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Biljartlegende Piet van de Pol
eeuw geleden in Charlois geboren
Iedereen die wel eens
een biljartkeu in zijn handen heeft gehad, weet hoe
moeilijk het is een serie
caramboles te maken. Piet
van de Pol had er geen
moeite mee. Hij was de eerste biljarter ter wereld die
een partij in één beurt (een
serie van 400!) uitmaakte.
Negenentwintig nationale,
zeven Europese en twee
wereldtitels schreef hij op
zijn erelijst. Daarnaast was
Piet trotse Rotterdammer
en Feyenoord-aanhanger.

Bij ons thuis werd ook gebiljart. In de
huiskamer op een klein biljart dat op
de eettafel werd gelegd. Als de rest
van het meubilair aan de kant was
geschoven, kon het spel beginnen.
Mijn vader speelde niet onverdienstelijk, regelmatig zei hij zo goed te
zijn als Piet van de Pol. Ja, Piet van
de Pol was een grootheid, zeg maar
de Abe Lenstra van de Nederlandse
biljartsport. Ik moest er aan terugdenken toen ik Van de Pol in 1989 voor
het eerst ontmoette. Daarna hebben
we elkaar vaker gezien, ook in zijn
‘buitenverblijf’ in Rockanje. Goede
herinneringen bewaar ik aan de keren
dat hij mij opzocht in het Gemeentearchief. In de hal bij mijn kamer stond
een biljart. Piet vond het een fraai
exemplaar, maar toch heb ik hem nimmer kunnen verleiden tot het maken
van een carambole. Hij zei het spel
allang te hebben afgezworen: “Als je
wereldkampioen bent geweest, denken de mensen dat je altijd goed kunt
blijven biljarten en dat is niet zo.” Typisch Piet zo’n uitspraak, je doet het
perfect of helemaal niet. Nadat we een
tijdje over zijn glorierijke tijden en

- Luciferdoosje en suikerzakje van zijn
welbekende biljartzaak -

biljarter 400 caramboles in één beurt
maakte. Naast biljarter was Van de
Pol ook ondernemer. Zijn biljartzaken
waren achtereenvolgens in de Tidemanstraat, Ammanstraat en aan de
Goudsesingel. Piet was een volbloed
Rotterdammer. Op Amsterdam en
Amsterdamse biljarters had hij het
niet. Kwam je aan Rotterdam of zijn
geliefde Feyenoord, dan kwam je aan
Piet. Het wekte dan ook de nodige
verbazing dat hij omstreeks 1961 een
huis in Rockanje kocht. Aanvankelijk
gingen hij en zijn Amsterdamse(!) Fie
de Hollander - met wie hij in 1942
was getrouwd - alleen op vrije dagen
naar de badplaats. In 1970 vestigden zij er zich met hun twee zoons
denitief. Niet dat hij daarmee Rotterdam had afgezworen. Integendeel,
wekelijks was hij in de Maasstad te
vinden. Bijvoorbeeld, om een partijtje
schaak te spelen in zijn vroegere zaak
- inmiddels ‘Imperator’ geheten – of
om de wedstrijden van Feyenoord te
bezoeken. Thuis in Rockanje hadden
zijn dieren - van wat voor pluimage
dan ook - een goede vriend aan hem.

- Kaderspecialist Piet van de Pol was zowel wereld- als Europees – en Nederlands kampioen -

zijn geliefde club Feyenoord spraken,
zette Piet koers naar zijn voormalige
café-biljartzaal aan de Goudsesingel.
Nee, niet om te biljarten maar om te
schaken.
Natuurtalent
Pieter Jacobus van de Pol werd 21
september 1907 geboren in Charlois,
waar zijn vader Gerrit een café had.
Al op jonge leeftijd schotelde hij de
stamgasten series van honderd voor.
Hij was een natuurtalent en op zijn
dertiende werd hij lid van Biljartvereniging ‘De Spil’. Later stapte

