
• Mede
Petrus’ bedankt voor de gastvrijheid en

je wat nieuws. Wij komen zeker weer
eens

jé, wat leuk. Het lijkt wel of ik bij
• Ach
mijn oma in haar huis terug ben
Wij
zijn
voor de 2e keer komen kijken.
• Het is algrandioos.
Iedere keer ontdek

hun opa’s en oma’s. Succes met het beheer van zo’n prachtig museum

feest van herkenning, ook voor de
• Een
jongere generatie. Zij kennen het van

De Prinsenwiek

Ons museum geeft een vrij compleet
beeld van de ruimten en spullen die de
vorige eeuw maakte tot wat hij was. Toch
zijn er nog voorwerpen die we graag aan
onze collectie zouden willen toevoegen.
Eerdere oproepen hadden
veel resultaat, dus we gaan
door! Het gaat vaak om zaken,
die men vroeger niet zo gauw
bewaarde, zoals bijvoorbeeld
een potje Gluton
of de vertrouwde
ronde Fasto-geiser
(hoeft niet te werken). Daarnaast zoeken we nog oude radiogidsen,

Jan van der Ploeghuis

Wij zoeken nog vrijwilligers/
suppoosten voor eenmaal per
14 dagen op zaterdag of zondag

een scheerriem, een ‘gasknipperje’
waar een vuursteentje in moet,
een al of niet werkend herenzakhorloge en een babydoll. Ook
voor oude roestige spijkers uit het
schuurtje hebben we emplooi.
Heeft u deze artikelen of andere
interessante zaken in huis en wilt u
ze ons museum schenken, neemt
u contact met ons op en we maken
een afspraak: 010 – 461 53 47 of
0622 - 78 22 89.

Het Humanitas Herinneringsmuseum zoekt...

Wilt u nadere informatie, dan kunt u
bellen met de conservatrice van het
Reminiscentiemuseum HumanitasAkropolis, mevrouw Inez van den
Dobbelsteen: 010 – 461 53 47 of
0622 - 78 22 89.

De voorwerpen, boeken, tijdschriften, kleding en gereedschappen zijn in groten getale door bewoners en medewerkers van
Humanitas bijeengebracht. Van rommelmarkten, antiquairs, kringloopwinkels en musea hebben wij ook de
nodige – materiële – hulp gekregen
ter aanvulling van de collectie.

Het winkeltje, de woonkamers (ca. 1930
en 1960), de slaapkamers met kinderspeelgoed en schoolbanken, opa’s werkplaats, de keukens (1920, 1940 en 1960),
het washok en de duizenden voorwerpen uit de vorige eeuw roepen bij de bezoekers spontaan reacties op en maken
op ongekende manier verhalen los uit vervlogen tijden. Dat bezorgt niet alleen de
ouderen veel herkenning en plezier, maar
blijkt ook de jongere generaties zeer aan
te spreken. Het geeft ze een niet eerder zó
visueel inzicht in de manier waarop hun
(groot)ouders vroeger leefden.

Het Humanitas Herinneringsmuseum,
dat in december vorig jaar zijn deuren
opende, blijkt een doorslaand succes! In
de drie maanden van zijn bestaan hebben al meer dan 3.000 (!) bezoekers de
weg naar dit bijzondere museum weten
te vinden.

Overweldigende belangstelling voor het
Humanitas Herinneringsmuseum
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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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Zoals dat past bij Humanitas!

Humanitas-Hoogvliet bouwt verder aan
plezierige woon-werkomgeving

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Het Hofje kreeg ook een formele Meer weten over de Humanitasfilosofie?
verpleeghuiserkenning.
Lees ‘Levenskunst op Leeftijd’!

Neem uit de eerste hand kennis
van de filosofie van de HumaniHumanitas-Hoogvliet kent twee veelzijdige locaties, te weten
tasorganisatie. In het spraakma‘Aveling’, drie markante flatgebouwen met tezamen 150 levenskende, rijk geïllustreerde boek
loopbestendige huurwoningen en ‘Marthalaan’, eveneens drie
(reeds in 6e druk) beschrijft de
gebouwen, met 115 levensloopbestendige huur- en koopwovoorzitter van de Raad van Beningen. Die veelzijdigheid is de laatste jaren op alle fronten
stuur, prof.dr. Hans Becker, in
verder neergezet en uitgewerkt, vooral op het gebied van de
240 bladzijden de allesomvatdiensten die Humanitas daar biedt. Met elkaar wordt verder getende visie van Humanitas op
bouwd aan een plezierige woon-werkomgeving voor bewoners
de ouderenzorg. ‘Levenskunst
en medewerkers, zoals dat past bij Humanitas!
op Leeftijd’ is gebaseerd op zijn proefschrift ‘De verborgen hand van
Dagopvang
De Dagopvang verhuisde naar culturele sturing’. Het boek (winkelprijs € 24,90) is rechtstreeks te
boden. Hiermee sluiten we aan de Othelloweg. Het openings- verkrijgen (010 – 461 53 47). Verzendkosten rekening Humanitas!
Hofje
Afgelopen jaar werd Het Hofje op de aanvankelijke woonsitu- feest markeerde een mijlpaal:
in ‘Marthalaan’ verbouwd naar atie van de cliënt: een eigen wo- zowel voor de cliënten als bewo- Niet naar een traditioneel bejaarden- of
kleinschalig wonen. Er kwa- ning in een levensloopbestendig ners van de torens was er een ge- verpleeghuis? Wij hebben het alternatief!
men twee ruime huiskamers complex.
zellig feest, met muziek en zang.
Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm en rijk, albij, waar cliënten met elkaar De woningen zijn in een klein- Tegelijk werd ook de nieuwe belochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij ‘mischalige
setting
gegroepeerd,
de dag kunnen doorbrengen,
wonersruimte ‘Onder de torens’
sère-eilanden’. In de appartementen van Humanitas kunt u dus
en iedere dag wordt gekookt er is sprake van een individueel voor de bewoners van ‘Marthawonen als u geen zorg nodig heeft. Blijkt u (meer) zorg nodig te
en activiteiten worden aange- woonconcept in groepsverband. laan’/Othelloweg geopend.
hebben, dan hoeft u niet te verhuizen. Wij bieden zonodig alle
De Dagopvang is gestaag gezorg, tot en met verpleeghuiszorg, in uw eigen woning! Hiergroeid en biedt ruimte voor
onder een selectie van het huidige aanbod.
ongeveer 25 cliënten. Er wordt
De Carnissedreef (Charlois)
dagelijks gekookt en er vinden Oosterwiek (Oosterflank)
Aan de Varnasingel (Oosterflank) Langs de Carnissesingel staat
gezellige activiteiten plaats.
wachten prachtige tweekamer- het seniorencomplex ‘De CarNatuurlijk kent ook Humanitas- koopappartementen op u. Met nissedreef’. Daar zijn nog enHoogvliet zijn seniorenrestau- restaurant De Bezige Bij, een kele studio’s voor zorgcliënten
rants: in ‘Aveling’ vindt u ‘De Olij- mooie tuin met terras, een fysio- beschikbaar. Nettohuur, excluke Oliphant’ en in ‘Marthalaan’ therapeut en alle zorg tot en met sief service- en verwarmingsverpleeghuiszorg die u eventueel kosten vanaf ca. € 350,-.
‘De Drie Torens’.
Meer informatie (ook over de nodig heeft. Prijs: gerenoveerd De Carnissedreef ligt tegenongeveer € 135.000,- k.k. Onge- over het Humanitas verpleegDagopvang): 010 - 295 96 34.
renoveerd: ca. € 125.000,- k.k. huis ‘Hannie Dekhuijzen’ met
Aveling
Marthalaan Inlichtingen bij NVM-makelaar zijn uitgebreide faciliteiten,
Kok, 010 - 418 11 08. Er zijn in waaronder het gezellige resde Oosterwiek ook huurapparte- taurant De SmulpAap.
menten beschikbaar. De gemiddelde nettohuurprijs is ca. € 515,- Er zijn regelmatig woningen te
huur in onze andere vestiginexclusief service en warmte.
gen, zoals bij Humanitas aan
Zee in Hoek van Holland, de
Nancy Zeelenbergflat
Schiebroekse Parkflat in Schie(Charlois)
Aan het groene Amelandseplein broek, de Gerard Goosenflat in
staat het servicecomplex Nancy Ommoord, Jan van der Ploeg
Zeelenbergflat met zijn markan- in het Oude Noorden, de Mote gevel, mooie binnentuin en lenwiek in Hillegersberg, de
Vrijwilliger bij Humanitas!
restaurant De Gevlekte Giraf. Er Jan Meertensflat in LombardijDe Stichting Vrienden
Vrijwilligers kunnen bij ons kiezen uit een gevarieerd aanbod van zijn nog enkele seniorenappar- en en Het Bourgondische Hof
van Humanitas is in het
werkzaamheden. Sterker nog: we zoeken met u naar het werk dat tementen vrij. De nettohuur ligt in Charlois.
leven geroepen om voor
bij u past. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie?
tussen de € 300,- en € 350,-. ex- Bel voor informatie over huurbewoners en personeel
010 - 461 53 47.
woningen: 010 - 461 53 47.
clusief service- en verwarming.
af en toe die dingen
te kunnen doen, die
Stichting Humanitas
anders niet mogelijk zijn,
omdat er in budget of
Humanitas (2200 medewerkers, 30 vestigingen) heeft een
subsidievoorwaarden
lange traditie van zorgvernieuwing. Daarvoor zoeken wij
geen plaats voor
mensen die het beter weten! Die krijgen er veel voor terug:
niet alleen een goed salaris (cao V&V), maar ook waardeis. Het gaat dan
ring, verantwoordelijkheid en individuele ontplooiing.
vaak om sfeer- en
motivatiebevorderende
activiteiten.
En u begrijpt dat dit voor
bewoners en personeel
uiterst belangrijk is.
Nieuwe appartementen
Bij het Zorghotel werden prachtige nieuwe appartementen gerealiseerd. Er is plaats voor vijf
cliënten, die meestal vanuit het
Ruwaard van Puttenziekenhuis
komen. De afronding en de finishing touch vinden binnenkort plaats.

Bent u iemand die
alles beter weet?

7CPXMPECLBCL*(
TCPNJCCEISLBGECLCL
K?L?ECPQXMPECLUCJXGHL

U kunt deze stichting
helpen door schenkingen,
erfenissen of legaten.
Stichting Vrienden van
Humanitas
Banknummer: 69.52.10.378 ING
Rotterdam

Lijkt het u leuk om te werken in de voorhoede van de zorgvernieuwing, in een vrolijke sfeer met persoonlijke benadering,
bel dan prof.dr. Hans Becker, 010 - 461 53 50.
Sollicitatiebrieven:
Stichting Humanitas, afd. P&O,
Postbus 37137, 3005 LC Rotterdam
of naar jobs@humanitas-rt.nl.

www.humanitas.nu
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ss Rotterdam Infocenter

Voorproefje op definitieve terugkeer
De ss Rotterdam komt terug naar huis! Naar Rotterdam, dus. Het voormalige vlaggenschip
van de Holland-Amerika Lijn is het grootste passagierschip dat ooit in Nederland werd gebouwd en ligt straks vast aan de kade op de kop van Katendrecht. De zoveel mogelijk in originele staat gerestaureerde ruimten krijgen een bestemming als restaurants, bars, congreszalen, theater, hotel, trouwlocatie en dergelijke.

