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Slijpen onder visnetten en druipkaarsen
Bij de berichten over
pubers die zich ‘indrinken’
voor een schoolfeest, gaan
je gedachten als vanzelf
terug naar ‘toen’. Ook
overdag, met de week van
de jaren ‘60 op de radio,
komen de nodige herinneringen bovendrijven. Ik
hoor het woord ‘visnet’ en
zit direct met mijn gedachten bij de feestavonden
van mijn eigen school.
Alcohol kwam er slechts
mondjesmaat aan te pas,
maar het plezier was er
niet minder om.
In 1965 ging ik naar de Willem de
Zwijger-HBS; dat mooie gebouw
op de hoek van de Bergsingel
en de Bergselaan. Het was in de
overgangsperiode naar de grotere
vrijheid en lossere omgangsvormen. Langzaam werden colberts
en pakken vervangen door T-shirts
en spijkerbroek; de rokken werden
korter en korter. Het aanspreken met
achternamen - men was immers kind
àf - kwam steeds minder voor en al
snel werden de leerlingen met hun
voornaam aangesproken. Er waren
ook al leraren met wie je - voorzichtig - grapjes kon maken.
Visnetten en druipkaarsen
Nieuw voor ons was ook het begrip
‘schoolfeest’. Op de lagere school
was er alleen één feestavond in de
5e of 6e klas (wat nu groep 7 en 8
is). Hierop voerden de leerlingen
een toneelstuk op, meestal een
sprookje! Op de middelbare school
had je échte feesten. Elke klas had
jaarlijks een klassenavond: een
feestje van en voor je eigen klas.
Die werd gehouden op de zolder

- De Bergsingel HBS, met links de gymzaal waar de sokkenbals werden gehouden (foto’s reünieboek WdZ) -

van het gebouw, die werd versierd
met visnetten en druipkaarsen. Er
werd wel alcohol gedronken, maar
we kwamen nuchter aan en dronken
hoogstens voorzichtig enkele glaasjes wijn of bier.
De verlichting op die zolder was
behoorlijk summier, zeg maar halfduister; eigenlijk verbazingwekkend
in die nog preutse tijd.
Meestal namen enkele klasgenoten
hun eigen plaatjes mee van huis en

- Sokkenbal -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

er was altijd wel iemand die gitaar
kon spelen of zo. Als de sfeer er
eenmaal in zat, verschenen de eerste
schuchtere paartjes op het dansvloertje. Nog wat onhandig, maar vol
overgave dansten we op muziek van
The Beatles, Dylan en al die andere
Flower Power-groepen. Naarmate
de tijd vorderde, daalde het volume
en vooral het tempo en zag je die
schuchtere paartjes steeds dichter
bij elkaar dansen. In het laatste uur
werden er vrijwel alleen nog lekkere
slijpnummers gedraaid en was nagenoeg alle activiteit op de dansvloer
verdwenen. Dicht tegen elkaar aan
staand, genoot je, nog nauwelijks
bewegend, van de nabijheid van je
partner. Bloot of uitdagend erotisch
dansen kwam niet in je op, maar het
was veel spannender dan het niets
verhullende gespring van nu.
Nu begint een feest vaak pas na
elven; dan waren wíj gewoonlijk al
weer thuis, want om half elf was het
toch echt afgelopen. De klasseleraar

draaide onverbiddelijk het licht aan
en joeg ons eruit.
Sokkenbal
Waren de klassenavonden nog heel
intiem, lekker met je klasgenoten
onder elkaar, de school bood ook
grotere feesten. Zo waren er de sokkenbals, zo geheten omdat ze in de
gymzaal werden gehouden, waar je
natuurlijk niet met je schoenen aan
de vloer mocht betreden. Ze werden
georganiseerd door de schoolvereniging Ontspanning Na Schooltijd
(ONS), die geregeld steengoeie
bandjes contracteerde, waarvan er
later enkele landelijke beroemdheden werden, zoals de Tee Set.
Die sokkenbals waren altijd voor een
paar klassen tegelijkertijd, maar het
kon nóg groter.
Eenmaal per jaar was er een echt
groot schoolfeest. Dikwijls in Palace
aan de Zomerhofstraat, soms in ’t
Venster in de Gouvernestraat en
we zijn ook eens te gast geweest in
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Lommerrijk aan de Straatweg.
Dat waren behoorlijk grote feesten,
waaraan de hele school deelnam.
Het programma werd deels gevuld
met optredens van leerlingen, maar
er traden ook artiesten op. In het begin zocht je heel timide een plaatsje
ergens in de zaal, maar naarmate je
ouder werd, nam je steeds actiever
deel aan het feestgedruis. Ook de
hoeveelheden alcohol die je tot je
nam, namen toe.
Desondanks bleef de kerk altijd keurig in het midden. Weliswaar werd
het tijdens die grote schoolfeesten
wat later, maar om twaalf uur was
toch écht iedereen vertrokken. Soms
lichtelijk beschonken, maar niemand
eindigde zo’n avond in coma in
een ziekenhuis. Hooguit een beetje
draaierig in je eigen bed, dat je met
een beetje geluk had bereikt zonder
dat je ouders merkten dat je alcohol
genuttigd had.
Els Beekmans
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PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:

GRATIS VERVOER!

- UITGEBREIDE COLLECTIE
- GRATIS BEZORGDIENST
- 5 JAAR COMFORT GARANTIE
- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE
- RELAXCOMFORT MAATWERK

Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen U gratis op en wij
brengen u netjes weer thuis.
Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321
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NLIJKE PR
E
O
S
T
A
F
N
E
E
VOOR

Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort
fauteuil of bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden.
Uw RelaxComfort fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of
bankstel! RelaxComfort biedt tevens een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met
Sta-Op functie) en bankstellen in leder en stof.
Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!
in stof vanaf

in stof vanaf

€ 2950,-

in stof vanaf

€ 900,-

in leer vanaf

€ 1500,-

in leer vanaf

€ 3790,-

in leer vanaf

€ 1270,-

€ 1650,-

BEZOEK EEN VAN ONZE SHOWROOMS
MET MEER DAN 100 MODELLEN !
RelaxComfort Zuidland
Kerkweg 17
3214 VB Zuidland
tel: 0181 452 321

RelaxComfort Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG Ridderkerk
tel: 0180 480 870

Openingstijden:
Ma: 12 t/m 17.00 u
Di t/m Za: 10 tot 17 u

Openingstijden: Ma: gesloten
Di t/m Vr: 10 tot 17.30 u
(vr. tot 21 u) Za: 10 t/m 17 u

w w w. re l a xco m fo r t . n l

brommobiel-dealer
ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

JDM ABACA

JDM TITANE

AI XAM A 741

MICROCAR VIRGO ACTIV LUXE

GRECAV EKE 505 L

Bouwjaar 2001

Blauw metallic

NIEUW!!

Gold collection

€ 5.950,-

LIGIER NOVA X TRA

Bouwjaar 2003

Grijs metallic

€ 12.840,-

AI XAM 400

€ 6.950,-

€ 9.950,-

MICROCAR VIRGO ACTIV

Bwjr. 2000,Zilver met.

€ 3.950,-

JDM CITY

AI XAM 500.4 SL

Bwjr. 2005, Zilver met.

Invalide uitvoering

€ 8.950,-

JDM ABACA MOUNTAIN

€ 4.950,-

LIGIER X-TOO

SCOOTMOBIEL

7x op
voorraad

€ 9.950,-

5x op
voorraad

HOGE KORTING

Bouwjaar 2005, vanaf

€ 7.950,-

AI XAM 500.4 SL

GRECAV EKE

NIEUW!!

Bouwjaar 2005, zilver

€ 9.950,-

Zilver comfort. Nieuw!!

€ 10.990,-

NIEUW!!

€ 13.750,-

Zilver metallic

€ 6.950,-

Mini Van

Al onze brommobielen rijden op diesel (verbruik 1:30) en zijn automaat, u hoeft geen wegenbelasting te betalen
Christiaan Huygensweg 27 (industrieterrein Kickersbloem)
3225 LD Hellevoetsluis, tel. 0181-399620 / 0181-320800

brommobiel (ver)kopen?

www.brommobielland.nl

€ 7.950,Onze unieke
service:
U wordt gra
tis
opgehaald
en
thuisgebrac
ht na
telefonische
afspraak!
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Piet Berg bezorgt al 25 jaar
diepvriesmaaltijden bij senioren
Ouderen en mensen die minder goed ter been zijn hebben
Piet Berg graag aan hun voordeur. De bezorger van De Yskoning-Dinerworld is een bekende verschijning in Rotterdam,
Zevenhuizen en Vlaardingen. Niet sinds vorige maand, maar
op 12 juli al 25 jaar.
“Een hele tijd alweer”, lacht hij. “En
ik hoop tot mijn pensioen door te gaan,
want het is héérlijk werk. Vooral het
contact met de mensen is geweldig.
Je bent soms net een sociaal werker.
Ik breng de boodschappen zelfs tot in
de keuken. Elke dag staat wel ergens
de kofe klaar. Gezellig hóór, en dan
wisselen we de laatste nieuwtjes uit.
De mensen willen hun praatje kwijt en
dat kan in een supermarkt nu eenmaal
niet.”
Vijf dagen per week rijdt de 52-jarige
inwoner van Oud-Beijerland zijn
Iveko van 3,5 ton naar vijftienhonderd
adressen. Om half negen begint hij
in Dordrecht met het laden van zijn
bezorgwagen. “En dan twaalf uur achtereen langs de klanten, zo’n honderd
per dag. Tussen vijf en zeven is erg
druk, want dan zijn de meeste mensen
thuis.”
Om de drie weken komt hij aan de
deur met diepgevroren artikelen van ijs
tot saté en van bitterbal tot complete

diepvriesmaaltijd, die vooral gewild
is bij ouderen. “Hoeven ze zelf niet
te koken en betalen is nooit een probleem. Dat kan contant, maar ook via
mijn mobiele pinapparaat. Roetsj, het
pasje er doorheen en klaar is Kees”,
vertelt de ex-bouwvakker.
“Ik was timmerman in de bouw. Op
een gegeven moment was er nauwelijks werk. Jan Groeneboom en zijn
vader uit Maasdam hadden een marktbedrijf in groenten en fruit. Jan begon
ook met ijsbereiding en bezorgde dat
aan huis. Zo is De Yskoning ontstaan.”
En: “Op een keer had hij een invalbezorger nodig voor een zieke chauffeur.
Doordat ik geen werk had kon ik waarnemen. Dat werk beviel zo goed dat ik
vervolgens ben gebleven. Er rijden nu
nog twintig bestelwagens in Nederland
rond en nog meer in België.
Door overname door het familiebedrijf Van Gils in Weelde zijn we een
Belgisch-Nederlandse onderneming

- Al 25 jaar bezorgt Piet Berg de producten van De Yskoning-Dinerworld bij voornamelijk senioren aan huis. Hij is een graag geziene gast en wordt zelfs onthaald op kofe.
Foto Ellie Schop -

geworden met als nieuwe naam De
Yskoning-Dinerworld.
Als minder leuk ervaart Piet Berg de
parkeercontroleurs in Rotterdam. “Die
zitten boven op mijn nek. Je mag niet
eens even staan om bij een oud mensje

CCtje Sport

Laten we het eens over sport hebben. Ik weet niet of u
er nog veel aan doet, maar dat zou wel moeten, je blijft
er fit van. Maar om naar te kijken is het natuurlijk ook
mooi. We zitten middenin een stoet aan sportevenementen op de televisie, een stoet die tegenwoordig eigenlijk

c foto burosolo.nl

nooit meer ophoudt.

Cox Column

Eerst de wintersporten natuurlijk,
maar in het voorjaar begint het
eigenlijk met tennis op Roland Garros, op dat verrekte gravel, dan is
er natuurlijk allerlei voetbal en met
de Moto-GP en de Formule 1 overal
doorheen is het snel al weer tijd voor
Wimbledon, dat nu net is afgelopen,
en dan is de Tour de France al weer
bezig en gaan we richting Amerika
voor de US- Open, het laatste grote
tennistoernooi dat op een Christelijk
uur te bekijken is. Al die sport wordt
geregeerd door de televisie. Alle
sport die de laatste decennia groot is
geworden, heeft dat te danken aan
het feit dat het op de televisie goed te
registreren is. Schaken bijvoorbeeld
is totaal kansloos, laatst was er het
Nederlands Kampioenschap, ik geloof
dat er geen seconde van te zien is
geweest, door mij althans niet.
Nou is dat niet zo gek, want ALLES
wordt zo zachiesan bepaald door de
televisie. Als er televisie is, dan zijn
er kijkers en dan is er geld door een

vracht reclame om het gebodene heen
te zetten. Die reclame is bedoeld voor
wat bij de TV “de boodschappers”
wordt genoemd. Dat zijn de mensen
zo tussen de twintig en de veertig. Als
die iets willen zien dan mag het blijven, zelfs als het bijvoorbeeld is dat u
duizend gulden krijgt als u uw eigen
drol op vreet. Onze leeftijdsgroep
speelt geen enkele rol. Onze successerie “Toen was geluk” bijvoorbeeld is
op het nippertje behouden gebleven,
want er keken weliswaar miljoenen
mensen naar maar die waren voor
het grootste gedeelte “oud”. En dat
mag niet. Waarom is dit zo? Omdat
oudere mensen “merkvast” zijn. Als
wij reclame zien voor het een of ander
rennen wij niet onmiddellijk naar de
winkel om het te kopen. En “de boodschappers” wel. Wat betekent dat dus?
Dat betekent dat als u te slim bent om
in reclame te trappen, u geen recht
heeft op goede televisie. Gek he? Nou
moet ik zeggen dat er in die hoofden
die dit allemaal bedacht hebben wel

spullen af te leveren. Het enige dat
ze willen is dat je een kaartje koopt.
Belachelijk!”
Ook het ongeduld van toeterende
automobilisten als Piet even de rijweg
blokkeert zit hem niet lekker. “Op
de weg is het een stuk agressiever

iets aan het veranderen is. Langzaam, maar gestaag. Want er komen
natuurlijk steeds meer ouderen, en die
hebben ook centen. En wij willen van
tijd tot tijd ook wel eens een andere
auto, of een veelkleurige dildo, of een
nieuwe keuken. Dus wie weet komt
het allemaal nog goed.
Maar goed, we hadden het over sport.
Ik weet niet hoe het met u is, maar
ik ben altijd voor de sterkste. Toen
Merkx, ik weet niet zeker of je het zo
schrijft, maar u weet wel die Belgische wielrenner die zo’n vijfendertig
jaar geleden alles won, voor die was
ik altijd. Toen Merkx nog etste, en
hij etste, was ik altijd voor hem.
(Tussen haakjes, waar hij heeft
gescheten mag die Lance Armstrong
niet eens ruiken, “pardon my French”.
Merkx won niet alleen de Tour, maar
ook nog een handvol klassiekers, en
soms een Wereldkampioenschap en
als ie een beetje zin had ook nog de
Giro en de Vuelta.) Als er gebiljart
werd was ik voor Ceulemans. Als er
nu wordt gemotorraced ben ik voor
Rossi. Ik heb u al eens verteld dat ik
dan op de bank zit met de geest van
mijn vader naast me. Mijn vader was
voor Norton, met eerst Arty Bell, en
later Geoffry Duke, maar die prachtige motor bestaat helaas niet meer.
Als er nu wordt getennist, ben ik voor
Federer, en vroeger voor Sampras.

geworden. Wat begrip opbrengen kan
niet meer.”
Wie Piet Berg aan de deur wil hebben
kan hem bereiken via
0621-240613 en www.yskoning.nl
of www.dinerworld.nl

(Overigens, de grootste tennisser blijft voor mij Rod Laver, de
enige die TWEE keer alle vier de
grandslams won in EEN seizoen. Hij
was van voor het televisietijdperk
maar ik heb hem in Ahoy nog zien
spelen.) Tennis is voor mij een van
de meest veeleisende en moeilijke
sporten. Je staat daar maar alleen, als
de wanhoop toeslaat en je raakt geen
bal, wat zal je je dan eenzaam voelen.
Geen enkele ploegmaat om op terug
te vallen. (Trouwens, dat die vrouwen
qua prijzengeld hetzelfde verdienen
als de mannen, het is ze van harte
gegund, maar het slaat natuurlijk als
een lul op een slagroomtaart. Die
wedstrijden van de meisjes zijn toch
veel gemakkelijker, en het verschil
van hun toptien met de rest is toch
veel groter. Als zij spelen ben ik
trouwens voor Henin.)
Kortom, de sterkste en meestal de
winnaar heeft altijd mijn sympathie.
Alleen, met voetbal, gek genoeg,
ben ik altijd voor Feyenoord. Maar
hopelijk geeft het komend seizoen
mij eindelijk weer eens gelijk.
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TANTE POST(BUS)
Beat aan de Maas
Onlangs werd ik op Ouddorp aangesproken door Riet(je) van Dalen. Zei vroeg
mij: “jij bent toch Rikie Bosch” en heb
jij De Oud-Rotterdammer gelezen? Nou
dat had ik nog niet, maar ’s avonds thuis
gekomen snel gekeken en ja hoor daar
stond ik, als 15-jarige op de foto bij de
Starghters uit 1964. Mijn hart ging open
en gelijk kwamen alle leuke herinneringen
uit die tijd weer naar boven en drong het
tot mij door hoe snel de tijd is gegaan.
We gingen altijd met een heel stel uit Oud
Mathenesse heen en ook weer terug. Behalve als een leuke jongen je thuis bracht,
want aan het einde speelden ze altijd het
nummer “Donna” van Ritchie Vallens
en dan werd er stevig geslepen, zoals dat
toen genoemd werd. Ik geloof dat zij eens
in de vier weken in Schiedam optraden
en daar mocht je dan van je ouders naar
toe. En natuurlijk om twaalf uur thuis en
niet later, want dan mocht je de volgende
zaterdag niet weg. Mijn vriendin Nel van
Driel uit Spangen ging ook altijd mee.
Met haar ben ik jammer genoeg het contact verloren. Met Joop Schell zijn zusje
Trudie heb ik in de klas gezeten op de
Finlandiaschool. Hartstikke bedankt voor
het leuke stukje over de Starghters.
Rikie de Beun – Bosch
Rotterdam
--------------------------------------------------Geachte redactie,
Het is altijd een presentje als we De
Oud-Rotterdammer doorgestuurd krijgen
van mevrouw Van Leeuwen. En we oude
foto’s vinden. Zoals de foto van Hof van
Charlois. Dat gedeelte van Charlois mag
dan voor mij heel lang geleden zijn en
mijn Nederlandse taal niet meer feilloos,
vergeten doe ik dat niet.
Het stukje over dat politiebureau was
bekend door de verhalen die iedereen
vertelde. Mijn grootvader, Cornelis
Krijgsman geb.1867 in Kralingen, werd
‘hoofd’ van dat politiebureau. Hij trouwde
INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

7 mei 1890 met mijn grootmoeder Elske
Hermiene Holzenkampfer geb. in Pruisen
1865. Om de hoek van dat voormalige
gemeentehuis was hun woonhuis. Van de
elf kinderen werden er negen in Kralingen
geboren, de laatste twee, waaronder mijn
vader, in Charlois Hof. Mijn vader heette
Peter Dirk en zijn zusje Elsje Harmine.
Terwijl mijn vader altijd opschepte over
dat huis, alsof het een villa was, vond ik
het zóóó klein voor zo’n gezin met elf
kinderen.
Ik ben geboren in Vreewijk, de Rozegaarden 2. Tot mijn emigratie woonde ik in
Charlois in de Quackstraat 32c, waar ik
maar net de oorlogsjaren overleefde.
Ik ging naar de Zegenschool, die toen
Jan Ligthart heette, waar mejuffrouw
Glastra van Loon het hoofd was en mijn
onderwijzeres juffrouw Agaath, die later
drie maanden bij ons in New Zealand is
geweest.
Altijd heb ik geprobeerd andere leerlingen, die toen in mijn klas zaten, te vinden,
maar niemand schrijft terug. Ik hoop dat
er nu wel iemand schrijft.
Maria Rappard, Dunedin
Nieuw Zeeland, lebed@clear.net.nz
--------------------------------------------------Paradijslaan
In De Oud Rotterdammer van 26 juni
2007 staat een artikel over de Paradijslaan. Daarin wordt ook Stoomwasserij De
Rijzende Zon van F. Overmans genoemd.
Volgens mij heeft een oom van mij daar
gewerkt, in de jaren ’50. Ik heb in die
stoomwasserij met mijn neefjes en nichtjes tussen de grote ketels gespeeld. Mijn
oom en tante woonden boven de wasserij
met hun gezin. Mijn oom heette echter
Pieke Visser, en geen Overmans. Later is
hij bedrijfsleider van de Euromast geworden (in 1960) en is het gezin verhuisd.
Marianne Fortuin – van Herk
--------------------------------------------------Heijplaat

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).

Met dank aan de Oudheidkamer Charlois,
waardoor ik met enkele oude Heijplaatmensen van voor 1940 zoals Alie de Reus,
Ton Pijl, Frans Verbiest, Arie Ketelaar en
van de Heij Wil Barendrecht en Rinus v d
Wal, weer wat nostalgie kon opsnuiven.
De dagen dat ik er was waren drukbezocht, maar er waren wel veel mensen
van latere generaties. Dit was te merken,
als je bijvoorbeeld met een verhaal aan
kwam over slager Van Bokkum, had men
van die naam nog nooit gehoord. Maar
men kan terugzien op een zeer geslaagde
onderneming.
De bijdrage van de Heijplaatarchivaris
Rob Lampen mag daarbij niet onbenoemd
blijven. Het heeft mij ertoe gebracht
nog eens een rondje te maken over mijn
oude dorp. Als je vroeger de Heijplaat
op kwam, was het eerste dat je tegen het
lijf liep De Houten Huizen, met aan de
linkerkant het huis van Jaap Meier, de
oud-voorzitter van voetbalvereniging
RDM en rechts van het rijtje woonde de
voetballer Frans Bruner, alles weg. Via
de Streefkerkstraat, waar Wim Bender
woonde en iets verderop Ab van Gelder.
Zo kwam ik langs de vergane winkels van
het oude dorp, men had het vroeger over
de bewaarschool van juf Slof, juf Spits.
Komende bij de openbare lagere school
van toen met hoofdonderwijzer Hoekman
en de herinnering met de gehele klas
een paar dagen naar Vaals in Limburg.
Dat was wat voor die tijd. Dan de Meidrechtstraat in, langs het huis van Bas en
Koos Bakker, op de hoek waar John van
Rongen woonde het laantje in, zoeken
naar de waterstokerij van de vader van
Alie Dongelmans. Ook weg.
Even nog de Heijplaatstraat in waar wij
als jongens stiekem voetbalden, tot een
van de agenten Heiman of Kaptein in
zicht kwam en ja, dan was het rennen
geblazen. Dan langs de min of meer
geboortehuizen van Nees van Wingerden, Jan Brilleman, Aart en Corrie Bos,
Rinus Polderman en in de Bisonstraat

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
‘‘Kwaliteit k
ent
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