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

hij over naar de ‘De Maasstad’. Zijn
dressuur van de biljartballen was
ongelooijk. Geen toeval dat Piet zich
voelde aangetrokken tot het kaderspel.
Zijn deelname aan de Nederlands
kampioenschappen in 1932 en 1933
leek het begin van een glorierijke
sportloopbaan. Zijn eerste vrouw
deelde zijn sportieve interesses echter
niet. Piet respecteerde haar standpunt
en borg zijn biljartkeus op. Toen zijn
vrouw overleed, nam hij het spel weer
op. Alsof hij niet was weggeweest,
stond hij in 1939 bij het Nederlands
kampioenschap kaderspel weer achter
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de biljarttafel. Daarna begon zijn succesverhaal. Vooral 1947 valt daarbij
op. Hij won toen een wereldtitel, twee
Europese titels en een Nederlands
kampioenschap.
De Lange
Piet - door zijn rijzige gestalte
werd hij ‘de lange’ genoemd – kon
smakelijk over zijn biljartavonturen
vertellen. Zoals over het WK in
Buenos Aires, in 1951, toen hij oog
in oog met Evita Perón stond. In mei
1958 trok hij de aandacht van de
sportwereld toen hij in Gent als eerste

Alles bereikt
Hij sloot zijn sportieve loopbaan
in 1967 af. Hij vond het welletjes.
Bovendien had hij alles bereikt wat
mogelijk was. Ontelbare records en
grote titels.
Piet van de Pol overleed in 1996. Net
als hijzelf altijd deed, zou je over hem
nog uren kunnen vertellen. Over zijn
humor en perfectionisme, zijn Feyenoord, de gelijknamige biljartclub in
Zeddam of over zijn vriendschappen
met andere sporters. Verhalen die
je doen terugdenken aan een uniek
mens. Goed dat we door middel van
zijn handafdrukken in de tegels op
de boulevard van de Schiedamsedijk
en de singel die zijn naam draagt
in Nieuw Terbregge nog dagelijks
worden herinnerd aan de grote biljartkampioen die hij voor Nederland en
Rotterdam is geweest.
Cees Zevenbergen

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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Haar, haar en nog eens haar
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HAARTRANSPLANTATIE

HAARTRANSPLANTATIE

HAARDIRECT

HAAREXTENTIONS

- Uw eigen haar
weer gezond groeiend
- Levenslange garantie
- 24 jaar ervaring en al 15.000 behandelingen
- Gratis brochure/consult

- Uw eigen haar
weer gezond groeiend
- Levenslange garantie
- 24 jaar ervaring en al 15.000 behandelingen
- Gratis brochure/consult

- Direct een ander model
- Direct een andere kleur
- Direct voller haar
- Direct langer haar
- Gem. betalingsvoorwaarden
- Haardirect betaalwijze

- In 32 kleuren
- Tot 60 cm.
- Ook in funny colors
- Natural wave haar
- In verschillende diktes
- 6 kleuren met Swarovsky cristal

WWW.HAIRPLUS.NL
(klik haartransplantatie)

WWW.HAIRPLUS.NL
(klik haartransplantatie)

WWW.HAIRPLUS.NL
(klik haardirect)

WWW.HAIRPLUS.NL
(klik haarextentions)
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Pesetastraat 76
2991 XT BARENDRECHT
Tel :010-4623011
Fax : 010-4623370
E-mail : info@hairplus.nl
Website : www.hairplus.nl
www.hairplusshop

IN 30 SECONDEN VOL HAAR
- Toppik/Super Million Hair
- Alle haarkleuren
- Micro-fiber-hair
- Bekend van TV (CNN)
- Uniek product
- Gratis info en demonstratie
WWW.HAIRPLUS.NL
(klik haarproducten)

HAAR INTEGRATION
- Een volle bos haar
- In alle kleuren
- Vederlicht, ademend
- Bekend van TV (Angela & Co)
- Volledig onzichtbaar
- Gratis brochure/consult
WWW.HAIRPLUS.NL
(klik integration)
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Uitnodiging
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,-