Voorafgaand aan de komst is in
Katendrecht het ss Rotterdam Infocenter geopend. Als voorproefje op
de terugkomst. U kunt hier genieten
van een unieke, historische foto- en
lmtentoonstelling over de ‘Grande
Dame’ en haar opvarenden. Er is ook
een nagebouwde hut, zodat u een
idee krijgt van waar u straks kunt
overnachten.
In het Infocenter werken voornamelijk
vrijwilligers die graag uw vragen beantwoorden en de prachtigste verhalen
en anekdotes over het schip kunnen

vertellen. Kom aan boord!
ss Rotterdam Infocenter
Brede Hilledijk 99a
3072 NB Rotterdam
010-4840727
Openingstijden:
Van woensdag t/m vrijdag van 13.00
tot 17.00 uur
Van zaterdag t/m zondag van 11.00 tot
17.00 uur
Ook geopend op 2e Paasdag !
Het gebouw is rolstoelvriendelijk

BON
SPECIALE LEZERSAANBIEDING:
Wanneer u met twee personen de fototentoonstelling bezoekt, is op vertoon van deze bon het tweede toegangsbewijs gratis! (dus in plaats van € 6, betaalt u slechts €3)

De Oud
deel 4

The Tremors
Nachtclub de Tudorbar werd halverwege de zestiger jaren plotseling een van de
toonaangevende uitgaansgelegenheden voor jongeren. Tieners trokken massaal
naar het etablissement op de Nieuwe Binnenweg, want daar traden beatbands op.
De allereerste groep die er mocht spelen en een maandcontract in de wacht sleepte
heette The Tremors.
Tom Wigmore was basgitarist in
die Rotterdamse band. Hij herinnert
zich dat de manager van de band,
Peter Meerburg, op een avond op z’n
scooter naar eigenaar Theo Kloen
reed en hem zover kreeg iets nieuws
te doen in de Tudorbar. Het ouderwets entertainment werd aan de kant
gezet: The Tremors kregen een kans.
Dat werd meteen een doorslaand
succes. Wigmore: “De mensen stonden in rijen dik voor de deur. Je kon
er pas naar binnen, als anderen naar
buiten kwamen. En er werden op een
gegeven moment zelfs matinees op
zondagmiddag gehouden. Jarenlang
traden er bands op. Eddy and the Eddysons, D 21, John Hatton and the
Devotions, Danny and his Favourits
en The Hitghters zijn wat namen
die me te binnen schieten.”
Wigmore kwam destijds in The
Tremors als vervanger van bassist
Karel de Krijger die moest afhaken
vanwege een studie.

Singles
The Tremors kwam al snel terecht in
het circuit van maandcontracten in
bars en dancings, zodat de jongens
‘gedwongen’ werden beroepsmuzikanten te worden. Wigmore: “Ik was
pas zeventien en viel dus eigenlijk
nog onder de ‘zuurballenwet’, maar
ik vond het fantastisch.” Toen hij
bij de band ging spelen had hij nog
nooit een basgitaar in z’n handen gehad. “Ik speelde in een ander bandje
gitaar. Maar ik ben de uitdaging
aangegaan en heb me geworpen op
het leren bespelen van die mooie
Burns-basgitaar die uitdagend op me
stond te wachten.”
De groep bestond verder uit George
Meerburg (zang en gitaar), John
Goudriaan (drums en zang), Hans
Kuttschreuter (gitaar en zang) en Ben
van der Kubbe (gitaar en zang).
The Tremors speelden de sterren van
de hemel in binnen- en buitenland.
Tom Wigmore noemt nog moeite-

loos de namen van de gelegenheden
waar ze optraden: “Las Vegas in
Amsterdam, Monroe Bar in Den
Haag, Palma Palace in Heerlen, Club
55 in Osnabruck, Hotel Uetersen bij
Hamburg en in Rotterdam natuurlijk
ook Extase, De Wiek, Club 54 en De
Togoclub.”
Van The Tremors verschenen twee
singles. ‘Don’t you Fret’ (een cover
van The Kinks), en een curieus
plaatje met zang van Amsterdammer
en medeoprichter van het weekblad
Hitweek, Peter J. Muller, getiteld
‘Beter Langharig dan Kortzichtig’.
Hoe die samenwerking met Muller
tot stand kwam, kan de bassist zich
vier decennia later niet herinneren:
“We zullen hem ongetwijfeld eens
tegen het lijf zijn gelopen in Amsterdam.”
Contrabas
De muzikanten besloten in 1968 de
band op te heffen. “Hans Kuttschreu-

- The Tremors. Van links naar rechts: Hans Kuttschreuter, Ben van der
Kubbe, Tom Wigmore, George Meerburg en John Goudriaan -

ter belandde vervolgens in The Swinging Soul Machine. Hij is helaas
vorig jaar overleden. Ben van der
Kubbe speelde nog in D 21 en Dutch
Dimension. John Goudriaan vertrok
naar München om er een muziekcafé
te beginnen.” Tom Wigmore is nog
steeds volop actief op muzikaal
gebied: “Ik speel contrabas en doe
dat in onder meer een symphonisch
strijkorkest, in twee bluesbands, een
accordeonorkest en nog wat andere

formaties. En nog steeds met het
grootste plezier.”
Heeft u een bijdrage voor deze
rubriek of wilt u reageren? Het adres
is: Beat aan de Maas, Postbus 28059
3003KB in Rotterdam. Of mail:
ed.vanhelten@hotmail.com
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Zoekt u een tandarts bij u in
de buurt, bij AGADENT kunt
u zich direct inschrijven

Gemakkelijk, gezonder, lekkere
kant-en-klaar maaltijden bij u thuis gebracht?

AGADENT

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

Tandheelkundigcentrum

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Speciale Week aanbieding !!
Avancer Manhatten
Alu frame, verende voorvork,
verende zadelpen, 7 versnellingen,
naafdynamo etc.
Adviesprijs: €. 649,=

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk
Wij stellen ons aan u voor als
AGADENT tandheelkundigcentrum en
kunnen u tandheelkundige hulp bieden.
Tevens verzorgen wij voor u in ons
tandtechnisch laboratorium
reparaties en nieuwe protheses
Het is prettig te kunnen lachen en praten
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken
over slechte adem, een vieze smaak in de
mond of aanslag op de tanden.

Nu: €. 499,=
inclusief etscomputer

Wij bezorgen deze maaltijden op een vaste dag in de week
bij u aan huis. Nieuwsgierig? Bel voor informatie!
Of kijk op onze site : www.chefrafaelo.nl

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

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

De Oud-Rotterdammer zoekt:

Bovendien is een gezonde mond heel
belangrijk voor het behoud van uw tanden
en kiezen.

Een

De mond is een belangrijk deel van het
gezicht en valt daarom direct op. Een
frisse mond is aantrekkelijk.

Uw werkgebied ligt voornamelijk aan de westzijde van de stad.

Maak eens een afspraak met onze
mondhygiëniste. Voor ververwijderen
van aanslag of tandsteen. In overleg
met u houden wij uw gebit volledig onder
controle.

Bel ons voor een afspraak dan
kunnen wij u vrijblijvend advies
uitbrengen.

Tel: 010-4225808
Kleiweg 107, 3051 G.L. Rotterdam

!
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ervaren advertentieverkoper die zich enkele

dagen per week wil inzetten voor De Oud-Rotterdammer.

Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

De Oud-Rotterdammer verwacht van u

enthousiasme en hart voor de krant.
Onze voorkeur gaat uit naar een m/v uit de doelgroep (50+)

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

Bent u in het bezit van een auto en wilt u graag wat bijverdienen, neem dan
contact op met:
Fred Wallast
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180-322575
Email: info@deoudrotterdammer.nl

TEL. 010 - 4855110
Voor het verzorgen van uitvaarten in
geheel Rotterdam en omstreken
en heel Nederland
Al 40 jaar een
begrip in uw regio

www.slaapboulevard-kwakernaat.nl

Marstrand

Het meest comfortabele bed ooit...
Althans, dat is de missie van het Zweedse merk Carpe Diem. Om het meest comfortabele bed te maken zonder
concessies. In Zweden wordt Carpe Diem dan ook door de medische wereld aanbevolen bij rugklachten. De
bedden worden door vakmensen met de hand gemaakt uit de beste materialen. En na uitgebreide controles
bovendien persoonlijk gesigneerd door de vakman. Uw bed is dan ook een beetje ‘zijn’ bed.
Het mooiste komt nog. Als u nu denkt dat het meest comfortabele bed ook meteen het duurste bed is dan
Diem collectie. Wij nemen graag de tijd om u optimaal te adviseren.
4000m2

meer dan 125
slaapkamers

Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord)

Boonsweg 7 - Blaaksedijk (Industrieterrein Heinenoord) - tel. 0186 - 60 13 55
Maandagmorgen gesloten - vrijdagavond koopavond - Routebeschrijving zie onze
website: www.slaapboulevard-kwakernaat.nl - Volop gratis parkeerruimte!

Ve r s t a n d v a n s l a p e n

d’Arc Design -Dordrecht

kunnen wij u verklappen dat dit zeker niet het geval is. In onze showroom kunt u kennismaken met de Carpe
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MIJMER ZUID HOEKJE
- De zuivelfabriek van
Sterovita nam jaren achtereen
een belangrijke plek in aan de
rand van Oud-IJsselmonde en
Oud-Zomerland. De vrachtwagens
met melk reden af en aan. Foto’s
collectie Rein Wolters -

RTM-trammuseum
neemt verlengde
trambaan in gebruik.
Op Tweede Paasdag neemt het
RTM-trammuseum aan de Brouwersdam (afslag de Punt-West,
Grevelingenzijde) in Ouddorp de
verlenging van haar trambaan in
gebruik.
Hadden de trams voorheen hun eindpunt op
station Port Zélande, sinds begin april is de lijn
verlengd naar Middelplaat Haven, ruim anderhalve kilometer verder.
Daarmee steken de RTM-trams zowel de
gemeente- als provinciegrens over en hebben de
passagiers aan de Haven de gelegenheid over te
stappen op de rondvaartboot ms. Grevelingen.
Naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft de
RTM haar jaarlijkse tentoonstelling het thema
“De RTM en haar veerdiensten en havens”
meegegeven. Op Tweede Paasdag rijdt de eerste
stoomtram om 12.00 u. vanaf de Remise/Trammuseum, gevolgd door een boottram om 13.30
u. (met aansluiting op de boot aan Middelplaat
Haven), een volgende stoomtram om 15.00 u. en
een boottram (voor de terugkerende bootreizigers) om 16.10 u., echter getrokken door een
RTM-diesellocomotief uit begin jaren ’50. Voor
deze dienst, in combinatie met de rondvaartboot,
is een speciaal vervoersbewijs te koop met
gezinskorting.
Op Tweede Paasdag wordt tevens voor het eerst
een bus ingezet, geschonken door de Fa van
Oeveren te Zierikzee, die nauw met de RTM
samenwerkte. De bus rijdt naar hetzelfde eindpunt als de tram, maar dan langs de zeekant van
de Brouwersdam en sluit aan op de aankomst
en vertrektijden van de trams. De rit biedt een
mooi uitzicht, dat maar weinigen kennen. Samen
met de tram is een leuke rondrit mogelijk aan
weerszijden van de dam. Voor deze dienst, en de
combinatie met de rondvaartboot, zijn speciale
vervoerbewijzen te koop met gezinskortingen.
Voor meer informatie, prijzen en tijden, bezoekt
men de RTM-website www.rtm-ouddorp.nl
Info 0187-689911, b.g.g. 06-13473183

