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De alcohol vloeit rijk
langs de Oude Binnenweg
Wij gaan terug in de tijd,
naar 1958. Ik was dertien
en etste iedere ochtend
vanuit het oostelijk deel
van Kralingen met mijn
vrienden Pieter Feith en
Theo Hofmans naar de
Pieter de Hoochstraat. Zes
kilometer, precies in een
half uur. Het Rotterdamsch
Lyceum was ons doel. Wat
was die lege Blaak altijd
winderig. Wij reden altijd
de kortste route, via de
Rochussenstraat over de
Pieter de Hoochbrug. Die
brug stond altijd open.
Te laat! Een ‘acht uurtje’
de dag erop….Een enkele
keer kwam ik terecht op
de Oude Binnenweg. Wat
ik daar te zoeken had? Een
kaartje kopen natuurlijk
voor de wedstrijd van zondag in De Kuip.

Ik kocht meestal twee zitplaatsen (vak
P) in het café van Jan Linssen. Pieter
en ik waren Feyenoord-fans. Ons
jnste uurtje was in 1959 toen wij de
Rood-Witten thuis kampioen zagen
worden. Afgelopen maand keerde ik
terug naar café Linssen. Niet voor
het bier. Neen, ik wilde de nieuwe
pachter, Ed Schotte, prijzen dat hij
de naam ‘Linssen’ in ere houdt! Jan
Linssen, de snelle linksbuiten van
Feyenoord, die ruim 20 jaar furore
maakte. Hij opende zijn café in 1939
en heeft het tot de jaren zeventig
volgehouden. Daarna volgde zijn
zoon Jan als uitbater en weer later zijn
kleindochter Jacqueline. Zij gooide
in 2002 de handdoek. Enn, het café
functioneert nog steeds, net als die
negen andere cafés aan de Oude Binnenweg. Logisch ook. De Oude Binnenweg is het gezelligste straatje van
het centrum. Precies 280 meter lang.
Het owgehalte van de honderden
(lees: duizenden) passanten is hoog.
Vooral ‘s zomers. Ieder café heeft
een terras en met wat een pluimage!
Vanuit het westen (Eendrachtsplein)

- De oude vertrrouwde Oude Binnenweg -

begint het met Rhythem, een gezellige
punkzaak. Ernaast zit De Vijgeboom,
vakkundig geleid door Frits Schunlau
en daarnaast zit weer De Stamgast,
waar ik bij Linda wel eens kofe
drink. Melief-Bender, op het zelfde
rijtje, is een begrip! Iedere Rotterdammer kent de slogan ‘M’n liefje ik ben
er, bij Melief-Bender’, verzonnen
door tekstschrijver Frans Vogel in
opdracht van de legendarische Willem
Langstraat.
Melief-Bender uit 1876
Café Melief is het oudste café van

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

de Oude Binnenweg. Het dateert van
1876! Bertus Vermeulen is de trotse
eigenaar. Aan de overkant zien wij
café Sijf. Gevestigd in een voormalige
apotheek. Voorheen heette dit café
Pincoffs (naam ook verzonnen door
Frans Vogel). Het mooiste café is
natuurlijk Timmer op nummer 120.
Klaas en Sjaan Duister, uitbaters in
de jaren ‘60 en ‘70 waren een begrip.
Hun opvolgers waren Nel en Martin
Snoeck. Zij runden het café ook
zeer bekwaam. Tegenwoordig runt
Vermeulen dit legendarische etablissement uit 1896. Wij herinneren ons

- Startschot van Gerard Cox voor de jaarlijkse Timmerkoers -

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770 of 0181 - 669606

Kunstgebitten en reparaties
Avond- en Weekendservice
Behandeling bij u thuis mogelijk
Vergoeding door uw Zorgverzekeraar
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

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

natuurlijk de jaarlijkse Timmerkoers.
Een wielerwedstrijd, gereden door 30
Timmerklanten. Gerard Cox deelde
altijd de prijzen uit. Twintig meter
verderop zit café De Oude Binnenweg, waar Carla van Veelen de scepter
zwaait. Zij doet dit als een leeuwentemster. Moet ook, want gelooft u mij,
er wordt in dit café aardig doorgedronken. Café Verburgh is de laatste
aanleg aan de zuidzijde van de Oude
Binnenweg. Of, haha, de eerste, wanneer u vanaf de Karel Doormanstraat
komt. Ben ik er nu een vergeten? Ja,
dat klopt. Natuurlijk hebben wij nog
café Visser op nummer 89, vakkundig geleid door Rob de Graaf. U
moet Rob vragen wanneer zijn vader
Hannes tapt. Die heeft verhalen….
Je kunt stellen dat de Oude Binnenweg de meest alcoholische route van
onze stad vormt. Tien cafés en een
slijterij (Orlanda), verspreid over een
straatlengte van 280 meter. Alleen de
legendarische Schiedamsedijk uit de
jaren dertig en ‘De Kaap’ konden daar
aan tippen…Het grappige is dat ieder
café zijn eigen klantenkring heeft. Met

Zie ook onze advertentie op pagina 13

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

andere woorden de uitbaters bijten
elkaar niet. Integendeel! Er wordt
prima samengewerkt.
In 1969 waren er serieuze plannen de
Oude Binnenweg te slopen. Gelukkig
stond er toen een actiegroep pal onder
leiding van architect Hans Rothmeijer. Wij zijn inmiddels 38 jaar verder
en het bijna 140 jaar oude straatje
functioneert nog prima. In juni 2008
breng ik het tweede deel van mijn
boek ‘Rotterdamse Cafés’ uit. Mijn
eerste opzetje is de beschrijving van
álle cafés aan de Oude Binnenweg. Ik
produceerde 20 pagina’s (formaat 24
x 34,5 centimeter) met heel veel tekst
en ruim 60 foto’s. Je kunt spreken
van een mini-boek. Ik zeg het eerlijk,
deze uitgave is een ‘lekkermakertje’
voor mijn boek. Wilt u het ‘boekje’
gratis thuis per post ontvangen? Mail
mij! jorisboddaert@hotmail.com of
schrijf mij: Coolhaven 533, 3023 BA
Rotterdam. U krijgt dit historiedocument rond 20 september a.s in uw
brievenbus!
Joris Boddaert

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

e Voorjaarsaanbiedingen
bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten
laminaat

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

v.a.
€ 44,95 m2

GRATIS GELEGD
Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

inclusief ondervloer en leggen!

Wij hebben
nu ook een
nieuwe collectie
behang!

Tapijt Ambiant
Bellissimo van € 135,-

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

Industrieweg 19
Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890
fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl

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
682459 fs

Uitnodiging

PARKETSPECIAALZAAK

v o o r h e t n i e u w e B u rc h t h u y s w o n e n
Klassiek
en chique
Fraaie twee en half zits bank
in vele stoffen leverbaar
Mooi kersenhout

3750,-

WIJ HEBBEN 
 USBEJUJPOFFMQBSLFU
 UBQJT WJTHSBBUFOQBUSPPOWMPFSFO
 #PVSHPOEJTDIFWMPFSFO
 QMBOLFOWMPFSFOPBLBTUFFMEFMFO
 MBNFM CBNCPFFOMBNJOBBU
FJHFOHFEJQMPNFFSEFMFHHFST
WIJ DOEN 
 SFTUBVSBUJF SFOPWBUJFFOBBOIFMFO
  
CFTUBBOEFWMPFSFO
 TDIVSFOFOPOEFSIPVE
 WSJKCMJKWFOECF[PFLBBOIVJT
WIJ GEVEN 
 WSJKCMJKWFOEBEWJFT
ERKEND LEERBEDRIJF

Van fraaie klassieke tot
actuele betaalbare meubelen.
Kom eens rustig genieten van het
vele moois en het vele voordeel.
Hartelijk welkom!

4IPXSPPNHFPQFOE
NBUN[BVVSrWSJKEBHLPPQBWPOE

010 - 450 93 05

4MPUQMFJOCapelle

Boxspring

compleet met matras en
tijdelijk gratis topper!

010 - 412 72 46

995-

Gezellige
2-zit bank

a/d IJssel

+POLFS'SBOTTUSBBURotterdam

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

ook leverbaar als 3-zits

695,-

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

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Berlagestraat 235
Rotterdam-Alexanderpolder
T 010 - 456 48 22

dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur - vrijdag koopavond

w w w . b u r c h t h u y s . n l

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
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Olifanten op de
Coolsingel

Rita Young zingt
voortaan alleen
nog onder de douche
Zangeres Rita Young heeft haar laatste noot op de bühne gezongen.
Zaterdag 1 september zette ze met twee concerten een dikke punt achter
haar lange, glanzende en veelzijdige artiestencarrière van 46 jaar. Dat dit
gebeurde in het Valkenhof Theater in haar woonplaats Vlaardingen, zal
niemand vreemd vinden. Dat theater heeft ze een paar jaar geleden immers zelf officieel geopend, overigens met zanger Martin Eden, die zaterdag bij het tweede concert samen met Rita optrad.
“Het is mooi geweest. Jan, mijn
(geluids)man, en ik gaan nu genieten

van onze oude dag en onze twee
kleinkinderen. En ook veel reizen.

- Jan en Ria de Jong, zoals veel mensen het sympathieke Vlaardingse echtpaar kent. -

Het is een leuk gezicht, die vijftig kunstolifanten in het centrum van Rotterdam. Ze zijn
van de Elephant Parade Rotterdam en blijven
tien weken staan. Elke olifant is op een andere
manier vormgegeven door kunstenaars. Veel
bedrijven hebben inmiddels een kunstolifant geadopteerd. Het doel van de Elephant
Parade is geld bijeen te brengen voor het eerste
olifantenziekenhuis ter wereld in Thailand. Na
Rotterdam zal de Elephant Parade ook andere
wereldsteden aandoen.

- Voor het laatst op het podium. Rita Young deed het met air, maar zal
het niet werkelijk gaan missen. Foto’s Ellie Schop -

Niet meer repeteren, want daar heb
ik altijd een grondige hekel aan gehad”, vertelt de 63 jaar geleden aan
de Hordijk geboren Ria Daub. “Dat
was op de boerderij van mijn opa en
oma, waar mijn ouders ondergedoken waren. Néé, écht gewoond heb
ik er niet. Toen het kon zijn we weer
naar huis gegaan in Vlaardingen,
waar vader een smederij had.”
Rita Young heeft zich in de loop van
jaren opgeworpen als moeder der
artiesten en als vrouw die vaak het
voortouw nam voor een inzamelingsactie. Dat is ook nu weer het
geval. Hoewel het (toegezegde) geld
nog niet allemaal binnen is, stond
de teller na haar laatste muzieknoot
op vijfduizend euro. Dat geld heeft

ze met bijzondere acties ingezameld
voor de Stichting Tsunami Weeskinderen, die er bijzondere werkprojecten van opzet in Sri Lanka.
Rita was in 2004 met actief optreden
al gestopt. De reden was een plotse
achteruitgang van de gezondheid
van haar Jan. Op wonderbaarlijke
wijze is hij opgeknapt en dat deed
Rita besluiten om toch nog één keer
met hem naar buiten te treden met
twee afscheidsconcerten. “Om iedereen te bedanken die mij altijd door
dik en dun heeft gesteund”, vertelde
ze nog. Met een staande ovatie nam
de vakvrouw in tranen afscheid.
Vlaardingen is een boegbeeld kwijt.

De kunstolifant op de foto is geadopteerd door
Transitions Optical, fabrikant van meekleurende
brillenglazen. Met het opvallende spiegelende
ontwerp wil Transitions aandacht vragen voor
het gevaar van UV-straling en zonneschittering
voor de ogen.
Andere organisaties die dit initiatief steunen
zijn onder andere de Rabobank, Swarovski,
Hilton Rotterdam, Bavo-Europoort, Beursplein,
de Bijenkorf en Spido.

- De Coolsingel. Foto Ellie Schop -

CCtje “Aan u o Volk, de zegepraal…”, maar niet heus
Een topman van de PvdA ondertekent de verklaring niet
die door het steuncomite voor ex-moslims is opgesteld.
Dat zijn dus mensen die opkomen voor het recht van exmoslims op hun afvalligheid. Dat zoiets vanzelfsprekend
zou moeten zijn in Nederland is kennelijk al niet meer
haalbaar. Wat gaan we er toch op vooruit. En waarom

c foto burosolo.nl

tekent die topman van de PvdA niet?

ox C
olumn
C

Er staat een passage in “waarin een
conict wordt gesuggereerd tussen
de islam en de Nederlandse wet.”
U dacht misschien ook dat er een
conict was tussen de islam en de
Nederlandse wet, maar dat vindt die
meneer dus niet. Met vliegtuigen door
atgebouwen vliegen, mensen op de
televisie de nek afsnijden, Theo van
Gogh voor zijn raap schieten, vrouwen weigeren een hand te geven, het
was even wennen maar daar moeten
we niet langer een punt van maken,
dat moet allemaal kunnen. Een andere
ster uit het huidige kabinet had het
al gezegd: we krijgen hier gewoon
een christelijk- joods- islamitische
samenleving, niks aan de hand. De
betreffende passage uit voornoemde
verklaring, waar die PvdA-er zich
dus niet in kon vinden, luidde: “De
regering …… stelt kennelijk respect
voor de islam boven respect voor de
individuele vrijheid van godsdienst en

levensbeschouwing.” Nou, als een exmoslim vanwege zijn afvalligheid op
straat in elkaar wordt geslagen en je
gaat dat met z’n allen zitten vergoelijken (wat een leuk woord eigenlijk,
vergoelijken) dan lijkt me genoemde
passage meer dan waar. Niet voor de
PvdA. Als wij het goed vinden dat er
bij de Kuip een reusachtige moskee
wordt gebouwd, waar straks in een
taal die wij niet kunnen verstaan
tegen de “christenhonden “zal worden
gepreekt, dan vind ik er wel iets in
zitten, in genoemde passage. Zo niet
de PvdA. Als Nederlandse schoolkinderen wordt verzocht om geen
Nederlandse vlaggetjes meer op hun
rugzakken te naaien vanwege eventuele moslimse agressie die dat op zou
kunnen roepen, als in de geschiedenisles de holocaust maar wordt weg
gelaten vanwege dezelfde reden, dan
is er met het respect voor een en ander
toch iets aan de hand? Behalve voor

de PvdA.
Wat is er toch gebeurd, de laatste
twintig jaar, met die Partij? Ja, er
stemmen een hoop allochtonen op, dat
merken we bij de verkiezingen, en als
die verzeild raken in bestuurskongsies
gebeuren er op nanciëel gebied rare
dingen, hetgeen trouwens weer in de
doofpot verdwijnt. De PvdA, altijd
mijn partij geweest, omdat zij stond
voor openheid, vooruitgang, gelijke
rechten voor iedereen en noem maar
op. En nu altijd maar weg kruipen in
dat stinkende hol van de politiek-correctheid. Wat heeft de partij gedaan
voor al die arme stakkers die in de
ouwe wijken de golf vreemdelingen
over zich heen kregen en de multiculturele samenleving mochten gaan
zitten uitvinden? De partij heeft ze
laten barsten. Een vriend van mij
woont op Zuid, in de Wapenstraat. Hij
is daar de enige Nederlander, honderden meters in het rond. Als je daar dan
door die straten rijdt, waar ik in de
jaren vijftig nog driehonderd kranten
rond bracht, Het Nieuwe Dagblad,
terwijl je je nu in Ankara waant, dan
denk ik altijd: “Zou zo’n Wim Kok dit
nou WETEN!?” Ik weet haast zeker
van niet.
Over kranten gesproken. Mijn seizoen
is nog niet helemaal begonnen dus
heb ik in huis allerlei dingen zitten

doen. (Ik heb bijvoorbeeld al mijn
TV-kanalen eens langs laten komen.
Je weet niet wat je ziet. Ik heb dus
een schotel en wel tweehonderd kanalen, sommige waarvan ik het bestaan
niet wist, TV2, Real Madrid TV, Al
Jazeera!) Maar op een dag ging ik
eens in mijn boekenkast zitten spitten.
Ik kwam tegen “…en niet vergeten.
Herinneringen aan het Vrije Volk”,
samengesteld door Ben Maandag
sr. en Rien Robijns. Uitgekomen
in 1991, toen het Vrije Volk moest
worden opgeheven. Ruim negentig
jaar highlights , het is verrukkelijk om
te lezen. De oprichting door Troelstra,
de muiterij op de Zeven Provinciën,
de oorlog, de spagaat waarin men
verkeerde tijdens de “Politionele acties” in Indië, de ramp met de Faustus
bij Hoek van Holland en ga zo maar
verder. Zo’n krant heeft bestaan.
En nu heeft Rotterdam geen enkel
dagblad meer.
Volgende keer probeer ik weer wat
vrolijker te zijn.
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TANTE POST(BUS)