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

HAARWERKEN

HAARVERWIJDERING

HAARVERWIJDERING

LOW LEVEL LASER

- De para-medische oplossing
- Medi-hair-Contact-hair
- Zekerheid en zelfvertrouwen
- Vaste maandlasten
- Professionele begeleiding
- Gratis brochure/consult

- Permanent ontharen
- Onder medisch toezicht
- De modernste apparatuur
- Bewezen methode
- Gratis proefpuls
- Gratis brochure/consult

- Permanent ontharen
- Onder medisch toezicht
- De modernste apparatuur
- Bewezen methode
- Gratis proefpuls
- Gratis brochure/consult

- Preventie haaruitval
- Haarverdikking
- Beschadigd haar
- Betere resultaten bij een
haartransplantatie

WWW.HAIRPLUS.NL
(klik haarwerken)

WWW.HAIRPLUS.NL
(klik haarverwijderen)

WWW.HAIRPLUS.NL
(klik haarverwijderen)

WWW.HAIRPLUS.NL
(klik Low Level Laser)

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

“Snel weer
mooie tanden”
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compleet met matras en
tijdelijk gratis topper!
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Gezellige
2-zit bank

ook leverbaar als 3-zits

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

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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Henk Spaan
signeert zijn
nieuwe boek
Voorafgaand aan de “HARD GRAS AVOND”
in het Oude Luxor Theater op zaterdag 22 september 2007 signeert Henk Spaan zijn nieuwe
boek “Alle dagen voetbal” bij Boekhandel
Snoek aan de Meent 126 in Rotterdam-Centrum
van 15.00 tot 16.00 uur.

- Gereedschap en andere onderdelen werden na
het faillissement van RDM Technology geveild en de
fabriek ontmanteld. Foto Dolph Kessler. -

Foto’s verlaten RDMfabriekshal in Dubbelde Palmboom
De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) groeide
in het begin van de vorige eeuw van een kleine reparatiewerf tot een industrieel conglomeraat met duizenden
werknemers. In de jaren vijftig was Nederland het vierde
scheepsbouwland ter wereld. Tien jaar later ondervond de
sector steeds meer concurrentie uit lagelonenlanden. In
de jaren tachtig viel het doek voor de RDM. Enkele bedrijfsonderdelen werden ondergebracht in een nieuwe vennootschap en beleefden een kortstondige opbloei.
In 2005 bezocht documentair fotograaf Dolph Kessler de voormalige
machinefabriek van de RDM in de
wijk Heijplaat voor het eerst. Een
jaar eerder was op deze plek de

doorstart van RDM Technology,
een hoopgevend onderdeel van het
ooit zo trotse en machtige RDM,
failliet gegaan. In afwachting van de
afwikkeling van het faillissement lag

de fabriek er verlaten bij. De fabriek
werd ontmanteld en opgeruimd. De
inventaris werd geveild.
Bij zijn laatste bezoek in mei 2006
was de fabriek leeg. Ook die situatie
werd door Kessler uitgebreid gefotografeerd. Zijn foto´s leggen de allerlaatste dagen vast van een gerenommeerd Rotterdams bedrijf, dat ooit
werk bood aan meer dan vijfduizend
mensen. De komende jaren wordt
het RDM-terrein herontwikkeld door
het Havenbedrijf Rotterdam. De
Hogeschool Rotterdam, het Albeda
College en verschillende bedrijven

vestigen zich gezamenlijk in de
machinefabriek om opleiding en
werkervaring op elkaar af te stemmen. RDM staat nu voor: Research,
Design and Manufacturing.
De tentoonstelling is gratis te
bezichtigen van 29 september tot
en met 25 november in museum De
Dubbelde Palmboom, Voorhaven 12
in Delfshaven. Open van dinsdag tot
en met zondag van 11.00-17.00 uur.
Voor info 010-2176767, info@hmr.
rotterdam.nl of www.historischmuseumrotterdam.nl