Melkbussen rammelden
ook op zondag bij Sterovita
Als kind kwam ik soms in Oud-IJsselmonde. Dat kwam door mijn oom Arie
en tante Cor de Groot. Aan de Schoolstraat 28 in Krimpen aan den IJssel
hadden ze aan huis een zolderwinkel in huishoudelijke artikelen. Als de
postwissel van de kinderbijslag op onze deurmat gevallen was, ging vader
naar oom Arie om eerder geleverde spullen te betalen. En om nieuwe op
te halen, die dan weer van de volgende kinderbijslag werden betaald. Dat
betalen en halen deed vader op zondag en soms mocht ik mee.
Voor een kind van zeven was dat bepaald
geen lolletje en het betekende afzien. Vader
had namelijk de gewoonte naar Krimpen
te lopen. Dus vanaf de Pantserstraat in Hillesluis en de Stadionweg naar Oud-IJsselmonde en dan via de Oostdijk naar Bolnes
en vandaar overvaren naar de Stormpolder
in Krimpen aan den IJssel. Daar was het
met lopen nog niet gedaan. Dan had je nog
de helft van een ringdijk voor de boeg om
na passeren van een vaste brug eindelijk in
de dorpskern te komen. Krimpen aan den
IJssel bestond toen uit dijkwoningen en een
stuk of vijftien straten.
Gelukkig nam vader op de terugweg, na
overvaren van de Hollandsche IJssel met het
veer Van der Ruit, in Capelle-West buslijn
34 (via Kralingseveer) naar station Blaak.
Daar stapten we in een van de vier tramlijnen (2, 3, 9 of 12) voor het laatste stuk
naar huis. Dat we de terugweg niet lopend
aegden, kwam door het enorme pakket
dat vader moest sjouwen. Daardoor kon ik
genieten van de bus- en tramrit. Het van
oom Arie gekregen duppie brandde in mijn
zak. De andere dag lag het in de geldla van
de snoepwinkel van ‘vrouw’ Peters in de
Christiaan de Wetstraat.
Wandelingen
Die wandelingen door de kern van Oud-

- De Bovenstraat, nu op een regenachtige decemberdag in 1956.
Het wegdek was toen al geruime tijd voorzien van een asfaltlaag. -

IJsselmonde herinner ik me nog goed.
Vooral de fabriek van Melkproducten N.V.
Sterovita aan de Bovenstraat 250 met om
de hoek in de Pelmolenstraat 27 het kantoor
en de woning van directeur A.J. van der
Meulen. Op zondag ging de aanvoer van
melk gewoon door. Het was interessant om
te zien hoe rammelende melkbussen van
veertig liter door iemand in een groot wit
schort werden leeggestort in een trechter.
Vervolgens werden de bussen door een
ander schoongespoten en omgekeerd op

- Het was altijd druk met auto’s, etsers en voetgangers in de smalle Bovenstraat. Als een vrachtauto ging lossen of laden gaf
dat veel problemen, zeker als ook nog eens de lijnbus van Twee Provinciën moest passeren. - In volle vaart rijdt de RTM het nieuwe seizoen in -

een druiprek gezet. Het rammelen kwam
voornamelijk door de deksels, die met een
ketting aan de bus waren bevestigd.
Uiteraard herinner ik me als de dag van
gisteren de smalle en kronkelige Bovenstraat. Tot aan de annexatie van IJsselmonde door Rotterdam op 31 juli 1941 was
dat de Dorpsstraat. Het zeven jaar eerder
ingelijfde Hoogvliet had al een Dorpsstraat.
Dus werd die van IJsselmonde omgedoopt
in Bovenstraat. De Dorpstraten van de een
half jaar later ook geannexeerde gemeenten Hillegersberg en Overschie kregen
als nieuwe naam Bergse Dorpsstraat en
Overschiese Dorpsstraat.
Twee Provinciën
De gevels in de Bovenstraat vond ik
prachtig, maar minder leuk als buslijn 1
van maatschappij Twee Provinciën moest
passeren. Om zeker te blijven van hele ledematen, drukte vader zichzelf en mij tegen
de pui van een huis totdat de hevig uit zijn
uitlaat rokende bus ons gepasseerd was.
Instappen mochten passagiers daar niet
meer, alléén uitstappen. Dat kwam omdat
ter hoogte van Koninginneweg 2a bij het
woonhuis van koperslager en kopergieter
D.L. van de Ben het vervoersgebied van
Twee Provinciën eindigde en dat van de
RET begon. De vervoersmaatschappij Twee
Provinciën ontstond door een fusie van
kleine particuliere vervoerders, waarvan de
N.V. Ridderkerksche Auto-Garage en Omnibus Maatschappij (RAGOM) er een was.
IJsselmonde is een wijk waar ik graag vertoef. Niet alleen bij mensen die me na aan
het hart liggen, maar ook in het gezellige
winkelcentrum Groot-IJsselmonde aan de
Keizerswaard. De boekhandel van Gert van
Rietschoten stap ik altijd even binnen. Los
van het feit dat hij mijn boeken verkoopt, is
in de loop van jaren een vriendschappelijke
band ontstaan. Gert’s familie behoort tot
de bekendere van IJsselmonde en heeft een
behoorlijke rol in de geschiedschrijving van
deze voormalige zelfstandige gemeente.
Denk maar aan het uitgeven van dorpskrant
De Wegwijzer door zijn voorouders met
daarin de belevenissen van Kees Koepel.
Het was Gert van Rietschoten die het feuilleton in juni 1997 in boekvorm uitbracht.
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Vakantie toen&nu
Rotterdamse invasie op de Veluwe
Tja, die vakanties uit mijn jeugd…. In die tijd, 2e helft jaren 50, begin jaren 60, kwam het toerisme naar het buitenland een beetje op gang. Voorlopig niet verder dan Duitsland en Oostenrijk, maar sommige klasgenoten gingen daar
toch al naar toe.
Hoe verlangde ik daarnaar! Onze
moeder, uit Oostenrijk afkomstig,
had ons al zo veel verteld over die
prachtige bergen met zulke schitterende vergezichten. Maar wij
‘moesten’ het doen met de Tongerse
Berg in de bossen rond Epe. In onze
kinderogen óók ontzettend mooi en
heel hoog. We renden er altijd vanaf
en moesten dan lang wachten tot pa
en ma ein-de-lijk beneden waren.
Toen kon ik nog niet vermoeden
wat een teleurstelling diezelfde
Tongerse Berg mij nog eens zou
bezorgen…….
Het waren ontzettend jne vakanties, primitief en daarom des te leuker. Elk jaar was het een complete
invasie uit Rotterdam en Schiedam:
Vacantiecentrum Heidebad stroomde
elke zomer vol met werknemers en
hun gezinnen van o.a. Wilton-Feijenoord, waar mijn vader werkte.
Alleen de reis al! Zaterdag werd de
bagage vroeg opgehaald door een
vrachtwagen: in de volgepakte zinken teil stond onderin de braadpan
met al gebraden vlees. In Heidebad
was wel een groentestalletje waarbij
je vlees kon bestellen, maar dat haalden zij bij een slager in het dorp en
kreeg je op z’n vroegst op maandag
of dinsdag.
We reisden met bussen en stopten
onderweg bij de Piramide van Austerlitz, met zijn hoge glijbaan; voor
ons het echte begin van de vakantie.
En onderweg werden natuurlijk de
nodige potjes met vet op de tafel
gezet.
Vaste gasten
En dan Heidebad. Je had het Hoofdgebouw aan de Molenweg, met
daarnaast de gewone camping. Aan
de andere kant van de Molenweg
stonden, tussen de bomen, de huisjes

en de tenthuisjes: tenten in het
model van een huis, wanden en een
schuin dak van tentdoek, met alleen
de vloer van hout. Erin stonden een
eettafel en stoelen, stapelbedden en
een tweepits gasstel. Onder de inke
luifel kon je altijd buiten droog zitten. Geen stromend water, maar voor
kinderen is het alleen maar leuk je
bij de pomp te wassen en spannend
om ’s avonds in het donker naar
het “toilet” te gaan: een losstaand
houten ‘huisje’ met een plank en een
gat erin om op te zitten!
We bleven meestal in een tent,
de Koperwiek. De buren waren
gewoonlijk dezelfde en mijn oom en
tante waren ook altijd present met
hun zeven kinderen. Zij zaten in de
enige tienpersoonstent in het kamp.
Vóór onze tent een kleine open
ruimte waar je lekker kon spelen.
Verder een wijdvertakte boom waar
je fantastisch in kon klimmen – en
die ook een keer als rem diende toen
ik leerde etsen en me opgewekt
helemaal omdraaide naar mijn vader
om te zeggen dat hij me wel los
kon laten…….. Fietsen leerde ik

op een jongensets, omdat er geen
meisjesetsen meer voorradig waren
bij de verhuurder. Afstappen moest
ik echt leren: ik heb me een keer
onsterfelijk gemaakt door – toen ik
al los kon etsen, maar niet afstappen - in paniek het halve Heidebad
door te etsen, alsmaar roepend:
“Pa, help me , ik kan niet stoppen.”
Sommige dingen moest je kunnen
overdoen…..

Op verschillende plekken op het
terrein was een pomp waar iedereen
zich waste met het ijskoude water,
wijdbeens balancerend omdat anders
je benen onder de modderspatten
zaten. Gewoonlijk ging je met z’n
tweeën: één pompte, terwijl de
ander zich waste. Later kwam er een
gebouw met toiletten en douches.
Spannend
Het Hoofdgebouw was het centrale
punt. Je kon er de post afhalen,
ansichtkaarten, snoep en folders
kopen en er zat een restaurant in
voor de hotelgasten. In de speeltuin
- met zwembad - heb ik nog eens
een angstig avontuur beleefd. De
stenen rand om het zwembad was
breed, rond van boven en liep schuin
af naar het water: Erg leuk om al
balancerend overheen te lopen. Als
het nat was, werd het natuurlijk glad
en dus veel spannender. Maar ja, op
die leeftijd ben je wel eens overmoedig….. Oftewel, ik gleed een
keer pardoes het water in en kon nog
niet zwemmen! Gelukkig hoorde
mijn nicht na enkele héél benauwde
seconden mijn geroep, waarna ze
me er snel uittrok met behulp van

enkele omstanders. Ik geloof niet
dat ik ooit nog zo in paniek ben
geweest.Maar het blééf leuk en
spannend om te doen…
In jeugdherberg De Schaapskooi
speelden wij vaak in de recreatiezaal, waar allerlei spelletjes stonden,
zoals een sjoelbak.

verder gelegen Renderklippen. Vaste
prik was een dagje Elburg met een
bezoek aan de Vischpoort. Uiteraard
kochten we daar gerookte paling.
Die aten we, zittend in het gras
van de wallen, zo uit de hand, het
visvlees van de graat kluivend.
We keken altijd uit naar het pannenkoeken eten in de Ossenstal. Dat
restaurant zat midden in de bossen
in een echte ossenstal. ‘s Zomers
reed vanaf Epe een treintje: de Ossenstal-Expres. De pannenkoeken
waren heel dik, met een krokante,
krullerige bovenkant en erg lekker.
Helaas is het oorspronkelijke restaurant afgebrand.. Inmiddels is de
tweede of derde opvolger neergezet;
nu de ‘oude’ pannenkoeken nog.

Tripjes
Elke week was er een vossenjacht:
via ‘spoorzoeken’ op jacht naar
de schat en soms een nachtelijke
dropping in de bossen. Andere keren
gingen we naar Dierenpark Wissel
en op woensdag altijd naar de markt
in Epe.