G
ratis
o

phalen
terug bezoregn
en

Altijd
jaa
garantrie
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Arie en Zus Moree, Piet Zonneveld,
Bas Hagoort en Alie Leuvekamp. Ik ben
maar gestopt bij het ouderlijk huis van
mijn laatste dorpsvriend Adrie Boogaarts
en heb maar weer afscheid van het dorp
genomen, met toch in mijn gedachten dat
vroeger alles anders was.
Henrico Niekmek, Esdoorndreef 1
3137 BH Vlaardingen
--------------------------------------------------Pantserstraat
Teruggekeerd van vakantie kreeg ik van
diverse zijden De Oud-Rotterdammer
van 29 mei toegestuurd en aangereikt.
Elke twee weken lees ik het blad met veel
interesse. Tot mijn verrassing kwam ik in
het mijmerZUIDhoekje van Rein Wolters
een verhaal over de Pantserstraat tegen,
waarin hij mijn naam noemt. De jongeman rechts op de foto met het geruite jack
ben ik.
In 1960 vertrok ik bij de rma Donjacour,
oftewel Grossierderij Feijenoord, na twee
jaar dienstverband. Ik kan me Rein herinneren van een kinderrijk gezin tegenover
het pand van mijn werkgever. Inderdaad
reed hij wel eens met mij mee op de
bestelauto.
Ook was de bekende Feijenoordvoetballer Riny van Woerden een tijdje bij ons
bedrijf te gast. Hij was vertegenwoordiger
bij de chocoladefabriek van Kwatta en
had bij ons zijn depot. Toen was betaald
voetbal nog niet zo lonend als nu. De
spelers hadden er vrijwel allemaal een
baan bij.
Ik ben gaan werken in de haven bij RSM
aan de Maashaven en na 35 jaar met een
vervroegde uittredingsregeling gestopt
op mijn 55e jaar als Chef Controle aan de
Merwehaven bij Seaport Terminals op de
Fruitpier. Ik geniet nu al 12 jaar van mijn
vrije tijd en vele hobby’s.
Rein rept ook over mijn vader, de ijsboer
(dat heette toen zo) Dorus Peters, die in
de Afrikaanderwijk zeer bekend was. Dat
kwam door zijn standplaats op de markt

op het Afrikaanderplein op woensdag
en zaterdag en zijn ijsventen in de buurt
zoals de Tweebosstraat en de La Reystraat in de zomer. Helaas is mijn vader
in 1989 op 72-jarige leeftijd overleden. In
1976 kreeg hij een ernstige hersenbloeding waardoor vader zijn laatste jaren
noodgedwongen in een verzorgingshuis
heeft doorgebracht.
C.J. Peters, Slotplein 233
2902 HR Capelle aan den IJssel
cjpeters@casema.nl
-------------------------------------------------Reacties
In De Oud-Rotterdammer 13 schreef
mevrouw Houtsma over Palace en
toneelgroep St. Genesius. Wat is haar
meisjesnaam?
Als donateur van deze, helaas ter ziele
gegane, vereniging was ik bij veel uitvoeringen aanwezig. Altijd op zondagavond!
Namen? Ted Boskamp, Janny Breusers,
Wim Landsbergen, Wijnand Legerstee,
Jan Quanjer, Ad van Noort, Jp Laan-van
Noort en Gonny Odijk. Na aoop was er
bal met de Music Stars van Jan de Klerk.
Mevrouw De Klerk zie ik nog wel eens.
Als ik het goed heb is mevrouw Houtsma
getrouwd met Ton uit de Kleincoolstraat
3 of 5, boven meester Spree (mankpoot).
Haar man zat bij mij in de klas op de
Albert Josephschool.
In de stukjes over de Soetendaalseweg
mis ik de verlichtingszaak van Iburg, op
de hoek van de Hoyledestraat. Verder had
je veel melkboeren met paard en wagen;
Jantje Slotboom, Gerrit Schalk, Frits
Witmer, Siem Bijl, Cees Voets, Leo de
Haan, Rinus Straetemans, ondergetekende
en nog een paar. Allemaal melkslijters die
hier hun klantjes hadden. Rinus Straetemans had een paard voor de wagen staan
dat op commando kon dansen.
Gerard Verkroost, Zevenkampsering 447
3068 HG 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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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 42”
Wanneer je een raadfoto moet
behandelen, die veertien
dagen geleden al uitvoerig besproken is, heb je het gevoel
dat het gras al voor je voeten
is weggemaaid. Aan de oplossing dat we hier praten over
Slijterij/Dancing De Spil aan de
TOEN
Dordtsestraatweg, kunnen wij
niets toevoegen. Dat De Spil
van ‘toen’ is afgebroken en er geheel nieuwe opstallen voor zijn
Arie Nobel (Capelle aan den IJssel):
teruggekomen, kunnen we ook niet veranderen. Dat het gebouw
“Als jongens van tussen de 6 en 10
nu wordt gebruikt als AsielZoekersCentrum zal, met alle veranjaar uit “Het Witte Dorp” ook wel
deringen in de betreffende wetgeving, straks ook wel tot het ver“de Kiefhoek” genoemd, stapten we,
leden behoren. Volgens opgave van het Centraal Orgaan Opvang
uitgerust met een schepnetje en leeg
Asielzoekers (COA) waren er op 12 maart 2007 264 bewoners in
Wester’s suikersiroopblikje, richting
het centrum: Irak 44, Joegoslavië 25, Soedan 16, Statenloos 16,
Kromme Zandweg. Aan het einde
Overig 163. De oplossingen, die ook bij de herplaatsing van foto
van de Valkeniersweg staken we de
41 bij me binnenkwamen, spreken niet over die cijfertjes.
Dordtse Straatweg over en liepen
langs De Spil (volgens mij het geCock Spiering (Capelle aan den IJsheel wat respect af.”
bouw op de foto van opgave no.42).
sel): “Op de foto van opgave 42 staat
Tijdens onze tocht verder de Kromme
dancing “de Spil” aan de DordtseCorrie Hofman (Hoogstraten-Meer
Zandweg op, zochten we de sloten
straatweg. In 1968 heb ik daar mijn
België): “Dit is de Spil op de Dordtselinks en rechts af of we salamanders
vrouw leren kennen. Daarna is het een
straatweg. Mijn vader heeft daar jaren
of stekeltjes konden vangen. We
hotel geworden waar o.a. jaarlijks de
gewerkt als kok, ober, bedrijfsleider,
liepen tot aan de molen en soms wel
atleten van de Rotterdam Marathon
manusje van alles. Wij woonden op
tot aan het Waaltje. Achter De Spil en
werden ondergebracht. Nu is het een
de Pleinweg en ik weet nog, dat als er
de woningen aan de Dordtsestraatweg
Assielzoekerscentrum.”
buitenlandse hotelgasten waren, wij
waren de tribunes en het veld van
bij de kiosk op de Pleinweg een EnFeijenoord. Na de oorlog heeft COAL
Rinus Wesdorp (Emmen): “Het
gelse of Duitse krant moesten halen
er gevoetbald. Volgens mij is er in de
gebouw op de foto is De Spil, aan
en ‘helemaal’ naar de Spil moesten
oorlog tegenover De Spil een Engels
de Dordsestraatweg, hoek Kromlopen om de krant te brengen. Ook
vliegtuig neergestort op het terrein
mezandweg. Ik herinner mij nog
herinner ik mij dat mijn moeder mijn
aan de Kromme Zandweg achter de
goed, dat, als er bij ons thuis iets
vader ‘s avonds ging ophalen (hij had
oude huisjes van de Dordtsestraatweg.
te vieren was, en dat met een groot
geen rijbewijs). Eén van ons (de meiMijns inziens werd deze mooie foto
gezin en familie, we altijd een tekort
den) mocht wel eens mee, als er een
genomen vanaf de overzijde van de
aan stoelen hadden. Bij De Spil
dansavond was of een feestje. Dikke
Dordtse Straatweg, aan het eind van
werden houten klapstoeltjes verhuurd
pret voor ons! Hele verhalen hebben
de Valkeniersweg, de Speelweide.”
en die haalden we steevast op. Wij
ik en mijn zusjes nog hierover. Maar
woonden op vijf minuten lopen van
die vertel ik pas als ik zeker ben
Henk den Hartog (als hier niets staat,
De Spil in de Bloemenlaan. In de
dat dit inderdaad de Spil is, het is al
wordt Rotterdam bedoeld): “Dit
weekenden waren er dansavonden die
zolang geleden. (Nou, kom maar op
gebouw heet nu het Zuiderparkhotel,
veel jongeren trokken. Eerst stond je
met dié verhalen. We zitten met rode
maar in vroeger jaren De Spil. Het
dan in de rij om al schuifelend naar
oortjes te wachten. AvdS)”
was toen een stuk kleiner dan op deze
binnen te komen. En daar schuifelden
foto, want de uitbouw rondom was
wij dan weer verder op de maat van
A. Riper (Barendrecht): “Hoewel
een open terras met een laag muurtje
de muziek tot in de kleine uurtjes.
in verwarring gebracht “de brug en
er omheen. De fotograaf stond aan
Inmiddels woon ik 26 jaar in Emmen
de rivier zijn er nog”, doet me dit
het einde van de Valkeniersweg en
en weet niet waar De Spil nu voor getoch sterk denken aan het voormalig
Dordtsestraatweg. Het straatje waar
bruikt wordt. Het is leuk bij de foto’s
Zuiderparkhotel, nu asielzoekerswe inkijken was een onverharde weg,
en verhalen in de Oud-Rotterdammer
centrum aan de Dordtsestraatweg.
de Kromme Zandweg. Als we met een
even weg te dromen naar mijn jeugd.
Vroeger verbleven hier veel sportlui,
meisje weggingen, zeiden we altijd
Het was toen leuk wonen in Tuindorp
vooral boksers, die er wel eens een
dat we winkels gingen kijken! Er was
de Vaan.”
trainingskamp opsloegen. Verderop
enkel boerenland en tuinderijen, veel
rechts was het feest- en dansgebouw
volkstuintjes en wat sloten waarin we
Cor M. Mars (Wissenkerke): “Het
Spes. Ook waren in die omgeving
vaak stekelbaarsjes gingen vangen,
is de Spil op de Dordtsestraatweg.
sportvelden, waar COAL speelde.
maar dat is allemaal verdwenen.”
Ik herinner mij nog dat de heer A.
Voordat Feijenoord in de Kuip ging
van Welzenes (de eerste die ooit van
spelen, was dit het Feijenoord-terRita Vogelesang: “Dit is café de Spil
de Hefbrug afdook!) er de scepter
rein, vroeger sprak men nog niet over
aan de Dordtsestraatweg. Ik heb jne
zwaaide als eigenaar of bedrijfsleider.
stadions, behalve het O.S. en de Kuip.
herinneringen aan de dansavonden in
Op zondagavond, wanneer er vrij
Eigenaren waren de gebroeders van
het weekend, met liedjes als zonnig
dansen was, zat hij in de zaal te kijken
Welzenes, waarvan er één vanaf de
Madeira, land van liefde en zon, ik
of alles goed ging en zo ik mij herinHef gesprongen is (een heel bekende
wou dat ik daar eens met jou wezen
ner dwong hij met een enkele blik
scheidsrechter), een waar lefstukje.”
kon. (Ik wil best met jou naar Ma-

NU
deira, maar dan moet ik het wel even
aan m’n moeder vragen. AvdS).”
Alle mensen van de dagverzorging de
Kulk, Klencke 7, 3191 VK Hoogvliet:
“Opgave nummer 42 was voor ons
niet moeilijk. Volgens mevrouw Van
Dongen is het gebouw dancing de
Spil aan de Dordtsestraatweg, hoek
Kromme Zandweg. Zij heeft daar
vroeger gedanst en haar echtgenoot
leren kennen. Zij woonde in de Rosestraat. Ook mevrouw Bastemeijer,
die woonde aan de Groene Hilledijk,
ging daar vaak dansen. Bij ons op
de dagverzorging komen veel oudRotterdammers en er wordt iedere
dinsdag uitgekeken naar de bezorger
van het blad. Deze komt iedere keer
het blad brengen en dit wordt zeer

gewaardeerd. Zodra het krantje binnen is, wordt hij door iedereen driftig
gelezen en zijn de opmerkingen van
“ohhh weet je nog” en “daar woonde
opoe” niet van de lucht. Al snel zijn
we met z’n allen de oplossing aan het
zoeken van Waar was dat nou?
Alle herinneringen komen boven en
zo hebben we met z`n allen `n gezellig uurtje en zijn even in de tijd van
toen, toen Rotterdam nog Rotterdam
was, met al z`n oude straatjes, steegjes en mooie oude gebouwen.”
De Rotterdamse attentie gaat naar
Hoogvliet!

Nieuwe opgave no. 44
Nergens duurt tijdelijk zo lang dan in Rotterdam! Maar aan dit woonwijkje in onze stad is toch een eind gekomen.
De bewoners van deze Rotterdamse buurt vormden een hechte gemeenschap, hoewel men bij een goede ruzie zich er niet voor schaamde om
elkaar het ziekenhuis in te slaan.
En juist voor o.a. een ziekenhuis moest men op een gegeven moment
benen maken.
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar gedachten
gaarne vóór 23 juli 2007 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is: waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie wacht!
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Belastinghulp voor iedereen!
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BROMMOBIEL?
Met een Ligier van Cito rijdt u het

Zoekt u een tandarts bij u in
de buurt, bij AGADENT kunt
u zich direct inschrijven

hele jaar comfortabel en droog!
NIEUW & OCCASIONS

AGADENT

J.D. (Joke) Dubbelt

Tandheelkundigcentrum

CiTO
houdt u

J.D. Dubbelt
Een sterfgeval brengt naast veel verdriet ook een zware
administratieve last met zich mee. Een last die veel mensen
zwaar valt. F-biljet en Successieaangifte vragen tijd en aandacht die u liever aan andere zaken geeft.
Fiscoop neemt deze zorgen graag van u over.

Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra

Uw successieaangifte verzorgen
wij vanaf 199,95

U kunt van onze diensten
gebruik maken, ongeacht waar
of op welke wijze u verzekerd bent

Kijk op www.ﬁscoop.nl of bel met 088 0700700

Wij verzorgen uitvaarten
in de gehele regio

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

Kosteloos en vrijblijvend hulp
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)

LIGIER
X-TOO

MOBIEL

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG
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

HUIDKLUIVEN
DIRECT VAN DE
IMPORTEUR

Zeer persoonlijke begeleiding

0180 - 631451

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Gespecialiseerd in:
Het verzorgen van
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding

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.

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

KLOPPERS

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

Metaalhof 54-56 ● 3067 GM Rotterdam
Tel. 010-4554980 ● Fax 010-4569065
www.kloppers-autobedrijf.nl
Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

De mond is een belangrijk deel van het
gezicht en valt daarom direct op. Een
frisse mond is aantrekkelijk.
Maak eens een afspraak met onze
mondhygiëniste. Voor ververwijderen
van aanslag of tandsteen. In overleg
met u houden wij uw gebit volledig onder
controle.

GERALDO Sports & Beauty

Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen,
dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.

Pedicure Manicure (Sport)massage
Diabetische en Reumatische aantekening

Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,
3036 BK Rotterdam
010 4651120
 06 51606587  06 41247482

BANDje VERSTANDje
Autobanden nieuw/gebruikt

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

0180 619 411
Paul Bestebreurtje

Barendrecht

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

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling
Strevelsweg 852
3083 LV Rotterdam
Telefoon: 010 - 844 75 19
E-mail: g-oudenhoven@chello.nl
internet: www.geraldo.nl

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

Droomvlucht Slaapcomfort;

Zit & Méér Comfort;

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

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

Droomvlucht Slaapcomfort;
omdat vakkundig advies,
optimale service en persoonlijke
benadering bij ons vanzelfsprekend zijn!
Maatwerk:

Zomeractie:

Maatwerk
in
Matrasadvies

Bij aankoop van
een matras:

Maatwerk in caravan
en boot matrassen

Gratis Tempur
Fietszadeldekje

TEMPUR

Nieuwe Supreme
Bedcollectie

Hoofdkussens:

Ruim 40 soorten
modellen
hoofdkussens

Lattenbodem
elektrisch verstelbaar
Incl. pocketveermatras,
Rug, hoofd, knie
en beenverstelbaar

TEMPUR® Matrassen
en Hoofdkussens
hebben de eigenschap
om rug- en nekproblemen te
verminderen
en te voorkomen.
Changing the way
the world sleeps.

2 min. na de Algerabrug, naast Idejo keukens
EXCLUSIEF
LUND DEALER

RUGPIJN
HEUPPIJN

Electrisch verstelbaar
rug + benen

KNIEPIJN
PROBLEMEN
MET
BLOEDSOMLOOP

€ 599,-

Extra sta-op-hulp
van € 899,- nu voor

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Zevenhuizen:

&

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

Rechtstaan

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Openingstijden:

Ma
Di., wo., do.
Vr. Koopavond
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

Bloedcirculatie

Actieprijs:

ISCHIAS

€ 399,-

Twee speciaalzaken op één adres!

Rusten

Zitkussens, Lendekussens, Reiskussens,
Beenkussens, Rolstoel zitkussens en zelfs
speciale ﬁetszadeldekjes.

20

ARMPIJN

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253 Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231
PULLMAN

M é é r Comfort bieden
wij met onze collectie:

Diverse
showroomils
u
relaxfaute
%
t/m
korting

Wereldwijd aanbevolen HOOFDPIJN
door meer dan 30.000 STIJVE NEK
medisch specialisten. FIBROSITIS

Actie:

Krimpen:

Relaxen

Met welke klacht gaat u slapen?
Orthopedische
hoofdkussens
en drukverlagende
matrassen

*Vraag naar
de voorwaarden

vanaf

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!

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

's-GRAVELAND
De koffie
staat klaar

CAPELLE
WEST

CAPE
LLE A/D
ROTT IJSSEL
ERDA
M

C.G
.R

oo

sw

eg

Industrieweg
Verbindingsweg

2 minuten
na de
Algerabrug

Nwe Tiendweg

C.G

.R

oo

sw
eg

IN
T D
TIEER US
R
N EINTR
IE
D
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.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

?

Dinsdag 10 juli 2007

pagina 7

Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Deze keer in onze opinierubriek de nieuwe AOW- en bijstandsbedragen per 1 juli. Op de stelling van de Rotterdamse notaris Michiel van Ravesteyn in de vorige De Oud Rotterdammer over enkele versoepelingen van het successierecht
komen we in de volgende aflevering terug. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

AOW en bijstand ouderen per 1 juli iets omhoog
De uitkeringen, waarmee ook ouderen
te maken hebben, zijn per 1 juli
omhoog gegaan. De belangrijkste is de
AOW, het basispensioen van de staat
voor 65-plussers. AOW’ers zien hun
uitkering per 1 juli met € 6 tot € 8 per
maand stijgen.
Hoe hoog het bedrag is, hangt af van
de persoonlijke situatie. Zo ziet een alleenstaande AOW’er zijn netto-uitkering toenemen met ruim € 8 tot € 902
euro per maand. Echtparen waarvan
beide partners 65 jaar of ouder zijn,
krijgen in totaal netto € 12 per maand
erbij. Hun netto-uitkering komt dan uit
op € 1234 per maand.
Dat is exclusief vakantietoeslag en de
tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers
uitbetaald en het bruto bedrag is in

2007 € 13,82 per maand. Wat het netto
is, hangt van de persoonlijke situatie
af.
AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht
op een AOW-pensioen. De hoogte
daarvan is gelijk aan de helft van het
nettominimumloon. De AOW voor een
alleenstaande bedraagt 70 procent van
het netto minimumloon.
Voor gehuwde AOW’ers van wie de
partner jonger is dan 65, gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is
het pensioen gelijk aan 50 procent van
het minimumloon (de uitkering voor
een gehuwde). Daarbovenop komt
een toeslag van maximaal hetzelfde
bedrag, namelijk bruto € 660,01. Deze
toeslag komt overigens te vervallen
per 1 januari 2015.

De bruto AOW per 1 juli 2007:

- In bovenstaande bedragen zit niet de tegemoetkoming AOW van € 13,82 bruto per maand.
Is de AOW ingegaan voor 1 februari 1994, dan is het systeem iets anders. -

Toeslag
Ingewikkeld is het berekenen van de
toeslag die de AOW’er krijgt voor de
partner die jonger is dan 65 jaar. Het
berekenen van de hoogte van de toeslag gaat als volgt: de eerste € 197,55
van het partnerinkomen is vrijgesteld.
Ook een derde deel van het inkomen
daarboven telt niet mee. Als de partner
dus 1000 euro bruto verdient, telt de
eerste € 197,55 niet mee. Ook is een
derde deel van het meerdere (€ 1000
- € 197,55) € 802,45 vrijgesteld, wat
uitkomt op € 267,48. In totaal is dan
€ 465,03 vrijgesteld. Van de toeslag
wordt dus € 1000 - € 465,03 =
€ 534,97 (bruto) ingehouden.
Behalve de AOW zijn ook de algemene nabestaandenwet (ANW), de
werkloosheidsuitkeringen (WW) en
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
(WAO en WIA) verhoogd. Voor de
exacte bedragen verwijzen wij u naar
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (www.minszw.nl).
Bijstand
Sommige ouderen hebben voorts te
maken met de bijstandsuitkeringen die
door de gemeentelijke sociale diensten
worden uitgevoerd. Ook deze uitkeringen gaan omhoog door de koppelingen
aan het verhoogde wettelijk minimumloon. Met het bijstandsstelsel hangen
ook samen de uitkeringen voor oudere
werkloze werknemers (IOAW), oudere

voormalige zelfstandigen (IOAZ) en
kunstenaars (WWIK).
Bij het aanpassen van de bijstandsuitkeringen telt de verhoging van het
netto minimumloon. Per 1 juli 2007
is het netto minimumloon, inclusief
vakantiegeld, € 1246,19 per maand.
De bijstandsuitkering voor gehuwden
en ongehuwd samenwonenden is
daaraan gelijk. Vergeleken met juni
is de uitkering voor hen met € 9,33
omhoog gegaan. De uitkering voor
alleenstaanden tussen de 21 en 65
jaar is gelijk aan 50 procent van het
netto minimumloon. Dat is € 623,10
per maand. Zij gaan er € 4,67 per
maand op vooruit. Alleenstaande
ouders krijgen vanaf 1 juli 2007 € 6,53
meer. Hun uitkering is gelijk aan 70
procent van het netto minimumloon.
Dat is € 872,33 per maand. In alle hier
genoemde bedragen is de vakantie-uitkering inbegrepen.
Bij het vaststellen van de hoogte van
de bijstandsuitkering van alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt
ervan uitgegaan dat zij (woon)kosten
met anderen delen. Als dat niet het geval is, kunnen ze in aanmerking komen
voor een toeslag van maximaal twintig
procent van het netto minimumloon,
dus € 249,24 per maand.
Ouderen, die geen volledige AOW
hebben opgebouwd, kunnen aanvulling
krijgen tot bijstandsniveau. Het gaat
hier vaak om mensen die langdurig

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
Kinderen willen
erfdeel claimen
Mijn vader en moeder zijn getrouwd in
gemeenschap van goederen en hebben
een langstlevende testament laten opmaken. Mijn moeder heeft aangegeven
dat als mijn vader sterft de hele boel
(zoals het huis en het land dat zij bezitten) te zullen verkopen en te vertrekken. Mijn vader is daarover laconiek
en wil er niks aan doen, want hij wil
de lieve vrede binnen zijn huwelijk
bewaren. Sterft mijn vader eerst, dan
willen wij ons erfdeel claimen. Gaat
dit? En als het niet gaat, wat kunnen
wij dan nog doen?
In een langstlevende testament is
meestal bepaald dat de partner die
overblijft de totale nalatenschap krijgt
en dat eventuele kinderen voor een
erfdeel een vordering krijgen op de
langstlevende. Die vordering is vaak
echter pas op te eisen als de langstlevende is overleden. Dat kan echter ook
anders bepaald worden. Bijvoorbeeld

als de langstlevende duurzaam gaat
samenwonen of huwen met een ander
of wordt opgenomen in een verzorgingshuis. Dat moeten de ouders bij
het opmaken van het testament laten
vastleggen. Onder het oude erfrecht
(van vóór 2003) hadden kinderen nog
de moeilijke mogelijkheid hun wettelijk erfdeel na overlijden van de ouder
direct op te eisen.
Dat is nu niet meer mogelijk als de
langstlevende ouder daaraan niet wil
meewerken. Indien uw vader overlijdt,
heeft u dus niks te claimen. U en uw
broers en zussen krijgen een vordering
op uw moeder. Zij kan met het voor
de kinderen bedoelde geld doen wat
zij wil! In de praktijk blijkt echter dat
langstlevenden heel goed rekening
houden met de belangen van hun kinderen. Andersom geldt ook: waarom
zullen de kinderen de langstlevende
ouder niet gunnen dat hij of zij, zolang
men nog leeft, een leuk leventje heeft?
Misschien een dooddoener: hebben
ouders in de opvoeding en onderhoud
van hun kinderen al niet genoeg
geïnvesteerd?