Geachte redactie
Op de rommelmarkt in Zwijndrecht
kocht ik een boek voor drie euro. De titel
is ‘De Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’. Aan de binnenzijde zat het
volgende document :
Voor het bruidspaar Ruijters of Ruijter
met een gedicht.
Vermoedelijk woonde de familie in Hendrik Ido Ambacht. Het is ondertekend
met: Lenie, Annie, Andre, en een handtekening. Het lijkt mij aardig het boek met
inhoud aan de familie terug te geven.
Hans Vermeulen
email adsl450302@tiscali.nl
-------------------------------------------------Sociaal
Grappig de melkwagens te zien waarmee
mijn broer en ik zo dikwijls hebben gereden als hulp van Pau Drenth (zo werd hij
in zijn wijk en door collega’s genoemd)
die zijn melkwijk in Bloemhof had en ik
zelf later bij Willem (achternaam ben ik
kwijt, maar hij woonde in de Rösener.
Mannstraat), die het Noordereiland

bediende. Circa vijf jaar hebben wij zo
‘in dienst’ van Van Berkel gewerkt op
woensdag- en zaterdagmiddag en in de
vakanties alle dagen. We zijn met de
handkar - zwaar werk - begonnen en het
leeuwendeel met de electrokarren, die
zeker in de wintermaanden dikwijls het
eind van de wijk niet haalden en dan door
een bestelauto of motor werden getrokken om het laatste wijkgedeelte te doen
en via de Pretorialaan naar de remise aan
de Korte Hillestraat (precies in de bocht),
waar alle melkbussen moesten worden
geboend, evenals de wagen van binnen
en buiten.
Hoewel het ofcieel niet mocht werd er
vrijwel altijd melk uit de wisselmelkbus
geschept in plaats van uit het kraantje,
omdat het kraantje regelmatig niet open
of dicht wilde. Vooral dat laatste gaf
veel melkverlies. Deze wisselbussen
moesten feitelijk overgegooid worden
in de melkbussen met kraan achterin de
electrowagen.
De naam Van Berkel is mij altijd
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bijgebleven. Niet omdat ik daar diverse
jaren via Pau en Willem bij betrokken
was, maar om het buitengewoon sociale
beleid, zowel naar personeel als naar
klanten toe. Het is mij bekend dat bij niet
zelfveroorzaakte gezinsproblemen, zoals
ziekte, de bezorger kon blijven leveren
zonder af te rekenen, omdat het werd
kwijtgescholden. Nog vanaf deze plaats
hulde voor een dergelijk bedrijf.
N. van Delft
-------------------------------------------------Traditie?
Ik ben in 1929 geboren in Rotterdam en
heb daar 31 jaar gewoond. Daarna kwam
ik in het Noorden terecht. Toen ik na de
oorlog voor het eerst menstruatie kreeg,
heeft mijn vader getrakteerd op gebak.
Ik zelf kreeg twee dochters en toen de
oudste 11 was en uit school kwam met de
opgewekte mededeling dat ze “Het” had,
waren toevallig mijn ouders bij ons gelogeerd en mijn vader liep gelijk naar de
bakker om gebak: te halen, want volgens
hem was dat een Rotterdamse traditie?
Mijn dochter kreeg ook weer een dochter
en de geschiedenis herhaalde zich en ook
mijn dochter hield de traditie in ere en
trakteerde. Nu is mijn vraag is dat nu inderdaad een Rotterdamse traditie of heeft
mijn vader dat destijds verzonnen.
WIE WEET HET ?
A.J. Hasselbach-de Boer
Hooiweg 16b, 9761 GR Eelde
-------------------------------------------------Willem Barentsschool
Ik heb nog een foto van de Willem
Barentsschool in de gelijknamige straat
op het Noordereiland uit 1948-1949.
Destijds woonde ik in de Feijenoordstraat, waar ons gezin in 1950 vertrok
naar Limburg waar mijn vader werk had
gevonden in de kolenmijnen. In 1957
verongelukte hij, toen nog maar 37 jaar

jong.
Van mijn school herinner ik me weinig.
Ik weet niet meer hoe de juffrouw heet en
ook de namen van medeleerlingen dwarrelen niet meer boven het maaiveld. Anderen vertelden dat hoofd van de school
H. Pauwe was en dat hij naast de school
woonde. Namen van andere onderwijzers
op de school waren G. Wundering en J.
Timmermans, die ook voorzitter was van
de voetbalvereniging Neptunus. Voor de
strenge meester L.M. Advocaat hadden
de meeste leerlingen een heilig ontzag.
Misschien zijn er mensen die mijn
geheugen kunnen opfrissen.
Voorts ben ik op zoek naar de boeken
‘Noordereiland – Sigaar in de Nieuwe
Maas’ en ‘blik Op Zuid, deel 1), beide
van auteur Rein Wolters en niet meer in
de winkel te koop.
Willem Smit
Rabbenkamp 6,
9431 HR Westerbork
e-mail: wj.smit@home.nl
-------------------------------------------------Mijne heren
Nog even over Odeon in de Gouvernestraat. Wij hadden een toneelvereniging, Kunst en Vriendschap en die heeft
40 jaar bestaan. Direct na de oorlog hadden wij 800 donateurs, die per week twee
cent betaalden voor vier uitvoeringen per
jaar. Wij speelden in de schouwburgzaal
en doordat er geen 800 personen in de
zaal konden, moesten wij elk toneelstuk
twee avonden achter elkaar spelen.
Daarna was er in de zaal eronder bal
tot drie uur in de nacht. Jammer, maar
het ging mis met de komst van de tv.
Maar we hebben het met veel genoegen
gedaan.
A.D. Kegge,
St. Mariastraat 16
3014 SJ Rotterdam

Persil
In het spionnetje van 21 aug. staat een
verhaal over ‘Persil’. Mijn gedachten
gaan dan onwillekeurig terug naar mijn
moeder, die als lid van een vrouwenvereniging op excursie ging naar Levers
Zeepmaatschappij in Vlaardingen. Er
werd dan altijd een foto gemaakt, waarop
je kon zien dat iedereen een hoed draagt.
Het was 1939 en mijn moeder stond
op de foto achter een groot pak Radion
om te verbergen dat ze in verwachting
was van mij. Het is de laatste excursie
geweest voor de dames voor de oorlog
uitbrak.
Het stukje over de RMI en Ermi van
Ronald v.d.Meer bij tante post (bus) trok
mijn aandacht, omdat mijn vader vele
jaren bij de RMI gewerkt heeft. Wij hebben een boek in ons bezit, uitgegeven ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
het bedrijf, waarin staat beschreven dat
dhr.G.C.van der Leck op 16 april 1879
gestart is op het Noordplein met een
bedrijfje van vier melkbezorgers. Mijn
vader, A.de Weger, kwam bij de RMI in
dienst op 13-10-1919 en heeft ruim 40
jaar op hun kantoor aan de Persoonsdam
gewerkt. Als kassier is er veel geld door
zijn handen gegaan, maar hij moest zelf
genoegen nemen met een bescheiden
salaris. Op 9 juni 1920 trouwde hij
Adriana Ouwendijk en ze kregen zes kinderen, waarvan er twee emigreerden naar
Canada. Daar wordt De Oud-Rotterdammer ook met veel plezier gelezen en gaat
van hand tot hand. Als ik in september
naar Canada ga, omdat mijn zus Ank
DeVet – de Weger dan 50 jaar getrouwd
is, zal ik weer een aantal krantjes voor
hen meenemen.
Ria Borsje – de Weger
Prinsenbeek

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

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 4 september 2007

pagina 5

Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 46”
Als een Rotterdammer ‘toen’
zei, dat iemand op z’n ponum
of porum was gegaan, bedoelde hij dat die persoon goed
voor gek stond. Nu, ik ben
op m’n ponum gegaan! Nooit
heb ik zo weinig oplossingen
TOEN
NU
binnengekregen. De ‘Waarwas-dat-nou-foto’ nummer 46
was niet alleen voor mij een moeilijke opgave, maar ook voor de
gedoopt (Je bent niet de enige die aan
Mag ik nog even wat ‘spelregels’ met u doornemen?
honderdduizenden lezers van De Oud Rotterdammer.
deze kerk denkt, Jan. Maar ’t is geen
1. Stuur bij voorkeur geen originele foto’s
kerk, het is een schaapskooi)”.
Hoewel de zender van de foto, de heer
naar deze rubriek.
het fout!)”.
Mevrouw Boezaart: “Is dit misschien
Noordzij, mij bij de foto gelijk de
2. Indien u absoluut een toegezonden foto
Jan Weda (Maassluis): “Het is een foto
de nieuwe kerk bij het nooddorp, dicht
oplossing had gegeven, twijfelde ik
terug wilt hebben, stuur dan ook een gefranwaar je goed naar moet kijken om een
bij de Gooilandsingel? In die kerk zijn
toch. Het Gemeentearchief Rotterdam,
keerde, aan uzelf geadresseerde enveloppe
‘barak’ te ontdekken. Dit gecombineerd
onze twee kinderen gedoopt.”
met name Wim de Winter en Martijn
mee.
met ‘niet gezonde ‘, doet mij denken
En hier komt dan de laatste inzending.
Verbon, bevestigden de mededeling van
3. Het door mij ontvangen van foto’s, betekent
aan de Boezembarakken. Als dit zo
Laat de trompetten klinken en zwaai de
de heer Noordzij.
niet automatisch dat deze foto’s dan ook in De
is, prijs ik me gelukkig dat ik daar
vaandels. Mevrouw M. van den Heuvel,
Toen ik in het fotoboekje ‘Kralingen
Oud-Rotterdammer worden geplaatst.
nooit geweest ben. Misschien zit ik er
Clazina Kouwenbergzoom 69, 3065 KC
van Weleer’ (Auteurs: H.A. Voet
4. Bij het inzenden van oplossingen kunt u
helemaal naast, maar dat is het aardige
Rotterdam schrijft: “Beneden Oostzeeen H.J.S. Klaassen; uitgeverij Voet
gebruik maken van de normale post (brief of
dat over drie weken het verlossende
dijk; tuin Hoey Smith. Is dit misschien
– Capelle aan den IJssel) bij een foto
briefkaart) of e-mail. Denk er wel aan, dat briefpost voldoende gefrankeerd is.
antwoord weer in onze gewaardeerde
de plek waar een barak gezet werd; daar
van de Honingerdijk de tekst zag staan
Postzendingen met ‘strafport’ worden door mij geweigerd.
Oud-Rotterdammer staat (Je zit er echt
konden Rotterdammers opknappen die
“Toen deze van 1951 daterende foto
5. Zorg ervoor, dat uw naam en adres ook op de brief geschreven zijn. Bij ontvangst
naast, Jan)”.
in of na de oorlog tbc hadden. Mijn
werd gemaakt, bevond zich hier een
bij mij, worden enveloppen en inhoud direct van elkaar gescheiden.
Piet Meijer (Hoogvliet): “Dit is de
tante werkte daar als verpleegster.”
sanatorium voor tbc-patiënten van het
6. Ik blijf uitkijken naar ‘Waar-was-dat-nou foto’s’ van (on)bekende Rotterdamse
nieuwe hervormde kerk aan de GooiMevrouw Van den Heuvel krijgt uiterRotterdamsche Parkziekenhuis”, wist ik
lokaties in de jaren 1945 – 1970.
landweg, waar ik 58 jaar geleden ben
aard de Rotterdamse attentie.
het helemaal zeker.
Duidelijk is dus wat het goede antwoord
is: de lokatie van het Rotterdamsche
Parkziekenhuis op de plaats waar nu
’t Ja, wie herkent nu zo’n foto?
kindlief een week waarover zij/hij nu nog
Arboretum Trompenburg is. Slechts vijf
Leuk is het voor mij om te vragen “Waar
spreekt.
inzendingen kreeg ik binnen, waarbij
was dat nou”, maar er moet toch wel iets
(gelukkig!) ook één goede oplossing.
bekends te zien zijn. Niet alle lezers zulUw oplossingen, met herinneringen, anekMevrouw Müller (als hier niets staat,
len kunnen meedoen, maar degenen die
dotes of zomaar gedachten gaarne vóór 17
wordt Rotterdam bedoeld): “Dit is het
afkomstig zijn uit deze puur Rotterdamse
september 2007 per post zenden aan
kinderziekenhuis aan de Schulpweg.
stadswijk, grijpen nu al naar de pen of
Waar was dat nou
Toen ik in de zesde klas zat, gingen wij
klimmen achter de computer. Bij het soort
Sint Jobsweg 22e
korfballen op de sportvelden en kwagebeurtenissen als op deze raadfoto staat,
3024 EJ Rotterdam
men wij er langs Ik vind dit een leuke
kwam een enkele moeder uitzwaaien. Het
rubriek en geniet er altijd weer van.
overgrote deel van de moeders had van
Het e-mailadres is
Dikwijls weet ik de oplossing, maar
kindlief de opdracht gekregen maar thuis
waarwasdatnou@xs4all.nl
nu dacht ik, ik ga maar eens proberen
te blijven. Moeder een (klein) weekje rust;
Een Rotterdamse attentie wacht!
of ik het nu ook goed heb. (Jammer
mevrouw Müller, maar juist deze keer is

Nieuwe opgave no. 48

OP ZOEK NAAR EXTRA INKOMEN ??

100 jaar dansschool
Meyer et Fils
Alle leerlingen en oud-leerlingen zijn welkom op 8 en 9 september van 12 tot 24 uur.
U krijgt op 8 en 9 september op vertoon
van deze advertentie een consumptie.

Wie heeft de oudste leskaart???
TEL. 010 - 4773277, www.meyeretls.nl

U BENT 65+ OF WORD DIT BINNENKORT
WIL (PARTTIME)BLIJVEN WERKEN VOOR
HOBBY,REIZEN,DOOR PENSIOENTEKORT
U HEEFT RECENTELIJK NOG GEWERKT.
65 EXTRA BIEDT U DE MOGELIJKHEID !!
GEEF: NAAM TEL.NR EN BEROEP DOOR:
SMS: 06.19.149.365
OF BEL: 06.26.049.168
EMAIL: 65EXTRA@GMAIL.COM
VOOR AFSPRAAK OM DIT TE REGELEN
OPDRACHTGEVERS ZIJN UITERAARD
OOK UITGENODIGD OM TE REAGEREN.

Ontvang voortaan
De OudRotterdammer
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!
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Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.

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

Dr. D.T.T. Tjia
Oogarts

AGADENT

J.D. (Joke) Dubbelt

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging

AD

VIE

R
S C ENT

Voor lezers van de Oud Rotterdammer

UM

Gratis CBR Keuring

Voor een waardig afscheid.

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra

Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13

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

Ook voor
gehoorapparaten

Wij verzorgen uitvaarten
in de gehele regio

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

Algemene afspraaklijn:

010 – 481 41 11
Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

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

www.huis-ontruiming.nl

Zeer persoonlijke begeleiding
Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Gespecialiseerd in:
Het verzorgen van
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding
Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen,
dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.
Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,
3036 BK Rotterdam
010 4651120
 06 51606587  06 41247482

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M




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



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



Wij werken door het gehele land.
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212

Voor info: 010-414 86 43 of 06-1812
email: info@huis-ontruiming.nl

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

3

Tandheelkundigcentrum

4248

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.
Bovendien is een gezonde mond heel
belangrijk voor het behoud van uw tanden
en kiezen.
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 verwijderen van
aanslag of tandsteen. In overleg met
u houden wij uw gebit volledig onder
controle.

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

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

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.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

?

Dinsdag 21 augustus 2007

pagina 7

Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Eén op de acht Rotterdammers is moslim. Met de massale immigratie uit islamitische landen, vooral ook naar Rotterdam, is de tolerante (multiculturele) samenleving ietwat ontwricht. De ervaren journalist Carel Brendel van het Algemeen Dagblad klaagt in ‘Het verraad van Links’ dat met name de linkse beweging in deze
kwestie de weg is kwijt geraakt. Een recensie van zijn zeer opiniërend boek. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

De worsteling van links met de islam
De werkstad Rotterdam is
– meer nog dan de verlichte
handelsstad Amsterdam
– altijd een bolwerk geweest
van socialistisch denken
én beleid, met name van de
naoorlogse PvdA. In tegenstelling tot de omliggende
gemeenten speelde het
christelijk geloof in Rotterdam nooit een overheersende rol in het dagelijks leven
van de Rotterdammers.
In de stad waren er drie nogal van
elkaar onderscheidende stromingen
die zich door godsdienstdogma’s lieten
leiden. Maar de rooms-katholieken,
Nederlands hervormden en gereformeerden zijn thans, behalve misschien
op zondagen, nauwelijks merkbaar te
ontdekken in de grote smeltkroes die
de stad nu eenmaal is. De ongelovigen
en afvalligen vormen nu ook de meerderheid. Op wat individuele afstandelijkheden na respecteert men elkaar en
laat men elkaar in de eigen waarde.
Met de komst van de niet-westerse
migranten naar Rotterdam – vooral

van degenen die van Marokkaanse
en Turkse afkomst zijn – is er een
nadrukkelijk aanwezige vierde
geloofsstroming ontstaan: de islam.
Deze gelovigen maken handig gebruik
van de in onze grondwet vastgelegde
vrijheid van godsdienst. Dat terwijl de
moslimfundamentalisten (hoeveel zijn
er daarvan eigenlijk in Rotterdam?)
andersdenkenden en ongelovigen verketteren of in het ergste geval hen op
grond van de Koran ‘dood’ verklaren.
De onderlinge verhouding is ook de
reden dat veel Nederlandse moslims
niet ervoor durven uit te komen dat ze
de islam inmiddels hebben verlaten of
voor de vorm belijden.
Uit ‘Het verraad van Links’ – de titel
van het boek verklaart eigenlijk alles
– komt voortdurend het beeld naar
voren dat de socialistische beweging
met de PvdA en de ‘linkse intellectuele
kerk’ de islam geen strobreed in de
weg leggen, terwijl de socialistische
voorgangers van deze partij, zoals
Ferdinand Domela Nieuwenhuis,
Henri Polak en Pieter Jelles Troelstra
niet alleen streden voor vooruitgang en
tegen armoede, maar zich behoorlijk

hebben afgezet tegen de zeer orthodoxe en conservatieve denkbeelden
van religieuze leiders van destijds.
Het resoluut verwerpen van vooral het
fundamentalistische deel van de islam
mist Carel Brendel thans in de socialistische beweging.
Zijn boek heeft hij met voorbeelden
doordrenkt. Hij – opgegroeid in een
links, niet godsdienstig gezin - zegt
ook dat hij het boek heeft geschreven
uit pure ergernis. ,,Ik heb meegemaakt
en meegekregen hoe eerdere generaties
hebben gevochten voor geestelijke
vrijheid en tegen religieuze intolerantie. Ik heb gezien dat vooral dankzij
de strijd van progressieve en linkse
mensen een einde kwam aan de religieuze dwang, die pastoors en dominees
uitoefenden op het persoonlijke leven
van Nederlandse burgers. De laatste
jaren maak ik mee hoe het vrijzinnige gedachtegoed verloren dreigt te
gaan. De feministen en socialisten
van weleer laten onder de vlag van
de multiculturele samenleving toe dat
fundamentalistische imams proberen
de klok niet decennia, maar eeuwen
terug te draaien. Het onvermogen van

dit fenomeen onder ogen te zien, heeft
geleid tot grote verkiezingsnederlagen
voor de Partij van de Arbeid en tot
verwarring bij alle linkse partijen.’’
Brendel verkent het onderwerp van de
oertijd van het socialisme in Nederland
tot de huidige opvattingen in de linkse
beweging over racisme en integratie
waarin Rotterdam in de afgelopen tien
jaar onder aanvoering van (wijlen) Pim
Fortuyn een opzienbare hoofdrol heeft
gespeeld.
Op dreef raakt Brendel vooral als
linkse politici en intellectuelen ‘een
blinde vlek’ vertonen als wordt
gediscussieerd over islamitische
intolerantie. ,,Het lijkt alsof links de
ogen heeft gesloten voor de oprukkende islamisering van Nederland. Om
misverstanden te voorkomen: met die
term bedoel ik niet de aanwezigheid
van mogelijk één miljoen moslims.
Zij zijn wat mij betreft in ons land vrij
om hun godsdienst te belijden met
dezelfde vanzelfsprekende beperking die voor andere gelovigen moet
gelden: scheiding van kerk en staat,
geen geloofsdwang jegens afvalligen,
geen intolerantie met beroep op heilige

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
Successierechten bij
broer lopen snel op
Ik regel alle zaken voor mijn enige
broer van 70 jaar. Ik ben zelf haast 63
jaar. Als mijn broer wat overkomt, erf
ik dan zijn spaargeld en hoeveel moet
ik daarvan betalen aan de scus? En
als ik er zelf niet meer ben en mijn
broer overlijdt, waar gaat dan zijn
spaargeld naar toe?
Indien uw broer overlijdt dan moet u
- als zijn enige erfgenaam - over zijn
nalatenschap successierechten betalen
als u meer dan 10.000 euro erft. Het
tarief loopt snel op en bedraagt dan al
gauw 26 procent over het totaal. Als
uw broer overlijdt en u bent daarvoor al
overleden, dan gaat zijn nalatenschap
naar de te vinden bloedverwanten. Dat
zou dus ook uw eventuele kinderen
kunnen zijn. Zijn er helemaal geen
bloedverwanten te vinden en is per
testament ook niet bepaald dat anderen
een legaat toebedeeld krijgen, dan
vervalt zijn nalatenschap aan de staat.
Appartement is aan
één kind toegewezen
Mijn overleden alleenstaande vader

heeft in zijn testament zijn woning aan
mij nagelaten. Door onenigheid onder
de erfgenamen zal het waarschijnlijk
nog lang duren voordat de notaris
de zaak kan afwikkelen. Kan hij niet
alvast het duidelijk aan mij toegewezen
appartement aan mij overdragen?
Een notaris zal altijd wachten totdat
de verdeling van de nalatenschap
helemaal geregeld is. Dus door de
onenigheid onder de erfgenamen kan
het aan u nagelaten appartement zeker
nog niet aan u overgedragen worden.
Bovendien speelt de vrije verkoopwaarde (leeg opgeleverd?) een rol als
andere kinderen een beroep moeten
doen op hun legitieme portie. Zij kunnen juridisch gezien heel moeilijk in
het geweer komen tegen de testamentbepalingen van uw vader. Maar zij
hebben wel recht op de legitieme portie
die wordt bepaald aan de hand van de
waarde van de volledige nalatenschap.
Vormt de waarde van het appartement
een probleem bij de afhandeling van de
nalatenschap, dan raden wij u aan een
erkend en onafhankelijk woningtaxateur in de arm te nemen om de waarde
van het appartement te bepalen en dat
als norm aan te dragen bij de notaris,
zodat deze de zaak kan versnellen.