Teleurstelling
Elke vrijdagavond was het Bonte
Avond. De vakantiegasten verzorgden sketches en korte toneelstukjes en zongen massaal ons eigen
Heidebadlied:
Hier is het Heidebad
Met een cabaret
Een avondje van vrolijkheid
Een avondje van dolle pre-et
Dankzij het mooie weer
Is de sfeer je dàt
En daarom zingen wij
Hiep hiep hoera voor Heidebad!

We wandelden vaak naar het Tongerse bos, het hertenkamp of de wat

Vakantie in het

van Brabant

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie.

Al 20 jaar all-in verzorgd vakantieplezier!
Reizen op niveau voor mensen die kwaliteit weten te waarderen.
O.a.: Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Noorwegen, Engeland en zeer
bijzondere riviercruises, ook met kerstdagen.

Bezoek onze website

www.50plusvakantieclub.com
Vraag geheel vrijblijvend
onze kleurenfolder aan!

Voor informatie of boekingen: tel. 010-455 06 97
Elke werkdag tussen 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur

Week volpension incl. halen/brengen,
4 uitstapjes. verzorgde avonden,
485,00 euro opstapplaatsen: zuidplein/busstation Alexander.
Ook kunt u bij ons terecht voor : bridge en familie weekenden,
of als u iets te vieren heeft.
Voor informatie en of folder kunt u bellen met tel:. 0135282555 of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl

`t leven is goed in m`n Brabantse land

Onze laatste vakantie daar was in
1965, twee jaar later gingen we dan
toch naar Oostenrijk en genoten
daar van échte bergen.
Jaren later gingen mijn vriend en ik
- samen met mijn ouders - een dagje
naar de vakantieplek uit mijn jeugd.
Uiteraard wandelden we in het Tongerse bos en op de Tongerse heide.
Hoewel ik de omgeving meende te
herkennen, ik zag geen berg, waar
ik ook keek. Alleen vóór ons een
klein heuveltje waar we zojuist in
een handvol stappen vanaf gekomen
waren. Daarom vroeg ik aan mijn
ouders waar die Tongerse berg nu
eigenlijk was. Antwoord: daar stá je
voor……
Els Beekmans-Determan
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- SVP reserveert
de mooiste hotels -

Senior Vakantie Plan bijna veertig jaar actief

Vakanties voor de
ouders van vijftigplussers
Nu het voorjaar is aangebroken en het zonnetje lekker schijnt, krijgen we weer zin in
een jne vakantie. Op wat oudere leeftijd is het echter niet voor iedereen even gemakkelijk een geschikte vakantie uit te zoeken. Je kampt soms met wat beperkingen, bent
minder goed ter been of hebt geen behoefte aan veel drukte. Juist voor deze mensen
is de stichting Senior Vakantie Plan de organisatie bij uitstek om een vakantie bij te
boeken, want zij houdt rekening met die wensen.
Senior Vakantie Plan organiseert
al bijna veertig jaar vakanties voor
mensen op hogere leeftijd. In de
loop der jaren is het reisaanbod fors
gegroeid en omvat nu bus-, trein- en
vliegreizen, maar ook rivier- en
zeecruises. Verre bestemmingen als
Canada, Zuid-Afrika en China behoren ook tot de mogelijkheden.
“Eind jaren zestig namen enkele
ouderenorganisaties, zoals de ANBO
en PCOB, het initiatief en richtten de stichting ‘Uit boven 60’
op”, vertelt Jet Oorthuijs, die ruim
twintig jaar de scepter zwaait in

de stichting. “De naam veranderde
eind jaren tachtig in Senior Vakantie
Plan, maar de ideële doelstelling
wijzigde niet. Ons doel is en blijft
het aanbieden van aangepaste reizen
voor senioren. Wij hebben daar een
uniek concept voor dat je bij geen
enkele ‘normale’ reisorganisatie
vindt. Zo reizen we altijd met kleinere gezelschappen, gaan er steeds
twee reisbegeleiders mee, waarvan
er één (uit voorzorg) verpleegkundige bevoegdheid heeft, passen we
het tempo aan en selecteren we onze
hotels zeer streng op criteria die
voor onze deelnemers van belang
zijn. Bijzonder is ook nog dat we
altijd veel kamers voor alleengebruik reserveren. Dat is nodig, want
tachtig procent van onze deelnemers
is alleengaand”, noemt zij enkele
bijzondere kenmerken van SVP.
Gesprek
Wie bij SVP wil boeken, kan een

keuze maken uit de reisbrochures
voor binnen- en buitenland. Daarbij
is meteen duidelijk of de reis past bij
de persoonlijke situatie, want aan de
hand van pictogram -wandelaars, die
bij de diverse reizen staan afgebeeld,
kan men zien hoeveel activiteit er
van de deelnemers gevraagd wordt.
Jet: “Als mensen ons bellen, gaan
we daar ook nog eens nadrukkelijk
op in. Bij iedere boeking voeren
we een uitvoerig gesprek en vragen
we de mensen naar hun vitaliteit,
eventuele diëten en andere bijzonderheden. Het komt ook voor dat
jonge vijftigers belangstelling tonen.
Geen probleem natuurlijk, maar
we attenderen hen er wel op dat de
gemiddelde leeftijd van onze deelnemers rond de 70 ligt. Soms vinden
deze mensen dat geen bezwaar, maar
vinden ze het - vanwege hun fysieke
toestand – prettig dat er verpleegkundige begeleiding aanwezig is
tijdens de reis.”

Vertrouwd
Riet en Bep van Rossen uit Rotterdam Charlois zijn al dertien keer
met SVP op reis geweest. De twee
raken niet uitverteld over hun ervaringen en buitelen van enthousiasme
zowat over elkaar heen om maar te
kunnen vertellen hoe leuk het al die
keren was.
“We zijn onder meer naar de Harz
en Bad Bertrich in Duitsland
geweest en naar Meiringen in Zwitserland, maar meestal bleven we
in Nederland. We hebben heerlijke
vakanties gehad in Zeeland en in
Noordwijk. De eerste keer waren we
in Oostkapelle. Onze oudste broer
had ons op SVP geattendeerd en we
wilden het ook wel eens proberen.
We waren begin 70 en vonden
het een vertrouwd idee dat er een
verpleegkundige bij was. Nou, dat is
ons uitstekend bevallen. Nee, gelukkig hebben we die verpleegkundige
nooit nodig gehad, maar ja, het is

het idee hè.”
“Ik vond het ook een voordeel dat
we in Rotterdam konden opstappen”, voegt Bep nog toe. “Ja, en
je hebt alle vrijheid om te beslissen of je aan excursies of zo wilt
deelnemen of lekker in je hotel wilt
blijven”, bevestigt Riet. “Tot nu toe
hebben we echt fantastische vakanties met SVP beleefd. Uitstekende
hotels, prima verzorging en een erg
goede begeleiding. Door omstandigheden konden we een paar jaar
niet mee, maar dit jaar hebben we
geboekt voor Drenthe en daar kijken
we echt weer naar uit”, besluiten de
zussen opgewekt.
Voor informatie over Senior Vakantie Plan:
Postbus 1334, 1400 BH Bussum
035-6933017

Bijzondere vakantie voor 50+ bij Annie en Stefan langs de Moezel

20 procent korting voor lezers De Oud-Rotterdammer
Geen koude drukte of opsmuk. Niets moet en veel kan en mag bij Annie en Stefan van de
Ven. In Haus am Kurpark van het Nederlandse horecapaar is het genieten van rust, verre
uitzichten en prachtige panorama’s. Het is ook vertrekpunt van leuke excursies voor 50+.
“Dat is al jaren onze doelgroep,” vertelt Stefan van de Ven. “Annie en ik weten precies wat
die categorie wil en toekomt.” De Brabander en zijn vrouw zijn al lang actief in de omgeving van de Moezel in Duitsland.
Hun in het wijndorp TrabenTrarbach tegen een berghelling
gebouwde hotel behoort met zeven
kamers tot de categorie bijzonder.
Drie daarvan zijn suites van zo’n
tachtig vierkante meter met aparte
slaapkamers.
De vier andere kamers hebben
eveneens een behoorlijke afmeting
en zijn vanzelfsprekend ook voorzien van stromend water, douche,
toilet en tv. Voorts is er een ruim
restaurant, een aparte gelagkamer en

natuurlijk een zonneterras. Op nog
geen honderd meter is een zwembad
met extra warm en geneeskrachtig
vulkaanwater en een sauna.
Veel inclusief
Haus am Kurpark staat in een ‘deftig
gedeelte’ tegenover een kuuroordpark waar ‘rijken en bekenden der
aarde’ zich laten verwennen tegen
prijzen van meer dan vierduizend
euro per week. Zoveel kost een
verblijf bij Annie en Stefan niet.

- Traben-Trarbach is een schilderachtig Moezeldorp waar rondvaartboten een vertrekpunt
hebben en waar ook cruiseschepen aanmeren. -

Afhankelijk van de kamerbezetting
liggen de prijzen van een zesdaags
luxe verwenarrangement tussen
de 274 en 354 euro per persoon.
Met inbegrip van een mandje met
fruit én bloemen op de kamer of
suite bij aankomst. En ook vijf keer
ontbijt, vier keer een driegangen
keuzemenu, één fondueavond, vijf
karafjes wijn en vijf keer kofe
complet. Voorts zijn inbegrepen één
Moezelrondvaart, één rondvaart over
de Rijn, wijnproeven op de Winzer
wijnberg en een stadsrondrit door de
prachtige stad Trier. De consumptieprijs ligt eveneens laag: een es bier
kost bijvoorbeeld 1,50 euro en wijn
vanaf 1,80 euro.
Haus am Kurpark aan de Wildbadstrasse 214 staat op 1800 meter van
de Moezel die Traben-Trarbach
doorsnijdt. Via Luik in België is de
afstand tussen Traben-Trarbach en
Rotterdam 415 kilometer.
Reisservice
Voor senioren die niet beschikken
over eigen vervoer of zich van deur

- Stefan van der Ven bij het prachtige hotelpand dat is gebouwd tegen een van de berghellingen bij Traben-Trarbach. Foto’s Ellie Schop -

tot deur willen laten verwennen, bieden Stefan en Annie een exclusieve
reisservice. Dat betekent thuis op
woensdag worden opgehaald met
een comfortabel busje, niet zelf sjouwen met bagage, en een week later
op woensdag weer thuisgebracht
worden. Voorwaarde is dat minimaal
voor vier personen geboekt wordt.
Elke dag (behalve zondag) staan
bus en chauffeur ter beschikking
voor bijzondere excursies, die bij de
prijs zijn inbegrepen. Deze variëren,
afhankelijk van de kamerbezetting,
van 496 tot 664 euro per persoon.
Om bij Annie en Stefan te kunnen

verblijven, dient men redelijk ter
been te zijn. In het hotel zijn een
paar (gemakkelijke beloopbare)
trappen van zeven treden.
Wie voor 1 mei boekt en zegt lezer
van De Oud-Rotterdammer te
zijn, krijgt 20 procent korting op
de logieskosten. Het seizoen loopt
tot november. Voor informatie:
0049-6541-819820 of moselurlaub.
moezelvakantie@t-online.de Er is
op internet ook een webcam met
beelden van Traben-Trarbach:
www.mm-webcam.de/cam.htm
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VIERAMBACHTSSTRAAT 118  3023 AT ROTTERDAM  T 010 - 4770240  F 010 - 4768673