Sociale voorzieningen
Flink wat spaargeld
en toch huurtoeslag
Per maand heb ik als alleenstaande
ruim € 1300 bruto aan AOW en
pensioen. Daarvan moeten alle vaste
lasten en kosten nog af. Mijn huur
bedraagt alleen al ruim € 400. Als ik in
aanmerking wil komen voor huursubsidie, hoeveel spaargeld mag ik dan nog
hebben?
Bij de door u genoemde bedragen kunt
u huurtoeslag (zo heet het tegenwoordig) van de Belastingdienst krijgen.
We raden u aan een aanvraagformulier
op te vragen bij de BelastingTelefoon:
0800 – 0543. Bij uw inkomen en uw
leeftijd mag u als alleenstaande €
33.261 aan spaargeld hebben.
Financiële kwesties
Huwelijkse voorwaarden
niet altijd waterdicht
Ik heb een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming

waarvoor nu een curator is aangesteld
omdat deze failliet zou zijn. Met mijn
vrouw ben ik op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Dat hebben we bewust
gedaan: het huis staat op haar naam
en zij betaalt alle vaste lasten. Nu wil
de curator ook inzicht in haar uitgaven
en de hoogte van haar vermogen. Wat
gebeurt hier allemaal?
Gehuwd zijn op huwelijksvoorwaarden betekent inderdaad dat (een deel
van) de vermogens (let op: niet de
inkomsten en uitgaven) gescheiden
blijven en waarvoor ieder afzonderlijk
verantwoordelijk is. U moet het ook
zien als de tegenhanger van getrouwd
zijn in ‘gemeenschap van goederen’
waarbij beide huwelijkspartners aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
de schulden van elkaar.
Met huwelijkse voorwaarden kan
inderdaad voorkomen worden dat een
van de huwelijkspartners als ondernemer de ander meesleept in een faillissement of mede-aansprakelijk wordt
gesteld voor de schulden van de ander.
Indien uw onderneming (is het een

in het buitenland hebben gewoond en
gewerkt en om allochtonen die ver
na hun 15de jaar zich in Nederland
hebben gevestigd. Zij krijgen echter
wel te maken met de begrenzingen aan
spaargeld en ander vermogen dat zij
mogen hebben voordat zij de aanvulling krijgen. Het vrij te laten vermogen
voor gezinnen (partners) bedraagt
€ 10.490 en voor alleenstaanden
€ 5245. Voor de eigenwoningbezitters
geldt een extra vrijlating van maximaal
€ 44.300.
Bij de IOAW (voor oudere werkloze
werknemers), waarbij het inkomen van
de rechthebbende en zijn partner wordt
aangevuld tot het bijstandsniveau, is
geen begrenzing aan het vermogen
gesteld. Bij de IOAZ (voor oudere
voormalige zelfstandigen) weer wél.
Een vermogen tot € 115.275 wordt nog
wel buiten beschouwing gelaten. Daarboven wordt het ctieve rendement
van 4 procent in mindering gebracht
op de uitkering.
Het gemiddelde inkomen van ouderen
zal de komende jaren verder toenemen, verwacht het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het inkomen stijgt doordat de AOW
gekoppeld is aan de stijging van de
lonen en doordat ouderen steeds vaker
hogere aanvullende pensioenen en
bijvoorbeeld een eigen huis hebben
in vergelijking met de ouderen van
vroeger.

Hans
Roodenburg

bv, cv, vof of is het een privé-zaak?)
failliet is verklaard, zal een curator onderzoeken of hierbij sprake is geweest
van wanbeleid van een bestuurder/ondernemer waardoor die persoonlijk
aansprakelijk kan worden gesteld voor
de schulden.
U moet wel beseffen dat indien uw
vrouw medebestuurder of verantwoordelijke (ingeschreven bij de KvK)
van de failliete onderneming is, zij
ook aansprakelijk kan worden gesteld
voor de achter te laten schulden. Daar
helpen uw huwelijkse voorwaarden
niets aan, want dan speelt haar rol als
(mede)bestuurder een rol. In die situatie zal ook zij zich nancieel moeten
verantwoorden en onderzocht moeten
worden of van haar privé-vermogen
nog iets te halen is.
Het lijkt ons verstandig dat u, indien u
niet tevreden bent over de werkwijze
van de curator, een sociaal raadsman
raadpleegt die wat betreft de kosten
rekening houdt met uw inkomen. U
zit waarschijnlijk in een zeer lastig
parket!
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“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

OP ZOEK NAAR WERK?
BEL MARO SERVICE:

0180 - 411 310
VOOR ONZE KLANTEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:
Administratief
Algemeen
Technisch
personeel:
personeel:
personeel:
Boekhoudkundig
Magazijnmedewerkers
Flensmonteurs
Secretarieel
Heftruckchauffeurs
Sleutelaars
Data-entry
Industrieelreinigers
Constructiebankwerkers
Commercieel
Schoonmakers
Machinebankwerkers
Administratief
Bouwopruimers
Onderhoudsmonteurs
ondersteunend
Productiemedewerkers
IJzerwerkers
Lassers
Boltensioners







































Uitzenden
Detacheren
Payrollen
Projecten
24 Hrs. Service

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

GEGARANDEERDE
KLASSE

Neem sn
el conta
voor pri
ct op
ma
arbeidsv salaris- en
oorwaa
rden.

Zuideinde 148,
2991 LK Barendrecht
E-mail: andre@maroservice.nl
internet: www.maroservice.nl

bens
bens
bens

Mode voor
ieder moment!

Mode in maat 36-50
Vermaakservice!
De uitverkoop
is begonnen!
Kortingen oplopend

tot 60%!

Onze unieke
service:
U wordt grat
is
opgehaald
en
thuisgebrach
t na
telefonische
afspraak!

Bergselaan 285D, Rotterdam
www.bensmode.nl - T. 010-4653233
Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

Deze schitterende combinaties vanaf

2995,-

compleet als 21/2 zits met 2 fauteuils

G
OO

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

Deze prachtige
echt lederen bank
nu slechts

1695,-

AD

VIE

MED I SC

S C ENT

Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.

H

RU

M

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

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:

Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22

010 – 481 41 11

Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

www.burchthuys.nl

www.huis-ontruiming.nl
Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR



Wij zijn gespecialiseerd in woningontruiming.



Tevens zijn wij ook gespecialiseerd in verhuizingen van
groot naar klein met eventueel in- en uitpakservice.

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

Knippen
voor maar € 9,95
Bel. 010 - 481 45 09 / 06 24 73 03 20



De woning wordt in staat van oplevering gebracht naar
de eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.



Wij werken door het gehele land.

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

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

Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212
Voor info: 010-414 86 43 of 06-1812
email: info@huis-ontruiming.nl

4248

Bij Euro Hair Kapsalon bent u het goedkoopste uit,
met dezelfde kwaliteiten, hygiëne en behandelingen.
Dus waarom nu nog twijfelen?
Euro Hair Kapsalon is
gespecialiseerd in het 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
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Wolter de Waard
huisarts

Zestig jaar autobedrijf De Bruin
Autobedrijf De Bruin begon ooit, in 1947,
aan de Kouwehoek in Zevenhuizen. Daar
woonde Kees de Bruin en had hij zijn uitvalsbasis voor zijn melkwijk in RotterdamNoord. Tijdens het melk venten kocht hij
onderweg zo nu en dan een auto die, zo net
na de oorlog, overal onder hooibergen en
uit schuren vandaan kwamen.

De eerste auto die Kees verkocht
kostte destijds 2000 gulden. Dat
verkopen was nog niet eens zo
eenvoudig, want de auto’s waren in
die dagen nog op de bon en hij heeft
heel wat moeten soebatten om een
aankoopvergunning los te krijgen.
Het nieuwe autobedrijfje begon als
een echt familiebedrijf. Als Kees
onderweg was om auto’s te zoeken,
zorgde zijn vrouw ervoor dat de
auto’s er netjes gewassen en gepoetst
bij stonden. De klanten kwamen ook
in de begindagen al van ver en het
gebeurde wel dat een klant ‘s nachts
bleef slapen op de divan. Wat dat
betreft zijn de tijden wel veranderd.
“Je maakte lange dagen, tot s’avonds
heel laat, want sluitingstijden waren
er niet.”
In 1949 begon hij met de verkoop van
Amerikaanse wagens. Dat was goede
handel in de tijd.
Toen de Kongo zelfstandig werd,

Delft 1919
- Kees de Bruin met zijn melkauto -

braken betere tijden aan. Veel Belgen,
die terugkeerden naar hun land, namen hun dure auto’s mee naar huis en
verkochten ze daar. Kees importeerde
ze uit België in Nederland en deed er
hier goede zaken mee.
Ook begon de opmars van de Mer-

- De auto’s stonden er netjes bij -

cedes, die zich in een snel groeiende
populariteit mocht verheugen doordat
de kwaliteit stukken beter was dan
van de Amerikaanse auto’s en ze
ook nog eens veel minder brandstof
gebruikten.
Al gauw werd het terrein aan de Kouwehoek te klein, waarop autobedrijf

De Bruin verhuisde naar de Parallelweg in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Daar werd een voormalige tuinderskas van 1400 m2 omgebouwd tot een
nieuwe showroom, waarin de zonen
van Kees de Bruin de handel van hun
vader voortzetten.
In eerste instantie nam Kees junior de
zaken over en van lieverlee kwamen
ook de zoons Peter en Hugo in de
zaak.
In 1977 werden ze onteigend door
de gemeente Nieuwerkerk en werd
een begin gemaakt met de bouw van
een nieuw pand aan de 1e Tochtweg
nummer 2. Daar betrok het bedrijf
een terrein van 5000 m2 met een
showroom en werkplaats, waar u ook
vandaag de dag nog terecht kunt voor
de vertrouwde service van vroeger
bij het autobedrijf dat al 60 jaar
bestaat en nu gerund wordt door de
drie broers.

Uit het rijke Rotterdamse sportleven
Het rijke Rotterdamse sportleven kent vele bekende en onbekende foto’s. Cees Zevenbergen plukt elke veertien dagen zo’n foto uit zijn omvangrijke archief, waar u zich de
tanden op kunt stukbijten. Twee weken later onthult hij het raadsel en kunt u zien of
u het bij het goede eind had.
Oplossing foto 26 juni
Dit spelmoment is uit de voetbalwedstrijd RFC-Ajax
(1-2) in september 1946. De Rotterdamsche Football
Club was toen trotse eerste-klasser en op eigen veld
aan de Essenburgsingel werd aangetreden tegen de
beste clubs van Nederland. RFC werd opgericht in
1904 en behoorde lange tijd tot de toonaangevende
clubs van Rotterdam. Spelers als Daaf Drok, Leen van
Walsum en Lou Benningshof waren daar onder meer
voor verantwoordelijk. In 1997 hield RFC wegens groot ledenverlies op te bestaan. In 1946 genoot RFC nog volop
belangstelling van het publiek. Op de foto omzomen duizenden toeschouwers het veld. Op de achtergrond duidelijk
zichtbaar de huizen en de school aan de Essenburgsingel. Op het veld zien we RFC-spelers als Dik Apon (midden)
en Gerrit Hey (rechts). De meest rechtse Ajacied is international Guus Dräger. Mogelijk hebben toch veel mensen
de tweede Ajax-speler van links herkend. Hij heeft het in de voetballerij ver ‘geschopt’. Het is Rinus Michels, die
van 1946 tot 1958 voor Ajax speelde. Daarna begon hij aan zijn succesvolle trainersloopbaan.
Nieuwe foto
De Nederlandse successen op de
Olympische Spelen van Londen in 1948
maakten dat de aandacht voor atletiek
toenam. Hier een foto van wedstrijden in
Rotterdam gemaakt in 1949. De plaats
van handeling is gemakkelijk te zien
maar wie is toch die dame die zo hoog
springt?

De pil steekt van wal

Ze was pas 22 jaar en lag op sterven. Eten deed ze nauwelijks en ze was 20 kilo afgevallen in de laatste zes maanden.
De pijn op de borst werd nog eens verhevigd door de regelmatige hoestbuien die niet zo vaak gepaard gingen met het
opgeven van slijm, maar steeds vaker met bloed.

Ze was benauwd en had koorts. De
dokter had gezegd dat ze tuberculose
had en dat ze rust en frisse lucht
nodig had. Ze was de oudste uit een
gezin met 13 kinderen waar een veertiende reeds op komst was. Thuis kon
ze daarom niet blijven. Gelukkig kon
ze bij haar verloofde terecht, die uit
een kleiner gezin kwam en met zijn
ouders in een gegoede buurt woonde.
Na een ziekbed van maanden was ze
in haar bloed gestikt. Vroeger ging je
dood aan tbc. Sinds vijftig jaar zijn er
echter medicijnen die de ziekte kunnen bestrijden. Besmetting ontstaat
gewoonlijk door het inhaleren van
druppeltjes die door patiënten met
long tbc worden geproduceerd tijdens
het hoesten, niezen of tijdens het
spreken. De kans om besmet te raken
is groot in kleine slecht geventileerde
ruimtes met veel mensen
Er is een sterke relatie tussen tbc en
armoede. Momenteel is een derde
van de wereldbevolking besmet
met de tuberkelbaccil. Besmetting
betekent niet dat je ziek wordt, want
het afweersysteem kan de bacterie
afschermen van de rest van het
lichaam. Daarom zijn er slechts 10
miljoen mensen met open tbc op de
wereld en overlijden er elk jaar drie
miljoen ten gevolge van tbc.
95 % Van de gevallen komen uit de
derde wereldlanden en vooral de
groep van 15 tot 50 jaar moet het
hier ontgelden (75%). De reden dat
tuberculose in Nederland nauwelijks
meer voorkwam, komt niet doordat
er medicijnen voorhanden waren,

maar is volledig te danken aan de
betere leefomstandigheden. Besmetting kan worden aangetoond met de
Mantouxtest. Hierbij wordt tuberculine in de huid gespoten en is de
test positief als er binnen 72 uur een
zwelling op die plek ontstaat van 10
mm of meer. Bij hiv-geïnfecteerden
nemen we 5 mm als positief. Daarna
vindt er verder onderzoek en zo
nodig behandeling plaats.
In gemeenschappen waar veel hiv
voorkomt, zien we dat soms 80 %
van de patiënten ook tbc heeft. Dit
komt doordat bij hiv de afweer is
aangetast en een eventuele oude
besmetting met tbc niet meer wordt
onderdrukt. Een familielid van mij
deed tijdens zijn studie geneeskunde
een stage infectieziekten in Thailand.
Hij verbaasde zich erover dat tbc en
hiv-patienten gewoon door elkaar
lagen. Het bleken patiënten met
zowel aids als tbc te zijn. Voordat de
melk werd gepasteuriseerd waren er
ook koeien die als besmettingsbron
fungeerden. Door het drinken van
besmette melk ontstaat met name
tbc van de dunne darm en de lever.
In feite kan tbc in het hele lichaam
ontstaan. Ik heb een oudere patiënt
die ooit werd geopereerd aan een
vermeende wervelkanaalstenose.
Hij bleek echter de ziekte van Pott
te hebben: een vorm van tbc in de
botten van de wervelkolom. Hierbij
ontstaan soms dezelfde symptomen
als bij compressie van het wervelkanaal door een benige vernauwing.
Behandeling van tbc duurt lang.

Eerste ‘groene score’
voor Laurens Dijkveld
Op 28 juni maakte mevrouw Zijp van de Stichting Cliënt &
Kwaliteit bekend dat Laurens Dijkveld dit jaar het eerste
woon-, zorg- en dienstencentrum is in Rotterdam dat een
groene score binnen het Achmea Bronzen Keurmerk heeft
gehaald.

Het Bronzen Keurmerk is een
mooie onderscheiding voor iedere
zorginstelling. Het is nog beter als
de behaalde score zo ver boven
het landelijk gemiddelde ligt dat
je het predikaat ‘Groen’ krijgt. De
score Groen houdt in dat je goed
tot zeer goed scoort op het onderdeel cliëntenraadpleging van het
Bronzen Keurmerk. “Om te horen
dat we het eerste en voorlopig enige
centrum in Rotterdam zijn dat dit
jaar deze score haalt, is natuurlijk
geweldig. Het is een signaal dat er

nog altijd toekomst is voor dit type
zorginstellingen. Dit is een positieve
ontwikkeling voor huizen als Dijkveld”, aldus locatiemanager Johan
Severijnen.“We hebben al heel wat
onderzoeken gedaan, maar Laurens
Dijkveld is een schoolvoorbeeld
van hoe het in de praktijk moet en
dat ook in het westen van ons land
hoge scores in de cliënttevredenheid
haalbaar zijn”, vertelt mevrouw Van
Schaijik, die het onderzoek door Client & Kwaliteit coördineerde: “Een
prestatie om trots op te zijn.”
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Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
●
●
●

Reparaties klaar terwijl u wacht
B+O gebit eendags behandeling
Ook voor het klikgebit/implantaten

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

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

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

Kom gezellig naar Ouddorp en rijd mee
met de nostalgische stoomtram van de RTM
Maak een uitstapje met de stoomtram, waar veel Oud-Rotterdammers
vroeger gebruik van maakten als men
naar het strand van Oostvoorne ging.

Zonnig

e Voorjaarsaanbiedingen
bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten
laminaat

GRATIS GELEGD
Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

Wij hebben
nu ook een
nieuwe collectie
behang!
Industrieweg 19
Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890
fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

v.a.
€ 44,95 m2
inclusief ondervloer en leggen!

Tapijt Ambiant
Bellissimo van € 135,-

voor € 119,00
In 18 verschillende kleuren
en trapgeschikt,
400 cm breed

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Showroom open:
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Rijdagen juli & augustus:
Stoomtram:
4, 11, 18 en 25 juli.
1, 15, 22, en 29 aug.
Dieseltram:
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 en 28 juli.
2, 4, 11, 16, 18, 23, 25 en 30 aug.
Evenement:
8 en 9 augustus

Museum ‘Stichting v/h
Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij’
G.C. Schellingerweg 2, OUDDORP (Z.H.)
Tel. 0187-689911, b.g.g. 06-13473183, e-mail: info@rtm-ouddorp.nl

Een abonnement
op De OudRotterdammer!

HET OPTIEK ARSENAAL

w

Nieu

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

● U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90
p/jaar

Nergens
voordeliger

Multifocus glazen

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

HET OPTIEK ARSENAAL Zuidplein
Zuidplein Hoog 457 winkelnr. 13
Tel.: 010 – 480 67 09

Tel. Oogarts: 010 – 481 41 11
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Hongertocht herleeft
Net als in de hongerwinter 1944/1945 gaan vrijdag 10 augustus tientallen mensen de route
tussen Epe en Hattem lopen. Zij zijn afkomstig uit Rotterdam en voltooien die dag met de laatste etappe vanaf Epe en de aankomst in Hattem een tocht van 150 kilometer.

Fietsvierdaagse
voor 55-plussers
Voor het eerst wordt er in Prins Alexander een etsvierdaagse georganiseerd
voor 55-plussers. Deze vindt plaats
op vier donderdagen in september;
6, 13, 20 en 27 september. De routes
zijn rond de 20 km en gaan o.a. langs:
Kralingse Plas, Bergse Plas, Zevenhuizerplas, Kralingsebos, Schollebos,
Hitland, de Rotte, Hollandse IJssel en
het vliegveld. We vertrekken om 10.00
uur, elke donderdag vanaf een andere
locatie. Bij inschrijving krijgt u een
overzicht mee van de vertreklocaties.
Twee dagen krijgt u als afsluiting
een lunch. Kosten: € 2,- per dag of €
7,- voor vier dagen. U kunt zich vanaf
heden inschrijven bij alle buurthuizen
van Stichting Buurtwerk Alexander:
Ommoord: Buurthuis de Molshoop,
Sigrid Undsetweg 300, tel: 42112722
Oosterank: Wijkcentrum Oriënt,
Kobehof 5, tel: 4553799
Lage Land: Buurthuis Alexanderpolder,
Remmet van Milplaats 15, tel: 4205055
Prinsenland: Activiteitencentrum
Zjaak, Maria Wesselingstraat 8, tel:
2668777
Kralingse Veer: Wijkgebouw Rendierhof, Rendierstraat 3, tel: 4507025
Zevenkamp: LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141, tel: 4563993
U kunt zich ook inschrijven bij:
Woonzorgcentrum de Schutse, Cordell
Hullplaats 22 in Ommoord en
De Vijf Havens, Zevenkampse Ring,
Zevenkamp.
Voor meer informatie kunt u bellen met
Buurthuis Alexanderpolder, tel: 010
4205055.

Theater uitgaansgroep voor
50-plussers
Wilt u af en toe naar het theater, maar
wilt u niet alleen? Dan is de theater
uitgaansgroep iets voor u. De uitgaansgroep gaat ’s avonds met elkaar
naar het theater. Per half jaar bieden
we een programma van ongeveer vijf
voorstellingen aan die de leden van
de groep zelf uitzoeken. Het gaat om
cabaret, muziek, show, toneel, enz.. U
bent niet verplicht alle voorstellingen
mee te gaan, u kiest uit wat u zelf leuk
vindt. U betaalt alleen de kosten van
de door u bestelde kaarten. Er wordt
gezamenlijk gereisd met het openbaar
vervoer naar en van de voorstelling
vanaf metrostation Alexander.
Interesse? Neem dan contact op (maandag, dinsdag of donderdag) met
Ieke Wichers van buurthuis Alexanderpolder, Remmet van Milplaats 15, Lage
Land, tel: 420 50 55.

Ton van Vugt (73), woonachtig in
Washington DC, is de initiatiefnemer.
Wat oorspronkelijk een familieaangelegenheid was, heeft nu internationaal
publiciteit. Naar verwachting starten
zaterdag 4 augustus in Rotterdam zo’n
dertig mensen uit Canada, Amerika en
Nederland met de herhaling van deze
hongertocht. Ton liep de tocht in de
hongerwinter als 11-jarige jongen samen met zijn zus Annie (toen vijf jaar)
en zijn moeder. Op www.hongertocht.
org vertelt hij zijn indrukwekkende
verhaal over deze tocht en daar is ook
alle informatie te vinden. Zijn insteek
is tweeledig: het is een eerbetoon aan
de moeders die toen de zorg voor het
gezin vrijwel alleen op zich hadden,
doordat de mannen ondergedoken
zaten of te werk waren gesteld in
Duitsland. Daarnaast wil hij de
‘Samaritanen’ langs de route bedanken
die de etenhalers onderdak en voedsel
verschaften. Hattem en vervolgens
Zwolle waren een belangrijk doel voor
de etenhalers. Naar schatting passeer-

den in die hongerwinter zo’n 200.000
etenhalers de IJsselbrug.
Bijzondere happening
Een comité, onder aanvoering van Arie
van Driesten uit Hattem en Jan Nitrauw uit Wapenveld, steekt een handje
toe om van de laatste etappe op vrijdag
10 augustus een bijzondere happening
te maken.
De lopers komen donderdag 9 augustus rond 16.00 uur aan in Epe. De
laatste etappe op vrijdag 10 augustus
wordt begonnen met een gezamenlijk
ontbijt vanaf 8.30 uur op het Grutterplein, aangeboden door C1000.
Daar verzamelen zich ook de militaire
voertuigen uit de oorlogsjaren die
de laatste etappe meerijden. De stoet
vertrekt om 9.30 uur in Epe onder
begeleiding van Wilhelminavereniging
Epe. Op de gemeentegrens met Heerde
worden ze toevertrouwd aan de zorgen
van de Oranjevereniging in Heerde.
Omstreeks 11.30 uur worden de lopers
ontvangen op het Heerder gemeente-

huis. Na deze stop gaat het richting
Wapenveld, waar Oranjevereniging
Maxima de begeleiding op zich neemt.
Hier staan paarden en wagens van
menvereniging Wapenvelds Gerij klaar
om de lopers, net als in de oorlogsjaren, een lift te geven. Die lift eindigt
bij molen de Vlijt waar het molencomité de deelnemers zal trakteren op
pannenkoeken met stroop.

- Het was koud en ver -

de etenhalers uit die tijd die de afstand
niet meer kunnen lopen, maar toch
de festiviteiten willen meemaken. De
herhaling van de hongertocht wordt
zondag 12 augustus afgesloten met
een wandeling vanuit Hattem over
de oude IJsselbrug naar het Engelse
werk. De brug heeft veel etenhalers
traumatische ervaringen bezorgd
door de aanwezigheid van een Duitse
wachtpost die mensen terugstuurde en
etenswaren in beslag nam. In het Engelse werk wordt vanaf 14.30 uur een
bijeenkomst gehouden als afsluiting
van de herhaling van de hongertocht.
Voor nadere informatie:
Riet Soeters, 010 404 6277 of
info@hongertocht.org

Festiviteiten
Dan wordt koers gezet naar Hattem, het doel van de tocht. Vanaf de
gemeentegrens met Hattem begint
om circa 16.00 uur een delé naar het
stadhuis in de binnenstad. De lopers
krijgen daar ‘s avonds een maaltijd
aangeboden in De Bongerd, waarna ‘s
avonds een instuif volgt waar iedereen
welkom is.
Zaterdag 11 augustus staan er activiteiten in de binnenstad gepland, zoals een
presentatie van oude legervoertuigen.
De organisatie is nog doende vanuit
Rotterdam een bus te laten rijden voor

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

- De reusachtige Belgische brouwerspaarden trokken trouw hun last door de stad (bron: weekblad Groot Rotterdam) -

De paarden van Heineken
Als kind was ik al nauw betrokken bij de geschiedenis van
Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij, gevestigd binnen
de vierhoek Crooswijksesingel, Spiegelnisserstraat, Isaäc
Hubertstraat en Linker Rottekade. Mijn geboortejaar, 1933,
bleek bijzonder, doordat in dat jaar de Statendam de eerste
zending bier naar Amerika verscheepte na de opheffing van
de drooglegging in de VS.