Sociale voorzieningen
Spaargeld verminderen
om huurtoeslag
Bij teveel spaargeld ontvang je geen
huurtoeslag, ook niet als je een laag
jaarinkomen hebt. Hoe wordt dit spaargeld vastgesteld? Is er een oplossing,
bijvoorbeeld door het geld in contanten
op te nemen of moet je dit dan later
waarmaken aan de belastingdienst
waaraan je het hebt uitgegeven?
Kan ik een deel van mijn spaargeld
overmaken naar een rekening van een
familielid om zodoende voor huurtoeslag in aanmerking te komen?
Voor de huurtoeslag geldt uw toetsingsvermogen dat overeenkomt met
de grenzen bij het hefngvrij vermogen
voor de inkomstenbelasting (box
3). Dus ervan uitgaand dat u alleenstaande bent, jonger dan 65 jaar, dan
mag uw spaargeld etc.gemiddeld niet
meer bedragen dan ruim 20.000 euro
(in 2007), wil u voor huurtoeslag in
aanmerking komen. Bent u ouder dan
65 jaar dan gaat dat bedrag aanzienlijk
omhoog als uw jaarinkomen laag is.
Contanten tellen mee als vermogen.
Dus die truc gaat niet op! Overmaken
naar een familielid zou kunnen, maar

dat moet u ook geen enkel eigendomsrecht meer op het geld hebben (dus een
lening plaatsen bij een familielid kan
ook niet!)
AOW en pensioen
AOW na twintig jaar
wonen in Brazilië
Volgend jaar word ik 65 jaar. Ik ben
getrouwd sinds 1990. Zij is nu 45 jaar.
Tussen augustus 1963 en augustus
1989 heb ik in Brazilië gewoond en gewerkt. Wat kan ik aan AOW verwachten vanaf mijn 65ste?
U bent dus 26 jaar uit Nederland weggeweest en hebt zich in die periode
niet bijverzekerd voor de AOW. Dat
betekent dat u op uw AOW-uitkering
voor ruim de helft wordt gekort. Dat
wordt dan geen vetpot indien u ook
geen andere pensioenrechten of inkomsten hebt. Indien u en uw vrouw onder
het bestaansminimum duiken, kunt u
om een aanvulling bij de sociale dienst
vragen, waarbij echter uw gezamenlijk
vermogen een rol gaat spelen. Indien
uw vrouw wél altijd in Nederland is
gevestigd geweest heeft zij wel recht
op de volledige AOW of misschien
zelfs de toeslag op de AOW voor de

boeken.’’
Na deze zeer relevante verantwoording is zijn boek verworden tot één
litanie over de verderfelijkheid van
de middeleeuwse, alleenzaligmakende
versie van de islam waarmee ‘de
linkse kerk’ niet weet om te gaan. Aan
het slot roept hij de linkse beweging
op terug te keren naar de vrijzinnige
wortels van de sociaal-democratie,
waarbij een kritische houding hoort
tegenover religieus fundamentalisme,
ongeacht of dit christelijk, joods of
islamitisch is.
Het boek van Brendel is het lezen
waard als men van politiek versus
godsdienst houdt of als men zich als
linkse aanhanger door dik en dun lekker wil ergeren aan het onderuit halen
van de tegenwoordige socialistische
leiders en hun intellectuele opiniemakers. Voor de gelovigen onder ons is
het een wijze les om hun overtuiging
voor zichzelf te houden en niet te
dogmatiseren.
Het verraad van links, Uitgeverij
Aspekt, isbn 9059115791, €17,95.

Hans
Roodenburg

jongere partner.
Verevend pensioen
komt niet meer terug
Na een huwelijk van 25 jaar zit ik momenteel in echtscheiding. Mijn vrouw
eist de helft van mijn pensioen op. Ik
weet dat zij daarop wettelijk aanspraak kan maken. Als zij eerder komt
te overlijden dan ik, komt het aan haar
afgestane pensioen dan automatisch
weer bij mij?
Meestal wordt bij pensioenverevening
de rechten van een partner op uw ouderdomspensioen (over de huwelijkse
periode) omgezet in een zelfstandig
recht op ouderdomspensioen van die
partner op 65 jaar. Dat betekent dus
dat als zij overlijdt u niet alsnog uw
verevende deel terug krijgt. Als u al
uw ouderdomspensioen krijgt uitbetaald, dan moet u een deel aan haar
afstaan als alimentatie. Als zij in dat
geval eerder dan u komt te overlijden,
dan heeft u weer de beschikking over
het totale pensioen.
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U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Uitva a r t ve rzo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

U i t va a r t ve rzo rgin g B akke r, Van B eze i j, R i e t h o f f, Sc holts & Kloeg
Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam
0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Computertrainingen van start met uniek hulp aan huis concept

50 plussers massaal
achter de computer
Steeds meer 50 plussers in Nederland
hebben een computer. In Europa behoort Nederland daarmee tot de koplopers. Dat klinkt mooi, dat is ook zo
maar vaak is het ook een moeten! De
computer is niet meer weg te denken
uit ons leven. Voor informatie of aanmeldingen, voor belastingaangiftes,
noem maar op je bent wel verplicht
een computer te hebben. Dit is ook
de klacht van veel mensen. Men moet
met een computer leren omgaan, het
is een verplichting.

book 1x per jaar volledig nagekeken en de
beveiliging up to date gemaakt. Men kan het
hele jaar door telefonisch en gratis per email
vragen stellen, bij computer problemen met
korting een monteur in huis halen, en zelfs een
docent!!! Het EIC denkt hierdoor zijn cursisten
een optimale service te bieden welke veel
verder gaat dan het leslokaal!

Het Educatief Informatica Centrum (EIC) geeft
al 24 jaar computertrainingen. Gaven we vroeger voornamelijk les aan cursisten die het nodig
hadden op het werk. Tegenwoordig zien we de
groep 50+ en kleine zelfstandigen steeds meer
toenemen. Onze lesmethoden hebben we daar
ook op aangepast. We leren onze cursisten dat
computeren vooral leuk kan zijn, de manier van
lesgeven is ontspannen, helder en duidelijk. De
lessen worden niet gegeven door goedwillige
vrijwilligers maar door ervaren docenten.

Informatie / aanmelding:
0900 – 111.444.7 (€ 0,50 cent/min)
Prijzen :
Windows XP + Email
en Internet:
Werken met
Digitale Foto’s:
Microsoft Word of Excel:
PC - Onderhoud
(normaal € 150,00)

In onze voortdurende zoektocht naar het verbeteren van onze kwaliteit, heeft het Educatief
Informatica Centrum een uniek ‘nazorg ‘ traject
ontwikkeld. Hierbij wordt de computer/note-

€ 135,00
€ 135,00
€ 150,00
€ 75,00

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:

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!

TEMPUR

Nieuwe Supreme
Bedcollectie

Relaxen

VOORDEELWEKEN

Met welke klacht gaat u slapen?
Bij aankoop van
Geniet nú van voordeel op TEMPUR ® ! Orthopedische
een matras:
hoofdkussens
Gratis Tempur
en drukverlagende
Fietszadeldekje
matrassen

Maatwerk
in
Matrasadvies
Maatwerk in caravan
en boot matrassen
Hoofdkussens:

Actie:

Ruim
40 soorten
modellen
hoofdkussens

Lattenbodem
elektrisch
verstelbaar

Incl. pocketveermatras,
Rug, hoofd, knie
en beenverstelbaar
vanaf € 399,-

Diverse
showroomils
u
relaxfaute
%
t/m
korting

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

*Vraag
naar
de voorwaarden

15
50%
KORTING

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

RUGPIJN
HEUPPIJN

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

Bloedcirculatie

Actieprijs:

ISCHIAS

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:

&

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

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

Krimpen:
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo

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

Rechtstaan

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Twee speciaalzaken op één adres!

Rusten

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

20

ARMPIJN

Geldig t/m
16 september

Krimpen:

M é é r Comfort bieden
wij met onze collectie:

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
CAPE

's-GRAVELAND
De koffie
staat klaar

CAPELLE
WEST

LLE A/D
ROTT IJSSEL
ERDA
M

C.G

.R

oo

2 minuten
na de
Algerabrug

sw

eg

Industrieweg
Verbindingsweg

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.
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Jarige RIS zamelt geld in voor
kankeronderzoek Den Hoedkliniek
Het Rotterdamse Erasmus MC-Daniël den Hoed Oncologisch Centrum (kortweg Erasmus MC-Daniël den Hoed), en de ‘playing partners’ Rijnmond Industriële Service (RIS) en Leo van Leeuwen
Metaalrecycling hebben méér met elkaar gemeen dan menigeen vermoedt. Kwaliteit en perfectie staan centraal bij milieuverantwoorde sloop- en metaalrecycling, afvalverwerking en het
verwijderen van kankerverwekkend asbest uit de leefomgeving. Parallel hieraan wordt in het
wetenschappelijk onderzoek gewerkt aan de ontwikkeling van effectieve en veilige therapieën
ter bestrijding en genezing van kanker.
Erasmus MC-Daniël den Hoed
knokt al decennia met succes aan
het medisch front en de meervoudig
gecerticeerde verwerkingsbedrijven staan al jaren pal aan het milieufront. Spraakmakende sloopwerken
in de Benelux werden succesvol
afgerond in nauwe samenwerking
met specialistische bedrijven als Van
Schie Sloopwerken, Hapo en SmitTak. Het slopen en verwijderen van
de Nerefco rafnaderij en Kemiraterrein in Pernis, opslagtanks bij Van
Ommeren Terminal, Hydro Agriterrein te Vlaardingen, vliegtuigen in

Oostende en het autoschip Tricolor
in Zeebrugge zijn hier enkele voorbeelden van. De RIS-groep realiseert
met vijftig personeelsleden een
jaaromzet van vijftig miljoen euro.
Tien jaar keihard werken en resultaat
boeken heeft op 15 september als
tussenstop een feest voor RIS-relaties en daar betrekken de directeuren
Jan Hage en Leo van Leeuwen dr.
Reno Debets en zijn onderzoeksteam bij. Het duo wil geen bloemen,
kaarten, essen drank of anderszins
als cadeau, maar een bijdrage voor
de voortgang van het succesvolle

- Dr. Reno Debets (links) en een deel van zijn veertien leden tellende team dat keihard
werkt aan technieken die moeten leiden tot betere genezingstechnieken.
Foto Erasmus MC-Den Hoed -

onderzoek naar de ontwikkeling en
toepassing van immunogentherapie
bij kanker.
Veelbelovend
Reno Debets is 39 jaar en werkt
sinds 1991 als wetenschappelijk
onderzoeker. Vanaf 2000 zoekt en
ontwikkelt hij nieuwe technieken
voor de bestrijding en behandeling
van kanker in het Erasmus MC-Daniël den Hoed. Debets geeft in dit
ziekenhuis leiding aan een afdeling
die onzichtbaar voor het grote publiek veelbelovend kankeronderzoek
verricht.
Debets’ groep ontwikkelt en beproeft immunogentherapie gericht
tegen een agressieve vorm van huidkanker, het melanoom. Immunogentherapie kan hier uitkomst bieden.
Eerste patiëntenstudies met deze
therapie gaven bij bijna 50 procent
van patiënten met huidkanker een
duidelijk klinische verbetering te
zien. Debets verwacht binnen enkele
jaren de eerste onderzoeksfase af te
sluiten, waarna getracht wordt de
nieuwe behandelmethode in praktijk
te brengen.
Simpel gezegd is immunogentherapie het genetisch manipuleren

- Onderzoeker dr. Reno Debets boekt goede resultaten met de bestrijding van melanoom,
een agressieve vorm van huidkanker. Probleem blijft het verkrijgen van voldoende geld voor
voortgang van het proces. Foto De Oud-Rotterdammer -

van witte bloedcellen van een zieke
patiënt. Ná teruggeven van deze
cellen zijn ze in staat héél speciek
kankercellen te herkennen (zeg
maar zoals één sleutel op één slot
past) en vernietigen ze de zieke
cellen. Bijverschijnselen lijken zich
vooralsnog nauwelijks voor te doen
en zijn goed controleerbaar. Aan de
toepassing van deze geneeswijze
werken kankerpatiënten vrijwillig
mee.
Miljoenen
Alvorens toepassing van immunogentherapie mogelijk zal zijn,
moeten enkele miljoenen euro’s
beschikbaar komen voor patiëntenstudies. Ook dit is een taak die
rust op de schouders van Debets
en collega’s. Voor dit deel van

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

het onderzoek zijn geen gangbare
nanciën beschikbaar en is geld
dat beschikbaar komt uit fondsen,
giften, donaties en noem maar op
méér dan welkom. Dat is de reden
dat RIS in plaats van geschenken
een donatie vraagt voor het immunogentherapie-onderzoek op
rekeningnummer 654102538 t.n.v.
Rijnmond Industriële Service inzake
Daniël den Hoed.
De twee directeuren: “Bijdragen
van anderen dan onze relaties zijn
uiteraard ook welkom.”
Onderzoeker Debets toont zich erg
verheugd over de bijval. “Elke euro
draagt bij aan de ontwikkeling van
een hoopvolle kankertherapie en een
aansluitende patiëntenbehandeling.
Daar is iedereen bij gebaat.”

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 21 augustus

Nieuwe foto

Dit elftal uit 1969 heeft bij heel wat lezers iets
losgemaakt. Een aantal reageerde enthousiast. De
afgebeelde spelers staan dan ook stuk voor stuk borg
voor pure voetbalnostalgie. Met natuurlijk voorop de
legendarische Abe Lenstra. Maar opvallend is ook
dat velen Kees Koorneef (‘Bruine Kees’) hebben herkend. Kees organiseerde in de jaren vijftig en zestig
liefdadigheidswedstrijden met (Rotterdamse) oudinternationals voor de ‘oudjes van Crooswijk’. De
wedstrijden vonden meestal plaats op het Schuttersveld of het HOV-terrein. Daarvan is hier echter geen
sprake. Koorneef liet dit elftal bij en tegen Leonidas
aantreden ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de club (informatie afkomstig van Theo Lagrand). Leonidas (aanvankelijk Swift geheten) werd in 1909 opgericht door enkele jongens van katholieke huize. Iemand die zich daarbij onderscheidde
was de latere (ere)voorzitter Pieter Cornelis Lap (ja, die van het kledingmagazijn). De wedstrijd tegen dit elftal in 1969 eindigde
in een 5-4 overwinning voor Leonidas. Voor wie nog twijfelt, hierbij de namen van de veteranen: Staand v.l.n.r. Gerard Kerkum,
Jaap Kouwen, Loek Biesbrouck, Rinus Schaap, Tonny van Ede, Tinus Bosselaar en Piet Steenbergen. Zittend v.l.n.r.: Janus van
der Gijp, Kees Koorneef, Henk Schouten, Mick Clavan en Abe Lenstra.

Om in dit zwembad gezwommen te hebben, moet je weliswaar tot
de oudere generatie behoren. Deze foto dateert dan ook uit 1936.
Toch moeten ook vele jongere Rotterdammers bekend zijn met de
merkwaardige levensloop van het bad, dat ooit werd aangeduid als
de ‘grootste zweminrichting van Europa’.
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T!P-Kaders
Belastinghulp voor iedereen!

uitvaartbloemisterij.nl

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

CiTO
houdt u
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.

Uw successieaangifte verzorgen
wij vanaf 199,95
Kijk op www.ﬁscoop.nl of bel met 088 0700700

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

LIGIER
X-TOO

MOBIEL

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG
Bromfietscertificaat, rijbewijs AM, A of B vereist.

CiTO

Alle kantoorartikelen op voorraad

Bel. 06-48415695

Zowel binnen- als buitenland
K.v.K. 24418637

Kom langs of vraag een offerte aan

SUBARU ROTTERDAM

Nieuwe autoBANDen v/a € 1,- allin??

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

www.lancar.nl
de goudsmid
v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

Knippen
voor maar

€ 9,95

Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:
Watergolven norm. € 15,00 nu
Föhnen norm. € 15,00 nu
Deelpermanent nu

€ 12,50
€ 10,00
€ 35,00

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

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

KUNT U NIET
MEER VOOR UW
VOGELTJE(S)
ZORGEN??
WIJ BIEDEN ZE
GRAAG ONDERDAK!

Opticien

BEL

06-13535058
Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.
Strevelsweg 61, 3073 DT Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

Openhaarden & Kachelcentrum

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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

AUTOPOETSEN
incl. btw

Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR
(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

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



Mode per meter
De nieuwe herfststoffen zijn binnen!
7 dagen per
week open

WAT TE VERVOEREN
OF TE VERHUIZEN?