Van Solex naar electrische fiets
Wij verkopen electrische fietsen van o.a. Gazelle,
Sparta en Giant en helpen u graag met het maken van
uw keuze welke fiets het beste bij uw wensen past.

www.v

uizing
lweg 1
en.nl
3075L 4
R Rott
erdam

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

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

Voor meer informatie www.monuta.nl

www.cvdberg-fietsen.nl - www.biketotaal.nl
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 9:00 - 18:00
Zaterdag 9:00 - 16:00
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In het spionnetje
Eén van de verschrikkelijkste dingen, die een actief mens in de 21ste eeuw kan meemaken, is
het crashen van zijn computer. Voor degenen, die nog zo gelukkig zijn gewone brieven te schrijven en niets te weten van VOIP of Internet, even de mededeling dat mijn computer met alles
‘drop en dran’ de pijp aan Maarten gaf. Dit betekende dat ik mijn opgebouwde ‘archieven’ naar
het Walhalla zag verdwijnen. Natuurlijk ben ik wel zo verstandig van zeer belangrijke zaken een
backup (= kopie) te maken, maar foto’s en andere afbeeldingen vallen niet onder de noemer
‘belangrijk’.
Ik had dus nog wel alle correspondentie van de Oud Rotterdammerlezers, maar de door hen gezonden
bijlagen waren spoorloos. Mijn aankondiging in de laatste krant dat ik
de afbeeldingen die ik ontvang bij de
oplossingen voor de rubriek ‘Waarwas-dat-nou? op mijn site http://dit.
is/rotjeknor zou plaatsen, kon/kan ik
helaas niet nakomen. Deze afbeeldingen zijn voor mij spoorloos!
Volgens mij zei een bekend voetballer uit 020 eens: “Elk nadeel heeft
zijn voordee.” Voor mij was het
voordeel, dat in dezelfde week dat
mijn computer crashte, Supermarkt
Aldi een ‘dijk’ van een computer in
de aanbieding had. Internationale
vakbladen én gebruikers konden
geen lovender woorden vinden, om
de Medion MD8822 te bejubelen.
Voor mij was er geen reden lang na
te denken; in de loop van de afgelopen woensdag stond de nieuwe
computer bij me thuis.
Ellende
En toen begon de ellende echt! Op
deze computer was Windows Vista
geïnstalleerd en als ik één van mijn
oude, vertrouwde programma’s
wilde plaatsen op de nieuwkomer,
werd beweerd dat het programma onbekend was; voor dit programma een
andere ‘driver’ verplicht was; ik niet
de bevoegdheden had dít programma
te installeren en meer van dit soort
mededelingen.
Kommer en kwel lagen op mijn weg.
Inmiddels heb ik een oude computer
weer tot werken bereid gevonden; als
de krant klaar is, stort ik me weer op
dat Vista-gedoe.
Boeken
Soms denk ik het nodige over Rotterdam te weten. Heel veel van die
kennis is door ‘de school des levens’
tot mij gekomen. Maar duidelijke
bronnen zijn ook diverse Rotterdamse naslagwerken, fotoboeken, e.d.
Soms wordt zo’n boek in m’n schoot
geworpen, andere boeken heb ik
gekocht. Daar de prijs van boeken
in Nederland aan de hoge kant is en
door kartelvorming geen ‘goedkope’
boekhandels bestaan, wacht ik
vaak met het kopen van een nieuwe
uitgave tot de drukinkt echt droog
is. Dan verleg ik mijn pad naar een
tweedehands boekhandelaar en als
Delfshavenaar kom ik uiteraard
terecht bij Boekhandel Delfshaven
in de Rosier Faassenstraat 12. Dit is
niet zo maar een gewoon occasionwinkeltje, maar een echt antiquariaat:
boeken, grammofoonplaten, cd’s, een
enkele pentekening of schilderijtje en
nog veel meer zijn er te vinden.
Boeken op elk gebied hebben hun logische plek gevonden: kunstuitgaven,
geschiedenis of topograe, technisch, kook-, oorlogs- of studieboek; alles
heeft een plaats gekregen. De eigena-

resse is een lopende catalogus: vraag
haar of een bepaald boek aanwezig is
en zij wijst de plek.
Dat ‘Rotterdam’ ook goed vertegenwoordigd is, blijkt wel uit de twee
aankopen die ik daar verleden week
deed. Ná betaling van nog geen € 30
mocht ik me eigenaar noemen van
‘Het Groot Rotterdams Bruggenboek’
(bij de uitgever te koop voor € 29)
en ‘De bovenkant van Rotterdam’ (in
de reguliere boekhandel te koop voor
€ 19,90). En geloof me, ik heb geen
beduimelde, stukgelezen boeken aan
mijn verzameling toegevoegd! Als u
de boeken ziet, denkt u dat ze rechtstreeks van de uitgever komen.
Boekhandel Delfshaven is via e-mail
te bereiken op boekhandeldelfshaven@planet.nl of telefonisch onder
nummer (010) 4767879.
Bijzonder eten
Nu we het toch over boeken hebben: onlangs werd
ik verrast door een
prachtige gebonden
uitgave van Diana
Dubois. Bij haar
eigen uitgeverij
Dubois verscheen
het bijzondere
kookboek ‘Wittebrood in Rode
Wijn’ (Leven en
eten van Desiderius Erasmus);
prijs € 22,50. Het
levensverhaal
van Desiderius
Erasmus (14661536) schotelt
een rijkdom
aan culinaire
beelden voor,
die een essentieel onderdeel vormt voor een
niet te versmaden kennismaking met
de grootste losoof en humanist die
Rotterdam ooit voortbracht.
Erasmus was een graag geziene gast
aan tafel in vorstenhuizen, bij pausen,
mede-humanisten en drukkerijdirecteuren. Hierdoor heeft hij de keukens
van Europa goed leren kennen.
Heel toepasselijk zijn in dit boek 79
authentieke smaaksensaties opgenomen. Deze recepten zijn afkomstig
uit kookboeken uit de Romeinse
tijd en de 15e en 16e eeuw. Typerend voor deze gerechten is, dat er
gebruik werd gemaakt van een groot
scala aan wild, gevogelte, ‘vergeten’
groenten, kruiden en specerijen.
Aan de hand van de helder beschreven receptuur zijn overheerlijke gerechten als wildzwijnlets, kardoen
en hoerenwindjes bijzonder eenvoudig te bereiden. Ook voor zee-egelomelet, kikkerbilletjes, moerbeiensaus
en een duivenpastei draait zelfs een
amateurkok zijn/haar hand niet meer
om! Wittebrood in Rode Wijn is niet

alleen een heerlijk boek om te lezen,
maar is ook een gegarandeerd succes
in de keuken!
Oók onze burgervader, Ivo Opstelten,
is enthousiast:
“Desiderius Erasmus Roterodamus
heeft niet alleen zelf zeer veel geschreven, ook óver hem bestaat uitgebreide literatuur. Erasmus, één van
Rotterdams beroemdste zonen, heeft
zijn leven gewijd aan het verbreiden
van kennis en beschaving.
Zijn ideeën zijn wijd verbreid, maar
minder bekend is zijn grote interesse
in eten en drinken. Hij beschreef
vaak de overvloedige maaltijden die
hij kreeg opgediend bij hooggeplaatste wetenschappers en geestelijken.
We kunnen dus uit zijn geschriften
leren wat Erasmus at en waar hij
van hield. Dat kúnnen we, maar wie
neemt de moeite al die geschriften op
juist die manier te bestuderen? Dat
heeft Diana Dubois, de auteur van
Wittebrood in Rode Wijn gedaan.
Ze heeft met dit boek een
makkelijk
verteerbare
levensgeschiedenis
van Erasmus
gekoppeld
aan meer
dan zeventig
recepten uit
diens tijd.”
Van het andere front veel
nieuws
Met veel excuses aan Erich
Maria Remarque, dat ik zijn
oorspronkelijke
boektitel wat
veranderde, maar
de ruimte op deze
pagina gebruik ik ook voor iets, dat
eigenlijk thuishoort in de ‘Waar-wasdat-nou rubriek’. Maar in dié rubriek
laat ik liever de inzenders aan het

door Aad van der Struijs

woord, vandaar dat u hier het nieuws
tot u mag nemen.
In de afgelopen weken heb ik kennis
mogen maken met de fotografendynastie Hofmeester. Met name
grootvader Bart en vader Michiel
zijn (lucht)fotografen, die niet weg
te denken zijn uit het Rotterdamse.
Zoon Thomas volgt het spoor van
zijn ‘voorvaderen’ en heeft inmiddels alle foto-archieven tot één
geheel samengevoegd. Zo’n 100.000
afbeeldingen zijn in een uitgebreide
catalogus opgenomen; een kijkje bij
www.fotorotterdamonline.nl is zeker
de moeite waard.
Heb ik het mis, als ik denk u nu te
horen brommen: “Wat heeft dat nu
met Waar was dat nou te maken”.
Alles!!
Bij de raadfoto kan De Oud Rotterdammer vrijelijk putten uit deze
bijzondere Rotterdamse fotoverzameling. Dit betekent, dat de komende
tijd vragen worden gesteld aan de
hand van foto’s die laag of hoog
zijn gemaakt. Nu al weet ik, dat een
hedendaagse vergelijkende foto niet
altijd door onze fotograaf Erwin Bak-

ker gemaakt kan worden. Volgens
mij heeft Erwin zelfs geen brometscerticaat, laat staan een vliegbrevet.
Bijgaande foto zal niet als raadfoto
worden gebruikt of het zou moeten
zijn: Welk schip verlaat de Rotterdamse haven? Opmerkelijk is de
drukte op de rivier en in de Parkhaven. Aan binnenschepen is geen
gebrek. Gek, ik word nostalgisch en
sentimenteel als ik zo’n foto uit de
jaren zestig zie; wat mist iedereen
heden ten dage toch veel.
Maar…………..er zijn ook weer heel
leuke dingen, herinneringen en ervaringen voor in de plaats gekomen.
’t Was me een Spionnetje wel. Over
boeken kopen en lezen, koken en
fotograferen én wat gedachten van
binnenuit. Op het moment dat ik
deze woorden tik, lokt een mistig
Rotterdam met een aantrekkelijke
temperatuur me.
Ik laat m’n spionnetje voor wat het
waard is, ik ga eruit!
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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‘Havens, kranen,
dokken en veren’

Feestelijke start historische
diergaardetram (lijn 11)