Het was een feest om mijn vader,
die vanaf zijn zeventiende bij de
brouwerij werkte, op zaterdagmiddag van ‘de zaak’ te halen. Ik mocht
dan de brouwerspaarden in hun stal
bewonderen. Deze prachtige (Belse)
paarden hadden allen de naam van
een historisch bekende guur. Riep je
hen bij de voornaam, dan spitsten zij
de oren.

Later, toen ik op de HBS zat, heb
ik enkele jaren in de grote vakantie
gewerkt op de afdelingen bottelarij en
emballage, waarmee ik het geld verdiende voor de aanschaf van boeken,
kleding en schoenen.
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen
de vrachtauto’s. Deze moesten,
komend van de Jonker Fransstraat,

via de Crooswijksekade en de Crooswijksesingel, het Heinekenterrein oprijden. Dit zorgde voor veel ergernis
en extra kosten. De Heinekendirectie
heeft de gemeente wel eens voorgesteld op eigen kosten een dam met
duiker aan te leggen op het snijpunt
Jonker Fransstraat, Crooswijksekade
en Crooswijksesingel, maar de gemeente wees dit af. Daarop verhuisde
Heineken omstreeks 1975 naar Zoeterwoude, wat veel Rotterdammers
als een verlies beschouwden.
Gepensioneerde werknemers zullen
bevestigen dat Heineken nog altijd
goed voor hen zorgt. De in 1937
opgerichte ‘Stichting Heinekens Personeelsfonds’ geeft het oorspronke-

lijke voornemen ook nu nog blijvend
gestalte.
Mijn vader, inmiddels baas van de
afdeling Expeditie, had als goede
gewoonte op zaterdagmorgen, na de
planning en het laden van de auto’s,
zijn medewerkers op een kop kofe te
trakteren. Tijdens zo’n bijeenkomst is
hij, temidden van het personeel, aan
een hartaanval overleden.
R. Lussenburg
Percevalweg 22
3077 NK Rotterdam
010-4794486
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Schuilee, knikkeren
en diefie met verlos
Achterover leunend, je leven overziend, ben je soms ineens 75 jaar
terug in de tijd: de tijd van je jeugd, vóór de oorlog! Ondanks het toen
al drukker wordende verkeer, was de straat het domein van de jeugd,
zeker in de woonwijken.

De stoep was om te tollen, hoepelen en
knikkeren en op de middenstraat werd
gevoetbald. Bij school, waar grote groepen
kinderen samenkwamen werd ‘schipper mag
ik overvaren’ gespeeld. Daar was de hele
straat voor nodig. De hele wijk werd gebruikt
bij ‘schuilee’ (een, twee, drie,… tien, wie niet
weg is, is gezien, ik kòòòm). En bij ‘diee met
verlos’ stonden de gevangen ‘dieven’ in een
lange sliert dwars over de weg. Als oom agent
op zijn rijwiel de straat in kwam, was het oppassen geblazen.
Om een spel te beginnen, moest soms eerst
worden ‘gepoot’ of ‘afgeteld’ (iene miene
mutte, tien pond grutte enz).
Meisjes hadden hun eigen spelen, zoals bikkelen, diabolo, touwtje springen en slingeren
(met een lang touw). Bij jongens ging het er
wat ruwer aan toe, bijvoorbeeld bij het ´bokkie springen´ of ´bok-sta-vast´. ´Kop in je zak´
werd er dan geroepen en een hele rij jongens
stond dan kop aan staart en de voorste hield
zich vast tegen de muur. Je probeerde dan met
een enorme sprong zover mogelijk op die brug
van ruggen neer te komen.
Knikkeren
Knikkeren deed je op de stoep of langs de
blauwe stoeprand. Alle kinderen hadden een
knikkerzak. De inhoud kon (in volgorde van
waarde) bestaan uit stalen, glazen en/of bruinen blauwporseleinen knikkers. Er waren ook
´pottenbakkers´ van aardewerk, maar die telden voor grote jongens niet mee. Dat was voor
kleine kinderen. Hele en halve centen (hales)
zaten ook in de knikkerzak, want er werd veel
om geld gespeeld. Met een cent kon je terecht
bij de snoepwinkel. Je kon er nieuwe knikkers
voor kopen bij je vriendje of Ave Maria in
haar onderbroek laten dansen. Ave Maria was
een straatguur, een zwerfster die geestelijk in
de war was.

- De Paradijslaan vanaf de kruising met de Rusthoaan in de richting Boezemlaan. De middenstand was er decennia
geleden rijk vertegenwoordigd. Foto verzameling Henk van der Schoor -

Lawine van reacties
over Paradijslaan
- Knikkeren langs de stoeprand -

Kleine kinderen piekten in een putje. Flinke
jongens deden aan ´hokkie knarren´. Dat
hokkie was een met krijt getekend vierkantje,
circa 30 centimeter vanaf de muur. Daarin
werd ieders inzet (je ´zaadje´) gedeponeerd.
Geld, rechtop gezet met wat klei, kon ook
de inzet zijn. Vanaf de stoeprand werd met
een stalen knikker gegooid, een ´rollade´ was
verboden. Het beste resultaat was een ´ster´
(een treffer midden in de roos), waarbij alle
knikkers alle kanten uitstoven. Ook terugkaatsen via de muur en dan door de pot terugrollen, was lonend. Kwam de kogel niet terug
en bleef hij op de stoep liggen, dan ging je
piekend verder.
Schoffelen deed je echt niet, als je enig zelfrespect had. Dat hoorde bij die kleine kinderen
van de bewaarschool. Het grootste gevaar bij
dit spel, was uitgeschakeld te worden door een
kogel van een tegenstander. Als jouw kogel
geraakt werd, was je ´dood´ en uitgespeeld.
De anderen gingen door en jij mocht verder
toekijken en was je ´zaadje´ kwijt.
Jaap Elenbaas
Una Corda 32, 2925 BX Krimpen a.d. IJssel
0180715842

Het artikel ‘Wandeling door Paradijslaan niet helemaal compleet’ in de vorige
De Oud-Rotterdammer heeft een lawine van reacties losgemaakt. Veel gegevens overlappen elkaar, dus is er een selectie van gemaakt. Natuurlijk onder
dank aan iedereen die reageerde. De gegevens zijn hier en daar aangevuld
met voorletters en huisnummer. Dat kon door raadplegen van een oude telefoongids. Voorts zijn er nogal wat wisselingen onder de middenstand geweest,
dus het kan voorkomen dat op één adres meerdere namen voorkomen.

Kees Koevoets (kees.koevoets@xs4all.nl) mailt:
“Ik heb van 1939 tot en met 1961 aan de Paradijslaan 112 gewoond. Vanaf de Linker Rottekade was links wasserij De Rijzende Zon met
daarnaast op 139a rijwielhandel F.A. Derksen.
Wat verderop herenkapper Wil Kalker en vervolgens de groentehandel van Teun Houweling.
Daar voorbij was de schoenmakerij van W.J.
Copier met er naast de houtgroothandel van Van
Groningen. Vervolgens kruidenier W.J. Zorge,
de sigarenwinkel van W.J. (Wim) de Ronde op
105 en Verbeek’s manufacturenhandel De Zon.
Daarnaast de boekhandel annex uitleen van
broer en zus Muller en vervolgens brood- en
banketbakkerij van C. Verboom op 97. Er was
een keldertje voor rotanartikelen met ernaast op
93 slager Moonen, toen Stortenbeeker en daarna
De Kroes. Op de hoek was een reparatiewerkplaats voor nylonkousen van Van Roon. Op 77
bevond zich de broodbakkerij van Van der Meer
& Schoep, sigarenmagazijn Koster en op de
hoek een keldertje met huishoudelijke artikelen. Daarnaast twee keldertjes voor het stallen
van etsen van Van Leeuwen en Duijnkerken.
Daarna kwam drogist Louwe met als buurman
de bekende ijsboer Janus. Op de hoek van de 2de
Van Zoelenstraat een levensmiddelenzaak en de
slijterij van Cor Veldhoen. Op hetzelfde rijtje zat
de etsenstalling van Van Hoffele, waar men ook
etsen kon huren. Na het oversteken trof je een
levensmiddelenzaak aan en slagerij Van Wisse.
Op de andere hoek van de Couwaelstraat was
een liaal van Co-op Vooruitgang, met ernaast
een papierwarenopslag. Vervolgens dameskapsalon Lies Vos, een huisartsenpraktijk van De
Vries-Robles (die later werd opgevolgd door Van
Monnickendam) met daarnaast een boekwinkel
en een manufacturenzaak. De keldertjes werden
bevolkt door glaszetter J. Markestein op 58,
groentehal De Prijsbreker en de meubelwinkeltjes van de Rijksgediplomeerd auto-, meubel- en
scheepsstoffeerder H. van de Vorst. Op de hoek
van de Paradijslaan en Rusthoaan een liaal
van Jamin en het café van Chris Warbout.
Lopend richting Exercitiestraat kreeg men op het
plein een handel in dierenbenodigdheden en de
opslag van de manufacturenhandel van Verbeek.
Daarnaast was de bekende biljartzaak van F.A.

Ophoff en de groentehandel van Hardon. Op 110
woonde Han Hutteman, de bekende scharenslijper. Op 112 woonde ik, naast de etsenstalling van J.H.A.D. Ziekman, later werd dat de
werkplaats van aannemer S.Koole. Op de hoek
Schuttersstraat de sigarenwinkel van G.T. van
den Berg en aan de overkant melkwinkel De
Sierkan van Sauer. Lopend naar de Rakstraat zat
op de ene hoek een levensmiddelenzaak en op
de andere Vogeleer, een radio- en aanverwante
zaak. Op het laatste stuk waren nog een drogist
en een melkboer gevestigd en op de hoek met de
Linker Rottekade café Het Paradijs, waar je tot
op heden een biertje kunt kopen.”
M. Th . van der Lee (mt.vd.lee@kpnplanet.nl)
mailt: “Het artikel heb ik met heel veel belangstelling gelezen. Hoewel zich in mijn herinnering ook leemtes bevinden, wil ik proberen een
en ander te completeren. Van de wereldberoemde ijszaak Janus heb ik nooit een achternaam
gehoord, dus die kan ik niet noemen. Op de
hoek van de 2e van Zoelenstraat was kruidenier
Oerlemans gevestigd. De overliggende hoek was
gevuld met de winkel in jne vleeswaren van
Alewijn.”
Kees Dessens (cdessen@hetnet.nl) maakt
deelgenoot: “Mijn opa heeft bij de brood- en
banketbakkerij Van de Meer & Schoep gewerkt
op de hoek Paradijslaan. Helaas is hij overleden
in 1954. Ik heb hem niet gekend, hij woonde in
de Wandeloordstraat. Ik ben daar geboren en heb
er één jaar gewoond. In 1960 zijn we verhuisd
naar de Abraham Kuyperlaan 80a in Blijdorp,
boven een slagerij. De ouders van mijn vrouw
hadden een winkel op de Paradijslaan, die van
Vogeleer.
De opa van mijn vrouw had in de Rakstraat een
etsenstalling en repareerde naast etsen ook
brommers. Later namen zij hun intrek in de
winkel op de hoek Paradijslaan-Rakstraat en verkochten daar onder meer huishoudelijke apparatuur. Op belangrijke momenten van een tv-uitzending was het een drukte van belang, doordat
nog maar weinig mensen televisie hadden. Door
de concurrentie van grootwinkelbedrijven is hun
winkel te niet gegaan. Jammer, hóór.’
Rein Wolters
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Elke veertien dagen staat de achterpagina van De Oud-Rotterdammer boordevol berichten over de dienstverlening van Humanitas, over
het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. En zo
af en toe hebben we zó veel te melden dat we ook het hart
van dit blad nodig hebben. We kunnen dan wat dieper op
sommige zaken ingaan. Als u dat wilt kunt u de pagina’s uit
dit blad halen om alles later nog eens op uw gemak door te
lezen. Vandaar: ‘bewaarexemplaar’. Op deze extra pagina’s
blikken we o.a. terug in de historie van Humanitas en geven
we u meer informatie over het ‘Huis aan de Bosporus’ en de
Humanitasfilosofie.

Het Gerrit Spronkershuis dat in 1966 zijn deuren opende.
Een jaar daarna al, in 1967 dus,
Humanitas werd opgericht in werd het Gerrit Spronkershuis
1959 en begon in 1962 met in Honderd en Tien Morgen gehet Jan Meertenshuis in Rot- opend door het oud-gemeenteterdam-Lombardijen. We raadslid Hannie Dekhuijzen-Zeeschreven daar al over in ‘De huisen. Het Gerrit Spronkershuis
Oud-Rotterdammer’ van 12 werd vernoemd naar de voorzitter van Bouwvereniging ‘Onze
Woning’, waarvan Humanitas
het
gebouw
huurde.
Het Gerrit Spronkershuis was een
wat we nu noemen ‘klassiek’ bejaardenhuis met
alle kenmerken
Het Gerrit Spronkershuis, net na de opening in 1967
van dien. Het teldecember vorig jaar. Afgelo- de 94 verzorgingsplaatsen in vijf
pen april behandelden we de woonlagen. In het ‘tehuis’ was
tweede vestiging van Humani- ook een ziekenafdeling en een
tas, het Johan Brautigamhuis, grote ‘recreatiezaal’.

Van Gerrit Spronkershuis enorme belangstelling van de
naar Gerrit Spronkersflat pers. Elke nieuwsrubriek van
Begin jaren ‘90 wordt duidelijk dat het gebouw niet meer
voldoet aan de eisen van de
tijd en 26 jaar na de opening
wordt het in 1993 afgebroken om plaats te maken voor
een nieuw gebouw, de ‘Gerrit
Spronkersflat’. Het telt nu 103
ruime ‘levensloopbestendige’
woningen. Humanitas had
hiermee een wereldwijde primeur. Van heinde en verre was
er belangstelling voor deze
eerste ‘levensloopbestendige
woningen’ ter wereld! Er was
De Gerrit Spronkersflat anno 2007

radio en TV besteedde er uitgebreid aandacht aan en elke krant
plaatste er lange artikelen over.
In de nieuwe opzet is de flat verbonden met het verpleeghuis
‘Humanitaskliniek’ en het hoofdkantoor. Het tussengebied is
voorzien van een ruim atrium als
overdekte ontmoetingsplaats.
Dit ‘overdekte dorpsplein’ zou
later een belangrijk onderdeel
worden van de Humanitasfilosofie. De Gerrit Spronkersflat en
de Humanitaskliniek vormen nu
samen het complex ‘HumanitasAkropolis’.
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‘Huis aan de Bosporus’ voor Turkse ouderen

Zinvolle dagbesteding helpt
maatschappelijk actief blijven
Onder grote belangstelling opende prof.dr. Hans Becker eind
mei bij Humanitas-Bergweg in Rotterdam-Noord ‘Huis aan de
Bosporus’. Het gaat hier om een ontmoetingsruimte, tevens
dagopvang (dagverzorging) voor Turkse ouderen, mannen en
vrouwen, die nog zelfstandig wonen, maar eenzaam zijn en
moeite hebben de dagen te vullen, een lichamelijke beperking
hebben of waar de partner of andere mantelzorger ontlast wil/
moet worden van de dagelijkse zorg. In de Oud-Rotterdammer
van 12 juni jl. schreven we er al over en we beloofden u deze
keer meer informatie over deze voorziening te geven.

schakeld.
Bij cliënten met psychogeriatrische problematiek wordt
specifieke geheugentraining
of training van de dagelijkse
functies geboden. Het gezamenlijk koken en gebruiken
van de maaltijd speelt hierbij
een belangrijke rol.
Ervaring
Humanitas heeft al sinds 2005
ervaring met een vergelijkbare voorziening – eveneens
in Humanitas-Bergweg – voor
Marokkaanse ouderen ‘Dar El
Rahaa’ en Hindoestaanse ouderen ‘Dasta’. Niet alleen de
culturele achtergrond, maar
ook de Turkse levenswijze, ongeacht de religie, spelen een
belangrijke rol bij de werkwijze
waarop de begeleiding en activering wordt geboden. Uit recent onderzoek is gebleken dat
de financiën van (niet alleen
de Turkse) ouderen nogal eens
beneden de armoedegrens liggen, waardoor de mogelijkheden thuis beperkt zijn. Ook de
rol van de mantelzorger is in de
Turkse familie een andere.
Naast deze begeleiding wordt
er ook preventieve ondersteuning geboden door het geven
van voorlichting en praktische
hulp.

wensen. Er worden zowel individuele als groepsactiviteiten georganiseerd.
Door een zinvolle dagbesteding te bieden, te helpen bij het
maatschappelijk actief blijven
en te ondersteunen bij de kennis over en de toepassing van de
wettelijke mogelijkheden voor
aanpassingen thuis worden de
bezoekers geholpen zelfstandig
te zijn.
De fysieke vaardigheden worden op peil gehouden en naast
het behoud van
de gezondheid
wordt aandacht
besteed aan het
verbeteren van
de sociale zelfredzaamheid. Bij
verandering of Nadere informatie of aanmelachteruitgang ding: mevrouw Willy van der
van de lichame- Westen of de heer Serdar Çiçik,
Directeur Kees Bos van Humanitas-Bergweg tijdens de lijke of geeste- 010 – 443 61 00. Of u kunt op
opening van het Huis aan de Bosposrus. Op de achter- lijke gesteldheid dinsdag en donderdag tussen
grond het prachtige schilderij van de Bosporus
kunnen andere 9.30 en 15.30 uur langskomen
deskundigheden worden inge- in het Huis aan de Bosporus.
Humanitas-Bergweg
Op de begane grond van het Bezoekers van het ‘Huis aan de Bosporus’ lekker aan de thee
complex levensloopbestendige
woningen Humanitas-Bergweg
heeft Humanitas, in samenwerking met de Turkse vereniging
Anadolu Şatosu een ruimte ingericht die de sfeer van Turkije
ademt en in de eerste plaats een
ontmoetingsruimte moet zijn
voor ouderen en hun mantelzorgers. ‘Huis aan de Bosporus’ staat
open voor Turkse ouderen, man
en vrouw, die nog zelfstandig
wonen, maar:
• eenzaam zijn en moeite hebben de dagen te vullen,
• een lichamelijke beperking
hebben,
Openingstijden:
• wat vergeetachtig worden,
dinsdag t/m zondag
• eigenlijk niet meer thuis kunnen zijn, maar wachten op een
van 13.30 - 16.00 uur
geschikte plaats
Gratis entree!
• van wie de partner of andere
mantelzorger ontlast wil/moet
Achillesstraat 290
worden van de dagelijkse zorg.
Uit onderzoek is gebleken dat
ontmoeten in een omgeving die
is geïnspireerd op het verleden
effectiever is dan de ‘gewone’
dagbehandeling. Het positieve
effect van de omgeving op de
cliënt, en in het bijzonder de beginnend dementerende cliënt,
is groot, zoals ook blijkt uit de
ervaringen met het Humanitas
Herinneringsmuseum bij Humanitas-Akropolis.

Zinvolle dagbesteding
Humanitas gaat uit van de individuele behoefte van de bezoeker
en de in de indicatie aangegeven

Bezoek het
Humanitas
Herinneringsmuseum

3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

Waar het verleden toekomst heeft
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Kernactiviteit wordt uitgebreid met wonen en welzijn

Het achterliggende doel is niet alleen
zorg, maar levensgeluk!
Jan Meertensflat

De Oosterwiek

De Wetering

Marthalaan

Humanitas aan Zee

Aveling

Putselaan

Menselijk geluk kent twee kanten: de individuele kant (regie over het eigen leven,
de baas over je lijf, woning en geld) en de groepskant: ergens bijhoren; de voetbalclub, de plattelandsvrouwen, een kerkgenootschap en in ieder geval nog de eigen
familie. Voor de individuele kant bouwt Humanitas levensloopbestendige appartementen die los van de zorg gehuurd of gekocht worden; de groepskant wordt
voorzien via de ‘overdekte dorpspleinen’ en de mogelijkheden tot activiteiten.

De Steenplaat

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64

Humanitas heeft zo haar kernactiviteit verlegd van verzorging en verpleging naar verzorging, verpleging, wonen en welzijn. Met
meer aandacht voor levensomstandigheden, het activeren van mensen, hen voorzien van gespreksstof door bijvoorbeeld
kunstvoorwerpen, knuffeldieren, beautysalons, kapsalons, sauna’s, muziektherapie,
pedicure en supermarkten. Naast de bars,
restaurants en internetcafé’s blijkt het herinneringsmuseum, waar cliënten zelfs met
de eigen familieleden een extra band krijgen en waar de ouderen per definitie de
deskundigen zijn, zeer geluksbevorderend.

maar ook voor partners, vrijwilligers en
medewerkers;
Email: info@humanitas-rt.nl
• de eigen werkzaamheid. Dit is uiterst beWeb: www.humanitas.nu
langrijk en in zorgland eigenlijk vergeten.
Je moet wat te doen hebben om mens te
zijn onder de mensen. Werkzaamheid, al
was het maar koffie zetten, aardappels Met deze kernwaarden spelen we in op
schillen of breien, houdt de fysieke functies primaire behoeften als zich veilig voelen,
overeind, creëert sociaal netwerk, eigen- zekerheid hebben en vooral sociaal ingewaarde en gespreksstof. En je kunt eens bed zijn. Het creëert ook de mogelijkheid
over wat anders praten dan de handicap nog resultaat te zien van je eigen inspanningen, het gevoel nog invloed te hebof ziekte.
• de ja-cultuur. We beginnen direct met ja ben op de eigen vertrouwde omgeving,
zeggen op alle wensen en ideeën. Als di- greep te hebben op het eigen lichamelijk
rect uitvoeren echt
niet gaat, gaan we
de dialoog aan om
wensen helder te
krijgen en alternatieven te vinden.
De zorgsector zit
echter juist vol met
nee zeggen (‘nee,
onze huisregels luiden anders’; ‘nee,
dit mag niet van
de diëtiste’; ‘nee,
vijf katten kan toch Zelfwerkzaamheid; je moet wat te doen
hebben om mens te zijn onder de mensen...
niet voor de hygiVeel belangrijker dan het opstellen van regels en protocollen is het
ene’; ‘nee, u mag comfort en de zo noodzakelijke ontspanscheppen van sfeer, ambiance
niet naar buiten ning.
Menselijk geluk
want dan valt u misschien en wij hebben Uiteraard kan niet iedere zorgcliënt van
De laatste jaren is veel onderzoek gedaan de verantwoordelijkheid’; ‘nee, ik doe de alles zelf doen. Als men verlamd is kan
naar emoties. Hoe cliënten daarmee om- witte jas niet uit, die is voor de herkenbaar- niet verwacht worden dat men zich helegaan blijkt van groot belang. Als het lukt heid’; ‘nee, daar hebben Feestelijk dineren in een echt restaurant, belangrijk voor het welzijn
verdriet of boosheid te verminderen of te we geen geld voor’: ‘nee!
laten verdwijnen, voelt men zich gelukki- nee! nee!’).
ger. Die positieve emoties moeten dan wel • de ‘uitgebreide famigeschapen worden. De omgeving, de zorg lie’-aanpak. We gaan met
en het welzijn hebben daarbij grote in- elkaar om als één grote
vloed. Veel belangrijker dan het opstellen familie met al haar diversivan regels en protocollen is het scheppen teit. De bewust gecreëervan sfeer, ambiance.
de, prikkelende diversiteit
uit zich bij Humanitas o.a.
Culturele sturing via gelukswaarden
in menging van jong en
Humanitas kent vier richtinggevende oud, ziek en niet ziek, rijk
kernwaarden. Deze zijn richtlijn voor alle en arm, allochtoon en
betrokkenen: personeel, cliënten, familie, autochtoon, hetero en
vrijwilligers en relaties:
homo, medewerker en cli• de eigen regie, zeker voor de cliënten, ent/vrijwilliger.

Schiebroekse Parkflat

Het Bourgondische Hof

De Evenaar

Gerard Goosenflat

Müllerpier

maal zelf wast, maar misschien kan men dicaps te confronteren en ze de klachten
wel de depressieve buurvrouw opvrolij- doen vergeten. De mensen leren zo beter
ken of actief zijn bij de telefoonkring.
met hun handicaps te leven en de nadruk
te leggen op wat nog wèl kan. Hier zijn
Niet bezuinigen op welzijn
welzijnselementen voor nodig: de kunst,
In Nederland heeft de zorgsector de nei- de knuffelhond, de poes op de schoot, het
ging, daartoe mede gedwongen door internetcafe, het feestelijke verjaardagsdiner in een echt restaurant, de dierenweide voor
de achterkleinkinderen,
de bar, de kapsalon, de
beautysalon, een atelier
om te schilderen en het
herinneringsmuseum.