VANAF € 30,- P/U
TEL. 06-53536107

BANDje VERSTANDje afspraak 24u PAUL BESTEBREURTJE
Nabij Heinenoordtunnel B’dr. bewaar/bespaar 0180-619411



73*+&/53&105%&7*+'8&3&-%%&-&/
143055&3%".5&-

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

Jammer ff niet, maar v/a € 12,- wel gebruikte
Bij Paul nw. band, btw,mont.bal.mil.vent.koffie/t. superservice
ALLIN Band “nog goed” blijft erop. uw reserve goed/nieuw? 1
bijpassen, “voor minder” klaar, en goed.
Lawaai/lek/tril/reserve/wiel/eenling/probleemoplosser
Ruil/huur/verkoop wintersets, velgen staal/alu.nw/gebr.
Auto, scooter € 30/55, smart € 60/66, oldtimer, usa/4x4/
ahw/camper/vcar



LET OP: 11 SEPTEMBER A.S.
DE DAG VAN DE ZELFMAAKMODE
TOEGANG GRATIS, MEER INFO BEL OF KIJK OP
WWW.JACQUES-STOFFEN.NL

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

KLOPPERS

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

Dennis the Menace

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

Metaalhof 54-56 ● 3067 GM Rotterdam
Tel. 010-4554980 ● Fax 010-4569065
www.kloppers-autobedrijf.nl

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling

Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier

Offical
Ligier
Dealer

ABA

Diabetische en Reumatische aantekening

Vervoers- & Verhuisbedrijf
Transportwerkzaamheden

Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Pedicure Manicure (Sport)massage

010-4125679

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

Automobielbedrijf

GERALDO Sports & Beauty

Crooswijkseweg

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

124,95

Betr.: Waxoyl (Teflon)
behandeling
met 3 jaar garantie
Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen
en interieur reinigen

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

-AAK JE WERELD
EEN STUKJE GROTER
!NGO !LGEMENE .EDERLANDSE 'EHANDICAPTEN /RGANISATIE
KOMT OP VOOR DE RECHTEN VAN MENSEN MET EEN HANDICAP 2ECHT
OP BIJVOORBEELD WONINGAANPASSINGEN HULPMIDDELEN THUIS
ZORG VERVOER AANGEPAST WERK EN BELASTING TERUGGAVE $E
HUIDIGE WET EN REGELGEVING IS COMPLEX EN ALS JE GEHANDICAPT
OF CHRONISCH ZIEK BENT KRIJG JE NIETS CADEAU !NGO ZORGT DAT JE
KRIJGT WAAR JE RECHT OP HEBT $OOR TE ADVISEREN TE BEMIDDELEN
EN PRAKTISCHE HULP TE GEVEN

+OM OP VOOR JE BELANGEN
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Initiatief voor
gedenktegel Jos Brink

De Oud-Rotterdammer ruimt de rest
van het jaar in de krant een hoekje in ter
gelegenheid van het Architectuurjaar.
Deze ruimte wordt gevuld met korte
beschrijvingen en foto’s van markante
Rotterdamse gebouwen, afkomstig uit het
boekje Rotterdamse architectuur, per ets
of boot.

Tinus en Bep de Does hebben het
initiatief genomen een gedenktegel te realiseren voor Jos Brink.
Jos Brink heeft in zijn jeugd in
Vreewijk gewoond en kwam nog
regelmatig op bezoek bij tante
Annie.
Tinus en Bep de Does denken aan
een plaquette die geplaatst kan

worden aan de Voorde, waar Jos
Brink heeft gewoond. Een andere
mogelijkheid is het Brinkplein,
vanwege de naam en omdat het het
hart van Vreewijk is.
Allereerst zullen de benodigde
gelden bijeen gebracht moeten
worden. Bij deze een oproep aan

alle Vreewijkers en bedrijven om
het initiatief nancieel te steunen.
U kunt daarvoor contact opnemen
met:
Tinus en Bep de Does
Korte Kromhout 50
3075 DM Rotterdam
telefoon 010-485.53.18

100 jaar Dansschool Meyer et Fils

Begrip in Rotterdam
Groothandelsgebouw
Weena/Conradstraat
Architect: H.A. Maaskant en W. Van Tijen
Realisatiedatum: 1949- 1952
De mooiste foto die bestaat van het
Groothandelsgebouw is het uitzicht vanuit
de lmzaal Kriterion bij nacht en met
opgetrokken scherm, de bioscoop op een
van de hoogste verdiepingen. De zaal is
niet meer als bioscoop in gebruik, maar
als ruimte voor representatieve bijeenkomsten.
De ideeën voor het gebouw ontstonden
al voor de Tweede Wereldoorlog. Het
was nodig om bedrijven uit de nauwe
straten van de binnenstad te halen. Door
het bombardement kwam een en ander
in een stroomversnelling. Bijna geheel
handelend Rotterdam was platgebombardeerd. Er was dus dringend behoefte
aan vervangende ruimte voor handelaren.
Een grootschalig gebouw, waar voor veel
bedrijven ruimte was, leek de oplossing.
Door voorzieningen te delen, zouden de
huren meevallen. De bouw zou uiteindelijk vier keer duurder worden dan
oorspronkelijk begroot.
Aan de binnenkant bevinden zich drie
expeditiestraten, met vrachtwagens kon
de kelder, de begane grond en de eerste
verdieping worden bereikt. De laatste door
middel van een viaduct. Verder transport
is mogelijk met liften.
Op deze manier zijn op de begane grond
nagenoeg ononderbroken winkeletalages
gerealiseerd. Restaurant Engels is een begrip, het is hier vanaf het begin gevestigd.
Een tijd lang was het gebouw ‘versierd’
met allerlei nuttige, maar zeer lelijke
attributen, zoals verschillende soorten
zonweringen en airco’s. In 2003 is het
gebouw gerenoveerd.

Wie in Rotterdam kent niet dansschool Meyer et Fils van de
Henegouwerlaan, tegenover de voormalige vroedvrouwkliniek waar vele Rotterdammers geboren zijn. Het begon in
1907 in Borculo, waar de oprichter van de dansschool les
gaf. Hij was tevens medeoprichter van het eerste vakblad
voor dansleraren ‘De Dansleeraar’. De zonen van Meyer
(Fils = frans voor zonen) vestigden zich in Amsterdam, Den
Haag en Rotterdam.

In Rotterdam was dat in 1912 op de
Henegouwerlaan, waar de school
twee wereldoorlogen en de crisisjaren overleefde. Eerst werd er lesgegeven met muziek van een viool,
daarna met een mooie witte vleugel
op een podium en tegenwoordig op
cd’s en computers.
Tot de Tweede Wereldoorlog
verzorgde Isaac David Meyer de
danslessen. Er zijn zelfs opnames
bewaard van de eerste uitzending
van Polygoon-Nieuws waarop
Isaac David Meyer is te zien die
een dansles gaf. Isaac David Meyer
heeft de oorlog niet overleefd en

zijn familieleden verkochten de
dansschool aan de heer Lammers,
die deze zaak voor zijn zoon kocht.
Daarna is de dansschool nog enkele
keren van eigenaar veranderd, maar
de danslessen werden tot 1975
gegeven door de heer C.Rodenburg,
die daarna opgevolgd werd door de
huidige leraar en eigenaar Ger van
der Velden.
Bekende Nederlanders
In al die jaren hebben honderden,
misschien wel duizenden, paren
elkaar tijdens de danslessen leren
kennen en niet zelden eindigde

dit in een huwelijk. Het komt niet
zelden voor dat drie generaties van
een familie op les zitten. Ook vele
bekende Nederlanders hebben bij
Meyer et Fils danslessen gevolgd
en sommigen hebben er zelfs over
geschreven. Bijvoorbeeld Maarten Toonder (Tom Poes) in zijn
autobiograe “vroeger was de aarde
plat” en Jan Kruis (Jan,Jans en de
Kinderen).
In de 70-er jaren was dansen
helemaal in en vele oud-leerlingen
kunnen zich zeker de grandioze
balavonden in gebouw Palace herinneren in drie zalen met twee orkesten, waaronder The Dutch Swing
College, Ted Easton Jazzband en
The New Oreans Syncopaeters. Op
deze avonden traden ook vele artiesten op, zoals Lee Towers, Albert
West, Oscar Harris, Donna Lynton,
Het Groot niet te vermijden Dans
- en Showorkest en op het 80-jarig
bestaan zelfs The Platters.

Wedstrijdtoppers
Na 1975 heeft Meyer et Fils veel
Nederlands Kampioenen voortgebracht en zelfs veertien jaar achter
elkaar de titel ‘Scholenkampioen
van Nederland’ behaald. Ook dit
jaar is een paar van de dansschool
Nederlands Kampioen Ballroom
geworden. Veel van de wedstrijdtoppers deden ooit mee aan shows en
tv-programma’s, zoals André van
Duin’s Oudejaars TV Show, Taptoe
Ahoy, Lee Towers in Ahoy en
Charles Aznavour.
Dankzij het tv-programma ‘Dancing
with Stars’ is de interesse voor
danslessen enorm en veel oud-leden
hebben weer de danskriebels gekregen en zijn opnieuw gaan lessen.
Een dansschool die 100 jaar bestaat
is uniek. Meyer et Fils gaat dat natuurlijk met leerlingen en oud-leerlingen vieren op 8 en 9 september
vanaf 12 tot 24 uur en daarna op
naar de volgende 100 jaar.

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

Het Zuider Volkshuis
In tuindorp Vreewijk stond op de Brink het Zuider Volkshuis; een groot gebouw met veel zalen. Tegenwoordig zou
je het een cultureel centrum noemen, maar vroeger was
het gewoon ‘het volkshuis’. De leiding was in handen van
mejuffrouw Havelaar, met een vaste staf medewerkers en
vrijwilligers. Iedereen was er altijd welkom.

In het Zuider Volkshuis was veel te
doen. Er was een peuterzangkoortje, op woensdagmiddag kinderclub (ik vergeet nooit de lepelvaasjes versierd met rafa), voorlezen,
dansen, zingen, toneelstukjes
instuderen voor de gezellige avonden, schimmenspel, volksmuziek
en schoolsparen voor een blokuit,
die 3,30 gulden kostte.
Voor het lentefeest werd maanden
van tevoren gerepeteerd op de
lentedans, het lentespel en de dans
om de meipaal voor de oudere
jeugd. De grote vraag was altijd;

wie wordt dit jaar de Lentekoningin? Het feest was elk jaar op
Hemelvaartsdag. De woensdag
ervoor plukten de kinderen pijpkruid en versierden daarmee het
hele Volkshuis. Na aoop was er
beschuit en limonade.
Gemengd
Toen we ouder werden, zo 16,
17 jaar, werden we gemengd; de
jongens en meisjes vormden één
club. De jeugd van tegenwoordig
zal het niet geloven, maar wij
vermaakten ons op zaterdagavond

met lezen, zingen en dansen. Het
lezen bestond dikwijls uit een
boekbespreking, voorlezen of
seksuele voorlichting. Er werd
gezongen uit een zangbundel in de
trant van ‘kun je zingen, zing dan
mee’. Dansen was volksdansen en
om tien uur ging je naar huis. Uit
die clubs zijn niettemin heel wat
paartjes ontstaan.
We werden niet alleen maar bezig
gehouden, er werd ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling,
beschaving en ons levensgeluk.
Zelf was ik enkele jaren vaste
medewerkster. Muziek en dans
waren mijn grote hobby’s. Ik
volgde met succes een tweejarige
opleiding aan de Rotterdamse
Dansschool van Corrie Hartong
en werd lekedansleidster. Ik heb
daarmee veel kinderen en ouderen

- De Lentekoningin -

de beginselen van het ritmisch
dansen bijgebracht. Later ook nog
in het Charloisse Volkshuis en in
Heemskerk, waar ik later naartoe
ben verhuisd.
Mijn man heb ik leren kennen op
de lezen, zingen, dansengroep.
We zijn nu 56 jaar getrouwd en
zullen het Zuider Volkshuis nooit
vergeten.
Wil Bos-Stolk
’s Gravenpolderseweg 9-211
4462 CD Goes

pag 12

Dinsdag 4 september 2007

fauteuils
bankstellen

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

RT:
RELAX COMFO
PLUSPUNTEN
E COLLECTIE
- UITGEBREID
RGDIENST
- GRATIS BEZO
TIE
FORT GARAN
- 5 JAAR COM
RVICE
SE
SE
DERWET
- SNELLE & OU
ST )
N
SERVICE DIE
(DOOR EIGEN
K
RT MAATWER
- RELAXCOMFO

bens
bens
bens

Mode in
maat 36-50
Vermaakservice!

MODE

DAT IS PAS THUISKOMEN!
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 een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met Sta-Op functie) en
bankstellen in leder en stof.

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

Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!

Dit najaar extra uitgebreide
collectie jacks en mantels.
Modepremièredagen
vr 24 - za 25 aug.
vr 31 aug. - za 1 sept.
fauteuil verstelbaar
in stof vanaf € 1500,in leer vanaf € 1650,-

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf € 900,in leer vanaf € 1175,-

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf € 1890,in leer vanaf € 2100,-

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf € 900,in leer vanaf € 1270,-

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf € 1950,in leer vanaf € 2170,-

Wervelende modeshow
12 september
De kaartverkoop is reeds gestart!

3 + 2 zits bankstel, in stof vanaf € 2550,in leer vanaf € 3250,-

hoekbankstel, in stof vanaf € 2950,in leer vanaf € 3790,-

3 + 2 zits bankstel, in stof vanaf € 3950,in leer vanaf € 4675,optie: hoofdsteunen verstelbaar

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

Bij aankoop van een
Relaxcomfort fauteuil
ontvangt u gratis
5 jaar RC-plus service!
Vraag hiernaar in onze
showroom.

De meeste modellen van
3 + 2 zits bankstel
in stof vanaf € 4195,in leer vanaf € 4675,optie:
rug & voetensteun

zijn optioneel verkrijgbaar
met elektrische bediening!

GRATIS

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: 12.00 t/m 17.00 uur
Di t/m Za: 10.00 tot 17.00 uur

Openingstijden: Ma: gesloten
Di t/m Vr: 10.00 tot 17.30 uur
(vr. tot 21.00 uur) Za: 10.00 t/m 17.00 uur

DE NIEUWE NISSAN X-TRAIL
EXTREMELY CAPABLE

VOER!
G R AT I S V E Rprobleem!
Geen
Geen vervoer?
is op en
at
gr
U
n
le
Wij ha
s weer thuis.
brengen u netje
n afspraak:
ee
or
Bel gerust vo

1

0181 - 452 32

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

S T I J L V O L L E
D A M E S M O D E

B i n ne n hof 1 9
R o t t e rda m O m mo o rd
tel. 010 - 2990099

Hoe bewaar je het authentieke karakter van de
vertrouwde X-TRAIL en maak je er toch een
volledig nieuwe SUV van? Dat is het grote geheim
van de Nieuwe X-TRAIL. ’Extremely capable’ in elk
opzicht voor bestuurders met ’extreme’ eisen. In
de stad, op de snelweg en in het terrein. Absolute
innovatie, power, comfort, ruimte en veiligheid.
Ontdek het geheim nu bij uw Nissan-dealer.
K>HH8=:GGDII:G96B
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bestel nu de rotterdamse spreukenkalender 2008

een bloc-kalender vol
rotterdamse humor,
rotterdamse dialect,
geschiedenis en
folklore.

366 dagen plezier!

koop hem bij de boekhandel
(oa. donner en bruna)
of bestel de kalender op:
www.uitgeverijvandeberg.nl

Heeft u een jubileum of bruiloft te vieren?
Organiseert u beurzen, seminars, bedrijfspresentaties of workshops?

presenteert:

Wij hebben de unieke locatie voor u!!
Vrijdag 7 september:
Frans Ashwin (2de in de soundmix show)
Zaterdag 8 september:
Salsa Avond met Banda Negra
Vrijdag 14 september:
Saskia Laroo met Sonic soul (de trompetiste van NL)
Zaterdag 15 september:
Bublin toorop trio (diner muziek,aanvang 20.00)

De Tourmalijn, de grootste Event
Cruiser van Europa, waarop maar
liefst 1763 personen terecht
kunnen. Dit unieke schip is bijna
90 meter lang, 15 meter breed en
we hebben 5 verschillende zalen,
waardoor we ook geschikt zijn
voor kleinere partijen.
Tijdens de wereldhavendagen hebben wij een uniek vuurwerkarrangement.
Kijk voor meer informatie over dit evenement en onze andere evenementen
op onze website: www.detourmalijn.nl of bel 06-17157392



De Tourmalijn, een unieke evenementenlocatie op het water!

(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

Greeploze keuken


Deze mooie tijdloze keuken
kan uitgevoerd in diverse kleuren
en maten. Voorzien van alle denkbare apparatuur en naar wens uit te
breiden.








N IE U W !
te rn et !
N u oo k op In e. co m
it
u
w w w .s ch

van: € 7.733,voor:

Vloertegels Villeroy en Boch Bernina
Afmeting: 30 x 60 cm

24,50 p.p.

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.

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

met een betere prijs

4.999,-

Voorgerecht:
Wilde pate met
cumberland saus
Hoofdgerecht:
Kangeroe biefstuk
met mango pepersaus
Nagerecht:
Dessert du chef
en een kopje koffie

Restaurant  Bar  Live Muziek  Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

Quattro gaat voor kwaliteit

€

Maandmenu:

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

Diverse kleuren

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS

Badkamer
De complete badkamer voorzien van
douche, bad, toilet en meubel en basis tegels,
badkamer kan aangepast worden aan uw
wensen.

van: € 5.424,voor:
€

3.999,-

Groot assortiment
Alles onder 1 dak
Deskundig advies
Eigen montage
5 jaar garantie
De juiste prijs voor
iedere portemonnee

van: € 82,voor:
€

•
•
•
•

54,- per m

2

Openingstijden:
Maandag 13:00 uur - 17.30 uur
Dinsdag
10:00 uur - 17.30 uur
Woensdag 10:00 uur - 17.30 uur
Donderdag 10:00 uur - 17.30 uur
Vrijdag
10:00 uur - 21.00 uur
Zaterdag

10:00 uur - 17.30 uur

AANLEG
ONDERHOUD
SIERBESTRATING
SCHUTTINGBOUW

•
•
•
•

VIJVERS
ONDERHOUDSVRIJE TUINEN
VOORJAARSBEURTEN
SCHOONMAKEN EN SNOEIEN

VAN KLEIN KLUSJE TOT COMPLETE AANLEG.
ONDERHOUD AL VANAF 35 EURO PER MAAND.
GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS / 65 + KORTING
LEVERING VAN ALLE MATERIALEN , OOK VOOR AL UW VUILAFVOER
GARANTIE OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN.
ONS ADRES : Cristiaan hygensweg 2 en Polyanderweg 19

Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770 of 0181 - 669606

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

Wat anderen beloven doen wij !!!

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

OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN
GEVEN WIJ EEN GARANTIE CERTIFICAAT

LET OP
NU GEEN
WACHTIJDEN
Als wij uw tuin
mogen gebruiken
voor onze nieuwe
internet site dan
geven wij nog eens
een leuke korting
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Dansen
beleef je bij

Uiterdijk riant wonen
aan de Nieuwe Maas
50 luxe appartementen met eigen parkeerplaats

Per
n

Ook speciaal voor Senioren!

is

Stijldansen: Ballroom en Zuid-Amerikaans voor Beginners en Gevorderden
Extra dansmiddagen!

Kom naar ons Open Huis:
Donderdag 20 september 2007 van 14.00 - 16.00 uur
Schrijf nu in voor het nieuwe dansseizoen!