Alle dagen voetbal
Als columnist, journalist, commentator en analist leeft en ademt Henk Spaan voetbal. Hij is
dagelijks te vinden in en rondom de stadions en
trainingsvelden van Nederlandse en Europese
topclubs. Van september 2006 tot en met juni
2007 hield Spaan een dagboek bij, waarin hij
alles noteerde wat hij zag en hoorde – van de
ontdekking van talenten op de amateurvelden
tot de ins en outs van het selectiebeleid van
de bondscoach; van zijn werkzaamheden voor
Hard gras tot het staren naar een wedstrijd op
een eenzame Franse hotelkamer.
Niet eerder was Henk Spaan zo persoonlijk.
Want niet alleen kijkt de lezer mee door de
ogen van een professional, ook wordt hem een
blik gegund op een andere, intiemere kant van
Spaan: het coachen
van de meisjes A3 van
Buitenveldert, herinneringen uit zijn jeugd
en de confrontatie met
het naderende afscheid
van zijn dochter, die
in het buitenland gaat
studeren.

CCtje Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan
Hopelijk citeer ik het bovenstaande goed. Als dat zo is,
dan is het de titel van een boek van Louis Couperus,
een van onze meest vooraanstaande schrijvers aan het

c foto burosolo.nl

begin van de vorige eeuw.

ox C
olumn
C

( Over “vooraanstaand” gesproken:
Wim Kan zei eens, na een reis van
enkele regeringspersonen naar Nieuw
Guinea, “Ze hebben daar gesproken
met vooraanstaande Papoea’s. Ja,
ze kwamen het vliegtuig uit en er
stonden er een paar vooraan en die
hebben ze toen gesproken.” In die
onzalige tijd toen die idioot van een
Luns iedereen had weten wijs te maken dat we dat overzeese gebiedsdeel
wel konden behouden, zei Kan ook
nog: “Nou motten de Papoea’s gaan
stemmen. Hoe ken dat nou, motten we
ze eerst vangen…”)
Maar daar wil ik het helemaal niet
over hebben, ik wil het hebben over
“Van oude mensen enz.” Onder regie
van Walter van de Kamp is er in de
jaren zeventig nog een televisieserie
van gemaakt, met prachtige rollen
van Caro van Eyck, Joan Remmelts
en Paul Steenbergen. Ook dat zijn
inmiddels mensen en dingen die
voorbij zijn gegaan, want wie kent ze
nog? Het gaat allemaal zo hard, en de
waardering voor het verleden is zo
gering. “Ach, dat is allemaal VOOR

mijn tijd”, zegt dan een jongere collega als ik hem heb uitgelegd dat von
Ribbentrop geen SS-generaal was,
maar Hitlers minister van Buitenlandse Zaken, ( “’n voormalig handelaar
in champagne!” zoals mijn vader
altijd verachtelijk riep.) Dus alles wat
VOOR hun tijd was is niet belangrijk. Alsof dat belachelijke stukje tijd
dat ze er zijn alleen maar belangrijk
is. Terwijl Nabokov heeft geschreven,
ik haalde het al eens eerder aan, dat
ons verblijf op aarde niet meer is dan
een lichtits tussen twee eeuwigheden
van duisternis.
Maar enn. ( “Maar enn, hij zou
maar gaan…” stond er in het verhaal
van Piggelmee, als hij weer eens
door zijn vrouwtje naar het tovervisje
wordt terug gestuurd om nog meer.
En dat enn sprak ik dan uit zoals het
geschreven stond.)
Een en ander drong zich van de week
weer ten volle aan mij op. Ik heb me
ooit eens voorgenomen tenminste een
keer per week naar de bioscoop te
gaan. Het komt er zelden van en dat
is zo jammer, want een lm zien op