Met je handicaps leven en de nadruk te leggen op wat wèl kan.
Daarbij helpen welzijnselementen als een atelier om te schilderen

het financieringssysteem met een over
het algemeen foutief rekenende politiek, te bezuinigen op juist de welzijnselementen. Hierbij moet u niet alleen
denken aan een karige aankleding (ziekenhuissfeer), maar ook aan de hele opzet van gebouwen. Als het over eten gaat
denkt Humanitas daarom niet alleen aan
koolhydraten, vitaminen en mineralen
maar aan lekker eten, en dat ook nog in
een goede ambiance. Hierbij hoort een
echt restaurant, toegankelijk voor iedereen, met een restaurantkeuken en echte
restaurantkoks. Het hebben van dieren
of het leveren van erotische massage en
romantiek past óók al niet in de ziekenhuisaanpak, maar hoort wèl bij de Humanitas-aanpak.
Vaak wordt gedacht: ‘Het gaat toch om
zórg, dus als we moeten bezuinigen moet
dat maar op het welzijn’. Voor het geluk is
dit echter vaak desastreus en het is ook
nog dúúrder! Welzijn als puur alternatief
voor zorg en als noodzakelijke aanvulling van zorg wordt volledig vergeten en
dat terwijl welzijn veel goedkoper is dan
pure zorg. Omdat de handicaps meestal
chronisch zijn, is de enige mogelijkheid om
voor cliënten geluk
te creëren, ze zo min
mogelijk met
hun hanDe ja-cultuur betekent:
direct beginnen met ‘ja’ zeggen
op alle wensen en ideeën

IJsselburgh

herinneringsmuseum te gaan. Wanneer de
organisatie ervoor zorgt ze onder begeleiding zelf boodschappen doen, groenten
schoonmaken, aardappels schillen, koken,
afwassen, de was doen en strijken, etc.
blijkt dit uit oogpunt van menselijk geluk
beter te werken dan wanneer de organisatie alles voor haar demente cliënten doet.
Door het gevoel van dagritme, eigen regie,
eigen werkzaamheid en het leven in familieverband komt men tot een voor een ieder veel beter resultaat. Ook bij dementen
blijken de kernwaarden van Humanitas ‘een
zekere eigen regie’, ‘eigen werkzaamheid’,
‘extended family-aanpak’ en ‘de ja-cultuur’
De eigenwaarde voort- dus goed te werken.
vloeiend uit het helpen in
het museum of restaurant Prof.dr. Hans Becker
of het functioneren als
amateurpsycholoog voor Meer weten?
de depressieve buur- Lees ‘Levenskunst op Leeftijd’!
vrouw vertaalt zich snel Neem uit de eerste
in levensgeluk.
hand kennis van

Bezuinigen maakt duurder en
niet-bezuinigen levert op!
Het gekke is dus dat het zogenaamde efficiënter maken van zorgorganisaties door
het zich concentreren op de zorgelementen, op het eerste gezicht wel bezuinigend lijkt, maar dat niet is! Het is het paard
achter de wagen spannen. Het via welzijn
oproepen tot eigen regie en werkzaamheid, doet handicaps vergeten. Het daaruit
volgende lagere aantal klachten, al was
het maar omdat de kreten om aandacht
verdwijnen, brengt ook in geld veel op. Er
wordt immers veel minder beroep gedaan
op de zorg.
Een leukere omgeving doet ook de professioneel beter en effectiever werken. Meer
welzijn blijkt dus niet ook hier méér geld te
kosten maar mínder.
Familie en vrijwilligers worden actief, niet
omdat ze moeten, maar omdat ze het
leuk vinden om iets te doen (koffie zetten, hond uitlaten, met ma naar de kapper, stofzuigen, boodschappen doen, clientbuurvrouw naar het ziekenhuis of naar
de dierenweide). Dit kan voor de gehele
zorgsector een enorme verlichting betekenen: er hoeft minder gedaan (= bekostigd)
te worden en de ambiance wordt nog leuker ook!
Een en ander geldt ook voor Alzheimercliënten. Zelfs dementen voelen of de
familie plichtsgetrouw de anderhalf uur
uitzit, of dat ze het leuk vinden met demente overgrootmoeder naar dierenweide, beautysalon, restaurant en vooral

De Prinsenwiek

de filosofie van
Humanitas. In dit
rijk geïllustreerde
boek (reeds in 7e
druk) beschrijft
Hans Becker de allesomvattende visie
van Humanitas op de ouderenzorg. Het
boek (winkelprijs € 24,90) is rechtstreeks
bij Humanitas te verkrijgen.
Ook verkrijgbaar:
De ja-cultuur als instrument voor humanisering van de zorg.
Prijs: € 6,95.

De Molenwiek

Nieuwbouw Humanitas aan Zee

Het Bergse Park

De Leeuwenhoek

Humanitas-Akropolis

Bestellen?
010 - 461 53 47.

De Vrienden van
Humanitas
doen voor bewoners en
personeel die dingen, die
anders niet mogelijk zijn
(geen budget of niet in
subsidievoorwaarden).
Het gaat om sfeer- en
motivatiebevorderende
activiteiten. Voor bewoners en
personeel uiterst belangrijk.

Humanitas-Bergweg

Schenkingen, erfenissen of legaten:
Bank: 69.52.10.378 ING Rotterdam
Stichting Vrienden van Humanitas

Nancy Zeelenbergflat

Jan van der Ploeghuis

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen

Aert van Nes
Putselaan

Prinsenwiek

Marthalaan

De Drie Torens

De Wetering

IJsselburgh

De Blaffende Bever

De Zwoele Zalm

De Veranda

De Steenplaat

De Evenaar

Oosterwiek

De Prins Pinguïn

De Dansende Dolﬁjn

De Gulle Gans
Gerard Goosenflat

De Bezige Bij

In de witte kaders: de Humanitas Seniorenrestaurants

Jan Meertensflat

De Gevlekte Giraf

Nancy Zeelenbergflat

De Carnissedreef

Witte de With

De Leeuwenhoek

Jan van der Ploeghuis

Minoshoek

Molenwiek

De Rijmende Reiger

Het Bourgondische Hof

Hannie Dekhuijzen

De SmulpAap

De Zingende Zeeleeuw

Essenburgsingel

De Kale Knuffelkarper

Humanitas-Bergweg

Kleiweg

De Koerende Kleiduif

Gerrit Spronkersflat

De Vrolijke Vinder

Aveling

Herman Visserhuis

Bertus Bliekhuis

Schiebroekse Parkflat

Hoofdkantoor

Het Bergse Park
Humanitas-Akropolis
Het Bergse Park
in aanbouw
Gerrit Spronkersflat
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
tel.: 010 - 461 51 00
Humanitaskliniek
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
tel.: 010-461 51 00
Molenwiek
Bachlaan 10
3055 TA Rotterdam
tel.: 010 - 418 01 33
Schiebroekse Parkflat
Berberisweg 4
3053 PJ Rotterdam
tel.: 010 - 278 02 00
Humanitas-Alexander
De Evenaar
Vaasahof 75
3067 DX Rotterdam
tel.: 010 - 451 14 00
Gerard Goosenflat
Thomas Mannplaats 150
3069 NE Rotterdam
tel.: 010 - 251 14 00
De Oosterwiek
Varnasingel 600
3067 EZ Rotterdam
tel.: 010 - 455 48 77
De Prinsenwiek
Prinsenlaan 101
3067 TV Rotterdam
tel.: 010 - 421 08 36
De Kristal
in aanbouw
Humanitas-Bergweg
Humanitas-Bergweg
Bergwegplantsoen 10
3037 SK Rotterdam
tel.: 010 - 443 61 00
Jan van der Ploeg
Hooglandstraat 67
3036 PD Rotterdam
tel.: 010 - 4667028
Aert van Nes
Sint-Jobskade 10
3024 EN Rotterdam
tel.: 010 - 244 49 90
Witte de With
Sint-Jobskade 10
3024 EN Rotterdam
tel.: 010 - 244 49 90
Humanitas-Centrum
Essenburgsingel
in voorbereiding
De Leeuwenhoek
West-Kruiskade 54
3014 AW Rotterdam
tel.: 010 - 436 14 88

Humanitas-Charlois
Het Bourgondische Hof
Roerdomplaan 22
3084 MN Rotterdam
tel.: 010 - 410 73 99
De Carnissedreef
Carnissedreef 75
3084 NR Rotterdam
tel.: 010 - 493 62 00
Hannie Dekhuijzen
Carnissedreef 280
3084 NN Rotterdam
tel.: 010 - 493 62 00
Nancy Zeelenbergflat
Bevelandsestraat 30
3083 NA Rotterdam
tel.: 010 - 480 50 77
Humanitas-Feijenoord
Putselaan
Putselaan 60
3074 JC Rotterdam
tel.: 010 - 493 62 00
De Steenplaat
Persoonshaven 650
3071 CL Rotterdam
tel.: 010 - 486 57 77
De Veranda
in voorbereiding
Humanitas-Hoogvliet
Aveling
p/a Marthalaan 6
3194 EH Hoogvliet
tel.: 010 - 295 96 34
Marthalaan
Marthalaan 6
3194 EH Hoogvliet
tel.: 010 - 295 96 34
Humanitas-IJsselmonde
Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam
tel.: 010 - 419 04 00
De Wetering
Loevesteinsingel 55
3077 HM Rotterdam
tel.: 010 - 479 42 77
IJsselburgh
Schinnenbaan 130
3077 JJ Rotterdam
tel.: 010 - 483 35 19
Humanitas aan Zee
Bertus Bliekhuis
Hoekse Brink 201
3151 GB Hoek van Holland
tel.: 0174 - 31 56 00
Brinktoren
Hoekse Brink 219
3151 GB Hoek van Holland
tel.: 0174 - 31 56 00
Herman Visserhuis/
Duynstaete
Hoekse Brink 249
3151 GB Hoek van Holland
tel.: 0174 - 31 56 00

Dinsdag 10 juli 2007

De Olijke Oliphant

Duynstaete

Brinktoren

De Mollige Meeuw

Humanitaskliniek

Restaurant Akropolis

De Kristal

Het Niesende Nijlpaard
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Snijbiet,
artisjokken en
aardbeien aan
de Coolsingel
De tuin van het 17de-eeuwse
Schielandshuis is een onverwacht groene oase tussen
de wolkenkrabbers in het
centrum van Rotterdam. Als
onderdeel van een expositie
groeien er onder meer snijbiet, artisjokken, druiven,
stokbonen, sla, tomaten en
aardbeien. De hommels en
vlinders hebben die ook al
ontdekt trouwens, die vliegen af en aan.
Tijdens de grote restauratie van het
Schielandshuis is in 1982 ook de
huidige tuin in een klassieke opzet
aangelegd. De monumentale iep, bijna
anderhalve eeuw geleden geplant
door Koning Willem III, vormt het
pronkstuk.
Van 1 juli tot en met oktober 2007
staat hier de horticulturele show ‘Do
me a garden, please’. De expositie is
geïnspireerd op de nuts-tuincultuur,
het kweken van eigen groenten en
bloemen. Vroeger leefden stadsbewoners van voedsel uit de eigen stad en
omgeving. Tegenwoordig legt voedsel
vaak duizenden kilometers af voordat
het ons bord bereikt. Maar het kan ook
anders. Volgens de FAO, de Voedsel en
Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties, kunnen kleinschalige stadstuinen 700 miljoen mensen voeden. Ook
in Rotterdam willen veel mensen zelf
voedsel verbouwen. Maar door het
verdwijnen van volks- en nutstuinen is
hier nog maar weinig ruimte voor.
‘Do me a garden, please’ laat zien dat
je ook midden in de stad groenten kunt
verbouwen. Bovendien blijken groenten prachtige planten. Een artisjok
is een majestueuze verschijning, een
doorgeschoten prei een architectonisch
wonder. Een moestuin doet het ook
prima als siertuin. En wat is nu lekkerder dan je eigen knisperende sla? Wie
wordt niet vrolijk van heerlijk geurende
aardbeien?
Het Schielandshuis is gevestigd aan de
Korte Hoogstraat 31 in Rotterdam en is
dagelijks (behalve maandag) geopend
van 11.00 tot 17.00 uur.

- Prachtige gewassen in de tuin van het
Schielandshuis tussen strakke torenats.
Foto Historisch Museum Rotterdam -

- Enkele jaren geleden verscheen in beperkte oplage de herinnerings-cd ‘Het geluid van een Rotterdamse etherpiraat’ waarin bijgaande fotocollage
van een van de invallen in de studio in de Rochussenstraat. Foto Zonder Naam BV -

Etherpiraten
Radio Atlantis en Paradise TV
waren mateloos populair
Wie herinnert ze zich niet: de zeepiratenzenders Veronica,
Mi-Amigo en Caroline? Met hun horizontale programmering
sloopten ze zachtjes, maar wel héél zeker de alleenheerschappij van de Hilversumse zuilen. Het succes van de zeezenders, en niet te vergeten de illegale tv-uitzendingen vanaf
het REM-eiland in de Noordzee, was enorm. Het grote publiek
was uitgekeken op de oubollige en eenzijdig opgelegde programma’s van de publieke omroepen.
Er moest een speciale REM-antenne
op het dak om programma’s als Mister
Ed en Zorro te kunnen ontvangen.
Massaal werden ze gekocht, maar
werkelijk lang hebben ze het signaal
niet doorgegeven naar de huiskamer.
Met groot machtsvertoon greep de
regering in en ontmantelde het REMeiland. Dat was al in de jaren zestig
van de vorige eeuw. Rebellie tegen de
gevestigde radio- en tv-orde is er altijd
geweest.
Ook aan land werd gezaagd aan de
poten van de zuilenstoel. In Rotterdam
zonden in de beginjaren zeventig meer
en meer vrije zenders leuke en ongedwongen programma’s uit. En ook
reclames, tot ergernis van directies van
papieren media. Bekende Rotterdamse
zenders waren Havenstad Radio,
Europoort Radio, Jan Boezeroen, Free
Radio Rotterdam, Transatlantic, Radio
Amerika en Radio Atlantis, die op
6 juni 1981 zéér professioneel in de
lucht kwam. De programma’s waren
prima beluisterbaar en mochten zich
al snel verheugen in een grote en fanatieke luisterkring. Dat werd vastgesteld
in een luisteronderzoek.

Illegaal
In die periode kreeg ik van mijn
redactiechef Hans Maas opdracht de
Rotterdamse etherpiraten in beeld te
brengen. Hen opsporen viel niet mee,
want ze werkten in een illegale sfeer.
Via adverteerders kwam ik leeftijdgenoot Robert Rotgans op het spoor.
De handelaar in onroerend goed
en eigenaar van een patatshop was
eigenaar van Radio Atlantis en had
zijn studio in de Rochussenstraat 335.
Als Paul van Delft presenteerde hij
zijn programma’s, die vooral vrouwen
gretig consumeerden. Populair was
ook het verzoekplatenprogramma van
Lara (Ilona Cechova).
Rotgans pakte het professioneel aan.
Grote winkelbedrijven adverteerden bij
hem, maar ook kleintjes die met hun
boodschap vanwege de hoge tarieven
geen kans kregen bij de STER. Kranten als het Rotterdams Nieuwsblad
en Het Vrije Volk moesten lijdzaam
toezien hoe hun advertentiemarkt
afbrokkelde.
Invallen
Ik verwierf een vertrouwenspositie in

- Als Paul van Delft presenteerde Robert Rotgans (links) zijn mateloos populaire kofeprogramma op Atlantis. Op de trappen van het Coolhavenbordes poseerde hij in 1981 met
John Biggs, zijn partner van destijds -

piratenland en kon daardoor de leukste
nieuwtjes melden. Ook de minder
leuke, van de invallen bij de piraten
van meneer Otte van de Radio Controle Dienst en de politie. In de eerste
week van oktober 1981 werd Atlantis
voor het eerst uit de lucht gehaald.
Daarna met vaste regelmaat, soms
werd de apparatuur twee keer per week
in beslag genomen. Maar nog geen
uur daarna was de zender van Rotgans
weer in de lucht, want reservemateriaal
had hij genoeg. Na 36 invallen was het
op 5 december 1983 dan toch gedaan
met Atlantis.
Van het hoofd van de commerciële
afdeling van Het Vrije Volk kreeg ik
het verzoek, dat naar later bleek werd
gesteund door de hoofdredactie, om
te zorgen dat de krant bij Atlantis in

- Robert Rotgans (staand) deed in 1982 verwoede pogingen legaal te mogen uitzenden. Hij bepleitte zijn zaak bij mediawethouder Joop
Linthorst (links) en enkele van zijn ambtenaren. Foto’s collectie Rein Wolters -

de picture kwam. Dat lukte. Elk uur
meldde nieuwslezeres Ella (Rolinha
Kross) dat ze nieuws voorlas uit Het
Vrije Volk. Ook Free Radio Rotterdam
van de familie Tieleman, die uitzond
vanuit een at aan de Spuikreek, verwees in de uitzending naar HVV.
Paradise
In de beginjaren tachtig kwam daar
tv-piraat Paradise bij. Vier jongens van
Zuid begonnen de zender, die op zaterdag na beëindigen van het ofciële
programma van Nederland 1 straalde
naar de antenne op huize Valckesteyn
in Pendrecht. Dat gebeurde vanuit
een woning in de Krabbendijkestraat.
Niet lang, want meneer Otte stak er
een stokje voor. Dat ik aan de zender
meewerkte, was al snel een publiek
geheim. De programma’s werden opgenomen in een garagebox in de Flakkeesestraat, die tot het laatste schroefje
leeg werd gestolen. Na al een aantal
invallen te hebben doorstaan, was daar
de koek mee op. Einde van Paradise
TV.
Eén ding is zeker: Atlantis en Paradise
hebben baanbrekend werk verzet en
een belangrijke bijdrage geleverd aan
de vrije programmering op radio en
televisie. Hoewel het alweer een kwart
eeuw geleden is, zijn de etherpiraten
zeker niet vergeten. Voor nostalgisten:
Radio Atlantis is sinds kort te beluisteren op www.webradioatlantis.net
Rein Wolters
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Hotel Jägerhof Klein.... maar fijn

www.deoudrotterdammer.nl

Bezoek het Sauerland op maar 370 km van Rotterdam

Oud-Rotterdammer Arrangement
4 overnachtingen
incl. ontbijtbuffet
4x Driegangen menu
Ontvangstcocktail en
een wandelkaart.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

In de maanden juli,
aug. en sept.
voor maar € 176,- p.p.
Neem contact met ons op voor
boekingen en informatie

Walenburgerweg 110-114
3033 AK ROTTERDAM
tel.
(0031)10 - 465 34 07
fax:
(0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Antoinette en Cor Pen
Am langen Acker 1
winterberg-Elkeringhausen
Tel. 0049-2981-1706(nederlandstalig)
E-mail: Jaegerhof-winterberg@t-online.de
Internet: www.Jaegerhof-winterberg.de

Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers
BESTELBON
❏ CoxColumns
❏ Bruggen in Oud Rotterdam

Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier

❏ Mijn Looppad

Alle kantoorartikelen op voorraad

❏ Rob, Babyboomer

Kom langs of vraag een offerte aan

❏ Rotterdamse Stegen

Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?
Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

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

❏ Onder de Trap

❏ Mijn Vader die in de hemel is
❏ Waltzing the waves
❏ Schot voor de boeg
❏ Dwarsliggers
❏ Witte de With, so cool
❏ Waltzing the waves

Fantastisch mooi uitzicht en vlakbij NS-station

❏ Opgegaan in Lucht

Te koop: Van Limburg Stirumstraat 199 te Schiedam
Indeling:
Begane grond
Via representatieve en afgesloten entree
toegang tot bergingen en dubbele liften
met trappenhuis.
12e verdieping
Woningentree, hal met toilet, geheel
betegeld in nette witte kleurstelling.
C.V./bergkast met C.V.combiketel.
Badkamer in gelijke kleurstelling als
toilet met wastafel, douche en diverse
bergkasten.

Afmetingen
- Woonkamer :
- Slaapkamer 1 :
- Slaapkamer 2 :
- Badkamer :

Rotterdam met een knipoog
6.00
3.00
4.85
1.94

x
x
x
x

❏ Deel 1

6.00
4.61
2.24
2.00

Diversen
Gehele woning is voorzien van een
bijzonder fraaie Franse eiken vloer.

Ooms Groep

14,95
14,95
14,95

❏ Deel 2
❏ Deel 3

CD’s
❏ CD Café Rotterdam

Vraagprijs: € 174.900,-- k.k.

Slaapkamer met grote kastenwand (is
los blijft achter). Tweede riante slaapkamer thans in gebruik als hobbykamer.
Bijzonder vormgegeven woonkamer
met spectaculair uitzicht over Schiedam en haar omgeving.
Keuken uitgevoerd met een zeer nette
L-vormige opstelling in lichte kleurstelling met combimagnetron, keramische
kookplaat, vaatwasser, vitrinekast en
ander halve spoelbak. Naast de keuken
is een extra berging opgesteld met
de aansluiting voor wasmachine en
wasdroger.

21,50
14,95

(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

❏ Obers per uur

12,95
17,50
19,95

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

Ideaal appartement
voor 50-plussers
Bijzonderheden
- Afgekocht erfpacht 1-1-2046 lopende tot 31-12-2094.
- Berging in de onderbouw
- Parkeerplaats inbegrepen in de koopsom.
- Bijdrage VvE 120,49 euro per maand.
- Oplevering in overleg; conform lijst roerende zaken.
- Woningpaspoort ter inzage.
- Deze woning is bouwkundig gekeurd, het rapport ligt
ter inzage bij ons op kantoor.

Gerrit Verboonstraat 2
3111 AA Schiedam

Tel: 010-2730102
Fax: 010-2730009

Kadastrale gegevens
Gemeente : Schiedam
Sectie : P
Nummer : 3083 A47 en A58
Woonopp. : 80 m2
Inhoud : circa 200 m3
Bouwjaar : 1996

3,95

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Email

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

Openhaarden & Kachelcentrum

“De Griffioen”

E-mail: schiedam@ooms.com
Website: http://www.ooms.com

Word vrijwilliger
Help ons hart- en vaatziekten te bestrijden.