‘Havens, kranen, dokken en veren’ is de pakkende titel van een
uitvoerig gedocumenteerd, goed geschreven en prachtig geïllustreerd boek over de ontwikkeling, het beheer en de betekenis
van de Rotterdamse haven. Auteur dr.ir. J.U. Brolsma (die met
dit boek promoveerde aan de Universiteit Leiden) begint met de
bouw - omstreeks 1270 - van een sluisje in de Rotte en eindigt
zo’n 750 jaar later met de binnenkort startende aanleg van de
tweede Maasvlakte.
De kern van het boek is
de geschiedenis van de in
1882 gestichte Gemeentelijke Handelsinrichtingen
en haar opvolger (vanaf
1932) Gemeentelijk Havenbedrijf – sinds 2006
het verzelfstandigde
Havenbedrijf Rotterdam.
Ver daarvóór waren het
enkele eeuwen lang
de havenmeesters die
het in Rotterdam voor
het zeggen hadden
over scheepvaart,
beloodsing en dat
soort zaken. Brolsma
vertelt het verhaal
van de aanleg van
havenbekkens, de
steeds verdergaande
techniek van havenkranen, de komst van
de eerste gemeentedokken (in 1883
in de Dokhaven bij Charlois), het vervoer
van passagiers met de heen-en-weer-boten over de rivier, de introductie van de
wagenveren (in 1911), de noodzaak in het
begin van de jaren ‘30 van de komst van
een havenbedrijf van de gemeente Rotterdam en de moedwillige vernieling door
de Duitsers van een deel van de haven in
1944. De haven van de Maasstad groeide
hard na de oorlog en werd in 1963 zelfs
de grootste van de wereld: een kwalicatie die pas ruim veertig jaar later aan Singapore moest worden afgestaan. Boeiend
zijn de verhalen over de totstandkoming
van de Botlek, Europoort en de eerste
Maasvlakte, het graven van de oliegeul in
de Noordzee, de enorme veranderingen
door de komst van de containers en de
toenemende betekenis van Rotterdam als
cruisehaven. Maar ook onderwerpen als
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Ter gelegenheid van het 150-jarig Jubileum van Diergaarde Blijdorp, openden Pedro Peters (directeur RET)
en Ton Dorresteijn (directeur Blijdorp) donderdag 29
maart de tramverbinding tussen het Centraal Station
en Diergaarde Blijdorp.
Als symbolisch gebaar overhandigde Ton Dorresteijn aan
Pedro Peters een ‘reuzengiraf’
van pluche die als markante
Blijdorpbewoner (giraffen komen
ook voor in het beeldmerk van
de Diergaarde) voortaan meerijdt
tijdens de ritten van de historische
diergaardetram.
Op deze speciale lijn rijden
historische trams uit 1931 van de
stichting RoMeO (Rotterdams
Openbaarvervoer Museum en
Exploitatie Oldtimers). Ze zijn
op zich al een bezienswaardigheid, maar nog extra opvallend
‘aangekleed’ als diergaardetram
met o.a. de giraf die overal de

kop opsteekt. Ook de haltes bij
Centraal Station en de Diergaarde
zijn herkenbaar als diergaardetramhalte.
De historische trams rijden
vanaf 6 april - tijdens vakanties
en feestdagen - tussen Centraal
Station (Proveniersplein) en
de vroegere hoofdingang van
Blijdorp aan de Van Aerssenlaan.
De eerste tram vertrekt om 10.00
uur van het Centraal Station en
de laatste tram rond 18.00 uur
vanaf Blijdorp. Op de drukste
momenten van de dag rijdt er elke
10 minuten een tram, daarbuiten
elk kwartier.
De diergaardetram rijdt in 2007

op de volgende dagen:
Paasweekend: 6 + 7 + 8 + 9 april
Meivakantie: 8 april t/m 6 mei
Hemelvaartsweekend
17 + 18 + 19 + 20 mei
Pinksteren: 26 + 27 + 28 mei
Zomervakantie: 7 juli t/m 2 sept.
Herfstvakantie: 20 t/m 28 okt.
Bezoekers die met de diergaardetram naar Blijdorp reizen,
ontvangen bij aanschaf van een
dagretour van € 2,50 een voordeelbon voor € 1,50 korting op de
entreeprijs. De dagretour is alleen
te koop in de diergaardetram en
het tarief geldt voor iedereen
vanaf drie jaar.

destijds een tramknooppunt. In
de jaren zeventig onder meer ook
TS-rondritten en opnamen van de
thematrams op Binnenstadsdag.
De presentatie vindt plaats in de
Prinsekerk, adres Schepenstraat
69, Rotterdam. De zaal is open
om 19.30 en de presentatie begint
om 20.00. De toegangsprijs is €

2,50 en voor leden van de NVBS
€ 2,00.
De Prinsekerk ligt in Blijdorp op
enkele minuten lopen vanaf de
halte Vlaggemanstraat van de lijnen 20 en 25, en op ca 5 minuten
lopen vanaf het Centraal Station
(uitgang Blijdorpzijde).

Tramdia´s
Donderdag 12 april verzorgt Jan van Huijksloot
voor de NVBS-Rotterdam
een presentatie met dia’s
over trams in Rotterdam in
de jaren ‘60-’80.
stakingen, het milieu en het belang
van een goede samenwerking met het
bedrijfsleven komen aan de orde. Het
Havenbedrijf Rotterdam is vooral ook
door mensen geworden wat het nu is.
Door de kraanmachinisten van weleer, de
bemanningen van de Havendienstboten,
de vele bedenkers en ontwerpers van
wat de haven zo groot heeft gemaakt. En
uiteraard ook door de inzet van mannen
die leiding gaven: de visionair (en latere
fraudeur) Lodewijk Pincoffs en de Havenbedrijf-directeuren Nicolas Koomans,
Frans Posthuma, Henk Molenaar en Willem Scholten.
Het 400 pagina’s tellende boek is een
uitgave van de Stichting Matrijs. Tot 1 juli
a.s. kost het 39,95 euro; daarna 49,95 euro.
Bram Oosterwijk

Supersnel uw tapijt gereinigd!
Professioneel en betaalbaar.
Wij reinigen ook losse kleden en
meubelstof. Vezeldiepe reiniging,
herbeschermd tegen vervuiling
en korte droogtijden. Uitruimen
meubilair niet nodig

Hij laat eerst een serie dia’s zien
van de RTM-tramlijnen naar
Oostvoorne en Hellevoetsluis uit
1964 en 1965, met onder andere
opnamen van het tramstation aan
de Rosestraat, de Brielselaan,
station Spijkenisse en omgeving,
Brielle, Oostvoorne Dorp, de
strandlijn en Hellevoetsluis.
Zijn bezoeken aan de RTM
waren de aanleiding ook de RET
te gaan fotograferen. Het wordt
een chronologisch overzicht, met
een bonte mengeling van allerlei
materieeltypen. Uiteraard veel
vierassers, maar ook de eerste
Düwag-trams in hun oorspronkelijke kleurstelling, en onder
andere opnamen van de Blaak,

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

.

Only Love
Het duo Pharos bestaat uit Tenor Marc Canto en de
Spaanse zanger William. Het debuutalbum “Only Love”
met daarop prachtige semi-pop/klassieke songs is
vanaf nu verkrijgbaar bij elke bekende cd shop.

0181- 64 94 87
www.tapijtenreiniging.nl
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

Wilt u een goede indruk krijgen van de cd?
Binnenkort is Pharos te zien op tv in het programma Business Class van Harry Mens op RTL 7

DE CD “ONLY LOVE” IS VANAF NU VERKRIJGBAAR BIJ DE
BEKENDE CD-SHOPS
Voor meer informatie: 06-23662412 of www.pharosmusic.com
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Speeltuin Afrikaanderplein:

Bijna 60 jaar fijn
trefpunt voor de jeugd
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- Kinderen in de jaren vijftig
op de draaimolen. Achteraan
(links) Jan Teune en rechts
van hem ‘opa’ Van Gogh. De
zijstraat is de Riebeekstraat.
Foto’s collectie Rein Wolters -

In de jaren vijftig speelde ik er zelf, daarna mijn kinderen en nu mijn kleinkinderen. Een
soortgelijke beleving zullen veel vijftig- en zestigers hebben met de Koninklijk Goedgekeurde speeltuinvereniging Afrikaanderplein (SVA). Op 1 september 2008 bestaat de vereniging
zestig jaar. Het bereiken van die mijlpaal is een enorme prestatie in speeltuinland.
Oprichters en eerste bestuurders
waren Jan van Noort (voorzitter), Jan Teune (secretaris), Janus
Beelman (penningmeester) en
anderen. Teune was een lange, een
tikje boers ogende man met handen
als kolenschoppen en hij droeg altijd
een pet, alpinopet of hoed op zijn
kalende schedel. Zijn gezin woonde
in de Steinwegstraat en Teune stond

- Jan Teune en ‘opa’ Van Gogh bij de portiersloge, die de vrijwilligers zelf hadden
gebouwd. In de gevel een steen die vertelt
dat Teune oprichter van de vereniging was
en dat hij de speeltuin op 14 juni 1952 had
opengesteld -

bekend als een toeschietelijk kindervriend en een kundig bestuurder.
Als kind keek ik enorm tegen hem
op. Teune was een man die gezag
afdwong zonder ook maar één woord
te zeggen. Zijn blik alleen al was
voldoende om je in je schulp te laten
kruipen. Rondom de speeltuin, toen
noordelijker gelegen dan het huidige
complex, stond als afscheiding een
hek van nauwelijks één meter hoog.
Daar kon je gemakkelijk overheen
’piepen’ om dan voor noppes op
de tuin spelen. Toch deed vrijwel
niemand dat.
Blij
Beheerder ‘opa’ Van Gogh wist precies wie lid was en of je bij hem een
dagkaartje had gekocht. Kinderen
zonder geldig toegangsbewijs zette
hij eerst voor joker en daarna van het
complex af. Lid was ons grote gezin
niet, dat was te duur. Die stuiver
voor een dagkaartje kon er evenmin
af. Vaak stond ik bij het toegangshek

te kijken naar leeftijdgenoten op de
draaimolen, wipwap en glijbaan.
Af en toe liet ‘opa’ me door, zónder
betalen. Hóe gelukkig die man me
daarmee op zo’n moment maakte, zal
hij nimmer hebben geweten. Ruim
55 jaar na dato denk ik er nog wel
eens aan terug met als onderliggende
gedachte dat mensen voor elkaar ook
best aardig kunnen zijn.
Als het warm weer was, zette opa
Van Gogh de drinkwaterkraan open
zodat je verhit door het spel kon
afkoelen met zalig smakend leidingwater. Het kwam met een boog uit
een pijp aan de muur waarin gaatjes
waren geboord.

bestuurslid en een eminent voorbeeld
dat senioren tot op hoge leeftijd
actief kunnen blijven.
Los van het tuincomplex had de
vereniging op de hoek Afrikaanderplein en Paul Krugerstraat een
clubhuis in een voormalige gaarkeuken. Het pand werd gedeeld met
de politie en J.J.A. van der Avoort,
een winkelbedrijf in ijzerwaren en
gereedschappen. Voor kinderen werden spannende lms gedraaid in de
repetitieruimte voor de drumband en
majorettenkorps. Het clubhuis was
een gonzende bijenkorf. Het pad van
SVA ging niet altijd over rozen, zoals
op 4 april 1976 toen het clubhuis
door brand werd verwoest. In één
klap was SVA al haar clubruimte en
veel van het bezit kwijt.