Direct beschikbaar

Bel: 010 - 404 82 00

60% verkocht

Nog enkele appartementen te huur en te koop

Te Huur
• Huurprijzen vanaf € 751,- per maand
(inclusief parkeerplaats en servicekosten)
• Inkomensgrens op jaarbasis minimaal
€ 33.000,• Voor de huurwoningen geldt een 55+ label

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

“In één dag
mooie tanden”

4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

Appartement bezichtigen?
Bel ons voor een afspraak!

verkoopinformatie

verhuurinformatie

Telefoon (010) 433 57 10

Telefoon (010) 231 13 11

www.dansschooldeklerk.nl

Problemen met uw (kunst)gebit?

Overig
• Woonoppervlak varieert van 99 tot 128 m2
• Rolstoeltoegankelijk
• Recreatieruimte
• Alle appartementen hebben een
eigen berging
• Afgesloten overdekte parkeergarage

Te Koop
• Vraagprijzen vanaf € 219.500,- v.o.n.
(inclusief parkeerplaats)

Schiestraat 16-18 (bij Hofplein)

Voordelen computergestuurd implanteren:

7SJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT
,MJLHFCJUPQJNQMBOUBUFO
,SPOFOCSVHHFOPQJNQMBOUBUFO
$PNQVUFSHFTUVVSEJNQMBOUFSFO OJFVX 
&ÊOEBHTSFQBSBUJFTFSWJDF
/B[PSHFODPOUSPMF

 1JKOMPPTFO
 WPPSTQFMCBBSJNQMBOUFSFO
 UPUPQ NN
 (FFOIFDIUJOHFO
 %JSFDUFQMBBUTJOH
 OPPEWPPS[JFOJOH
 4PNTNFUFFO
 QMBBUTJOHEFGJOJUJFWFWPPS[JFOJOH
 ;FFSLPSUFCFIBOEFMJOH
 (FFOPOOPEJHF
 CPUUSBOTQMBOUBUJFT

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
(naast de apotheek)
/JFMT#PISQMBBUT
+,3PUUFSEBN0NNPPSE

0OEFSEFFM
WBO

5FMFGPPO 
XXXTNJMFDMJOJDOM

brommobiel-dealer
ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

MICROCAR VIRGO ACTIV

Invalide uitvoering

€ 8.950,-

JDM ABACA

AI XAM 500.4 SL

3x op
voorraad

5x op
voorraad

2004

VANAF

€ 7.950,-

€ 12.840,-

7x op
voorraad

HOGE KORTING

JDM CITY

AI XAM 500.4 SL

LIGIER X-TOO

Bouwjaar 2005, zilver

Mega rood

GRECAV EKE 505 L

5x op
voorraad

€ 9.950,-

Bouwjaar 2005, vanaf

€ 7.950,-

LIGIER NOVA X TRA

AIXAM PICK-UP

SCOOTMOBIEL

NIEUW!!

Grijs metallic

CHATENET BAROODER

€ 10.600,-

JDM ABACA MOUNTAIN

Bouwjaar 2003

Blauw metallic

€ 9.950,-

BELLIER OPALE PRESTIGE

€ 6.950,-

AI XAM A 741

Bouwjaar 2006-5

€ 9.950,-

MICROCAR VIRGO ACTIV LUXE

NIEUW!!

Mini Van

€ 7.950,-

€ 10.990,-

Zilver comfort. Nieuw!!

NIEUW!!

€ 13.750,-

Bwjr. 2005, Zilver met.

€ 9.950,-

Bouwjaar 2001

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

€ 4.950,Onze unieke
service:
U wordt gra
tis
opgehaald
en
thuisgebrac
ht na
telefonische
afspraak!
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Lezing over WO-1
in Oorlogs
VerzetsMuseum
De Tweede Wereldoorlog (19401945) valt niet te begrijpen zonder
kennis te hebben genomen van de
Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
Bij het tekenen van de Vrede van
Versailles werd immers de voorwaarde geschapen voor een nieuwe
oorlog. Daarbij waren de grote bevelhebbers van WO-2 de lagere ofcieren van WO-1. Zij allen probeerden
lessen te trekken uit de vastgelopen
stellingoorlog.
Over deze lessen spreekt Hans Binneveld, voorzitter van het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) én hoogleraar geschiedenis aan de Erasmus
Universiteit, zondag 9 september in
het OVM. Aanvang 14.00 uur.
Het museum is gevestigd aan de
Veerlaan 82-92 en is open 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,
e-mail: info@ovmrotterdam.nl of
www.ovmrotterdam.nl

- “Wintergezicht” van Kees Boekholt -

Expositie
Kees Boekholt in
Oud-Overschie
Een tentoonstelling van pentekeningen, stadsgezichten, landschappen
en gedichten van kunstenaar Kees
(Cornelis) Boekholt (1896-1966) is
tot 2 december te bezichtigen in museum Oud-Overschie ‘De Hoop doet
Leven’. Zaterdag 8 september wordt
de expositie ofcieel geopend.
Als zoon van een ovenbouwer werd
hij in Nieuwerkerk aan den IJssel
geboren. Boekholt is autodidact. Zijn
stijl is te typeren als realistisch met
impressionistische elementen. Voor
zijn werken deed hij inspiratie op
door afbeeldingen, foto’s of natuur te
bestuderen. Veelvuldig gebruikte hij
thema’s als de stad Overschie, bloemen, landschappen, dorpsgezichten
en bijbelse taferelen.

- Mario Bosch bij zijn oude woning in de Stellendamstraat met twee van zijn favoriete kranten: ‘In de Kijkerd’ van de bewonersorganisatie Pendrecht en natúúrlijk De Oud-Rotterdammer,
die de dagburgemeester tot de laatste punt uitspelt. Foto Ellie Schop -

Dagburgemeester Mario Bosch knokt
voor buurtmuseum voor Pendrecht
Kom niet aan Pendrecht, want dan kom je aan Mario Bosch. De dagburgemeester van de Rotterdamse wijk kan verbaal fel uitpakken tegen wie onjuiste dingen over zijn buurt roddelt. “Pendrecht is géén getto van Zuid. Natuurlijk hebben we een vervelende tijd achter de rug, maar de
ergste kommer en kwel liggen achter ons. Pendrecht zit in de lift omhoog. Onze buurt is weer
een mooie en goede woonwijk aan het worden. Veel bewoners maken zich daar sterk voor.”
De 47 jaar geleden in Almelo geboren Bosch weet waar hij over praat.
Als joch van vier kwam hij wonen
in de Wagenbergstraat in Pendrecht.
Hij doorliep de lagere Beatrixschool en daarna met goed gevolg
de mavo van het Calvijn Lyceum
in Vreewijk. In 1984 sloeg hij zijn
vleugels uit en ging op zichzelf in
een ‘paalwoningat’ in de Stellendamstraat. Vijftien jaar woonde hij
er, om in 1999 zijn huidige woning
aan de Tholenstraat te kopen.
“Pendrecht zal ik nimmer verlaten,
ik zal er altijd blijven wonen. Wat er
ook gebeurt”, zegt hij vastberaden.
Wat Bosch aanpakt, doet hij goed.
Al meer dan 25 jaar werkt hij bij
het Albeda College waar hij in het
hoofdgebouw aan de Rosestraat de
lesroosters samenstelt. “Leuk maar
ook intensief en soms héél stressend
werk”, omschrijft hij.
Hobby’s
Als tegenhanger heeft hij di-

Zijn verzameling wil hij zo snel
mogelijk, samen met anderen,
onderbrengen in een buurtmuseum. “Het liefst aan de Zijpe, de
voormalige autovrije ‘Lijnbaan van
Pendrecht’”, vertelt hij enthousiast.
“Daar is de architectuur van het
eerste uur bewaard gebleven. Dat
past dus goed bij elkaar.”

- Mario Bosch is trots op zijn historisch bezit van Pendrecht, waaronder een huisnummerbord en een
verbodsbord in de hal van een trappenhuis. Het moet allemaal een plek krijgen in het buurtmuseum.
Foto Ellie Schop -

verse rustgevende hobby’s, zoals
de geschiedenis van Pendrecht, het
sinds 1993 schrijven voor wijkkrant ‘In de Kijkerd’, bijdragen

leveren aan historische uitgaven, het
vrijwilligerswerk voor de Bewoners
Organisatie Pendrecht (BOP) en niet
in de laatste plaats zijn informatieve

Museum Oud-Overschie ‘De Hoop
doet Leven’ is gevestigd aan de
Overschiese Dorpsstraat 134-140 en
is op zondagmiddag en elke eerste
zaterdag van de maand gratis toegankelijk van 14.00 tot 17.00 uur.
Voor informatie: 010-4158864,
e-mail:
info@museumoudoverschie.nl
of www.museumoudoverschie.nl

website www.mario-bosch.nl Die
puilt uit van historische verhalen
en foto’s. Daarbij verzamelt Mario
Bosch alles wat maar een link
heeft met zijn woonwijk. Hij bezit
het huisnummerbord 998a, dat
ooit aan de laatste woning van de
Oldegaarde hing.

-Uiteraard is Mario Bosch een trouw bezoeker van de Rotterdamse Dag van de Stichting Ons Rotterdam. Daar bezoekt hij de stand van Arnoud Voet in de hoop bij
hem foto’s van het oude Pendrecht tegen te komen. Archieffoto Rein Wolters -

Mario Bosch zoekt nog een aantal
zaken voor het museum als huurcontracten van het eerste uur van
huisbaas Onze Woongemeenschap,
maar ook oude foto’s, ansichten en
noem maar op. “Laatst troffen we
in een sloopwoning een ouderwets lavet aan met daaronder een
wasmachinemotor. Die hebben we
veilig kunnen stellen als museumobject.”
De actieve bewoner zet zich héél
breed in voor het welzijn van zijn
wijk. Terecht is hij daar in 2003
tijdens een manifestatie van Vitaal
Pendrecht door burgmeester Ivo
Opstelten benoemd tot dagburgemeester van Pendrecht, een titel en
functie waar Mario trots op is.
Harry Kock is nu de nachtburgemeester van Pendrecht en ook hij
zet zich met hart en ziel in voor zijn
woonwijk. Bij ofciële aangelegenheden poetst Mario Bosch zijn
ambtsketen op en struint er mee
rond. Wie Mario Bosch kan helpen
aan zaken die hij zoekt voor het museum, maar ook mensen met mooie
verhalen over de wijk, kunnen hem
’s avonds bereiken via 010-4801477
of e-mail: mario.bosch@wanadoo.nl
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The Rocking
Thunders
Ze zaten vrijwel allemaal op de Drakenstein-MULO, de jongens uit Pendrecht en
Zuidwijk die begin zestiger jaren besloten een band te formeren. De naam van de
groep werd The Rocking Thunders.

- The Rocking Thunders. Van linksboven af met de klok mee: Fred Severin,
Lanny Smouter, Leen McPhail, Ben Hoppener, Ton Bosma en Henk Kloppers -

Ze zaten vrijwel allemaal op de
Drakenstein-MULO, de jongens uit
Pendrecht en Zuidwijk die begin
zestiger jaren besloten een band te
formeren. De naam van de groep
werd The Rocking Thunders.
“We waren nog maar net tieners
toen we voor het eerst op de planken
stonden. Ik was dertien”, zegt gitarist
Henk Kloppers. De groep bestond
in eerste instantie verder uit Ben
Hoppener (drums), Fred Severin
(basgitaar), Leen McPhail (gitaar) en
Lanny Smouter (gitaar).
Het waren instrumentale nummers
van voornamelijk The Shadows die
vertolkt werden. “De eerste repetities
op oude gitaren waren bij mij thuis.
Later, toen er ook versterkers aan
te pas kwamen, konden we terecht
in de kantine van voetbalvereni-

Antwerpen
Eén optreden van The Rocking
Thunders zal Kloppers nooit vergeten. Dat was toen de Rotterdammers
op het podium stonden van een volgepakt Sportpaleis in Antwerpen, in
het voorprogramma van de populaire
Engelse groep The Animals. “Dat
heeft veel indruk op ons gemaakt”,
zegt hij.
In de Maasstad waren The Rocking
Thunders inmiddels een begrip.
Op speciale concerten voor de fans
waren de zalen steeds tot de nok
toe gevuld. Niet zo verwonderlijk,
want de Rocking Thunders-fanclub
telde op een gegeven moment niet
minder dan 1200 leden. “Dat waren
happeningen op zich”, blikt Kloppers
terug. “De fans werden dan getrakteerd op gastoptredens. Armand en

ging Progress. Iedere dinsdag- en
donderdagavond mochten we daar
oefenen.”
Het eerste openbare optreden van
The Rocking Thunders was volgens
Kloppers in de Tarwewijk: “Ik geloof
dat dat voor een volkstuinvereniging
was.”
Beatgroep
De groep trad in die beginperiode
regelmatig op in onder meer Spes
Bona en in gebouw Zuid op de
Doklaan. En er werd meegedaan
aan talentenjachten. Kloppers: “We
hebben ook een keer in de Rivièrahal
gespeeld op een evenement van organisator Dick Binnendijk. Daar trad
ook Frans Vrolijk op.”
Toen het beattijdperk zich aankondigde, veranderde The Rocking

Thunders het repertoire om een
heuse beatgroep te worden en
er kwam versterking van zanger
Bertus Springer. Toen Springer de
groep verliet, werd Ton Bosma zijn
vervanger. Bosma ging in die tijd
liever door het leven onder de naam
Tony Leckard. De band boekte in
deze formatie het ene succes na het
andere en trad op in alle delen van
het land. Kloppers: “Soms waren het
wilde taferelen. Onze zanger had de
neiging zo af en toe van het podium
te springen en dan werd ‘ie bedolven
onder de grieten…”
In België waren de scholieren
eveneens graag geziene gasten. “Als
we daar op zondagavond hadden
gespeeld, waren we pas om zes uur
thuis. Dan zat je op maandagmorgen
niet zo fris in de schoolbanken hoor.”

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk
v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

Bezoek ook:
www.deoudrotterdammer.nl

Audi A4 TDI 130Pk
Blauw metl
2004
Audi A6 26I AVANT
Autm. blauw metl.
1998
BMW 318 Ci Coupe Executive
1e eig. blw.metl.
2001
Chrysler 300C
Autom. 3.5I
2007
Chrysler Voyager 3.3I
Autom. 7 pers. LPG
2002
Daihatsu YRV 1.3 XTI
Hoge instap, airco
2003
Ford Fusion 1.4I
Zilver metl
2006
Mitsubishi L 200 4X4 ClubCab
Blauw metl
2003
Mercedes Benz A 140
Beige metl
2000
Mercedes Benz A 150 Autm
Grijs metl
2006
Mercedes Benz C 200
Kompressor combi
2002

25.000,=
8.900,=
14.500,=
42.500,=
12.500,=
8.500,=
11.950,=
14.000,=
8.950,=
24.000,=
19.000,=

Mercedes Benz C 180
Blauw
1996
6.000,=
Mercedes Benz 350 4 Matic
Zilv.met., h. instap, luchtv. 2006
65.000,=
Mercedes Benz E 320 CDI
Blauw metl
2003
32.500,=
Mercedes Benz Vito’s& Viano’s
diversen Nieuw en Gebruikt
v.a. 9.500,=
Opel Omega 2.5I Combi
Blauw metl
1996
3.950,=
Peugeot 106 1.1 accent
Blauw metl
1998
3.500,=
Renault Laguna Grandtour 2.0 16V
Zilver metl.
2005
24.500,=
Renault Twingo 1.2 16V Airco
Zwart
2004
7.500,=
Skoda Oktavia 1.9 TDI
zilver metl
2004
10.000,=
Smart Pure
Semi autom. zwart
2003
4.950,=
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

Marijke Hoand hebben we gehad.
En trouwens ook een piepjonge
bandparodist: André van Duin. Hij
kreeg 25 gulden voor een optreden.”
In 1966 werd besloten de band een
andere naam te geven. Het werd
Anno ’66. Anno 2007 zien de
oorspronkelijke ‘Thunders’ elkaar
weer regelmatig, het gevolg van een
reünie enkele jaren geleden. Zo is
de band altijd present op Back to the
Sixties-avonden in wijkgebouw De
Larenkamp. “Dus we zijn nog steeds
te boeken”, besluit Kloppers.
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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Speeltuinvereniging Het Noorden

70 jaar oud,
maar nog altijd jong
In een clubgebouw aan het Soetendaalseplein in Rotterdam-Noord werd in 1937 Speeltuinvereniging Het Noorden opgericht. Later verhuisde de vereniging naar De Put: het gebied langs
de spoorlijn, pal ten noorden van het Noorderkanaal, waar nu de A20 ligt. Vanwege de aanleg
daarvan moest men een tweede keer verhuizen, maar er kwam wel een mooi groot terrein met
voetbalveld voor terug.
Als kind kwam ik in de jaren vijftig
en zestig nogal eens in de oude
speeltuin: een wit, houten gebouwtje
- waar je omheen moest lopen om
binnen te komen - bij een zanderig
terrein, glijbaan, draaimolen, wat
klimspul en de hoge schommels,
waar ik geen genoeg van kon krijgen. De speeltoestellen zagen er een
stuk havelozer uit dan de kleurige
toestellen van nu - maar het voldeed
net zo goed. Er was alleen een
toezichthouder waar ik nog wel eens
bij terecht kwam voor een pleister
of zo.
Jaren later hadden we zelf een
kind; daarmee ga je natuurlijk weer
naar de speeltuin. Het was ruim na
de tweede verhuizing en dus iets
verplaatst en behoorlijk veranderd:
houten klimforten, later het schip, de

- Een auto van het bloemencorso -

- Het houten speelfort in aanbouw, deze werd gebouwd door studenten -

slingerband. Wat gebleven was: de
hoge schommels. En ja, wat doe je
dan, als ‘verstandige en bedaagde’
moeder van bijna 40 die als kind
gék was op schommelen en weer die
hoge schommels ziet staan? Juist, u
mag nooit meer raden……
Inmiddels hadden de vrijwilligers
hun intrede gedaan en kon je, mede
dankzij hen, verjaardagsfeestjes vieren in de speeltuin, waar ik dankbaar
gebruik van maakte.
Aartsbedelaar
En nu zit ik er weer, samen met de
vrijwilligers Thomas, Gemma en
Frank en voorzitter Jan Akkermans.
Zij gunnen uw krant een blik achter
de schermen van deze speeltuin.