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

Kijk wat u kunt doen op onze website of
bel 070 - 315 55 39

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

www.hartstichting.nl
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
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Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
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Noodwoningen
na 66 jaar nog
steeds overeind
- Lijn 4 in de Witte de Withstraat -

Wie weet
dit nog?
Het moet in 1958 geweest
zijn. Ik zat bij de Marine.
Mijn vriend Kees Tuytjens,
die in de Agniesestraat 140
woonde en ik (in uniform,
dat was verplicht toen)
waren op kroegentocht in
Rotterdam. Kees had een
bromfiets, dus dat was luxe
en ik reed mee achterop.
Lekker snel van kroeg naar
kroeg. Wat had je anders te
doen in die tijd?
Laat op de avond reed Kees, met mij
achterop, door de Hartmannstraat en
wilde de Witte de Withstraat kruisen.
Van links (Schiedamsevest) kwam lijn
17 aan. Flinke snelheid, want de straat
helde naar beneden. Kees zag hem niet
en de knal was behoorlijk. Ik werd
weggeslingerd en strompelde naar een
in aanbouw zijnd gebouw op de hoek
Hartmannstraat/Witte de Withstraat.
Daar zat ik volkomen versuft en toen
heeft iemand een sigaret in mijn mond
geduwd. Hier man, neem een trekkie.
Dat was nodig.
Mijn been moest gehecht worden in
het ziekenhuis. De dokter van dienst
vond een aangeschoten en aangereden
marineman nou niet zo’n succes. En
dat liet hij merken ook. Geef hem eens
ongelijk.
Kees zat bekneld onder de baanschuiver en de tram moest opgekrikt
worden. Toen bleek dat hij niets
mankeerde, gelukkig.
Destijds woonde ik op de Ramlehweg
32 en lijn 17 kwam voorbij op de Oudedijk. Kees en ik zijn de volgende dag
naar het eindpunt op de s’Gravenweg
gereden en hebben op de bestuurder
gewacht die op de bewuste tram zat.
“Als ik toen een andere wagen had
gehad, waren jullie er niet meer geweest”, vertelde hij. Hij had namelijk
een wagen die, na het trappen van
zand, snel remde. Geluk bij een ongeluk. We hebben hem bedankt en ons
verontschuldigd en hem een presentje
gegeven. Eind goed al goed. Maar wie
weet dit nog? Wie gaf mij die sigaret.?
Zijn er mensen die dit weten?
A.J.Baljé
Au dela de l’eau 10
6852 Opont Belgium
003261534220
0477266135
hbalje@skynet.be

Als geen andere stad in Nederland kreeg Rotterdam na het
verwoestende Duitse bombardement op dinsdag 14 mei 1940
te maken het begrip ‘nooddorpen’. In korte tijd werden zes
van deze noodcomplexen uit de grond gestampt met ruim zeventienhonderd woninkjes. Kwaliteit was bij het bouwen van
de barakachtige huisjes niet belangrijk. Kwantiteit was het
trefwoord. Als het optrekje in redelijke mate voldeed aan het
begrip water- en winddicht en voorzien was van een schoorsteen, toilet, gas-, elektra- en watertoevoer en een gootsteen
had, was het goed genoeg.
De sleutels voor de eerste noodwoningen werden in september 1940,
nauwelijks vier maanden na het
catastrofale bombardement, uitgereikt
in het Drentse Dorp langs het Noorderkanaal ter hoogte van de Ceintuurbaan. Het bestond uit 189 houten
huisjes. Veel van de opstallen hebben
het eind van de oorlog niet gehaald.
Het Drentse Dorp is het onbekendste
tijdelijke complex in de historie van
de Rotterdamse nooddorpen. Er waren
twee winkels in uniforme straatjes, die
een letter van het alfabet als straatnaam hadden. Hout was in die tijd van
schaarste nog voldoende in voorraad
als bouwmateriaal.
Meer dorpen
Niet lang daarna kwam de aanvoer
van stenen op gang, zodat bouwen van
de andere complexen kon beginnen.
Voor een groot deel waren de stenen
van buitenissig formaat en gebakken van vermalen puin, afkomstig
van het bombardement op het hart
van Rotterdam. Op de strook grond
tussen het Noorderkanaal en de NSspoorlijn tussen Rotterdam-Centraal
en Gouda, bouwden bouwvakkers en
hulparbeiders (Rotterdammers die
door het bombardement naast huis en
haard ook hun werk waren verloren)
in hoog tempo het Utrechtse Dorp met
119 woningen en één winkeltje. Het

aangrenzende Gelderse Dorp kreeg
veertig woningen meer. Tezelfdertijd
werden het Brabantse Dorp (Charlois),
Laag Zestienhoven (Overschie) en
Smeetsland (IJsselmonde) gebouwd

- Een deel van het Brabantse Dorp met links nog een klein stukje van het Zuidpleinat.
Op de plek van de noodwoningen is na 1967 winkelcentrum Zuidplein gebouwd. Op de
achtergrond de Wevershoekstraat. Foto’s verzameling Rein Wolters -

navigatiefout van de aanvalsleider
van de bombardementsgroep 305 van
de geallieerde luchtmacht, lieten 326
bewoners het leven en werden ruim
vierhonderd mensen gewond. Daarbo-

- Poetsen aan de Opel in de Zelhemstraat in het Gelderse Dorp door vader (op de rug) en
zoon Freek van Dongen. -

met achtereenvolgens 525 woningen
en vijf winkeltjes, 220 woningen en
twee winkels en 515 woningen en tien
winkels.
Vergeten bombardement
In het verdere verloop van de vijf donkere jaren werden door bombardementen nog eens drieduizend woningen
verwoest. Op 31 maart 1943 gingen in
één klap 2661 huizen in RotterdamWest verloren. Door een catastrofale

venop werden ook nog eens tweehonderd winkels en negentig bedrijven
vernietigd.
Tienduizend mensen raakten dakloos
en de meesten van hen moesten het
tien minuten durende bombardement
door B-17’s van de Amerikaanse
luchtmacht bekopen met verlies van al
hun bezittingen. Pas op de terugvlucht
van de propellervliegtuigen naar Molesworth, de thuisbasis in Engeland,
werden de bemanningen doordrongen

- Het houten Drentse Dorp kwam als eerste gereed ter hoogte van de Ceintuurbaan.
Een deel van de woningen is tijdens de hongerwinter van 1944 gebruikt om de kachel te stoken. -

van hun afschuwelijke fout en dat
ze een inktzwarte bladzijde hadden
geschreven in het geschiedenisboek
van Rotterdam. Hun bommen kwamen
niet terecht op Duits materieel op
scheepswerf en machinefabriek Wilton
Fijenoord aan de Westkousdijk, maar
op de woonwijken Tussendijken en
Bospolder.
De enorme woningnood in Rotterdam
werd er, door de later als het ‘Vergeten
Bombardement’ in de geschiedschrijving vermelde ramp, nog eens door
vergroot.
Wielewaal
Een klein lichtpuntje bood de op dat
moment gereedkomende nieuwbouw
in het Sportdorp, schuin tegenover
Stadion Feijenoord. Een klein deel van
de daklozen kon hier aan een voor die
tijd riante eengezinswoning worden
geholpen.
Direct na de gruwelijke daad in 1940
van Hitler en zijn trawanten was
duidelijk dat alleen een grootscheepse
aanpak het gigantische gebrek aan
woonruimte kon indammen. Al bij het
realiseren van de noodwooncomplexen
werd gesproken over het bouwen van
nieuwe woonwijken in Hoogvliet,
Overschie en het ongerepte poldergebied van Zuidwijk, Pendrecht en
Lombardijen. Om de ergste nood te
lenigen werd in de hoek ten oosten
van de Schulpweg en ten zuiden van
de Kromme Zandweg de zeshonderd woningen tellende buurtschap
Wielewaal gebouwd. In 1949 opende
koningin Juliana het rustieke en semipermanente woonoord, dat zonder een
fundering van heipalen was gebouwd.
Dat werd niet nodig geacht; de huisjes
zouden immers niet langer dan 25 jaar
dienst doen. Dat pakte evenwel anders
uit, vooral door diverse protestacties
in de loop van jaren door bewoners.
Met succes hielden ze sloopplannen
tegen en kregen in plaats daarvan hun
woningen gerenoveerd. Tot minstens
2015 blijven de huisjes staan. Fikse
delen van Smeetsland zijn nog steeds
bewoond en dat geldt ook voor Laag
Zestienhoven in Overschie. De bewoners streden eveneens met succes voor
behoud van hun woonbuurt, al hebben
die hun langste tijd nu wel gehad.
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The
Outfaces
Begin zestiger jaren formeerde een aantal jongens uit Overschie de band The
Rocking Commets. Het was toen nog uitsluitend rock-and-roll wat de klok sloeg.
Na wat wisselingen van muzikanten en repertoire ontstond uit deze formatie in
1966 uiteindelijk de beat- en soulformatie The Outfaces.
Naast de mannen van het eerste uur,
Ton van Vuuren (sologitaar) en Leo
Krielaart (drums), bestond de band
uit Bert Govers (slaggitaar) en Rob
Kruijt (basgitaar). Met de komst van
zanger André Doornhaag uit Crooswijk werd het voornamelijk soulmuziek die The Outfaces speelden.
Nummers van onder anderen Wilson
Picket, Otis Redding en Solomon
Burke gingen erin als koek. Op een
gegeven was het manager Theo Smit,
die ook de succesvolle groep Eddy
& The Eddysons onder z’n hoede
had, die zich over de band ging
ontfermen. Derhalve stonden The
Outfaces plotseling ook op podia van
populaire Rotterdamse nachtclubs en
dansgelegenheden zoals De Wiek, de
Togo Club en de Tudor Bar.

Snipperdag
Oud-bassist Rob Kruijt: “In De
Wiek traden we regelmatig op op
dinsdagavond, de vrije avond van de
contractband. Dan speelde je tot half
vier ’s morgens, dus moest je er wel
voor zorgen dat je de volgende dag
een snipperdag had genomen.” Het
werk voor de band stapelde zich op.
Ook buiten de stadsgrenzen werden
de podia onveilig gemaakt. The
Outfaces stonden op de afche van
onder meer de Monroe Bar in Den
Haag, de Beatkelder in Scheveningen
en Het Zeepaardje in Leiden.
Toen de Rotterdammers in zee
gingen met de bekende Jan Vis,
van het gelijknamige muziek- en
showbureau in Den Bosch, gingen
The Outfaces ook de grens over. “We

stonden vaak in het weekend in De
Vluijner Weindorf in Neukirchen
waar ook andere Nederlandse bandjes speelden, zoals De Mega’s, The
Hush, The Ferraris en The Typhoons.
En we hadden door Vis ook veel
werk in Noord-Brabant en Limburg.
Dat was meestal in een zaal achter
een café.”
Beroeps
In die periode overwogen de muzikanten beroeps te worden, maar daar
is het uiteindelijk niet van gekomen.
“In mijn geval omdat mijn moeder
dat tegen hield. En ik denk dat dat
een wijs besluit is geweest”, zegt
Kruijt.
Toen gitarist Bert Govers uit de band
stapte, werd ene Joop zijn vervanger.

WAT TE VERVOEREN
OF TE VERHUIZEN?

Bezoek ook
www.deoudrotterdammer.nl

VANAF € 30,- P/U
TEL. 06-53536107

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

BMW 318 CI Coupe
Blauw metl
2001
Audi A4 TDI 130Pk
Blauw metl
2004
Chevrolet Transport 3.4V6
Groen metl
2000
Chrysler Voyager 2.4I Autm
Blauw metl
1999
Daihatsu YRV-1.3 XTI
Blauw metl
2003
Landrover Discovery 2.5 TDI
Blauw metl
1999
Mitsubishi L 200 4X4 ClubCab
Blauw metl
2003
Mercedes Benz A 150 Autm
Grijs metl
2006
Mercedes Benz C 200
Kompressor combi
2002
Mercedes Benz C 180
Blauw
1996
Mercedes Benz CLK 230
Kompressor
1998

14.500.=
25.000,=
5.500,=
6.000,=
8.500,=
8.500,=
14.000,=
24.000,=
19.000,=
6.000,=
12.500,=

- The Outfaces tijdens het optreden in 1967 in de aula van de NEH. Links op
het podium drummer Leo Krielaart met rechts van hem achtereenvolgens Rob
Krujt, Ton van Vuuren, Bert Govers en André Doornhaag -

Mercedes Benz E 320 CDI
Blauw metl
2003
32.500,=
Mercedes Benz ML 270 CDI
blauw metl
2002
27.500,=
Mercedes Benz S 320
zilver metl
1999
19.500,=
Mercedes Benz Vito’s& Viano’s
diversen Nieuw en Gebruikt
v.a. 9.500,=
Nissan Patrol GR 2.8 TD Wagon
zwart
1993
5.500,=
Opel corsa 1.2-16V
Blauw metl
1999
4.500,=
Peugeot 106 1.1 accent
Blauw metl
1998
3.500,=
Renault Twingo 1.2 16V Airco
Zwart
2004
7.500,=
Skoda Oktavia 1.9 TDI
zilver metl
2004
10.000,=
Volkswagen Passat 2.0 FSI
zwart metl
2005
24.000,=
Volkswagen Golf V SDI
Rood
2004
12.500,=

Dit is een greep uit de voorraad, kijk voor meer informatie op www.autodebruin.nl of kom even
langs. Ook voor onderhoud - APK - reparatie - schadeherstel - Gratis vervangend vervoer

1e Tochtweg 2 - 2913 LP Nieuwerkerk a.d. IJssel - Tel. 0180-312484
E-mail: info@autodebruin.nl - Internet: www.autodebruin.nl

Kruijt kan zich de achternaam van
de toetsenman niet meer herinneren.
“Wel dat z’n bijnaam ‘Schildpad’
was”, zegt hij. ”Omdat het een nogal
slome knul was. ‘Schildpad’ deed
alles op z’n gemakkie…”
Een van de gedenkwaardigste optredens van The Outfaces noemt Kruijt
het concert dat in 1967 gegeven werd
in de aula van de NEH, de Nederlands Economische Hogeschool.
“Ter gelegenheid van de opening van
het studiejaar werd er een hippe modeshow gehouden door de boetieks
Het Stinkeltje uit de Gouvernestraat
en Mod-Shop West van de Nieuwe
Binnenweg. Dat was heel bijzonder.
Maar ook de fanmiddagen die we
’s zondags gaven in het zaaltje van
café Schanswijck in Overschie waren

heel erg leuk. Als we daar zelf niet
konden spelen, dan kwam er op
verzoek van de fans een andere
band, Just Collers, The Heads of The
Jolly Jokers.”
Medio 1970 was het over en uit
voor The Outfaces. Volgens Kruijt
is Bert Govers nog steeds actief in
de muziek. Kruijt heeft twee jaar
geleden met gitarist Fred van den
Bos (ex-Free Time) de gitaar weer
opgepakt. Zij brachten inmiddels
twee cd’s in eigen beheer uit met
Shadows-muziek.
Heeft u een bijdrage voor deze
rubriek of wilt u reageren? Het
adres is: Beat aan de Maas, Postbus
28059 3003 KB Rotterdam. Of mail:
ed.vanhelten@hotmail.com

(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

‘Werking is wonderbaarlijk’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens nieuwe
vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser van de ﬁrma
Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en sinds 15 jaar bezig met
de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels operationeel. Het valt niet mee
om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit
artikel over Sovaat Medical en de RT-220, omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak
nummer één zijn in ons land. Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter
het is.
Leonie de Visser komt uit
Hoogvliet. In haar praktijk voor
alternatieve geneeswijzen maakt
ze gebruik van behandelingsmethoden die gebaseerd zijn op
gecombineerde geluidsgolven
en magneetvelden. Vijftien jaar
geleden ben ik aan een apparaat daarvoor gaan werken;
inmiddels is het zesde model
gereed en zijn er patenten
verleend op de apparatuur. De
beide technieken vullen elkaar
aan. Het is een pijnloze en zeer
patiëntvriendelijke behandelwijze, die ook nog eens prima
resultaten geeft. Amputaties en
gangreen zijn ermee te voorkomen, vaatvernauwingen worden
verminderd of zelfs opgeheven.
Het principe van de RT-220
(resonantietherapie) komt in het
kort gezegd neer op het via de
voetzolen in het lichaam brengen van geluidsgolven, gecombineerd met magneetvelden van
een speciﬁeke frequentie. De
patiënt ligt daarbij ontspannen
achterover. De geluidsgolven
dringen via de huid in het
lichaam en stijgen zelfs door
tot het hoofd. De lichaamsvloeistoffen en het weefsel dienen
daarbij als geleider voor de geluidsgolven. Waar de resonantie
(plaats van een vaatvernauwing)
optreedt, geven de trillingen
hun energie af. De energieoverdracht resulteert in de geleidelijke afname van de vernauwing.

De RT-220 is inmiddels een
mobiel apparaat dat op een
gewone wandcontactdoos kan
worden aangesloten. Standaard
duurt een behandeling ongeveer
20 minuten
Testresultaten en
onderzoeken
Bij de eerste testen met het apparaat rapporteerde de Berlijnse
arts Dr. Ragg dat een patiënt
van hem die al 6 maanden plat
op bed lag, binnen 3 weken
weer kon lopen. ‘Dit soort geluiden horen wij aan de lopende
band,’ aldus mevrouw de Visser. ‘Wij hebben verschillende
mensen geholpen die al jaren
klachten hadden en voor een
beenamputatie in aanmerking
kwamen, die na een kuur van
RT-220 hebben ondergaan, hun
been konden behouden. Een
van onze eerste patiënten, dhr.
Paasse uit Soest, 83 jaar, had
15 jaar geleden nog maar kort
te leven. Deze man geniet nu
volop van het leven. Hij loopt,
ﬁets en rijdt in zijn auto weer
overal naar toe.
Sovaat Medical werkt met een
aantal artsen en een internist
samen
Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan
gebruikt worden bij bloedvatvernauwing.
Symptomen hiervan zijn onder

andere chronische pijn in armen
en/of benen, koude voeten en
ledematen, zwart-blauwe en
bleke voeten en/of handen,
kramp, vermoeide benen bij het
lopen, niet genezende wonden
(diabetici), duizeligheid, oorsuizing en concentratiestoornissen, pijn in de hartstreek. De
therapie blijkt echter ook te
werken bij gewichts-, spieren zenuwaandoeningen,
kneuzingen en sportblessures,
moeilijk geneesbare botfracturen, reuma. Het streven van
Leonie de Visser is dat iedereen
gebruik kan maken van deze
patiëntvriendelijke therapie.
Alleen thuisbehandelingen.
Tevens diverse andere
therapie behandelingen
mogelijk voor overige
klachten.
Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl
Voor behandeling:
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief:
4 weken voor € 300,00
i.p.v. € 800,00
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Laatste kwartaal OVM op
de Kaap aangebroken
Zondag 30 september gaat het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) Rotterdam
dicht. Dat gebeurt met een afscheidsmanifestatie waarin Arie Mast en zijn
vrouw Nel centraal staan. Arie Mast is
oprichter van het museum.
Het OVM-pand aan de Veerlaan gaat tegen de
vlakte. Het museum verhuist daarom van Katendrecht naar een ruimte onder de Pieter de Hoochbrug
bij de Coolhaven in Delfshaven. Naar verwachting
gaan daar de deuren in februari 2008 open.
De programmering in het oude pand gaat door tot de
laatste dag. Op zondag 15 en woensdag 18 juli wordt
de documentaire ‘Vrij en onverveerd’ vertoond.
Deze lm is opgedragen aan het Nederlandse volk
dat door zijn taaie verzet tegen de vijand bewondering van de wereld heeft opgewekt. Het is een twee
uur durend overzicht van de strijd der verenigde
landen en het aandeel van de Nederlandse Strijdkrachten. Aanvang 14.00 uur.
Het OVM is gevestigd aan de Veerlaan 82-92 en
geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00
tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
Voor informatie 010-4848931,
www.ovmrotterdam.nl of info@ovmrotterdam.nl

‘Veteranen’ Henk,
Jan en Kees bejubelen
Feyenoord op cd
Het moest er weer eens van komen:
een nieuwe single-cd over Feyenoord.
“Als ondersteuning naar een succesvol seizoen”, glimt zanger Henk
Numeijer.
“Feyenoord lijkt voortvarend aan de slag met
nieuwe aankopen. De club werkt aan terugkomst op
het hoogste niveau. Vandaar onze single met als titel
‘We komen terug,’ vult musicus Jan Dorpmans aan.
Met Henk vormt hij het Rotterdamse duo Double
Dutch. De derde en vierde ‘handlangers’ in het muzikale complot zijn good-old Kees Korbijn en teksten muziekschrijver Ton van Vliet. De 80-jarige Kees
Korbijn schrijft nog steeds teksten, componeert én
speelt muziek als in zijn jonge jaren. Musicus Ton
van Vliet, ook niet meer een van de jongste, werkte
inhoudelijk mee aan de totstandkoming van de cd.
In de studio van Korbijn in Vreewijk nam het trio
(Henk, Jan en Kees) de song twee weken geleden
op. De muziekvrienden verwachten een goede
ontvangst van hun geesteskind bij het grote publiek.
Radio Rijnmond had de primeur en ook daarna was
de meedeiner op de regionale zender te beluisteren.
Henk Numeijer (70) maakte in 1970 met Jaap Valkhoff zijn eerste voetbalsingle ‘We hebben de Cup’,
bij het winnen van de Europa Cup door Feyenoord.
Daar werden er 75.000 van verkocht. Wie belangstelling heeft voor ‘We komen terug’ kan contact
opnemen met 010-4514787 of 0624-511368.

- Schaatsen op het plantsoen van de Blokweg werd
mogelijk nadat omwonenden
het onder water hadden gespoten
en nachtvorst de rest deed. Foto’s
collectie Rein Wolters -

Verbandtulband, hoofdpijn
en een puntzak vol geld
De Blokweg in Hillesluis is merkwaardig van vorm. Dat komt door het
vierkante plantsoen halverwege de bebouwing. Deze straat bevindt zich
tegenover de voormalige Laantjes tussen de Slaghekstraat en Beijerlandsestraat. Op de hoek met de Slaghekstraat bevond zich café De Oprit van
uitbater Jan Wittenberg, waar ik in de jaren tachtig tot twee keer kampioen was van de gelijknamige biljartclub.

van één gulden en één blauw biljet van
één rijksdaalder. Oom Max vertelde me
dat lachend nadat we eindelijk op onze
plek in het stadion zaten. Hij met de zak
met de ruim dertig gulden in zijn jaszak en
ik met hevige hoofdpijn.

Het etablissement kende ik overigens al
uit de periode met broodbezorger Herman Witholt, wiens knecht ik was in
mijn schooltijd. Bij slecht weer aten we
in De Oprit onze boterhammen op. Uit
een platvink schonk Herman stiekem een
scheut vieux in de kofe. Eerst was een
slok gedronken om ruimte te maken voor
de alcoholische versnapering.
In mijn jonge jaren speelde café De Oprit
ook een rol. Als jochie maakte ik op een
zondagmiddag kennis met het café op een
aanvankelijk onprettige wijze. Onder de
hoede van mijn oom, Max Hink van de
Polderlaan, mocht ik mee naar thuiswedstrijden van Feyenoord. In De Oprit, waar
de buitendeur meestal open stond, was het
altijd druk. Twee bezoekers kregen bonje
en gingen op de vuist. Niks bijzonders,
want dat gebeurde wel meer wanneer iets
teveel kelkjes of bierglazen waren geleegd.
Kemphanen beslechtten hun ruzie toen nog
met de blote vuist. Een mes of erger werd
bij een handgemeen niet getrokken. Het
was slaan tot de tegenstander murw op de
grond lag en dan was het gedaan.

Flesjes ophalen
Het kwam er die middag niet van lege
esjes op te halen. Door mijn hoofdpijn
en vervelende opmerkingen vanwege
mijn tulband, had ik er geen zin in. Elke
wedstrijd probeerde ik tien lege esjes te

Slachtoffer
De twee rollebolden knokkend naar buiten.
In hun ijver elkaar af te tuigen liepen ze
mij ondersteboven. Met mijn voorhoofd
knalde ik tegen een lantaarnpaal. Plakkerig
bloed kwam uit de wond en druppelde op
het witte kraagje van mijn matrozenpak.
De ‘supporters’ van de vechtenden trok-

ken de twee uit elkaar en wezen naar mij.
Tussen het in mijn ogen gelopen bloed
zag ik dat de vechtersbazen behoorlijk
geschrokken waren. In het café werd mijn
hoofdwond, die achteraf weinig voorstelde, verzorgd en van een tulbandverband

- Vereniging TOG vooraf aan een vertrek naar een televisiestudio om daar als applauspubliek plaats te nemen.
Vierde van rechts, met het kalende hoofd, voorzitter Gerard van Santen. -

voorzien. Terwijl een mevrouw hiermee in
een keukentje bezig was, kregen de twee
amokmakers de oren uitgewassen. Dat ze
elkaar in de haren vlogen, moesten ze zelf
maar weten. Maar dat een knulletje van zes
van hun conict de dupe moest zijn, was
schofterig.
Een van de klanten trok de pet van zijn
hoofd en zei: “Laten we die knul blij
maken, geef allemaal je losse geld. De pet
ging rond en het resultaat was een papieren
puntzak vol met muntgeld, enkele briefjes

- De Laantjes in februari 1953 kort na de watersnoodramp. Op de achtergrond de Blokweg met aan de rechterkant op de
begane grond van het hoge pand café De Oprit. -

bemachtigen. Dat betekende tien dubbeltjes, waarvan ik dan het kaartje voor een
volgende wedstrijd kon kopen. Soms was
de buit maar twee esjes. Oom Max legde
er dan de rest bij.
Tot aan mijn twintigste bracht ik trouw
bezoeken aan de Kuip. Daarna begon de
verruwing in supportersland en daar heb ik
me nooit mee kunnen verenigen. Wel ben
ik fan van rood-en-wit gebleven. Op tv zal
ik geen wedstrijd overslaan.
Aan de Blokweg woonde in de jaren
zeventig Gerard van Santen. Hij was voorzitter van de buurt- en reisvereniging Tot
Ons Genoegen (TOG). Tot aan de sluiting
in 1977 werkte hij als portier in lmtheater
Colosseum aan de Beijerlandselaan. Zijn
vereniging genoot bekendheid bij alle
radio en tv-omroepen in Hilversum en
België vanwege het verzorgen van applaus
tijdens shows. Anders geschreven: Van
Santen zorgde telkens voor een autobus
vol gewillig klapvee. De Blokweg had
veel actieve bewoners. Aan het eind van
de jaren vijftig werd het middenplantsoen
door hen onder water gezet, waarop het na
enkele vorstnachten heerlijk schaatsen was.
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HOORPROBLEMEN?
Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s
De Hoorstudio’s bieden u een
breed assortiment aan
moderne hoortoestellen en
andere geavanceerde
hulpmiddelen waarmee uw
gehoor spectaculair kan
worden verbeterd.