Voorbeeld
Frans Kriesch, in 1928 geboren en
daarna getogen in de Natalstraat,
trouwde met de dochter van Jan
Teune. Ook hij raakte in de ban van
het speeltuinwerk. In juni 1952 zette
Frans zijn eerste schreden op het
complex. Sindsdien is hij 55 jaar

Koesteren
Op 18 augustus 1979 ging, tijdens
inwonen aan de overkant op de
zolder van het nonnenklooster, op
het complex de eerste paal de grond
in voor een nieuw clubhuis. Het
was weduwe W. Teune-Koers die
op 7 juni 1980 de openingshandeling verrichtte. Na ruim 25 jaar is
het gebouw weer gesloopt. Op een
andere plek is op het ook opnieuw
ingerichte complex een nieuw
clubhuis gebouwd. Vorig jaar zijn
beide ofcieel opengesteld. Frans
Kriesch en de zijnen zijn mensen die
iedereen moet koesteren binnen een
gouden omlijsting. Van hun kaliber
zijn er helaas niet veel meer in het
Rotterdamse verenigingsleven. De
verzakelijking en voor alles het
behalen van persoonlijke eer heeft
ook toegeslagen in de wereld van het
vrijwilligerswerk.
Rein Wolters

Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de kruiswoordpuzzel was deze keer niet zo moeilijk, getuige het grote aantal juiste oplossingen die de redactie van De Oud-Rotterdammer ontving. Ruim over de duizend briefkaarten, brieven en
mailtjes stroomden binnen en vrijwel zonder uitzondering voorzien van de spreuk; ‘Parijs of Berlijn, Rotterdam is pas jn’.
Dat was dus weer loten geblazen, maar, zoals iedere keer, ook nu kwamen er weer tien winnaars uit de bus,
die binnenkort een exemplaar van de CD Cafè Rotterdam in hun brievenbus kunnen verwachten. Dat zijn
ditmaal:
M. Docter, Schiedam
W.J. Vermeulen, Zwijndrecht
E.A. Campen – Vermeer. Barendrecht
M. Hilboesen,H Heinenoord
W. den Hertog, Vlaardingen

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

F. Drenth, Oud-Beijerland
N.C. van Balen, Brielle
J. Klinzing, Sliedrecht
I. Brugghe, Hoogvliet
G. Woensdregt Spijkenisse

Horizontaal
1. zonder psychische remming; 7. bevallig (bekoorlijk); 13. jongensnaam; 14. huidopening; 16.
belofte; 17. overvloed van bezigheden; 20. wiel; 21. onzindelijk; 23. Europa (afk.); 24. halt; 26.
kasteel (burcht); 28. steensoort; 29. ceintuur; 31. stannum (scheik. afk.); 33. openbaar ministerie
(afk.); 34. stadsmestvaalt; 35. drinkbeker; 37. gespierd; 40. hemellichaam; 41. doorschijnend;
43. lokspijs; 45. bouwland; 46. jongensnaam; 47. muzieknoot; 48. teken; 50. communicatiemiddel (afk.); 52. inhoudmaat (afk.); 53. berggeel; 55. na dato (afk.); 56. (overdekte) wielerbaan; 57.
voegwoord; 58. koraaleiland; 60. soort onderwijs (afk.); 61. boksterm (afk.); 62. ruw (onstuimig);
64. int. autokenteken Peru; 65. loot (stek); 67. hondenras (afk.); 69. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 71. oude lengtemaat; 72. ogenblik; 73. kleur van de hoop; 75. op grote
afstand; 77. eetlust; 79. buitengewoon onderwijs (afk.); 80. getijde; 82. herkauwend zoogdier; 84.
het wijfje van hoenderachtige vogels; 85. klipgeit; 87. verdriet; 89. bloeimaand; 90. wereldtaal; 92.
zonder werklust; 94. Japanse klederdracht; 96. tijdperk; 97. plaats in België; 99. Europese rekeneenheid (afk.); 100. kredietlatje met insnijdingen; 101. scheldwoord (vent van niets).
Verticaal
1. onderricht (leer); 2. met half dichtgeknepen ogen kijken; 3. eikenschors; 4. grote steenmassa;
5. militaire politie (afk.); 6. gemeente op het platte land; 7. reisleider; 8. muzieknoot; 9. oud Ned.
betaalmiddel; 10. Europeaan; 11. personen van adel; 12. inrichting van een badkamer; 15. rondhout; 18. vogeleigenschap; 19. wandversiering; 21. familielid; 22. mager (teer); 25. gewicht; 27.
haarkrul; 30. hemellichaam; 32. droombeeld dat men graag verwezenlijkt wil zien; 34. bestuurslid
in sportwereld (scheldnaam); 36. familielid; 38. voorzetsel; 39. godsdienst (afk.); 40. windrichting
(afk.); 42. jaargetijde; 44. loopstok; 46. naakt (zonder kleren); 47. loodverf; 49. wereldtaal; 51.
insect; 52. dierenverblijf; 54. biljartstok; 58. geneesmiddelenwinkel; 59. oningewijde; 62. deel van
schip; 63. bloemsoort (scheldwoord); 66. int. autokenteken Nederland; 67. vreemde muntsoort
(afk.); 68. xenon (scheik. afk.); 70. naamloze vennootschap (afk.); 72. slank (mager); 73. lijm;
74. ontkenning; 76. herrie (lawaai); 78. kippenloop; 79. kleine vrucht; 81. dierenmond; 83. Nederlandse norm (afk.); 85. harde doorschijnende stof; 86. buikpotig weekdier; 87. aardig (teder); 88.
geul (vaart); 91. grond rond boerderij; 93. uitgevers maatschappij (afk.); 95. maatschappij tot
redding van drenkelingen (afk.); 97. windrichting (afk.); 98. noorderlengte (afk.).

VOOR WOENSDAG 11 APRIL 2007 op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar: info@deoudrotterdammer.nl. Succes!!
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Oproepjes

Colofon

Wil van Rooijen
Ik zoek mijn danspartner Wil van Rooijen,
waarmee ik in de jaren 70 danste bij dansschool
De Klerk. Ik heb zeer leuke herinneringen aan
die tijd en zou het erg leuk vinden haar nog eens
te ontmoeten en herinneringen uit die tijd uit te
wisselen.
J. de Melker, Krimpen aan den IJssel
06-51836860
--------------------------------------------------------Jan Kambeel
Ik zoek voor een goede vriend ene Jan Kambeel.
Hij moet nu ongeveer 75 jaar zijn en heeft in de jaren 50 in dienst gelegen hebben in fort Honswijck
bij Culemborg. Zijn oude dienstmakker Arie van
Noort zoekt hem en als Jan nog in leven is zou
Arie graag nog eens wat willen horen.
email j.hartmans5@chello.nl
8448956 (thuis), 0623 679 348
--------------------------------------------------------Vlaggeman mulo
Mijn hele leven tot 1972 heb ik in Blijdorp op de
Statenweg gewoond. Ook heb ik vijf jaar op de
Vlaggeman mulo gezeten.
Deze school stond tegenover de ingang van de
diergaarde. Wij hadden een tekenleraar, de heer
Brooshoofd, die ons iedere tekenles meenam de
dierentuin in. Iedereen vond dat een reuzegezellige les, daar we eigenlijk niet van les konden
spreken. We liepen in de tuin rond en van tekenen
kwam nooit veel. Ik begrijp nog steeds niet dat de
directie van de Vlaggeman het goed vond dat wij
iedere tekenles daar doorbrachten.
Zodoende hebben alle leerlingen van deze MULO
jarenlang de diergaarde kunnen bezoeken, zonder
dat we er iets voor hoefden te betalen. Die meneer
Brooshoofd had, naar ik mij herinner, een functie
in de directie van de dierentuin. Daardoor kon hij
ons allemaal zo makkelijk naar binnen loodsen.
Dat deze lessen op iedereen indruk hebben
gemaakt, blijkt uit de reacties op schoolbank.
nl. Bijna alle voormalige leerlingen van de
Vlaggeman, die op die site reageren, halen de
tekenlessen aan.
Hierbij wil ik ook graag de leerlingen uit klas 4A
uit het eindexamenjaar 1965 oproepen zich te
melden voor een reünie, waarbij onze leraar de
heer J.M. Vilijn aanwezig zal zijn.
Lenie de Zwart, Fam. Boersma
leniewim@caiway.nl
--------------------------------------------------------Hoeveschool
Ik zoek oud-klasgenoten van de Hoeveschool 5e
klas jaar 1962/63. Inmiddels heb ik contact met
Job Malta, Rob(bie) Meijster, Alice Dam en Yoke
vd Vegt. In deze klas zaten verder o.a. Daan van
Eijk, Marianne Leeuwang en Hans Berkel. Ik wil
samen met Job Malta een reünie organiseren
Aad Voskamp
email: advoka7@hotmail.com
Achillesstraat 152, 3054 RH Rotterdam
06-41044183
--------------------------------------------------------Ermi
Ik wil graag een herinneringsalbum maken, maar
bij een verhuizing zijn al mijn foto’s verloren
gegaan. In 1950 woonde ik aan de Stadhoudersweg 84b in Blijdorp, boven de Ermi. Daar haalden
we eieren en we hebben er vele heerlijke ijsjes
gekocht voor tien cent. Zijn er mensen die misschien een foto hebben van deze winkel?
Astrid Wiekart
P.C. Hooftlaan 40
3141 AG Maassluis

Kozijn
Wij hebben het nog heel vaak over onze buurvrouw Netty (Neeltje) Kozijn, waar we vanaf vlak
na de oorlog tot in de jaren zeventig naast hebben
gewoond en een hele goede band mee hadden.
Wij woonden op Enk 150, de Kozijntjes op 152.
Haar man Rien (Marinus) werkte als ingenieur op
het Stadstimmerhuis in Rotterdam en ze hadden
twee zoons, Kees en Jilles, die wat jonger waren
dan ik, maar toch echte kameraadjes van me.
Netty had een zeer goede (sopraan) zangstem.
Ze zong in koren onder Mengelberg en Eduard
Flipse. Het was altijd een genoegen haar te horen
studeren. Ze speelde vaak platen en zong ook de
liederen van haar twee favoriete zangeressen,
Aafje Heynis en Kathleen Ferrer.
Buurvrouw Kozijn naaide in mijn jeugd mooie
jurken voor me, kookte lekkere hapjes voor me en
liet mij met hun gezellige Sinterklaasavonden en
cadeautjes meedoen.
De familie Kozijn is later verhuisd naar Rotterdam
Zuidwijk, dat is het laatste dat ik over hen hoorde.
Netty was ongeveer dezelfde leeftijd als mijn
moeder, die nu 94 is. Ik vraag me af of zij of Rien
nog leven en hoe het Kees en Jilles is vergaan.
Misschien kan iemand me verder helpen.
Jori (Jopie) Engelfriet
jori-engelfriet@planet.nl
Tel. 0181 - 624724.
Reünie Julianaschool
Voor een reünie van de klas van 1966/1967 van
de Julianaschool in de Pr. Margrietlaan zoeken
wij nog: Joke de Groot, Aad Timmermans, Ton
van der Klis, Hans Bakker, Leo Boekhout, Peter
Mulder, Kees Kamerling en Nico Poulijou. Als
iemand 1 of meer van deze mensen kent graag
contact zoeken met:
Emmie de Boer- van der Jagt
de Tas 21
2396 VN Koudekerk aan den Rijn
071 - 3412449 of
e-sdeboer@planet.nl
--------------------------------------------------------Ik zoek vriendinnetjes uit de jaren 45-50 uit de
Heer Hugostraat. Ik heb er zelf gewoond op nr.
21 en mijn meisjes naam was Aly den Drijver. Ik
weet nog een paar namen, zoals Diane en Cobie
Oudheusden, Netty Crauw, Lenie Boers, het
meisje Mosterd en Wil Lockhorst van de overkant
van de Vlietlaan. Op de hoek was een kruidenier
en daar woonden ook twee meisjes.
Aly Hooft den Drijver
telf. 010-4218325
Kelloggplaats 78 rotterdam
email a.hooft@orange.nl
--------------------------------------------------------Driemaster
Zaterdag 12 mei 2007 zal er een reünie gehouden
worden voor de School met den
Bijbel, de Lichttorenschool, de Hoekse Hilischool
en de Driemaster. De oud-leerlingen van de
locatie: De Driemaster, Hoekse Hiliweg te Hoek
van Holland. Tijd; 19.00. Hierbij nodigen wij u van
harte uit! Komt u ook naar de reünie? Stuur dan
een mailtje naar: reunie@dedriemaster.nl. Het
bevestigen van deze mail is tevens uw aanmelding. Wij rekenen op uw komst! Kijk ook op www.
dedriemaster.nl
--------------------------------------------------------Deelgemeente Feijenoord
Oudere biljarters gezocht!
Biljarters gezocht
Biljartclub Feijenoord zoekt oudere biljartliefhebbers om af en toe een potje te biljarten. Het lokaal
van de club is aan de Persoondam 139, in de
Nieuwe Persoonshal op de eerste etage. Hier
biljarten de leden iedere werkdag, van 9.00 tot
16.00 uur, op twee wedstrijdtafels van 1,15 bij
2,30 meter. De maandcontributie is zeer laag en
er geldt een minimum leeftijd van 55 jaar.
Van september tot april is de clubcompetitie, op
maandag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Biljartclub Feijenoord doet in bondsverband mee
aan deze competitie met teams van vier spelers.
Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd
op die dagen een kijkje te nemen. Voor meer
informatie kunt u bellen met:
Pieter Spiering
tel (010) 412 46 14
email pieter.spiering@hetnet
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.
Rotterdam
Boekhandel Snoek
Meent 126
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
Klootwijk
Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
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
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
Goudsesingel 111
Multishop
Binnenhof 21
Patatzaak Jason’s Place
Olympiaweg
Tabakshop
Dumasstraat 233
De Groene Wereld
Weimansweg 75
Kapsalon Eurohair
Ossenisseweg 115
(Slinge)
Uitvaartverzorging
van Mourik bv
Kamerling Onnesweg 50
Freds Vershoek
Nieuwe Binnenweg 113
Chinees Medical Center
Zwart Janstraat 127 b
Recreatiecentrum
Oostervantstraat 23
Sportfondsenbad
van Maanenstraat 8
Oostelijk Zwembad
Gerdesiaweg 480
Recreatiecentrum
Zevenkampsering 301
Noordereilandwinkeltje
Van der Takstraat 134
‘t Ravennest
Walravenstraat 33
Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
Middenbaan Noord 47
Kantoorboekhandel Voskamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij
In de Fuik
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
Albert Heijn
Sterrenhof 18
Super de Boer
Hadewychplaats 32
Multishop
Hadewychplaats 22
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
Multishop
W. Beckmansingel 53