Frank: “Berucht was vroeger toezichthouder “Ome” Dirk Hunnego,
die hele slechte ogen had, maar
àlles merkte. Later ene Willem de
Vries, de bestuurder naar wie een
pleintje in de speeltuin is genoemd
(en de slingerband heet Tante Stien,
naar zijn vrouw). Tegelijkertijd was
John van Trijffel voorzitter. Hij was
meesterschilder, en het was een hele
eer als je mocht helpen schilderen
in de tuin - nu zijn er amper mensen
voor te krijgen.”
Piet Mulder organiseerde de
voetbaltoernooien in de jaren ‘70;
er werd geklaverjast en er was een
kinderbingo.
Willem de Vries heeft ook “aartsbedelaar” Thomas Gennisse binnenge-

- De als monster aangeklede kever -

haald; hij vertelt: “Laatst wandelde
ik een muziekwinkel in de buurt
binnen met de mededeling dat we
graag voor enkele dagen een gratis
installatie willen lenen. Ik noemde
het 70-jarig bestaan, moeilijke tijden
enz. en zei dat we het eigenlijk wel
permanent willen.”
Het antwoord luidde “Hier heb je er
een, voorlopig voor drie maanden,
dan praten we verder.” Zo werden
ook de prijzen voor alle toernooien
bij de winkeliers in de Zwartjanstraat ‘gehaald’: eerst werd er een
brief met verzoek rondgebracht, wat
later een herinnering en vervolgens
werden de prijzen opgehaald. De
zoon van Thomas en Gemma vroeg
wel eens heel verbaasd in een winkel: “Pa, betáál je?”
Bij de kinderbingo was er een héél
aparte prijs: elke week doneerde de
dierenwinkel in de 3e Pijnackerstraat een vissenkom, compleet met
goudvis en plantje!
Franse dagen
Beroemd zijn de Franse dagen: de
tuin veranderde in Le Jardin de
Récréation du Nord; er kwamen
allemaal Franse straatjes in de tuin,

spelletjes werden geleend van de
BSW, er waren schildersezels,
kortom alles werd gedaan om een
Franse sfeer te creëren. Het lukte
zelfs om aan Franse posters te
komen!
Vrijwilligster Gemma zat met
kinderen en andere moeders dágen
in de speeltuin; zo is zij in het
vrijwilligerswerk gerold. Zij heeft
ook meegemaakt dat de klimforten
werden gebouwd door buitenlandse
studenten. “Helaas hadden zij
slecht hout gebruikt en was door de
zure regen alles na zes jaar verrot.
Toen hebben we het zelf opnieuw
gebouwd.”
Tijdens het 50-jarig bestaan was
er een klein bloemencorso dat de
wijk doorging; de bloemen werden
geleverd door bloemist Van de Berg
uit de Benthuizerstraat.
En wordt er nog iets gedaan met
het komende jubileum? Natuurlijk:
op 16 september wordt het 70-jarig
bestaan gevierd met een groots
feest. Misschien ga ik wel weer
schommelen……
Els Beekmans

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

Dansen en eten op het Soetendaalseplein
Wij woonden van 1942 tot 1952 op het Soetendaalseplein. In die tien jaar hebben we het een
en ander meegemaakt. We hadden buren die bij ons over trap moesten om in hun woning te
komen. Dat zal nu nog wel zijn in die oude woningen. Er woonde een gezellig stel boven ons,
Ivo en Cora Ville. Ze hadden een toneelgezelschap met Rens van Dort en Fred Fragel, “the
Jolly Players”. Dat was, ondanks de ellende van de oorlog, veel lachen geblazen.

Beneden op de hoek zat het café van
Han Rothmans. Hij is later naar een
café op het Hudsonplein gegaan.
Zijn broer had een ijszaak beneden
ons en maakte Italiaans schepijs,
heerlijk was dat. Mijn keeshondje
was als de dood voor de bruin/gele
smoushond van Faas Wilkes, die
hem eens goed te pakken had gehad.
Een paar maanden na de oorlog
organiseerden wij op Koninginnedag 31 augustus op het plein een
bevrijdingsfeest, net als in vele
andere straten werd gedaan. Op het
programma stond een wedstrijd
‘gevel versieren’. Ik had een levensgrote foto van koningin Wilhelmina
op de kop getikt, een paar latten aan
elkaar getimmerd en zo een schil-

derij gemaakt. Mijn vrouw had een
lap rode en blauwe stof bemachtigd
en met een oud bedlaken een vlag in
elkaar geanst. Het geheel aan een
panlat gespijkerd en opgehangen uit
het raam van de bovenburen, ( de
familie Ville). Daarna wat groene
takken aan het raamkozijn en klaar
was mijn raamversiering. M’n
moeite was niet voor niets geweest,
want ik kreeg de eerste prijs.
Op het programma stond ook een
etentje voor de kinderen. Nou begin
daar maar eens aan, net na de oorlog. Iedereen was blij dat hij zelf te
eten had, laat staan voor zo’n grote
groep. Toch kregen de dames van
het plein het voor elkaar met bonnen
sparen door de bewoners en bietsen

bij de winkeliers. Het werd een fantastische middag; om de kinderen te
zien eten was al een feestje op zich.
Op de hoek van het Zwaanhals, boven de kruidenier (fam. Kramer) op
de bovenste etage woonde een groot
gezin, ik meen Van Es geheten. De
vader van dat gezin was overleden
en de moeder had de zorg voor zes
dochters en twee zoontjes. De beste
mensen hadden de hele bovenetage (slaapetage) opgestookt in het
noodkacheltje. Een paar weken na
de vrede klonk er muziek uit die bewuste slaapetage, waar de dochters
met aanhang en vriendjes dansten.
Na een paar weken hield het op,
die vrolijke muziek en het zingen
en lachen. Na informatie bleek dat

- Kinderen aan de feestmaaltijd op 31 augustus 1945 -

de veer van de grammofoon voor
de derde maal was gebroken en
niet meer te herstellen. Na overleg
met m’n vrouw heb ik aangeboden
één avond in de week plaatjes te
komen draaien met mijn elektrische
versterker en platenspeler, dat vonden ze prachtig. Nou het was daar
beregezellig, Er kwamen zoveel

buren en kennissen van de familie
op af dat we twee avonden moesten
gaan draaien, anders gingen we door
de vloer.
Geert Quaak
Capelle aan den IJssel
g.quaak@orange.nl
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MARITIME HOTEL ZEEMANSHUIS
PRESENTEERT TIJDENS DE WERELDHAVENDAGEN 2007 V00R DE

LEKKERBEKJES
4 HALEN, 3 BETALEN

10E MAAL EEN SHANTY-FESTIVAL IN DE BAR/LOUNGE.

OPTREDENS VAN DIVERSE
TOP SHANTYKOREN !!
Zaterdag 8 september 2007*
12.3013.3014.3015.3016.30-

13.15
14.15
15.15
16.30
17.30

uur
uur
uur
uur
uur

Zeemanskoor BRAVOUR
Shantykoor OVERSTAG
Zeemanskoor BRAVOUR
Smartkoor RIDDERKERK
De Vlaerdingse MAATJES

Zondag 9 september 2007*

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

Home Hotel is gevestigd in de Witte de
Withstraat in het centrum van Rotterdam.

Al onze kamers zijn voorzien van douche /
toilet en kleurentelevisie.

In de straat zijn o.a. volop eetgelegenheden,
café’s, supermarkt, viswinkel en galleries.

Bij een langer verblijf gelden speciale
tarieven. Vraag ernaar!

Meer dan 85 geriefelijke kamers voor een
kort of lang verblijf, van één overnachting
tot vele maanden.

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

Receptie:

Witte de Withstraat 81 A Telefoon + 31 - (0)10 – 4 11 21 21
3012 BN ROTTERDAM Fax + 31 - (0)10 – 4 14 16 90
www.homehotel.nl
info@homehotel.nl

12.3013.3014.3015.3016.30-

13.15
14.15
15.15
16.30
17.30

uur
uur
uur
uur
uur

Shantykoor VLAARDINGEN
Smartkoor RIDDERKERK
Havenkoor VISSERSHANG
Shantykoor OVERSTAG
De Vlaardingse MAATJES

* wijzigingen voorbehouden

SPECIAAL OUD-ROTTERDAMMER MENU
Diner v.a. 1600 tot 2000 uur à € 11,00
Kindermenu à € 7,50 (tot 12 jaar)
Groentensoep
Groentensoep
*
*
Wiener Schnitzel of
Kroket of Frikadel of Kaassoufé
Tjap Tjoy Kip of
Appelmoes
Zalmlet met ravigotte saus
Patat
Gemengde Salade
*
Patat of Rijst
Kinderijsje met verrassing
*
Kofe of Thee
Dessert à € 3,50
Pêche Melba of
Bavarois

WILLEMSKADE 13 || 3016 DK ROTTERDAM || T 010-2010900
www.maritimehotel.nl || info@maritimehotel.nl

Kansspelprojecten Wetsteijn exploiteert o.m. amusementscentra in Beverwijk, Noordwijk,
Dordrecht en Drimmelen. Voor deze centra zij wij op zoek naar:

Gastheer/gastvrouw
fulltime/parttime
Ben jij diegene die graag met mensen omgaat, die sterk in z’n schoenen staat en het leuk vindt om
in een enthousiast team te werken? Je werkt in wisselende diensten, op verschillende locaties. Je
hebt minimaal mbo-niveau, een ﬂexibele instelling, al wat levenservaring en bij voorkeur een horecaachtergrond. Als gastheer of -vrouw vind je bij ons afwisselend werk met groeikansen en prima
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Lijkt dit je wat? Stuur dan binnen 10 dagen je schriftelijke reactie naar:
Kansspelprojecten Wetsteijn, Bunsenstraat 18, 3316 GC Dordrecht, t.a.v. afdeling P&O.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Kansspelprojecten Wetsteijn
Bunsenstraat 18, 3316 GC Dordrecht
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Eerste Schiedamse
Boekenmarkt
In de historische binnenstad van Schiedam organiseert Winkeliersvereniging Hoogstraat zaterdag 15
september de eerste Schiedamse Boekenmarkt.
Boekenliefhebbers kunnen daar rondstruinen langs
kraampjes met (vooral) tweedehands boeken,
waaronder Nederlandse en buitenlandse literatuur, kinderboeken, strips, thrillers, kunstboeken,
biograeën, kookboeken, geschiedenisboeken,
(streek)romans, wetenschap, boeken over de regio,
enz. Zowel voor verzamelaars als voor koopjesjagers is er volop keuze. De boekenmarkt wordt
gehouden op de Hoogstraat (tussen de Grote Markt
en de Korte Dam), de Korte Dam en de Lange Haven/Dam (voor de Korenbeurs). Op de Grote Markt
is 15 september ook de jaarlijkse Versmarkt en op
de Lange Haven organiseert het Nationaal Coöperatiemuseum activiteiten rondom het 30-jarig bestaan.
De Schiedamse Boekenmarkt is van 10.00 tot 17.00
uur en de toegang is gratis.

Gratis concert op Open
Monumentendag
‘Blazen voor de Molen’
Zaterdag 8 september geeft het orkest van muziekvereniging St. Radboud om 14.00 uur een concert
achter Museummolen De Nieuwe Palmboom aan de
Noordvest 34 in Schiedam. Het concert met de titel
‘Blazen voor de Molen’ wordt gegeven in het kader
van het Jaar van de Molens 2007.
Gedurende een uur wordt een gevarieerd repertoire
ten gehore gebracht. De toegang is gratis. De organisatie van ‘Blazen voor de Molen’ is in handen van
Stichting De Schiedamse Molens in samenwerking
met St. Radboud.
Dat het concert op zaterdag de achtste valt, is geen
toeval. Het is dan Open Monumentendag. Veel
monumenten zijn die dag gratis ter bezichtiging
opengesteld voor publiek, waaronder de Schiedamse molens De Noord (Noordvest 38), De Drie Korenbloemen (Vellevest 5) en De Walvisch (Westvest
229). Bovendien heeft de laatstgenoemde molen
een pannenkoekenterras. Museummolen De Nieuwe
Palmboom hanteert de normale toegangsprijs (Volwassenen € 2,75, kinderen tot 12 jr. € 2,00).

Leer bridgen in
Barendrecht
Woensdagavond 19 september aanstaande, om
19.30 uur, start de vervolgcursus bridge 2. Deze
cursus bestaat uit twaalf lessen en wordt gegeven
in de Waterpoort, in de nieuwe wijk Carnisselande,
Barendrecht. Individueel of met een partner, iedereen is van harte welkom.
Voor verdere inlichtingen en/of inschrijving:
Docente Ned. Bridge Bond: Els Krommenhoek
078 – 615 39 14 of els.krommenhoek@planet.nl

Nieuw seizoen NVBS
De opening van het nieuwe seizoen van de NVBS
(Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in
het Spoor- en Tramwegwezen) wordt verzorgd door
Nico Booij die weer een aantal van zijn ansichtkaarten zal laten zien. Ditmaal besteedt hij aandacht
aan tram, trein en metro in Rotterdam na de Tweede
Wereldoorlog. Opvallend is hoezeer Rotterdam van
nu is veranderd ten opzichte van de jaren 1960 en
1970. Verder maken we uitstapjes naar Amsterdam
en enkele steden waar de tram intussen verdwenen
is. De voorstelling is in de Prinsekerk, Schepenstraat 69 op donderdag 13 september om 20.00 uur.
De toegangsprijs is € 2,00 voor NVBS-leden en €
2,50 voor niet-leden.

- De eerste paal
voor zwembad
Afrikaanderwijk werd
geslagen op 26 mei
1972 door wethouder
Henk van der Pols. Op
de achtergrond de op dat
moment al in verval geraakte
St.-Franciscuskerk, die drie
jaar later werd gesloopt. Foto’s
collectie Rein Wolters -

Afrikaanderwijk kreeg zwembad
toch ná een interview in de krant
Tegenover de hoofdingang van de St.-Franciscuskerk in de Paul Krugerstraat stonden enige arbeiderswoningen met daarnaast, op de hoek van
de Jacominastraat, het statige herenhuis van directeur J.G. Sissingh van
verffabriek Hillesluis. In 1935 kocht hij het van de door menigeen gevreesde
tandarts J.J.Th. Poederbach, met als bijnaam ’smoelensmid’.
Sissingh produceerde achter zijn woning
verf en aanverwante zaken en zijn bedrijf
stootte restdampen uit via een schoorsteen
van zeker 25 meter hoog. Handelaren in
lompen en metalen bewaarden op het complex hun handel in loodsen en andere bouwvallen. In de jaren vijftig splitste Sissingh
zijn bedrijf op en opende een vestiging in
Schiedam. In 1972 ging de tak in de Paul
Krugerstraat dicht, omdat daar zwembad
Afrikaanderplein moest komen. In de jaren
vijftig had ik er als kind uiteraard geen benul
van dat ik op latere leeftijd met de bouw van
het zwembad nog bemoeienis zou hebben.
In de jaren zestig presenteerde Rotterdam
ambitieuze plannen voor de bouw van een
instructie- en recreatiezwembad op het complex van Sissingh. De krasse verfproducent
weigerde mee te werken aan ontruiming van
zijn complex. Voor het erkend voorlopig
erkend wijkorgaan Afrikaanderwijk was dat
een forse streep door de tijdsrekening bij het
inhalen van allerlei achterstanden, waarmee
de wijk al jaren worstelde.
Zonderling
Sissingh sloot zich af van de buitenwereld
en voor welke dialoog dan ook. Omdat ik
me als jong journalist daar niet bij wilde
neerleggen, besloot ik tot een interview met
Sissingh. Mijn Vrije Volk redactiechef zei
een zwaar hoofd te hebben in een succesvolle missie. Die man krijg je nooit te
spreken, het is een zonderling die niets wil
met de buitenwereld, kreeg ik mee als een
niet werkelijke ruggesteun.
Nou heb ik me nooit snel laten ontmoedigen.
Om beslagen ten ijs te komen ging ik te rade

bij Jan van den Dries van buurtvereniging
Tweebosstraat. Hij was ook voorzitter van
het wijkorgaan en naast vader óók bedrijfsleider bij de koolzuurfabriek van Rommenhöller op Katendrecht. Jan stond te boek als
een groot kenner van de Afrikaanderwijk en
bijzonderheden van de bewoners. Zo ook
van Sissingh.

bibliotheek op deze materie. Vervolgens
trok ik de stoute schoenen aan en trok bij
Sissingh aan de deurbel, want de telefoon
gooide hij op de haak wanneer hij je niet
wenste te spreken. Na veel discussie door
een spleet van de buitendeur, ging die
ineens wijd open.
Gastheer
Sissingh ontving me in een weelderig ingerichte kamer, waar donkere gordijnen het
daglicht buiten hielden. Niet gezellig, wél
griezelig en het deed denken aan de salon
van graaf Dracula. Sissingh ontpopte zich

- Links op de hoek met de Jacominastraat het herenhuis van Sissingh en links daarvan de arbeiderswoningen.
Op deze plek is nu zwembad Afrikaanderwijk. -

Van den Dries vertelde dat de verfproducent veel wist van bemaling en riolering in
de Afrikaanderwijk. Het gebouw waar de
grondwaterstand werd geregeld, stond op de
hoek Pretorialaan en Putselaan. Als dijkgraaf
had Sissingh zich er in het verleden mee
bemoeid.
Dát moest dus de benadering zijn om hem
te strikken voor een interview. Maar van
rioolwater heb ik geen snars verstand, dus
stortte ik me enkele dagen achtereen in de

- Het fabriekscomplex met schoorsteen bevond zich tussen de Bothastraat en de Jacominastraat.
Van de hoge bebouwing in het midden is niets meer over. -

evenwel niet als die griezel die hij volgens
de buurt moest zijn, maar als een voortreffelijk gastheer.
Boeiend vertelde hij over de grondbemaling én zijn zorg voor het inpikken van zijn
eigendommen. Door keihard werken hadden
hij en anderen het bezit opgebouwd en voor
maar een schijntje van de werkelijke waarde
wilde de gemeente het onteigenen. Dat zat
de man hoog, ónt-zét-ténd hoog. Uiteindelijk ’trapte’ hij in de gerichte vragen die ik
hem daarna stelde en toen bleek dat Sissingh
de jeugd van de Afrikaanderwijk allerminst
een zwembad wilde onthouden. Zijn complex wilde hij best verkopen, maar dan wel
voor een bedrag in overeenstemming met de
werkelijke waarde.
Twee goede verhalen (over de bemaling
en de verkoop van het perceel) kwamen
van mijn schrijfmachine. Na de publicatie
bereikten gemeente en Sissingh overeenstemming. Ik ben nog steeds trots op mijn
bijdrage, want er wordt intussen al ruim
dertig gesparteld in het zwembad.
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“Hagen”

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

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

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

De scootmobielspecialist van Rotterdam & Omstreken
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Nostalgische
weerspiegelingen
Hoe het komt, weet ik niet! Maar ’t is een feit, dat ik de afgelopen weken diep in m’n spionnetje zit te kijken en daarbij dingen ontdek, die heel duidelijk bij ‘toen’ behoren. Ik zal niet
als mijn grootouders zaliger beweren dat ‘vroeger alles beter was’, maar echt jaloers ben
ik niet op de hedendaagse jongeren. ‘k Krijg vaak de indruk, dat de huidige opgroeiende
generatie zich er niet van bewust is, waar ze mee bezig is en waar men op afstevent.