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

Voor meer informatie bent u
altijd welkom. Wij staan ook
voor u klaar om een
afspraak voor een gratis
hoortest te maken.

En als uw persoonlijke omstandigheden dat vereisen,

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

bezoeken wij u thuis.

Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland
Leverancier van alle merken,
leverancier voor alle
zorgverzekeraars.

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

Maak vrijblijvend

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

een afspraak voor

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

een gratis hoortest.

Hoorstudio IJsselmonde
Rotterdam, 010 - 292 02 02
Hoorstudio Beethoven
Rotterdam, 010 - 418 00 91
Hoorstudio Briedé
Hellevoetsluis, 0181 - 310 268

troy! 3.8498

Voor meer informatie www.monuta.nl

…verbetert de kwaliteit van leven

www.dehoorstudios.nl
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In het Spionnetje
Dit wordt weer zo’n ouderwets hakketak Spionnetje. Deze pagina bevat correcties, opmerkingen over het Rotterdam van nu, maar ook een vergelijking met ‘die goede, oude tijd’
waarin wij onze eerste levens- en maatschappelijke ervaringen op deden.
Misschien verklappen we ook al iets over ‘het feest’, dat we in oktober met de lezeressen
en lezers vieren bij het tweejarig bestaan van De Oud Rotterdammer.
We beginnen echter met de correcties!
In het laatste Spionnetje schreef ik
over uitgever Voet uit Capelle aan
den IJssel en zijn dependance aan
de Voorhaven in het Rotterdamse
Delfshaven. Arnold Voet was zo
vriendelijk voor mijn camera te
poseren en deze foto ging met
de tekst van het Spionnetje naar
de opmaker van deze krant. Hij
begreep wat de bedoeling was,
‘knipte’ niets aan de foto en liet de
computer het werk doen. En dat
was fout!
In al z’n (eigen)wijsheid besloot
de computer alleen het centrale
deel van de foto ‘mee te nemen’
en vandaar, dat we allemaal een
gevelwand zagen met een persoon
op de rug. De complete foto ziet er
echter zó uit:

Waren we toen blind?
De vaste kijker in mijn Spionnetje
weet dat ik een conservatieve en
zeer ‘gristelijke’ opvoeding heb
genoten. Ik weet zeker, dat mijn
leven sinds m’n 21ste verjaardag absoluut niet de instemming
van mijn ouders, met name mijn
vader, had. Maar tot m’n 21ste jaar
hadden mijn ouders het voor het
zeggen. Ondanks dat ik op m’n
20ste commandant was van zo’n
40 huzaren van Prins Alexander,
ik ‘de baas’ was op een Centuriontank en als wachtcommandant de
leiding/verantwoording had over
een kazernecomplex (De Boskamp
in Amersfoort), op zaterdagavond
moest ik om 24.00 uur in huis zijn.
Na 00.00 uur was het zondag; die

- Arnoud Voet vóór het Delfshavense verkooppunt -

Excuses zijn op z’n plaats aan het
adres van Arnold Voet en aan u!
Wellicht hebt u gedacht, dat u naar
een aevering van ‘Waar-is-ie-nou’
zat te kijken.
Deze recticatie geeft mij ook
gelegenheid te vertellen, dat
Voorhaven 16 geen prachtig
eeuwenoud gerestaureerd pandje is,
maar een volkomen in de stijl van
de Voorhaven, nieuw opgetrokken,
appartementgebouw.
Toen ik de gastvrijheid van Arnold
verliet, was ik in het bezit geraakt
van zijn 3 laatste uitgegeven
Rotterdamse fotoboeken: deel 10
(Hillegersberg en Terbregge), deel
11 (Deelgemeente Feijenoord) en
deel 12 (Deelgemeente Delfshaven
westelijk van de Delfshavense
Schie en Coolhaven).
Collega Rein Wolters heeft in De
Oud Rotterdammer deze boekwerkjes al eerder besproken; ik kan
alleen maar zeggen “Zien is geloven”. Bij elke erkende boekhandel
zijn de boeken verkrijgbaar;
via http://www.uitgeverijvoet.nl/ is
de aanschaf een uitje van een cent.

dag was de ‘Dag des Heeren’ en
slechts ongelovigen en heidenen
‘zwierven’ dan nog op straat.
In de weekenden die ik vanuit
‘dienst’ thuis was, hield ik me
zo trouw mogelijk aan de regel
“Twaalf uur thuis, want anders .....”
Ik kwam al snel erachter wat dat
‘anders’ betekende: de huisdeur
was extra op het nachtslot gedraaid
en kon met de (lips)sleutel niet
van buiten geopend worden. Wij
woonden tweehoog achter, dus van
buiten naar boven gaan was nog
wel mogelijk. Als ik m’n moeder
achter de deur hoorde uisteren
“De zolder is open”, wist ik dat nog
een étage hoger een matras (zonder
kussen of deken) op me wachtte.
In het donker – er was namelijk
geen elektra op de zolderverdieping
– zocht ik me een weg naar m’n
slaapplaats.
Dat vader min of meer op hetzelfde
moment in de leesmap zat te neuzen, moet ik niet te veel aandacht
geven. Met name het weekblad De
Lach was vaders lievelingslectuur.
Ooit heb ik destijds een conferencier horen zeggen, dat ‘gristelijken’
dol waren op twee soorten geïl-

door Aad van der Struijs

lustreerde bladen: foto-uitgaven
van zendelingen en missionarissen, alsmede Weekblad De
Lach. Bij het laatste blad was
de ‘gristelijke’ ervan overtuigd, dat hij naar een negatief
afgedrukt exemplaar van een
zendingsblad keek. Destijds
kostte het me ook wat tijd de
mop te begrijpen, maar ik
hoop dat het kwartje ook bij
u valt.
Maar hoe kom ik hier nu
allemaal op? Wel, wat
hoorden wij vroeger van
seksuele uitspattingen van
anderen? Misschien heb
ik het allemaal gemist, maar ik zou
geen gebeurtenis kunnen opnoemen.
De laatste weken hoor en zie ik
via radio en televisie zaken, die
in ‘mijn tijd’ onmogelijk waren.
Leidinggevend en onderwijzend
personeel op scholen maakt foto’s
van opgroeiende meisjes onder de
douche ná een gymnastiekles, laat
jeugdige mannelijke leerlingen
aan huis komen ‘om extra les te
geven’ of verzamelt/verspreidt via
Internet hun ‘natuurfoto’s’. Een
televisiepresentator van een veel
bekeken kinderprogramma wordt
met naam en toenaam genoemd,
omdat hij zich voor de rechter
moest verantwoorden voor wat hij
met kinderporno deed. Mijnheer(?)
kreeg als straf 150 uur werkstraf.
Waarschijnlijk gaat hij nu in een
tehuis voor moeilijk opvoedbare
jongeren nachtdiensten draaien. De
maatschappij is weer tevreden!
Bijna vijf jaar rijd ik dezelfde route,
als ik naar m’n vrienden in Delfshaven ga: Hudsonplein – Albrecht
Engelmanstraat – Corverstraat
– 1ste Schansstraat en dan rechtsaf
de Bingleystraat in.
Dit deed ik tien dagen geleden
ook, maar aan het begin van de
Bingleystraat stond ineens een verkeersbord dat aangaf dat toegang
voor motorvoertuigen verboden
was. Ik slikte, reed door naar de
Spanjaardstraat en ging rechtsaf.
Bij de 2e Schansstraat ging ik weer
rechtsaf en bij de 1ste zijstraat (de
Bingleystraat) zag ik, dat motorvoertuigen van dié kant de straat
moesten inrijden.
Op weg naar ‘mijn’ adres (een
woning bijna op de hoek van de
1ste Schansstraat) werd ik danig
gehinderd door automobilisten, die
van de andere (verboden) kant kwamen. Uiteindelijk was ik bij m’n

vrienden en mijn eerste vraag was
“Waarom hebben jullie niet even
gezegd, dat het éénrichting verkeer
in jullie straat is omgekeerd”?
Men keek me aan of ik sprookjes
vertelde en zei mij, dat ze van niets
wisten. Bij nadere informatie bleek,
dat Gemeentewerken(?) niemand in
de woonwijk had ingeseind, dat er
andere verkeersmaatregelen gingen
gelden.
O ja, als u nu (de vol geparkeerde)
Bingleystraat van de goede kant
in komt, hebt u kans halverwege
de ROTEB-vuilniswagen tegen te
komen. Deze auto negeert alle verkeersborden en volgt de route die
al tien jaar geldt. U zult dan zo’n
100 meter achteruit moeten rijden:
de ROTEB-chauffeur zit hoog en
droog en volgt u op de voet!
Dat andere verkeersborden in de

Internet maakt je niet veel wijzer:
. een toneelstuk van Shakespeare;
. een sigarenmerk;
. een autofabrikant;
. een historische motorets;
. een Nederlandse R&B-formatie;
. een lm uit 1990;
. een Italiaans autobouwer;
. een familienaam;
. het woord uit het internationale
spellingsalfabet voor de letter “R”
Misschien zijn er nog meer
betekenissen, maar deze keer
komen die nu niet naar boven. ‘k
Geef nogmaals de tip: wilt u erbij
zijn, houd dan in elk geval 3 en 10
oktober vrij. Als anderen u toch
voor zijn, dient u de 17e en 30ste
oktober vast te leggen.
Wanneer ik niets te doen heb, duik
ik in m’n boekenkast om ‘vreemde
Rotterdamse zaken’ te ontdekken.
Herman Romer heeft ergens dezelfde tik als ik, maar hij schrijft er
boeken over. Niet zo zeer over het
‘vreemde’, maar gewoon over het
alledaagse. Dat ik dat alledaagse
nu vreemd vind, is Herman Romer
niet te verwijten.
In het boek ‘Rotterdam na duistere
jaren’ kwam ik een foto tegen van
een gebouw, waar ik als jongetje
vol bewondering door de ramen
naar binnen keek naar het mechanische geweld dat zich daarbinnen
afspeelde.
De honderden Rotterdammers op
de foto uit het boek hebben duide-

- Waarom staan die honderden Rotterdammers daar? -

wijk niet adequaat zijn aangepast,
wil ik niet eens behandelen. Het
‘verkeer’ wordt achter een bureau
in een kantoor vastgesteld; inspraak
van de Rotterdammer wordt niet
geduld.
Het feest
Als De Oud Rotterdammer met
zijn lezers in oktober aanstaande
het tweejarig bestaan gaat vieren,
maken wij gebruik van Romeo.
Maar wat of wie is Romeo?

lijk geen belangstelling voor wat
er gebeurt achter de ramen. Maar
waarom zouden ze daar wel zijn?
Hier zijn geen prijzen te winnen.
’t Is gewoon een denken aan toen.
Misschien zijn er nog van die echte
Rotjeknorders, die ook aan ’t zelfde
denken.
Tot over veertien dagen.
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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‘Na m’n beroerte kon ik geen
kant op, nu loop ik hele stukken.’
Mevrouw Tersteeg (52)
had al het plan opgevat om
oppasoma te worden, voor
3 schatten van kinderen bij
haar in de straat. Ze bruiste van de energie; deed
vrijwilligerswerk, bezorgde
tijdschriften, was actief
lid van de wandelclub en
haar tuin had menige prijs
gewonnen. Het leven lachte
haar toe. Tot ze als gevolg
van een complicatie bij de
behandeling van een chronische dikke darmontsteking geveld werd door een
herseninfarct.
Ze raakt volledig verlamd.

Bijna een jaar revalideren
‘Maanden van revalidatie volgden.
Eerst het ziekenhuis, daarna het revalidatiecentrum en aansluitend dagrevalidatie. Daar oefende ik met de NESS
Handmaster, om weer met m’n hand
en arm te kunnen functioneren. Dat
ging heel erg goed. Bij toeval hoorde
ik over de NESS L300, voor de
behandeling van een sleepvoet. Dat
sprak me, door de goede ervaringen
met de Handmaster, natuurlijk enorm
aan. Ik ben naar NESS in Ridderkerk
gegaan. Daar hebben therapeuten
gekeken of de NESS L300 een goede
behandelmethode voor me zou zijn.
Ze hebben me de L300 aangemeten.
Ik gebruik hem nu elke dag.’

‘Ik had de operatie telkens voor
me uitgeschoven. Maar op een
gegeven moment kon dat niet meer.
“Vooruit dan maar”, dacht ik. Ik kon
natuurlijk niet weten dat het zo’n
dramatisch vervolg zou krijgen.
En welke impact een herseninfarct
op het dagelijkse leven heeft.
Plotsklaps kon ik helemaal niets
meer. Dat was schrikken. Zeker
omdat ik als oppasoma zou beginnen.
Daar had ik me zo op verheugd.’

Snel goede resultaten
‘Totdat ik de NESS L300 kreeg, had
ik een enkel-voet orthese. Ik was daar
niet zo blij mee. Lopen was moeilijk,
traplopen bijna onmogelijk. Omdat je
enkel gexeerd is, kun je geen kant
op. Je zit altijd met een gestrekt been.
Met de NESS L300 had ik vrij snel
goede resultaten. Ik voelde dat m’n
bovenspieren zich aanspanden.
Na drie weken voelde ik ook mijn
onderbeenspieren en na zes weken

UWZ

Rotterdam

Uitvaartverzorging

Wim Zwijnenburg
Persoonlijk betrokken
Kantooradres:
Oudedijk 225 B
3061 AG Rotterdam
Tel.: 010 24 29 810
Fax: 010 24 29 813
info@uwzrotterdam.nl
http://www.uwzrotterdam.nl

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

kwam de activiteit in mijn voet terug.
Na de eerste controle hebben ze meteen de stroomdosering gehalveerd.
De bloedcirculatie kwam weer goed
op gang. M’n been voelde weer warmer aan en m’n enkel werd dunner.’

Andere behandelmethode
van een sleepvoet
De NESS L300 is een nieuwe en
andere methode om een sleepvoet te
behandelen. Het is geen statische methode zoals een aangepaste schoen of
enkel-voet orthese. Maar een methode
die de spieren in de voet en enkel
activeren. En daardoor de bewegingsmogelijkheden verbeteren. De NESS
L300 zorgt ervoor dat de voet tijdens
het lopen op de juiste manier en op
het juiste moment wordt opgetild. Hij
sleept dus niet meer over de grond.
Maar beweegt zich op een natuurlijke
manier voort.

met m’n enkel-voet orthese. Ik kan
nu lekker wandelen met de hond en
m’n kleinkind. Ik ben zelfs weer op
vakantie geweest in Zuid-Frankrijk.’

lopen geen draadjes tussen de orthese,
de controle unit en de voetsensor in
de schoen. Na bevestiging kunt u de
L300 bedekken met een broekspijp.

Sneller en beter revalideren
‘Ik ben terecht heel enthousiast over
de NESS L300. Ik kan nu zelfs weer
korte stukjes lopen zonder de L300.
Bij langere stukken zet ik ‘m wel aan,
tot ik ben waar ik zijn moet. Bovendien loop ik nu twee keer zo snel als

Makkelijk in gebruik
De NESS L300 is makkelijk in gebruik. Eenvoudig aan te passen aan de
loopsnelheid en de ondergrond. Dat
geeft enorm veel bewegingsvrijheid.
Bovendien is de L300 met één hand
te bevestigen, onder de knieschijf. Er

Meer weten over de NESS L300?
De NESS kliniek in Ridderkerk is
op werkdagen, tijdens kantooruren
bereikbaar op nummer: 0180-481600.
Meer informatie vindt u op
www.ness.nl en voor vragen kunt
u mailen naar info@ness.nl

De BEDOEIEN organiseert
een gezellige 50+ avond
U kunt weer heerlijk ouderwets dansen op
muziek uit de jaren ‘60 t/m ‘90.
De avond zal gehouden worden op:

Zaterdag 15 september a.s.
Volkstuinvereniging De Tochten

- Mevrouw Tersteeg: ‘Ik ben laatst weer op vakantie geweest in Frankrijk.’ -

Geniet van de
Maas, Natuur & Blijdorp
Lekker genieten van de buitenlucht is goed voor uw gestel.
Als u echter merkt dat het wandelen te veel moeite gaat
kosten, dan is de scootmobiel voor u dé ideale oplossing.
Met de scootmobiel bent u niet afhankelijk van een ander, maar beslist u zelf over wanneer, waar en hoe laat u
ergens heen wilt. De mogelijkheden met een scootmobiel
van Roerade zijn dan ook onbegrensd. Wij kunnen u ook
van dienst zijn als u gebruik kunt maken van de WMO-regeling. Vraag de informatiefolder aan, of kom vrijblijvend
langs in onze winkel.

(ruime parkeergelegenheid)

De prijs voor deze
swingende avond bedraagt

€ 22,50

Deze prijs is incl. warm/koud buffet
en 2 consumpties.
Aanvang 19.30, zaal open 19.00 uur.
Om teleurstellingen te voorkomen
adviseren wij u om vooraf te reserveren.
Graag heten wij u van harte
welkom op deze avond.
Uw gastheer en -vrouw zijn Ben en Rita

Tel. reserveren: 010-2201323
of email: bedoeien@kpn-of]cedsl.nl
www.debedoeien.nl

Wilt u ook weten of u voor oppas-subsidie in aanmerking komt?
Kijk dan op www.viaviela.nl

Pearl Buckplaats 33-35, Rotterdam, tel. 010 - 455 97 57
Mobiel op weg.................

De scootmobielspecialist van Rotterdam & Omstreken
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TANTE POST(BUS)

Geachte redactie
Hartelijk dank voor het plaatsen van mijn
stukjes en oproepen over Tuindorp De
Vaan over de jeugdjaren van ‘ 40-50 van
de jongens uit de buurt van lagere school
De Vaan, Dordtsestraatweg. Door het
plaatsen van een schoolfoto heb ik veel
reacties ontvangen. Naar aanleiding van
de reacties heb ik een ontmoeting geregeld in café De Hazesprong (voorheen
café Snikkers). Het was geweldig elkaar
na zo’n lange tijd weer te zien. We hebben een aantal uren bijgepraat en foto’s
gemaakt. Zonder De Oud-Rotterdammer
hadden we elkaar waarschijnlijk nooit
terug gevonden. Op de foto: Cees van Es,
Aiie Kmiaemer, loop Smits, Ben Valkman, Otto de Graaf, Jan Stolk, Cor Smit.
Anton Dijkman, Jan Timmermans, Ger de
Graaf, André van den Heuvel.
André van den Heuvel
Tel: 010-4826346
--------------------------------------------------Fatimaschool
Ik ben geboren in de Lijsterbeslaan in
1948. Het Schiebroek van toen bestond
grotendeels uit weiland. Ik heb dan ook
veel zien bouwen. In mijn tijd werd de

Peppelweg gebouwd en ontstond het
Rododendronplein. Een heerlijk plein,
glad betegeld, waarop wij jn konden
rolschaatsen. Wij hadden geen skates,
maar hudora´s met grote wielen, een stop
voorop. Deze werden met klemmen aan je
schoenen vast gemaakt. De kinderen van
de jongensschool Gerardus Majella en de
school waar ik op zat: de Fatimaschool,
een meisjesschool toen, maakten veel
gebruik van het plein. Speelden op de
rolschaatsen tikkertje. Dat was heel spannend, want we ontmoetten dan de jongens
van de school naast ons. Aan de ene kant
van het plein was de Peppelweg met op
de hoek Jamin, waar je zuurballen en
toverballen kocht of een zakje zwart/wit.
Aan de andere kant, richting Larixlaan,
was nog weiland, waar we natuurlijk ook
speelden. Achter de Cypreslaan was het
weiland van boer Koot. In de zomer plukten we er madeliefjes om bloemenkransjes
van te vlechten. Stapten zo af en toe in
een grote koeienvla en gingen op de loop
als boer Koot met zijn hond ons kwam
wegjagen. Dit betekende natuurlijk, dat je
wel eens met je kleren in het prikkeldraad
bleef hangen.
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Nu woon ik in Overschie, maar ga
wekelijks op vrijdag naar de markt op ons
Rododendronplen.
Zoals gezegd zat ik op de Fatimaschool in
de Larixlaan Schiebroek. Nu ben ik bezig
mijn oude klasgenoten op te zoeken om
in het najaar een reünie te organiseren. Ik
zoek:Betty Alders, Greetje Akkermans,
Marian de Barse, Jacomine Bouwens,
Cort Kox, Truusje van Dijk, Willy Dullaert, Joke hendriks, Mary vd Heuvel,
Helga Kuys, Annelies kruger, Francien
van Lent, Joke Moeken, Rietje Maas, Anneke Nortier, Lyda Philippens, Jacquline
Pronk, Bernadette Piscaer, Corry van
Ravensteijn, Lucy vd Reijden, Liesbet vd
Rijck vd Gracht en Marleen Westra. inmiddels heb ik 20 mensen gevonden. Het
blijkt dat we toen grote klassen hadden.
Mensen kunnen mij bereiken via mijn
e-mail, lbiesta@chello.nl.
Loes Biesta
--------------------------------------------------Beste redactie
Een aantal maanden geleden las ik een
stukje over de Groningerstraat van ene
Jelle Ras. Dat was een vriend van mijn
oom Ger en zoals dat meestal gaat,
kwamen de herinneringen boven uit
mijn jeugd en de logeerpartijen bij mijn
grootouders, de familie de Vrije uit de
Oost-Pietermanstraat nr.19. Mijn oom
Henk had vroeger kinderverlamming
gehad, was daardoor blijvend gehandicapt
en woonde nog gewoon thuis. Hij was
horlogemaker en werd elke dag door oma
via de Oostendamstraat, Lange Hilleweg
en Polderlaan naar de horlogewinkel van
v.d.Velde in de Groningerstraat gebracht
met zijn invalidewagen. Ook oom Ger
woonde nog thuis en zat op leerschool
van Piet Smit. Opa werkte als monteur bij
de sleepdienst van Smit, waartoe ook de
Spido behoorde en dus mocht ik regelmatig met oma een gratis rondvaart maken.
Het was altijd reuze gezellig, vooral als ‘s
avonds opa, de beide ooms en eventuele
vrienden van Ger muziek gingen maken

Puzzel mee en win !!!

Verticaal
1. wedloop door een terrein; 2. kloosterzusters; 3. gemeenschappelijke medische dienst (afk.);
4. schoorsteenzwart; 5. ego; 6. soort verlichting; 7. hondachtig roofdier; 8. meisjesnaam; 9.
romp van een beeld; 10. grote bontgekleurde papegaai; 11. verlichtingsmiddel; 12. tienpotige
kreeftensoort; 15. windrichting (afk.); 18. uitroep van schrik; 19. deel van hals; 21. lichaamsdeel;
22. alvorens; 25. snel; 27. plaats in Brazilië (afk.); 30. sportief; 32. bedwelmend genotmiddel;
34. inwendig orgaan; 36. voorzetsel; 38. intelligence department (afk.); 39. natrium (scheik. afk.)
40. voorvoegsel; 42. broodsuiker; 44. schamel; 46. werptouw; 47. uithangteken van een drogist;
49. telwoord; 51. tennisterm; 52. jong dier; 54. bloeiwijze; 58. vrouw die de zangkunst beoefent;
59. zanggroep; 62. asfalt; 63. opvouwbare maatstok; 66. oosterlengte (afk.); 67. muzieknoot;
68. bekende Ned. motorrace (afk.); 70. int. autokenteken Denemarken; 72. liegen; 73. opstootje;
74. loot; 76. rode vrucht; 78. vreemde muntsoort; 79. schrijfgerei; 81. spinnenwebweefsel; 83.
lidwoord; 85. meisjesnaam; 86. wildebeest; 87. levenslucht; 88. deel (portie); 91. zoen; 93. voorzetsel; 95. waterplant; 97. kunstmatige inseminatie (afk.); 98. heden.
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Iedereen heeft wel eens te maken met
kleine ongevallen of lichamelijke
ongemakken die met homeopathische
geneesmiddelen zelf te behandelen zijn.
Misschien doet u dat ook al. Denkt
u maar aan het gebruik van Arnica
(Arnior) bij een kneuzing, Calendula
bij een schaafwond of Chamodent bij het
doorkomen van tandjes van uw kindje.
Echter, in bepaalde gevallen zal de huisarts beslist geconsulteerd moeten worden,
in andere gevallen is een homeopathische behandeling mogelijk, maar is een
consult door een klassiek homeopaat aan
te bevelen en in bepaalde gevallen kunt u
zelf homeopathisch behandelen.
In deze cursus krijgt u inzicht in wanneer
u zelf iets kunt doen met homeopathie en
wat u dan kunt doen.
Naast een korte inleiding in de basislosoe van de klassieke homeopathie, worden de volgende onderwerpen behandeld:
Wonden, verrekkingen, kneuzingen en
breuken, insectenbeten, brandwonden, diarree, verkoudheid, griep, hoest, keelpijn
en oorontsteking. Er wordt nader ingegaan op de belangrijkste homeopathische
geneesmiddelen bij de behandeling van
deze klachten en ziekteverschijnselen.
De cursus start op 26 september van
9.15-11.15 uur en bestaat uit
4 bijeenkomsten.
Bel voor meer informatie naar
010-4126200 (Henny Zeeuw of
Arie van Berkel) of mail naar
cursusbureau@knooppuntkralingen.nl.
Bezoekadres; Waterloostraat 164.