Maassluis
Bibliotheek Maassluis
Uiverlaan 18
Albert Heijn
Koningshoek
Hema
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
Capelle CarCleaning
Molenbaan 14
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
Jumbo
WC De Struytse Hoeck
Spar
Oudenhoorn
Helius MC
Schelpenpad 2
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
Barendrecht
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bandje Verstandje
Koedood 2
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan
Dienstencentrum
Waterpoort
Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
Carnisse Veste
Primera
Carnisse Veste
Hans Anders
Carnisse Veste

Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
St Jorisplein 77
Bibliotheek
Reyerweg 62
Bibliotheek
Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
Dillenburgplein 12
Super De Boer
Ridderhof 72
Super De Boer
Vlietplein 191
Super De Boer
Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk
Koningsplein 1
Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen
Dorpsstraat
C 1000
Dorpsstraat 129
De Zevenster
Leliestraat 3
Dierenkliniek
Zuidplasweg 1a
Schiedam
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek
Bachplein
Bristol
Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak
Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
Burg. Knappertlaan
Bleiswijk
C1000
Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk
Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 4
Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum

Smitshoek 18
Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje
Gravin Sabinastraat 2b
Oud-Beijerland
Bibliotheek
Mijnsheerenland
Bibliotheek
Puttershoek
Bibliotheek
Heinenoord
Bibliotheek
Strijen
Bibliotheek
‘s-Gravendeel
Bibliotheek
Numansdorp
Bibliotheek
Klaaswaal
Bibliotheek
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee
Mercatorweg 50
Zuidland
Multishop
P.J. Oudweg 40
Overige
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34
Avia
Walburg, Zwijndrecht
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

4IPXSPPNHFPQFOE
NBUN[BVVSrWSJKEBHLPPQBWPOE

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 450 93 05

UITVAARTVERZORGING

4MPUQMFJOCapelle

VAN MOURIK BV
1988

-

2007

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

+POLFS'SBOTTUSBBURotterdam

Metamorfose - massage
Geeft diepe ontspanning van binnenuit.
Behandeling op voeten, handen en hoofd.
Bij voorkeur alleen vrouwen.

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

a/d IJssel

010 - 412 72 46

Lunchroom “De Vier Seizoenen”
De Lugt 15
3043 CJ Rotterdam

Massagesalon PAPILIO Tel: 010-4826086

Iets te vervoeren of te verhuizen?
Tegen kleine vergoeding regelen wij
alles perfect

U kunt bij ons terecht voor uw:
Kopje koffie of thee, Lunch. High tea,
Koffietafel en al uw andere bijeenkomsten.
Salades en Hapjes (ook voor thuis)

Bel.: 06 - 2368 7339

Telefoon: 010-4152782, mobiel 06-53389018

LET OP!

J.D. (Joke) Dubbelt

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra
U kunt van onze diensten
gebruik maken, ongeacht waar
of op welke wijze u verzekerd bent
Wij verzorgen uitvaarten
in de gehele regio
Kosteloos en vrijblijvend hulp
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)
Zeer persoonlijke begeleiding
Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Gespecialiseerd in:
Het verzorgen van
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding
Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen,
dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.
Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,
3036 BK Rotterdam
010 4651120
 06 51606587  06 41247482
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NISSAN ROTTERDAM
MAAK
NU EEN
PROEFRIT!

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

SHIFT_family life
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Kijk, dàt is nou Humanitas!

Speciaal voor de lezers van

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol be- Van binnenstad naar ‘platteland’
richten over de dienstverlening van Humanitas, over het woTijdelijke huisvesting voor
nen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas kent heel veel initiatieven op het gebied van zorg,
wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers, bijna
1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie over
het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en legt
de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen
die wél mogelijk zijn.
Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Humanitas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants, de fysiotherapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, de wandschilderingen of heeft u een andere vraag of misschien een tip?
Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

kleurrijke Leeuwenhoek
Humanitas weerspiegelt de Rotterdamse bevolkingssamenstelling. De medewerkers komen uit alle windstreken, 41 nationaliteiten. Ruim 33% is van niet-Nederlandse afkomst. Ook de bewoners
laten zich niet onbetuigd. Aan de West-Kruiskade staat al bijna 30
jaar De Leeuwenhoek, van oudsher een vestiging waar de bewoners uit de buurt kwamen wonen en waar andere buurtbewoners
dagelijks langskomen voor een kop thee of een glaasje Fernandes. Als er ooit sprake is van afspiegeling van een buurt, dan treft
men die hier aan: cliënten van maar liefst 14 nationaliteiten.

De beschikbare woonruimte
voor de Leeuwenhoekbewoners
voldeed langzamerhand niet
Speurtocht met medewerkers van ABN-AMRO meer aan de eisen van de tijd:
kleine kamertjes zonder echte
keuken. Niet alleen de kamertjes
Het begon met een telefoontje met de vraag of het leuk was waren klein, ook het aantal verwanneer er een groot aantal medewerkers van de bank bij De zorgingsplaatsen werd onvolWetering in de ochtenduren geheel vrijwillig kwamen werken.
En dan wel om iets gezelligs met de bewoners te doen. Daar
hadden ze bij De Wetering wel oren naar!

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

Humanitas wenst u
prettige paasdagen

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64
Email: info@humanitas-rt.nl

gerenoveerd conform de hoge
Web: www.humanitas.nu
kwaliteitseisen van Humanitas
en begin maart was het zover.
Medewerkers en bewoners van Elke dag was er een activiteit
De Leeuwenhoek konden ver- gepland om de dag zo prettig
huizen!
mogelijk door te komen.
Er ging een enorme organisatie Op 7 maart kwamen de laatste
aan vooraf en nu
mochten
ze dit in
de praktijk
brengen!
De week ervóór waren
de centrale
ruimten al
verhuisd en
nu was het
Mevrouw Frijde en haar dochter rusten uit de
beurt Een artist’s impression van de vernieuwbouw
doende voor een verantwoorde aan de zorgafdelingen. De ver- cliënten. Prof.dr. Becker kwam
exploitatie.
pleegafdeling mocht de aftrap die dag ook langs om een hart
Daarom werd gezocht naar uit- doen, samen met een aantal onder de riem te steken en te
breiding. De architect Jan Mul- cliënten van de andere afde- zien hoe getracht werd met
der maakte een inventief, prach- lingen. Er waren busjes ingezet vereende krachten de unieke
tig in het straatbeeld passend met begeleiding om de cliënten sfeer van De Leeuwenhoek
ontwerp en na jaren voorbe- veilig en wel op de Kleiweg aan over te brengen op ‘de Kleierg koud. De weergoden waren reiding kan de vernieuwbouw te laten komen.
weg’. Ondanks de zowel qua
er duidelijk tegen en besloten
gebouw als qua buurt andere
werd om in De Wetering te blijomgeving, is dit prima gelukt!
ven.
’s Ochtends waren alle bewoLeeuwenhoek
ners in het restaurant en er werd
te boek
kennis gemaakt. Daarna werd
De auteur Frans Nijman is
er gestart met een lente puzzel
bezig met de voorbereiwaaraan een prijsje verbonden
dende werkzaamheden
was, dus ja, iedereen wilde winvoor een boek over de genen!
schiedenis van De LeeuDaarna begon de speurtocht,
wenhoek.
maar dan door De Wetering in
Heeft u misschien nog
kleine groepjes.
artikelen, foto’s, krantenHet was een leuke en gezellige De eerste bewoners nemen bezit van het gloednieuwe restaurant
knipsels of persoonlijke
ochtend. De ‘bankiers’ waren beginnen. Deze is dermate Hier werden de cliënten ontherinneringen aan de
erg enthousiast en dit werkte ingrijpend dat de Leeuwen- vangen met koffie en gebak. Ze
(kleur)rijke historie van
door op de bewoners. Er was hoekbewoners niet in het pand verbleven in het splinternieuwe
dit bijzondere Humaniveel plezier en spanning, vooral kunnen blijven wonen. Daarom restaurant, zodat de verhuizers
tashuis aan de Kruiskade?
bij de prijsuitreiking, maar niet is ruimte gevonden in een voor- en de collega’s alle ruimte hadFrans Nijman is er erg beiedereen kon natuurlijk winnen. malig personeelsgebouw van den om de spullen naar de nieunieuwd naar. Bel de afdeDe ‘verliezers’ kregen een beker het Sint Franciscus Gasthuis aan we woningen van de cliënten te
ling Voorlichting en Publimet paaseitjes. Ook de mede- de Kleiweg. Het pand is volledig brengen en deze in te richten.
citeit op 010 - 461 53 05.
werkers van de ABN•AMRO kre- De nieuwe behuizing aan het landelijke gedeelte van de Kleiweg
gen natuurlijk een aardigheidje.
De bewoners waren het eens:
alle dames en heren mogen nog
een keer terugkomen! En maar
hopen dat het weer dan meezit;
dan kan er echt een puzzeltocht
door de Beverwaard worden gelopen.

Bankiers verrijking voor Wetering

Na een gesprek en een kopje
koffie werd het idee geboren
om op 20 maart een puzzelspeurtocht te gaan doen door
de Beverwaard.
Maar wat gebeurde er? Er
kwamen 15(!) medewerkers
van de ABN•AMRO en het was

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