door Aad van der Struijs
Waren die rotoorlog van 1940-1945
en de krankzinnige jaren daarna
echt nodig om ‘mijn’ generatie te
leren wat echt leven en welzijn
is. Waren het onze (groot)ouders
niet, die ons vertelden over de
crisis eind ‘20/jaren ’30. Kregen
we niet met de paplepel ingegoten,
dat iets weggooien eeuwig zonde
was. Schraapten we niet de laatste
restjes jam, pindakaas of appelstroop uit het potje. Ging dat potje,
keurig schoongewassen, niet weer
terug naar de kruidenier of waterstoker? Hetzelfde retourneren van
essen, esjes, potjes en dergelijke
gebeurde ook bij de melkboer en
apotheker.
Ook afgedragen kleding verdween
niet in de vuilnisbak. Neen, daar
hadden we de lorrenboer voor.
Zoals de kranten keurig werden
gespaard en in een stapel naar
dezelfde lorrenboer of een oud
papierhandelaar werden gebracht.
’t Waren dubbeltjes en kwartjes
die deze tochtjes opleverden, maar
weggooien? Nooit!
Als je nu in een winkelcentrum
loopt of bij een supermarkt voor
de deur kijkt, staren verschillende
kleuren ijzeren bakken je tegemoet.
In die bakken, zo is het verzoek,
mag/moet je al jouw overschotten gooien. Iedere kleur heeft een
betekenis: glas hier, papier daar.
Gekleurd glas moet weer in een
andere bak en kleding krijgt ook
z’n eigen opbergbak. Het hele
systeem van ophalen, verzamelen,
scheiden, verwerken en recyclen
kost miljoenen, maar een kwartje
statiegeld vragen of de lorrenboer
terug in het leven roepen, is er niet
bij. Dat heet té arbeidsintensief.
Hadden mijn grootouders zaliger
dan toch gelijk?
Rekening 770*
Dit nummer, behorend bij een
rekening van de Nederlandsche
Middenstandsbank, staat sinds
1949 in m’n geheugen gegrift. Met
name het sterretje achter de nul was
zeer belangrijk. Werd de * vergeten, verdween het te storten geld op
rekening 770. En met dié rekening
had ik niets te maken.
‘k Heb eerder geschreven, dat
vader een slagerij had. Het door
hem ontvangen kassageld bracht hij
van maandag tot en met donderdag
mee naar huis. Daar verdween het
papiergeld ‘tussen de lakens’ in de
linnenkast. Op vrijdag, wanneer
ik tussen de middag vanuit school
kwam eten, haalde moeder het geld

tevoorschijn en telde het geld voor
me uit. Meestal was het een bedrag
tussen de 800 en 1200 gulden.
Nadat de biljetten keurig gesorteerd
waren, werden ze in een grote
enveloppe gedaan. Deze enveloppe
belandde in m’n schooltas en ik
kon weer naar de ULO in de Grote
Visserijstraat verdwijnen.
Daar zat ik dan als 11-12 jarige in
een klas, waar niemand wist hoeveel geld er aanwezig was. Rond
half vier waren de lessen voorbij
en etste ik in sneltreinvaart
naar de Westersingel; daar was
het dichtstbijzijnde liaal van de
NMB. Om 4 uur precies sloot deze
bank onverbiddelijk de deuren en
kon ik nergens met het geld heen.
Gelukkig is dit onheil me bespaard
gebleven.
Ondanks dat ik jarenlang week
in-week uit bij deze bank kwam en
meestal dezelfde kassier trof, werd
altijd gevraagd op welk rekeningnummer het geld gestort moest
worden en op wiens naam deze
rekening stond. Ook werd iedere
week weer gezegd, “dat het toch
wel veel geld was waarmee jij op
stap bent”. Ik heb altijd betwijfeld
of dit wel zo’n goede pedagogische
opmerking was.

Gemeentelijke Belastingdienst. Ik
werkte in de buitendienst en had tot
taak door de gehele stad te controleren of opgelegde belastingen wel
(op tijd) betaald werden.
Dat konden precariorechten zijn,
maar ook muziekrechten in de
horeca. Voor het bijwonen van
voetbalwedstrijden, toneel- en
bioscoopvoorstellingen, muziekuitvoeringen en tentoonstellingen
diende vermakelijkhedenbelasting
te worden betaald, terwijl bijvoorbeeld op de Veemarkt voor elk
stuk aangevoerd vee Marktgeld
gevraagd werd.
Dit deel van het vericateur zijn
was niet het onplezierigste. Je
kwam nog eens ergens en zag leuke
voetbalwedstrijden, goede toneelstukken en aardige lms.
De controle op de Veemarkt was
minder leuk: ’s zomers en ’s
winters moest je op dinsdag rond
half vijf ’s morgens op de markt
zijn. Daar moest je niet bang zijn
voor schreeuwende veehandelaren,
uitwerpselen verspreidende koeien,
paarden, varkens en schapen én je
niets aantrekken van ‘domme’ veeboeren, die er niets van begrepen
dat er belasting over hun handel

- De Westkruiskade met rechts de winkel van Slijk -

Als ik van school naar de Westersingel ging, kwam ik over de West
Kruiskade. Altijd was daar wel iets
te zien; het mooiste vond ik altijd
de levensechte tekening die bij
Slijk achter de toegangsdeur te zien
was. Daarop was een man achter
gevangenistralies te zien, die tegen
een hem bewakende politieman
zei: “Heus agent, ik heb het niet
gestolen. Slijk verkoopt het zo
goedkoop”.
Belasting verificateur
Eind jaren ’60 verdiende ik het
dagelijks brood bij de Rotterdamse

geheven werd.
Uiteindelijk kwam aan het eind van
de markt, in één van die duistere
pakhuiskroegjes aan de Boezemsingel, alles op z’n pootjes terecht.
Onder het genot van een borrel (en
dat om 9 uur ’s morgens) werd alles
tot de laatste cent betaald. De week
daarop begreep de veeboer weer
niet, waar het over ging.
Een niet zo prettige vericatietaak
was de controle op Hondenbelasting. Ik moest dan in een bepaalde
wijk straat na straat afgaan, bij elke
woning aanbellen en vragen of men
in het bezit was van een hond. Al

- Controle in Katendrecht -

naar gelang van de wijk werd je
vijandig, neutraal of vriendelijk te
woord gestaan.
Dit soort controlebezoeken bracht
mij op Katendrecht; destijds een
echte volkswijk met echte hoeren
en pooiers. Ook hier diende ik huis
aan huis te bellen, maar dat deed ik
niet voordat ik in een paar kroegen
verteld had wie ik was en waarmee
ik bezig was. Nu zou ik van de
‘buurtwacht’ geen last ondervinden.
Bij bijna elke woning waar ik aanbelde kreeg ik te horen, dat er geen
hond was. Wel werd er heel veel
over ‘een poes’ gesproken, maar
als je dat 30 keer in een uur hoort,
word je er niet zenuwachtig van.
In de Atjehstraat behoefde ik bij
een woning zelfs m’n vraag niet te
stellen. Een luid keffend wit mormel bovenaan de trap liet weten,
dat ik prijs had. De eigenaresse
van het hondje vroeg me boven te
komen; het was niet nodig dat de
hele buurt zou zien, dat ze voor
schut ging. Boven was het simpel
en eenvoudig: een (slaap)kamer,
een keukenhoek en een gangetje
met een kapstok. De aangeboden
kop kofe wees ik niet af en samen
met de vrouw vulde ik de nodige
papieren in. Als beëdigd ambtenaar
bevestigde ik op de formulieren,
dat ik ervan overtuigd was, dat
de aangetroffen hond niet langer
dan één week in het bezit van de
belastingplichtige was. Dat het
hondje duidelijk liet merken, dat
hij/zij al jaren de baas in huis was,
‘herkende’ ik niet.
De papieren waren klaar, maar de
kofe nog niet op, toen er gebeld
werd. De vrouw trok aan het deurtouw en beneden klonk een mannenstem: “Sjaan, ik heb Ome Piet

hier voor je. Hij wil z’n maandelijkse doorsmeerbeurt.” De vrouw
kwam naar binnen: “Schat, je moet
nu weg. Ik moet gaan werken. Kijk
je uit op de trap, want een gevallen
vent is niks. Dag lieverd!” Terwijl
ik de ongeveer vijftien treden
naar beneden liep, zag ik een
taxichauffeur een oude baas naar
de voordeur begeleiden. Beneden
aangekomen herkende ik de chauffeur; een echte Ravero-man. Ook
voor hem was ik geen onbekende:
“Wat doe jij nou in diensttijd bij
de hoeren?” Hij wachtte niet op
antwoord, want hij verdween met
Ome Piet achter de voordeur.
Toen ik de volgende morgen rond
negen uur m’n huis wilde verlaten
om verdere controlebezoeken op
de Kaap te gaan aeggen, ging de
telefoon. Het was mijn chef op
het Stadhuis; hij vroeg me direct
naar hem toe te komen. Op het
Stadhuis werd snel duidelijk wat
eraan schortte: een betrouwbaar
iemand had gemeld, dat ik als
ambtenaar in diensttijd naar de
hoeren ging. “Van der Struijs, is
dit waar?”, vroeg m’n chef. Ik gaf
toe dat ik inderdaad op Katendrecht was geweest, maar zag mijn
hoerenbezoek als behorend bij m’n
opgedragen taken. De chef keek
me verwonderd aan en vroeg hoe
ik op het idee van Katendrecht was
gekomen. ‘k Vertelde dat de chef
de bureau mij afgelopen vrijdagmiddag die opdracht had gegeven.
De chef verschoot van kleur: “Heb
je dan nooit gehoord, dat wij nooit
controlebezoeken op de Kaap
aeggen. Je had wel dood kunnen
zijn.”
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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Oproepjes

Afhaaladressen

Coolsestraat
Bijgaande foto is gemaakt in
1939 in de Coolsestraat, voor
het limonadepakhuis van Elscot, richting Singelstraat. Op de
foto staan onder meer; Ernst
Hogebrugge, Arie van Eijsden,
Henk Bonte, Jannie Schippers,
Truus Roodbol, Theo Verhulst,
Corrie en Hensi Stam, Bep
en Frits Veuling, Freek Baas
en ikzelf. Het zou leuk zijn als
iemand van hen mij eens zou
willen bellen.
Lourien van de Berg-Dielemans
Piet Cottaarstraat 108,
3043 JR Rotterdam
010-4370920

In Tuindorp Vreewijk tussen 1946 en 1952 hadden
mijn broer Gerard, vriend Rocus v.d. Lagemaat
en ondergetekende (later aangevuld met gitarist
Chris Broere) een amateur mondharmonicabandje
met instrumenten overgenomen van The Mountain
Billies. Aanvankelijk speelden we gewoon op straat
rond de Groene Zoom, maar later voor verenigingen
en de Rano ziekenomroep waar ook vaak foto’s
werden gemaakt, zoals op bijgesloten exemplaar,
waar helaas aan de linkerzijde mijn overleden broer
Gerard ontbreekt.
Mijn vraag: is er iemand die misschien de complete
foto bezit? Ik zou er erg blij mee zijn.
L.G.Huisman
O78-6128953
e-mail adres leohuisman@gmail.com
-----------------------------------------------------------Annie Wolffenbuttel
Ik ben voor mijn ouders op zoek naar Annie Wolffenbuttel. Zij is de weduwe van F. van Merkensteijn,
geboren in augustus 1930. Vroeger heeft zij
gewoond in de Fabriekstraat (eind jaren 50). Laatste
adres bij mij bekend is Westersingel.
Waarschijnlijk is zij daarna verhuisd naar Capelle
aan den IJssel. Ik hoop dat iemand haar kent en dat
zij nog in leven is.
Ans Heezen-v.Merkensteijn
010 265 07 16
w.heezen@tiscali.nl
------------------------------------------------------------

Zangeres?
Zo’n twintig jaar geleden vond ik bijgaande foto op
het terrein in Capelle Schenkel waar nu de metro
rijdt. Deze foto heb ik altijd bewaard, omdat hij mij
fascineerde. Is het een zangeres, of…?
Wie kan mij helpen achter de waarheid te komen?
Annie Maas
Dotterlei 79, Capelle aan den IJssel
010-4511037
-----------------------------------------------------------Oranjeschool
In 1930 verhuisden wij van de Wolphaertsbocht
naar de Schalkburgerstraat. Als schoolkind verhuisde ik uiteraard mee van de Klaverstraat naar de
gloednieuwe Oranjeschool aan de Putselaan. Gezien
mijn leeftijd zullen er niet zo erg veel klasgenoten
meer in leven zijn. Mijn oudste vriend Cor de Kruyf
overleed in januari van dit jaar in Walenstein. Namen
die ik mij nog herinner waren Katrien v.d.Peil,
dochter van de slager in de Sint Andriesstraat, Ada
Brinkhuis, dochter van het toenmalige Hoofd (de
bovenmeester!). Haar vriendin Corrie Bregmans
en Wilhelmina (Mien) v.d.Weel, Belle de la Classe.
Neel den Hartog uit de Herman Costerstraat, Gerard
Merkenstein, Cor Dekker en Jan(?) Nicolaas, Fientje
en vele anderen.
Mogelijk dat enkelen zich die tijd nog herinneren.
Wanneer dat zo is, verzoek ik ze mij eens te bellen.
Henk Lems
Ruimzicht 72, 1068 CN Amsterdam
020-6194131
------------------------------------------------------------

Naast de seniorenwoningen en -ats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.

White Elephant Serenaders
Omstreeks 1953 trachtten de ‘White Elephant
Serenaders’ op zondagavonden in restaurant ‘de
Kroon’ aan de Stationssingel jazzmuziek te spelen.
Dat lukte vrij behoorlijk met muzikanten als: Serein
Pfeiffer trompet., Frits Hotz trombone, Joop Vlendré
klarinet, Cor Dekkinga piano en een drummer
waarvan de naam mij is ontschoten - mogelijk
Maarten Hueck of Henk Stark. Zelf ging ik erheen
met m’n tenorbanjo om wat ervaring op te doen. De
‘baas’ van ‘de Kroon’ was Bep Rotgans. Zijn er nog
overlevenden die zich deze optredens herinneren?
Misschien heeft iemand wel foto’s van de band
gemaakt. Foto’s zijn er zeker gemaakt toen het
orkest ter gelegenheid van een Oranjebal door de
stad reed op een vrachtwagen vanaf het Calandplein
naar ‘de Kroon’. Als ik me niet vergis was dat een
wagen van de Oranjeboombrouwerij.
Reacties op het bovenstaande worden met belangstelling tegemoet gezien door
A.W.A.Methöfer
Titus Brandsmastraat 59, 2286 RC Rijswijk
070-3960620
-----------------------------------------------------------Arie Batist
In november wordt mijn vader Arie Batist 75 jaar.
Via dit oproepje wil ik graag iedereen die mijn vader
kent of heeft gekend vragen een herinnering of
anekdote toe te zenden. De bedoeling is dat ik alle
reacties ga bundelen en als cadeau aan hem wil
overhandigen.
Arie Batist is 1958 van de Baroniestraat naar
Hoogvliet, 1974 naar Krimpen aan de Lek en in
1997 naar Coevorden verhuisd. Hij werkte van
1948 tot en met 1988 bij de NEH / Erasmus. Tevens
was hij gedurende die jaren speler van onder meer
SVDP, Meeuwenplaat en Animo H en trainer bij
Animo H, NRC-Ommoord, Zwart-Wit 28, Dilettant,
Nieuwerkerk. Het lijkt mij leuk vele reacties te kunnen ontvangen.
J.F. Batist
jfbatist@hotmail.com, 0180-516113
-----------------------------------------------------------Arie Geluk
Mijn vader, Arie Geluk, was vroeger amateurwielrenner en nu las ik in De Oud-Rotterdammer een
verhaal over wielrennen, waarin ik zijn naam tegen
kwam. Door omstandigheden bezit ik niets meer uit
die periode. Ik wil daarom vragen of er mensen zijn
die nog foto’s hebben van het wielrennen, waarop
mijn vader staat.
Corrie Dries-Geluk
06-23696904, fdries@chello.nl
-----------------------------------------------------------Contact
Tot maart 1943 woonde ik in de Taanderstraat en
ging naar de School met de Bijbel in de Bleekerslaan. Later heb ik met plezier in tuindorp De Vaan
gewoond. Begin jaren vijftig ben ik vijf jaar gezinsverzorgster geweest bij de hervormde kerk Charlois
en was ik lid van CMV Vreewijk. Ik ben benieuwd
hoe het met de mensen uit die tijd is, zoals Rinie
en Bep van de Breevaart, Jannie Rietdijk, Laurien
de Witte en Wil Bijkerk. Ik hoop dat ze eens contact
met mij willen opnemen.
Corrie Pilon-v.d. Burght
Mainroad 42, 18 Redwood Village
Tawa 5028, New Zealand
-----------------------------------------------------------Joop Stentler
Riek en Bep Wolffers zoeken hun neef Joop Stentler.
Hij woonde in de jaren vijftig in de Potgieterstraat in
Spangen. Hij heeft een zoon en dochter. De ouders
van Joop heetten Saar en Jan. Hij kwam vroeger
veel bij onze ouders Jan en Lenie Wolffers van de
slagerij in Spangen Genestetstraat/Busken Huetstraat. Wie kan ons helpen? Wij zouden het leuk
vinden contact met een oud familielid te hebben.
Riek.Wolffers
Bep Mulder-Wolffers
010-2021719
bepjanmulder@zonnet.nl

Colofon

Foto
gezocht
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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
Tabac & Gifts
WC Ambachtsland
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
Rozenburg
Activiteitencentr. Het Anker
Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg
Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg
Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum
Het Baken
Grote Stern 2
Brielle
Boekhandel Van Maerlant
Voorstraat 30
Hofland Eurotuin
Kloosterweg 20
Albert Hein
Slagveld 2-3
Plantage
Plantageweg 4
Jumbo Supermarkt
Thoelaverweg 1
Oostvoorne
Albert Heijn
Stationsweg
Edah
Stationsweg
Infokantoor Kruininger Gors
Rhoon
Multishop
Hof van Portland 10
Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse
Breeweg 2
Metroshop
Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten
ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
Vlinderveen 434
Edah
Winterakker 21
Nieuwstraat 161
Albert Heijn
Sterrenhof 18
Super de Boer
Hadewychplaats 32
Multishop
Hadewychplaats 22
Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen
Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis
Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal
Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy
Aristide Briandring 90
Albert Heijn
De Loper 85

Leeman Tabak
Hoogstraat 150
Multishop
W. Beckmansingel 53
Maassluis
Bibliotheek Maassluis
Uiverlaan 18
Albert Heijn
Koningshoek
Hema
Koningshoek
C 1000
Lang Boonestraat 31
Albert Heijn
Mesdaglaan 199
Bottelier Zonneveld
Mesdaglaan 231
De Vloot
De Vliet
Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
Stadsplein
Bibliotheek
Stadsplein 39
Nic Visser
Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
Capelle a/d IJ
Edah
’s Gravenland
Café Kaatje
Picassopassage 8
Capelle CarCleaning
Molenbaan 14
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

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

Smitshoek 18
Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje
Gravin Sabinastraat 2b
Oud-Beijerland
Bibliotheek
Mijnsheerenland
Bibliotheek
Puttershoek
Bibliotheek
Heinenoord
Bibliotheek
Strijen
Bibliotheek
‘s-Gravendeel
Bibliotheek
Numansdorp
Bibliotheek
Klaaswaal
Bibliotheek
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee
Mercatorweg 50
Zuidland
Multishop
P.J. Oudweg 40
Relax Comfort Zuidland
Kerkweg 17
Overige
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34
Avia
Walburg, Zwijndrecht
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TANTE POST(BUS)
Regels zijn regels
Het seksverhaal van Rein Wolters was
reden mijn vrouw daar iets over te
vertellen. Het was weliswaar mijn werk,
maar echtgenotes horen niet graag dat je
dagelijks in seksclubs komt. In de jaren
waar Rein over schreef, was ik vaste
medewerker van het Bureau Bijzondere
Wetten, belast met de controle op de
horeca-inrichtingen. De opbloei van de
seksinrichtingen was in volle gang. Rotterdam telde toen ongeveer 70 illegale
seksclubs, zoals De Grot op de Doklaan.
Legale seksclubs had je nog niet. De
overheid wilde zich daar aanvankelijk
niet teveel mee bemoeien, want het was
de periode van ‘vrijheid en blijheid’.
Echter, door de druk van de gevestigde
horeca- en bioscoopexploitanten moest
worden opgetreden. Wij zaten toen ook al
niet op extra werk te wachten en besloten
dagelijks een exploitant te bekeuren. We
werkten keurig het lijstje van boven naar
beneden af en de exploitanten wisten
bijna altijd wanneer ze aan de beurt waren. De procedure was: De lmprojector
met lm die op dat moment draaide en
de aanwezige alcoholhoudende drank,
werden in beslag genomen.
De exploitanten waren natuurlijk niet
‘gek’ en zorgden dat ze niet al teveel
drank in huis hadden. Het was meestal
niet meer dan een volle kartonnen doos.
Sommige exploitanten waren zo galant,
dat zij de door ons in beslag genomen
spullen, voor ons in de dienstauto plaatsten. Zo niet de zaterdagavond in gebouw
Zuid, waar De Grot was gevestigd. Ik
was daar met mijn vaste maat, Bram
Verhoef. Onze missie was, zoals gewoonlijk, zonder problemen verlopen. Ik was
de oudste maat van ons koppel en Bram
wilde nooit hebben, dat ik het zwaarste
tilde. Hij nam de doos met essen drank
en ik de lmprojector met daarop nog de
lmspoel.