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

1

17

Eerste Hulp met
Homeopathie

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en
vervolgens met de letters uit de genummerde
vakjes een woord of slagzin vormt. Als u
denkt de juiste oplossing gevonden te hebben,
stuur deze dan
VOOR WOENSDAG 18 JULI op naar:

‘Mooie herinneringen aan Rotterdam’ luidde de uitkomst van de puzzel in de krant van 26 juli. Dat dit
geen loze kreet is, blijkt uit het enorme aantal inzendingen van puzzelaars, die hun oplossing vergezeld
lieten gaan van instemmend commentaar. Eigenlijk is heel de krant een bewijs van deze kreet, want De
Oud-Rotterdammer bestaat immers van die mooie herinneringen die we hebben aan onze jonge jaren in de
stad. Uit de honderden correcte oplossingen heeft de redactie weer vijf winnaars getrokken, die binnenkort
de prachtige cd van Pharos tegemoet kunnen zien. De winnaars zijn:
J. Klootwijk, Hoogvliet
J.J. Mulder-Weers, Rotterdam
M. Kunsel, Ridderkerk
C.J. de Wildt, Maassluis
A.C. van den Bos, Barendrecht
Horizontaal
1. beveiliging van metalen stroken langs de berm van autowegen; 7. sanitaire voorziening; 13.
openbaar middelbaar onderwijs (afk.); 14. vuurwapen met lange loop; 16. bid (Lat.); 17. Europese
hoofdstad; 20. in de grond levend zoogdier; 21. overgeven; 23. naaldboom; 24. aardheuvel; 26.
koel; 28. spie; 29. aardig; 31. vogel; 33. int. autokenteken Israël; 34. wreed Romeins heerser;
35. vochtig; 37. snaarinstrument; 40. kreet; 41. openbaar ministerie (afk.); 43. boomsoort; 45.
spoedig; 46. watering; 47. gedeputeerde staten (afk.); 48. boomvrucht; 50. jong gesneden stier
of bul; 52. muzieknoot; 53. deel van bijenkorf; 55. lidwoord (Frans); 56; zeer of al te haastig; 57.
Amsterdams peil (afk.); 58. een blauwachtig-wit metaal; 60. int. autokenteken Egypte; 61. multiple sclerose (afk.); 62. schrede (pas); 64. spil; 65. gehoororgaan; 67. knaagdier; 69. lofdicht; 71.
rijksuniversiteit (afk.); 72. licht roei- en zeilvaartuig; 73. interest; 75. klein paardje; 77. smoezelig
(vuil); 79. per expresse (afk.); 80. nummer (afk.); 82. vermaardheid; 84. evangelisch-reformierte
kirche (afk.); 85. deel van fiets; 87. dakbedekking van bladeren; 89. snijwerktuig; 90. ophouden
(strak trekken); 92. muurholte; 94. ridderlijk (hoffelijk); 96. Europa (afk.); 97. wangen; 99. meisjesnaam; 100. levendige gewaarwording door het gevoel; 101. geldstuk.

met mondharmonica, blokuit of
accordeon of er werden 78 toeren platen
gedraaid van de Selvera’s en mamma
elbajon of zoiets. Ook hadden ze vrij snel
televisie en natuurlijk kwamen op woensdag- en zaterdagmiddag de kinderen uit de
straat kijken. Ik herinner mij de kinderen
van Oirschot, van Gogh en ene Marian.
Aan de overkant woonde opoe Baljon.
Opa Sitton was de buurman, hij hield duiven en was oppas. Later kwam er nog een
gezin uit Enschede wonen. Hij heette Ep
en ging bij de RET werken. ‘s Zondags
ging hij vaak met opa en Henk mee naar
Feijenoord, waar Henk met zijn invalidewagen altijd een mooi plaatsje vlak bij
het veld had. Mijn eerste bioscoopbezoek
was met opa en oma in bioscoop Metro
naar de lm Fanfare met Albert Mol. Ik
vind die lm nog steeds leuk. Later is
oom Ger gaan varen en getrouwd. Twee
jaar geleden is hij overleden. Oom Henk
is in 1971 op 41-jarige leeftijd overleden,
daarna zijn opa en oma verhuisd naar de
Prinses Margrietlaan in Rotterdam Noord
om dichter bij hun dochters te wonen. Ik
ben benieuwd of die kinderen van toen
zich de familie de Vrije nog herinneren. Ik
zal de Oost Pietermanstraat en omgeving
in ieder geval nooit vergeten.
Francien de Leede van Driel
Rietstapstraat 34
3056 LS Rotterdam
--------------------------------------------------Geachte redactie,
Na mijn oproep in de krant van 12
juni voor de heren Vermeulen uit de
Insulindestraat, kreeg ik na een week een
telefoontje uit Sneek van Fred Vermeulen,
met wie ik in Indië was. Geweldig zo’n
snelle reactie op deze oproep. Later heb
ik ook zijn broer Jos nog gesproken.
Ook kreeg ik nog een telefoontje van een
voormalig buurmeisje, waarmee ik lang
heb gesproken en van een zus en zwager
van de Vermeulens.
D.E. Pols, Van Duivenvoordelaan 540
2241 TH Wassenaar, 070-5176415
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Oproepjes

Afhaaladressen

Sint Odiliaschool
Het lijkt mij leuk een
reünie te organiseren
voor de 6e klas van
de Sint Odiliaschool,
Dalweg, Rotterdam-Zuid,
jaargang 1953/1954.
De meesten zullen dit
jaar de 65-jarige leeftijd
bereiken. Klassezuster
was Zuster Beatrix. De
meisjesnamen van mijn
medeleerlingen: van links
naar rechts 1e rij: Lisette
Fagnotti, Kitty Gilbers, Els
de Vriend, ????, Marijke
Post, Dien van Heumen, Willy Lensen?, Tilde Gaertman, Rita van Twist. Tweede rij: Elly v.d. Woerd, Jopie van
Drunen, Mieke Groffen, Betsy de Wijst, Annie Leenders, Stien Kok??, Nellie Stoffels, Ria BrouwerDerde rij: Irene
Hoogerwerf, Dinie van Berkel, Ans Timmermans, Dinie Kors, Ria Maarschalkerweerd, Thea van Klaveren, Annie
Veelenturf, Ria Brok.
Reacties naar a.veelenturf@12move.nl

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

Wat zou het leuk zijn als de opgeroepenen zich
(kunnen) melden, zodat we, na ruim vijftig jaar,
een nieuwe ontmoeting kunnen organiseren! In
afwachting,
Loes (van Dalen) Vreugdenhil, tel. 0049-59213049672, loesvandalen@t-online.de
Koos van der Elst, tel. 0548-613487, k.elst@
planet.nl
Frits Oostendorp, tel. 026-3643171, f.oostendorp@
eon-benelux.com
Wim Raaymakers, tel. 0182-342242,
w.raaymakers@wxs.nl
-----------------------------------------------------------Corrie Schot
Ik zoek mijn ex -collega Corrie Schot (meisjesnaam), die in 1953/1954 ook werkte op het
pompatelier bij Gerzon (Korte Hoogstraat). Ik zou
haar graag willen ontmoeten
Jeanine Brokx, Maassluis, tel: 010-5914429
-----------------------------------------------------------Geachte heer/mevrouw Suykerbuijk
In het septembernummer 2006 van de Oude Rotterdammer las ik uw oproep omtrent uw oom. Mijn
grootouders van vaderskant, L.H de Reede (18791975), getrouwd met Sara Bello, woonde boven
of schuin boven de waterstoker Suykerbuyk in de
Waterloostraat. Opa was een marinier op wachtgeld
en omdat hij dus over veel vrije tijd beschikte deed
hij voor opoe op zolder de was. Daartoe haalde
hij het hete water bij uw familielid die ook vaak
in het gesprek in positieve zin ter sprake kwam,
zoals ik mij vaag herinner, want ik ben nu 78 en
mijn broer en ik bezochten mijn grootouders in de
Waterloostraat, ik denk in de jaren 1935/38. Na het
bombardement zijn zij naar Den Haag verhuisd.
Helaas kan ik u niet meer mededelen, maar misschien draagt deze schamele informatie toch bij aan
de reconstructie van uw familiegeschiedenis.
Hugo de Reede, Yvrac, Frankrijk
-----------------------------------------------------------Thea Harpe
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag 26 juni
las ik onder “tante post(bus)” het artikeltje van
Thea Schiefer-Harpe, Pinson, Alabama. Ik ben er
vrijwel zeker van, dat deze Thea Harpe een vroeger
vriendinnetje van mij is, waarmee ik buiten speelde.
Zij woonde in de Geertsemastraat, ik om de hoek in
de Groen van Prinstererstraat.
Ik zou graag met haar in contact komen, maar heb
geen volledig adres of telefoonnummer. Misschien
wil zij contact met mij opnemen.
Joke Vuijk-de Korte, Oostmaaslaan 658
3063 DJ ROTTERDAM, tel. 010-4531011
jcvuijk@hetnet.nl
-----------------------------------------------------------Lambert
Ik ben op zoek naar Lambert (achternaam niet
bekend), die woonde in de Dr. de Visserstraat te
Rotterdam Blijdorp. Lambert zal rond 1944 18-19
jaar zijn geweest. Hij werkte tegelijkertijd met mij
als dwangarbeider in de staalfabriek VDM in Heldernheim bij Frankfurt/Main. Frosja uit de Oekraïne
werkte er ook en door contacten met haar werd ik in
1944 gearresteerd als politiek gevangene en kwam
na 4 maanden gevangenis terecht in Buchenwald.
Gaarne reacties naar:
W. Op den Brouw, Nudenoord 158
3079 ZL Rotterdam, 010-4797553
----------------------------------------------------------Oud Rotterdam geslacht
van Walraven
Wij kan mij helpen aan het boekje Oud Rotterdam
geslacht “Van Walraven”. Geschreven door T. v.d.
Loos of het adres van de schrijver.
Bij voorbaat dank
Betsie Dekker, tel. 010-2020030

Colofon

Guppy S802 1962
Veel oudere Nederlanders weten dat er een
onderzeedienst van de Koninklijke Marine heeft
bestaan aan de Waalhaven. De bemanning van de
onderzeeboten kwam hoofdzakelijk uit Rotterdam en
omgeving. Begin jaren 60 is deze dienst vertrokken
naar Den Helder en bij mijn weten was niemand daar
erg blij mee. Ik ook niet, want ik woonde (als we niet
op zee waren) in Hoogvliet. Als Veteraan ontmoet
ik nog regelmatig maten waarmee ik heb gevaren.
Helaas ben ik er een flink aantal kwijt en die zoek ik
samen met Hans van Kesteren (vroeger uit Pernis).
Wij willen 30 november a.s. een reünie organiseren
met de onderzeebootbemanning van toen ”Hr. Ms.
Walrus S802”. Vroeg in het voorjaar van 1962 vertrok deze sub met haar bemanning naar Nederlands
Nieuw Guinea. Op 30 november dat jaar (45 jaar
geleden dus) meerden we weer af in Den Helder.
En nu zoeken wij die kerels van toen. Wie wil ons
daarbij helpen?
Gerard (arie) Streefkerk , Alverstraat 213,
3192 TN Hoogvliet, 010-438 04 39,
email stree352@planet.nl
----------------------------------------------------------Hans Sluyter
Ik ben op zoek naar Hans Sluyter. Wij hebben
omstreeks 1970 samen bij American Express op de
Meent in Rotterdam gewerkt en woonden beiden bij
de Slinge in Rotterdam-Zuid. Wij gingen iedere dag
samen van en naar het werk. Ik ben benieuwd hoe
het verder met hem is gegaan.
Tonnie Vink, Doncksestraat 25, 2983 LD Ridderkerk
0180-411965, email breejen1@planet.nl
--------------------------------------------------------Molier
Ik zoek gegevens over de families Tenwolde en
Molier. Van de familie Molier is bekend dat er een
Couponhuis aan de Nieuwstraat 6 in Rotterdam is
geweest (later verkocht) dat gerund werd door Rika
Molier. Aan de Goudserijweg zat een sigarenmagazijn Molier, in de Oppert een juwelier en in Hillegersberg een technisch bureau, alle gerund door een
Molier. Ik heb al die gegevens, maar ik mis foto’s en
meerdere gegevens. Alles is welkom.
Uiteraard wil ik ook meer weten over mijn eigen
familie, Tenwolde. Naar ik nu weet woonde deze familie in Delfshaven. Wie kan mij iets wijzer maken?
Alle gegevens staan op mijn site:
http://users.bart.nl/~hpfm13.
In 1927 ontstond er een buslijndienst tussen Den
Haag en Rotterdam, met bussen die gebouwd
waren door de firma Molier & Muller in Den Haag.
De HTM reageert niet op vragen. Wie weet waar ik
terecht kan voor antwoorden over deze lijndienst en
busgegevens?
H. Tenwolde, Rooseveltlaan 27,
3223 NB Hellevoetsluis, hpfm13@bart.nl
-----------------------------------------------------------Statenweg 65-75
Op 1 mei jl. verscheen in dit blad een oproep, bestemd voor de kinderen/tieners van de jaren veertig,
die woonden aan de Statenweg 65 - 75, tussen de
Bijlwerffstraat en de Groeninxstraat. Inmiddels heeft
een aantal van hen zich gemeld. Zij zien nu uit naar
de rest van de hechte vriendenclub van destijds. Die
‘rest’ blijkt sinds het eerste berichtje omvangrijker
dan toen vermeld.
Hieronder -alfabetisch- hun namen met het huisnummer van destijds:
Berkhout: Netty of Ria, en Willy, 67, Brons: Piet, 67,
Burkie:
Elleke, 71, Fenger: Astrid en Ronald,
73, Hoekstra: Andries en Anka, 75, De Jong: Leny
en Esther (Toet), 69, Kluten: Trudy of Ankie en haar
broers, 65, Renzen: Cor, Karel, Bea, Theo, Ingrid,
73, Vlaskamp: Hans, 73.
En van het volgende blok: Visser: Ankie, Siebe,
Feikje, 63 of 61. De adressen van Koos, Wim, Louis
en Walter van der Elst zijn inmiddels bekend, evenals
die van Frits en Hanneke Oostendorp, Wim Raaymakers en Jaap, Loes en Tineke Vreugdenhil.
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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

Multishop
Goudsesingel 111
Multishop
Binnenhof 21
Patatzaak Jason’s Place
Olympiaweg
Tabakshop
Dumasstraat 233
Kapsalon Eurohair
Ossenisseweg 115
(Slinge)
Uitvaartverzorging
van Mourik bv
Kamerling Onnesweg 50
Ideel Mini Supermarkt
Nieuwe Binnenweg 106
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
Landegem
Walenburgerweg 110-114
Restaurant De 4 Seizoenen
De Lugt 15
Havenziekenhuis
Haringvliet 2
Lectuurshop Populair
Zuidplein
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

Primera
Carnisse Veste
Hans Anders
Carnisse Veste

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
Tabac&Gifts
Bermweg 47
Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
Nachtegaalstraat 8
Edah
WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
WC De Korf
BoersVersKruidenier
Parkzoom 27-29
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

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
Relax Comfort Zuidland
Kerkweg 17
Overige
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34
Avia
Walburg, Zwijndrecht

De Oud
De Oud-Rotterdammer is een uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Advertenties:
Ben Rietveldt, Tel: 06 – 23 66 24 12
T.G. Louwen, Tel: 06 – 13 53 50 58

Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Jim Postma, Peter van Zwienen,
Els Beekmans, Rein Wolters.

Fotografie:
RIBcollectie, tenzij anders vermeld

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel

Eindredactie:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75/31 55 25
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Fred Wallast Bedrijfscommunicatie neemt bij de vervaardiging
van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht,
doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden.
Copyright Fred Wallast Bedrijfscommunicatie; niets uit deze
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 10 juli 2007

pagina 27

682459 fs

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

PARKETSPECIAALZAAK

“In één dag
mooie tanden”
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Voordelen computergestuurd implanteren:
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Quattro gaat voor kwaliteit
met een betere prijs
Greeploze keuken
Zeer complete keuken voor een
nog completer prijs. Uitgevoerd met
een schouwkap, kookplaat, combimagnetron, vaatwasser, koelkast en
composiet werkblad.

van: € 14.450,voor:
€

8.950,Vloertegels Villeroy en Boch Gate 56
Afmeting: 60 x 60 cm
Diverse kleuren

Uw Gebitsprobleem
I s Vo o r O n s
Geen Probleem

Badkamer
Deze badkamer is voorzien van een
bad, douchecabine, toilet, wastafel en basis
tegels van alleen A-merken.


van: € 7.900,voor:
€

van: € 69,voor:
€

4.999,-

48,- per m
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Groot assortiment
Alles onder 1 dak
Deskundig advies
Eigen montage
5 jaar garantie
De juiste prijs voor
iedere portemonnee

Openingstijden:
Maandag 13:00
Dinsdag
10:00
Woensdag 10:00
Donderdag 10:00
Vrijdag
10:00
Zaterdag 10:00
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-

17.30
17.30
17.30
17.30
21.00
17.30
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uur
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Woonmall Alexandrium III, Watermanweg 19/A, 3067 GA Rotterdam, T: 010-220 44 37, E: info@quattrokeukenenbad.nl

W W W . Q U A T T R O K E U K E N E N B A D . N L

DE NISSAN QASHQAI.
100% URBANPROOF.

N IE U W !
te rn et !
N u oo k op Inte .c om
ui
ch
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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
MAAK EEN
PROEFRIT

RADIO/CDSPELER MET
BLUETOOTH

NU IN DE
SHOWROOM

ABS, EBD EN
BREAK ASSIST
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol
berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het
wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas onderneemt 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.
Nadere inlichtingen over Humanitas of eenvraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Wilt u een leuk woninkje voor een redelijke
prijs met zorg nabij als het nodig is?
Langs de Carnissesingel in Charlois staat het complex ‘De Carnissedreef’. Daar zijn nog enkele studio’s beschikbaar. De nettohuur,
exclusief service- en verwarmingskosten ligt rond de € 350,-.
De Carnissedreef ligt tegenover het Humanitas-verpleeghuis
‘Hannie Dekhuijzen’ met zijn uitgebreide faciliteiten, waaronder
het gezellige restaurant De SmulpAap.
Bel voor informatie: 010 - 461 53 47.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Kijk, dàt is nou Humanitas!
Stichting Humanitas • Postbus 37137 • 3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00 • Email: info@humanitas-rt.nl • Web: www.humanitas.nu

Hoort u het ook eens van een ander!

De Steenplaat behaalt Bronzen Keurmerk
Bewoners en medewerkers van
De Steenplaat in Feijenoord zijn
blij dat zij de kwaliteitstoets meer
dan voldoende hebben doorstaan. Door twee onafhankelijke
onderzoeken is vastgesteld dat
de kwaliteit van zorg en wonen
in De Steenplaat zelfs 30 punten
boven het landelijk gemiddelde
ligt! Vooral de informatieverstrekking, inspraak en bejegening zijn
goed, ook de maaltijden en de
activiteiten scoren bovengemiddeld. We vonden zelf al dat het
goed toeven is
in De Steenplaat,
maar nu hebben
we ook nog het
bewijs geleverd.
Dat betekent niet
dat we het er nu
bij laten zitten.
De medewerkers
gaan natuurlijk
door om het verblijf in De Steen-

Humanitas, daar zit muziek in!

Speciale uitzending Humanitas TV van verjaardagsfeest

plaat voor iedereen zo prettig
mogelijk te laten zijn. Er blijven
altijd weer punten waar we alert
op moeten zijn. Dat betekent dat
de Humanitasvisie, die gericht
is op eigen regie, eigen dingen
doen en ja-cultuur, nog verder
doorgevoerd wordt.
Alle medewerkers hebben zich
ontzettend ingezet en verdienen een grote pluim! Binnenkort
wordt dit gevierd met de bewoners en medewerkers met een
spetterende salsa-avond.

Wat is het
Bronzen Keurmerk?
Het bronzen keurmerk geeft
inzicht in de kwaliteit van verpleeg-en verzorgingshuizen.
De toets bestaat uit twee delen:
een kwaliteitstoets uitgevoerd
door Stichting
Perspekt en een
cliëntenraadpleging door de
Stichting Cliënt
en Kwaliteit. De toets kijkt of de
zorg goed geregeld is en vooral
naar wat de cliënten daar zelf
van vinden. Er worden gesprekken gevoerd met de cliëntenraad, met bewoners en met
medewerkers en onder andere
gekeken naar de zorgregistraties, cliëntdossiers, informatiemateriaal, beleidsstukken.
Een college van deskundigen
beslist of de organisatie in aanmerking komt voor het Bronzen
Keurmerk. Het keurmerk is een
bewijs dat het met de kwaliteit
goed zit.

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

Op donderdag 12 juli 2007 om 19.00 uur
(met een herhaling op vrijdag 13 juli om
11.00 uur) zendt HumanitasTV een unieke
registratie uit van Kees de Wilde over de
afterparty (het bedankfeestje) van de verjaardag van Hans Becker in ‘De Zingende
Zeeleeuw’. U ziet informele optredens
van onder andere de beroemde zangeres
Verzorgenden IG:
Annie de Reuver (‘Kijk eens in de poppe010 - 461 51 51
tjes van m’n ogen’), jazz-zangeres Mitsey
jobs@humanitas-rt.nl
Smeekens, conferencier/zanger Kees
www.werkenbijhumanitas.nl
Corbijn, zanger/slagwerker Bennie Bosman (speelde acht jaar bij Toon Hermans),
‘Bouw een brug in Noord’ Er zijn details te zien, waarzangeres Sjaan Reys (zus van Rita) violist/
aanu normaal voorbij zou losaxofonist John Paay (vader van Patricia)
Tot 14 september is bij Humani- pen, maar die zeker de moeite
en de pianisten Tom van Vliet en Ton de
tas-Bergweg de expositie ‘Bouw waard zijn. Mick Otten hoopt
Klerk.
Wekelijks zendt Humanitas op de Rotterdamse kabel een interessant programma
een brug in Noord’ te bewonde- dat u door de foto’s eens op
uit over wonen, werken en de nieuwste ontwikkelingen bij Humanitas. Met o.a. reren. Er hangen foto’s van Mick Ot- een andere manier naar die
portages van evenementen en activiteiten van binnen en buiten de vestigingen.
ten van bruggen in Noord. U zult bruggen gaat kijken. Ze zijn dat
Elke donderdag van 19.00 tot 19.30 uur; elke vrijdag van 11.00 tot 11.30 uur de herverbaasd staan over het grote zeker waard.
haling. Stem af op kanaal 67+ op de kabel.
aantal bruggen in die deelge- Humanitas-Bergweg, Bergmeente. Kent u bijvoorbeeld de wegplantsoen 10, van 9.00 tot
Leest u ook onze vier pagina’s extra informatie in het hart van dit blad
Jonkerbrug of de Vriendenbrug? 20.00 uur. De toegang is gratis.

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis? Wij hebben de Nancy Zeelenbergflat!
Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm en rijk, allochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij ‘misère-eilanden’. In de appartementen van Humanitas kunt u dus
wonen als u geen zorg nodig heeft. Blijkt u (meer) zorg nodig
te hebben, dan hoeft u niet te verhuizen. Wij bieden zonodig
alle zorg, tot en met verpleeghuiszorg, in uw eigen woning! Wat
dacht u bijvoorbeeld van de Nancy Zeelenbergflat in Charlois?
Dit servicecomplex met zijn markante gevel, mooie binnentuin en
restaurant De Gevlekte Giraf staat aan het groene Amelandseplein.
Er zijn nog enkele senioren- en zorgplusappartementen vrij (ook
geschikt voor bewoners met Alzheimer). De nettohuur ligt tussen
de € 300,- en € 350,- (exclusief service- en verwarming).
Er zijn ook regelmatig woningen te huur (en soms te koop) in onze
andere vestigingen, in Charlois, Prins Alexander, Ommoord, Hoek
van Holland, Schiebroek, het Oude Noorden, Hillegersberg en Lombardijen. Bel voor informatie: 010 - 461 53 47.