Een min of meer, door gebruik van
alcohol, aangeschoten meisje van het
huis, at een kroket en wilde het restant
bij Bram in zijn mond stoppen. Omdat
je niet weet, wat ze even tevoren nog in
de mond heeft gehad, weerde Bram met
zijn vrije hand de toegestoken afgebeten
kroket af, maar sloeg daarbij per ongeluk
tegen de lmrol op de projector. Deze
viel op de grond en dan heb je geen
lmrol meer, maar een berg lm. De
hele zooi in een kartonnen doos gedaan,
dat zouden we de andere dag op zondag
wel in orde maken. Ons bureau zat op
de vijfde etage boven de KLM aan de
Coolsingel en was ‘s zondags niet bezet.
Als een soort stoelendans hebben we de
zware bureaustoelen in een grote kring
gezet en daaromheen hebben we de
lm uitgelopen. Uren zijn we daarmee
bezig geweest. Het moest nou eenmaal
gedeponeerd worden bij de grife, zoals
we het in beslag hadden genomen. Van
die regels werd niet afgeweken.
Aad de Knegt, Schubertstraat 24
3281 TH Numansdorp, 0186-652937
------------------------------------------------Pluim
Ik wil Ton van Vugt een pluim op zijn
hoed zetten voor de wijze waarop hij
met het lopen van de lange en moeizame
Hongertocht zijn moeder geëerd heeft.
Als je ouder wordt, komen de herinneringen boven. Zo ook bij mij. Niet aan de
oorlog, maar aan 1952.
Mijn vriendin Corry werkte toen bij een
bedrijf op de Sluisjesdijk, waar ook de
vader van Ton werkte. ’s Middags ging
ik daar wel eens langs en op één van die
middagen had zijn vader vers gevangen
vis gekocht. Die heb ik toen bij zijn
moeder gebracht. Ik weet nog dat hij
veel optrok met zijn neef Hans en toen al
plannen had te vertrekken uit Nederland.
Henny Mastenbroek-Boelsen
Molenvliet 380, 3076 CM Rotterdam
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Rotterdam
trots op
de ‘plonsbus’
“Mensen komen naar een grote stad voor iets
bijzonders en daar heeft Rotterdam het nodige van”, sprak wethouder Dominic Schrijer bij
de introductie van de ‘plonsbus’, de nieuwste
attractie van de havenstad. “Naast de Diergaarde, Spido, Euromast, Pannenkoekenboot
wordt dit een actieve, dynamische attractie.”
- Vanaf november zal dit een vertrouwd beeld zijn als de ‘plonsbus’ bij
de 2e Katendrechtsehaven te water gaat. Foto’s Ellie Schop -

Ook bestuurder G. Yeildal van de deelgemeente Feijenoord sprak lovende woorden en van een toegevoegde
waarde voor Rotterdam. “Zuid is geen aparte gedeelte van
de stad.”

Aansluitend reed het gezelschap, onder veel bekijks, in
een prototype van de ambiebus naar de 2e Katendrechtsehaven voor de tewaterlating. Het was Peter van Heemst,
fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad, die
onderweg kwam op de naam Plonsbus. “Zeker weten dat
die zo in de volksmond gaat heten. Die naam hoort thuis in
het rijtje van Koopgoot, Plukmekaalstraat en Jan Gat.”
De plons verliep prima en het stukje busvaren in aanwezigheid van een schip van de Havendienst eveneens. Maar
niet het weer aan land gaan. Toen dreigde het even mis te
gaan, doordat de hellingbaan vrij smal is en onder water
stenen bleken te liggen die er niet horen. In de komende
weken worden verbeteringen aangebracht.
“Straks verloopt het allemaal vlekkeloos”, verzekerde
Christoffel Wielders van Splashtours.
Naar verwachting gaat de ‘plonsbus’ in november de route
van vijf kwartier rijden en varen vanaf de VVV Rotterdam
Store aan de Coolsingel. Voor meer bijzonderheden
www.splashtours.nl

- Een toost op de ‘plonsbus’ door vlnr Peter van Heemst, Christoffel
Wielders van Splashtours, Erik de Boer van Rotterdam Marketing, wethouder Dominic Schrijer en bestuurder G. Yeildal van de deelgemeente
Feijenoord. -

Puzzel mee en win !!!

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

Dat de oplossing van de puzzel uit de krant van 21 augustus een waarheid als een koe bevatte, bleek overduidelijk uit het grote aantal ingezonden oplossingen. De spreuk luidde ditmaal ‘Rotterdammers stropen
de mouwen op’ en dat deden al die puzzelaars. Er kwamen weer vele honderden briefkaarten, brieven en
mails binnen van al die lezers die hun mouwen hadden opgestroopt om de puzzel op te lossen.
Uit alle goede inzendingen trok de redactie weer vijf prijswinnaars, die binnenkort de prachtige CD van
Pharos in hun brievenbus kunnen verwachten.
De winnaars zijn:
J. de Beer, Vlaardingen
C.J. Vermeulen, Zwijndrecht
E. Keijzer, Rotterdam
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VOOR WOENSDAG 12 SEPTEMBER op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar: info@deoudrotterdammer.nl. Succes!!

A. Veeningen, Sirjansland
P. v.d. Veer, Gouda

Horizontaal
1. wintermaand; 7. boomsoort; 13. toestel om te heien; 14. schaakstuk; 16. wiel; 17. bezigheid
op en boerderij; 20. afgemat; 21. de jongere (Lat.); 23. wereldtaal; 24. biet (wortelknol); 26. ver
gevorderd in de tijd; 28. bid (Lat.); 29. soort verlichting; 31. int. autokenteken Turkije; 33. americium (scheik. afk.); 34. kus; 35. zeevis; 37. hoog bouwwerk; 40. Europeaan; 41. noorderlengte
(afk.); 43. sterk ijzerhoudende grond; 45. woud; 46. sneeuwschaats; 47. muzieknoot; 48. kleur
(nuance); 50. onroerende goederen (afk.); 52. laatstleden (afk.); 53. vlees aan stokje geregen;
55. neon (scheik. afk.); 56. atmosferische verschijnsel; 57. muzieknoot; 58. pronkzuchtig; 60.
sine dubio (afk.); 61. boksterm (afk.); 62. barak (loods); 64. lidwoord; 65. Europeaan; 67.
landkikker; 69. kookgerei; 71. heden; 72. onderricht; 73. bamboebeer; 75. tafel die voor een
maaltijd gedekt is; 77. traag (laks); 79. rivier in Noord-Brabant; 80. koninklijke landmacht (afk.);
82. voedsel; 84. vat; 85. iedere; 87. hoofddeksel; 89. rij (reeks); 90. spoedeisend; 92. meisjesnaam; 94. fijngemalen vlees; 96. bouwland; 97. lentemaand; 99. vent (kerel); 100. voorlopig
onderzoek naar iemands kennis; 101. beroep.
Verticaal
1. de overhand hebbende (overheersend); 2. bleekmiddel; 3. eikenschors; 4. in kolonies levend
insect; 5. oude lengtemaat; 6. torso; 7. deel van hals; 8. nummer (afk.); 9. scheldwoord tegen
een vrouw; 10. grote platte schaalvormige mand; 11. iemand met een zwak hersengestel; 12.
waarborg (vrijwaring); 15. rivier in Italië; 18. plaats in Gelderland; 19. vochtig; 21. vruchtengelei;
22. vreemde muntsoort; 25. artikel (afk.); 27. voorzetsel; 30. boomvrucht; 32. groot eiland
ten noorden van Noord-Amerika; 34. werktuig op gras te maaien; 36. voorvoegsel; 38. rivier in
Rusland; 39. boomsoort; 40. maanstand (afk.); 42. boomsoort; 44. oxydatie; 46. kussenovertrek; 47. klinker (kei); 49. ontkenning; 51. gemeentelijke gezondheidsdienst (afk.); 52. haarkrul;
54. vlaktemaat; 58. iemand die erg ijdel is; 59. grondsoort; 62. deel van been; 63. gymnaste;
66. stoomschip (afk.); 67. familielid; 68. de dato (afk.); 70. jongensnaam; 72. inwendig orgaan
(mv.); 73. kostuum; 74. algemene kioskonderneming (afk.); 76. oeverstrook langs de zee; 78.
gehoororgaan; 79. zangstem; 81. kippeneigenschap; 83. boomsoort; 85. eerste Ned. kunstzijdefabriek Arnhem (afk.); 86. geestdrift; 87. barnsteen; 88. overjas van dunne stof; 91. loot
(spruit); 93. dierengeluid; 95. vestibule; 97. persoonlijk voornaamwoord; 98. int. vliegtuigkenteken Turkije.
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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 een vraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

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

Humanitas draagt visie op de ouderenzorg
niet alleen uit in daden, maar ook in woorden!
Uit de praktijk blijkt dat velen graag kennis nemen van de Humanitasvisie. Ja-cultuur, ‘extended family’-aanpak, eigen regie en zelfredzaamheid worden niet alleen steeds meer algemeen
geaccepteerde begrippen, maar bewijzen zich
ook in de praktijk. Dat draagt Humanitas niet
alleen uit in haar doen. Om onze filosofie te begrijpen en met succes in de praktijk te kunnen
toepassen, ook buiten de gezondheidszorg,
kunnen onze boekuitgaven een handreiking

De ja-cultuur als instrument voor de humanisering van de zorg
Met de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen
die wél mogelijk zijn, reikt Beckers visie op zorg een oplossing voor
de problemen bij de organisatie van de gezondheidszorg. Ouderen,
partners en familie worden in een vrolijke omgeving en door een
motiverende organisatie namelijk op een speelse manier zélf actief
en vormen met hun ervaringsdeskundigheid en inzet een grote en
kosteloze steun voor de organisatie. Ook de zorgvragen die eigenlijk een kreet om aandacht zijn, worden zo vermeden.
Gebrocheerd, 64 blz. ISBN 978-90-6665-816-5.

€ 9,50

Zij bouwen hun eigen bejaardenhuis
25 jaar De Steenplaat 1981-2006

Humanitas-Bergweg

Steenpla

Auteur Frans Nijman behandelt op onderhoudende wijze de geschiedenis van de ouderenzorg in het algemeen en het zorgcentrum in het bijzonder. De Steenplaat is een prachtig voorbeeld
van hoe zaken, op z’n Rotterdams aangepakt, uiteindelijk op hun
pootjes terecht komen. Wat zo fantastisch gelukt is in dit boek, is
het vangen van de spirit uit vervlogen jaren. Een prachtboek over
het verleden met lessen voor de toekomst. Gebrocheerd, rijk geïllustreerd, 164 blz. ISBN 978-90-803354-7-9.

en bejaa
rdenhu
is - De

25 jaar

De Stee
1981 - 20 nplaat
06

Zij bouw
en hu
bejaard n eigen
enhuis

Het vrijwilligerswerk is te
belangrijk om vrijblijvend
te kunnen zijn. In de
€ 12,50
overeenkomst die wij
afsluiten, staan dui- Open de luiken van uw geheugen
delijke afspraken over
Dit boek werd uitgegeven bij de opening van het eerste Humanitas
werkzaamheden en
Herinneringsmuseum. Het is geschreven door de bekende Rotterdam€ 11,95
tijdstippen. Natuurlijk
se journalist/publicist Herman Moskoviter. Het bevat meer dan 150 afkennen wij ook een
beeldingen en veel verhalen met herinneringen uit vervlogen jaren.
onkostenvergoeding, WA-verzeInteressant voor zowel jong als oud en goed te gebruiken om ouderen
kering en mogelijkheden voor
te laten verhalen over wat ze hebben meegemaakt. Het boek is met
scholing en begeleiding. Verder
name uitstekend te gebruiken instrument bij reminiscentietrajecten.
moeten bewoners vertrouwen
Genaaid, gebonden, 136 blz. ISBN 978-90-803354-8-6.
kunnen hebben in de mensen
die als vrijwilliger werk voor hen Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis?
verrichten. Eerlijkheid, privacy
en betrouwbaarheid staan dan Wij hebben de Nancy Zeelenbergflat!
Humanitas streeft naar een mix dus wonen als u geen zorg no- de € 300,- en € 350,- (exclusief
ook centraal.
van bewoning: arm en rijk, al- dig heeft. Heeft u (meer) zorg service- en verwarming).
Humanitas zoekt: lochtoon en autochtoon, ziek en nodig, dan hoeft u niet te vergezond. Zo vermijden wij ‘mi- huizen. Wij bieden alle zorg, tot
Vrijwilligers
sère-eilanden’. In de apparte- en met verpleeghuiszorg (ook
010 - 461 52 48
menten van Humanitas kunt u Alzheimer), in uw eigen woning!
De Nancy Zeelenbergflat in
Student-medewerkers
Charlois, met zijn markante
voor onze restaurants
gevel, mooie binnentuin en
010 - 461 53 47
restaurant De Gevlekte Giraf
staat aan het groene AmeOproepverzorgenden
landseplein. Er zijn nog enkele kleine, genoeglijke één(af en toe invallen) en
kamerappartementjes vrij,
Verzorgenden IG
waar alle zorg voorhanden
010 - 461 51 51
is. De nettohuur ligt tussen
at 1981

Voor die ondersteuning is
ook bij Humanitas-Bergweg
en het Jan van der Ploeghuis
nog plaats voor vrijwilligers.
Zij gaan dan bijvoorbeeld naar
buiten met bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel.
Samen in de omgeving genieten of boodschappen doen.
Maar ook gewoon een bezoekje brengen. Dat is heel vaak hét
moment in de week waar naar
uitgekeken wordt. Nieuwtjes
uitwisselen, verhalen van vroeger ophalen en eens even iets
uit de wereld buiten de eigen
woning te vernemen.
Ook kunnen vrijwilligers bewoners begeleiden naar zie-

€ 24,90

Neem uit de eerste hand kennis van de filosofie van de Humanitasorganisatie. In het spraakmakende, rijk geïllustreerde boek
(reeds in 7e druk) beschrijft de voorzitter van de Raad van Bestuur
van Stichting Humanitas, prof.dr. Hans Becker, de allesomvattende visie van Humanitas op de ouderenzorg. ‘Levenskunst op
Leeftijd’ is gebaseerd op zijn proefschrift ‘De verborgen hand van
culturele sturing’. Genaaid, gebrocheerd, 240 blz.
ISBN 978-90-5472-106-3.

hun eig

Jan van der Ploeg
Humanitas biedt zo veel mogelijk ondersteuning om zo lang
mogelijk zelfstandig te kunnen
wonen en functioneren.

Geluk bevorderende zorg in een vergrijzende wereld

Zij bouw
en

Bij Humanitas-Bergweg en het
Jan van der Ploeghuis in het
Oude Noorden zijn 150 vrijwilligers actief op diverse terreinen.
De filosofie van Humanitas is
dat mensen zo veel mogelijk
zelf moeten kunnen blijven
doen: ‘use it or
lose it’. Anders
gezegd: rust
roest!

kenhuis, arts en dergelijke. De
vrijwilliger kan dus kiezen uit
een zeer gevarieerd aanbod van
werkzaamheden. Sterker nog:
we zoeken met hen naar het
werk dat bij ze past.
Kortom: we zoeken mensen
die het leuk vinden om bewoners te ondersteunen, zodat de
muren van hun
woning niet de
grenzen van
hun wereld
worden.

en hulpmiddel zijn. Ook geeft Humanitas meer
onderhoudend materiaal uit, zoals bijvoorbeeld
‘Open de luiken van uw geheugen’ dat niet alleen een prachtig lees- en kijkboek is maar ook
een uitstekend hulpmiddel bij reminiscentietrajecten met ouderen. De genoemde prijzen zijn
exclusief verzendkosten. De uitgaven zijn te
bestellen of af te halen bij het hoofdkantoor van
Humanitas, Achillesstraat 290, Rotterdam. Of bel
voor informatie/bestelling: 010 - 461 53 47.

Levenskunst op leeftijd

Onze vrijwilligers horen helemaal bij de
Humanitasfamilie!
Zonder de inzet van de bijna
duizend vrijwilligers zou Humanitas haar werk niet kunnen doen. In de reguliere
zorg ontbreken immers vaak
welzijnselementen die in de
Humanitasvisie onontbeerlijk zijn. Natuurlijk doen we
er iets voor terug. De vrijwilliger hoort er als belangrijke
medewerker helemaal bij.
Cliënten, familie, vrijwilligers en personeel vormen
één ‘extended family’.
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