zo’n prachtig groot scherm met alle
geluidseffecten die ze tegenwoordig
maken is een zo ongelofelijk grotere
ervaring dan het gestaar naar een
DVDtje op een televisiescherm. Maar
vorige week keek ik precies op het
goeie moment in de krant, en wat
draaide er EEN avond in Cinerama?
“Les enfants du Paradis.’
Deze schitterende lm, die onder veel
moeilijkheden in de laatste dagen van
de oorlog in Frankrijk is gemaakt,
was na de oorlog in Nederland een
sensatie. Ik zag hem pas in de jaren
vijftig in het Venster, en hij maakte op
mij een verpletterende indruk. Nou
is het altijd oppassen met iets waar je
zo’n geweldige herinnering aan hebt,
het weer terug zien kan op een grote
teleurstelling uitdraaien. Maar niet in
dit geval! De kopie was natuurlijk na
al die jaren enigszins gerestaureerd,
en de lm is nog altijd van een verbijsterende schoonheid. Het verhaal
over het leven aan de onderkant van
de samenleving in Parijs zo rond 1840
is zo heerlijk romantisch en zonder
veel dubbele bodem, en het was voor
mij weer een openbaring te zien hoe
“het theater” in die jaren werkte.
Prachtig spel van een jonge Jean
Louis Barrault, die later de grootste
acteur van zijn tijd werd, en van de
vrouwelijke hoofdrol Arletty, een

dame waar ik eigenlijk verder niks
van weet, maar een schoonheid en
als zodanig ook unverfroren in beeld
gebracht, en Pierre Brasseur die de
rol speelt van Frederique Lemaitre,
de beroemdste acteur van die dagen,
die, als hij een stuk waardeloos vond,
het zo naar zijn hand zette dat de zaal
bewusteloos van het lachen over de
grond kroop, terwijl het een tragedie betrof. Aldus het hardnekkige
misverstand logenstraffend dat het
van meer klasse getuigt de mensen
aan het huilen dan aan het lachen
te krijgen. En de slotscene waarin
Barrault wanhopig probeert door de
hossende carnavalsmenigte de koets
te bereiken waarin zijn geliefde wegrijdt, waar hij, vertwijfeld haar naam
“Garance, Garance..!” roepend niet
in slaagt, is ongeëvenaard mooi. ( En
onlangs in “Zwartboek” min of meer
gekopiëerd, wat gek genoeg niemand
is opgevallen.)
Hoe bestaat het nou toch weer dat we
maar met een man of twintig in de
zaal zaten?
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie
Het stukje over de Oude Binnenweg
was heel herkenbaar. Maar nu komt het,
de allerbelangrijkste kroeg wordt niet
genoemd: Pardoel. Mijnheer Pardoel met
zijn eigenaardigheden was een monument. Die hoort er gewoonweg bij. Vraag
het maar aan Gerard Cox. En dan was ik
ook, als echte Spartaan, verbaasd over de
alinea van de Feyenoorder Joris Boddaert
in het verhaal. Ik citeer: “Ons jnste uurtje was in 1959, toen wij de Rood-Witten
thuis kampioen zagen worden.”
Laat nu Sparta in 1959 bij DWS in Amsterdam de landstitel hebben behaald!!!
Dus geschiedvervalsing.
Cocky Salters
-------------------------------------------------Geachte redactie,
Toen ik het stukje las in De Oud-Rotterdammer van 4 september moest ik
gelijk denken aan de jaren vijftig van
de vorige eeuw. Ik werkte toen in het
Groothandelsgebouw bij een groothandel in verf en aanverwante artikelen op
de vierde verdieping. We verkochten
niet alleen verf en kwasten, maar ook
zeer brandbare stoffen zoals terpentine,
wasbenzine, aceton en diversen soorten
thinner. Naast deze zeer brandbare
stoffen hadden we in de magazijnrekken
vele celluloselakken op voorraad. We
zaten in twee verschillende ruimte’s; in
de ene ruimte de doe-het-zelfartikelen,
bestaande uit alle soorten verf en in het
andere gedeelte de verf voor de huisschilders en autospuiters. Ik schat dat er
ongeveer zo’n honderd ton aan brandbare
stoffen stond opgeslagen.
Je kunt je nu niet meer voorstellen dat we
toestemming hebben gekregen om daar te
zitten in een pand met vele andere grossiers. Wij zaten op de vierde verdieping.
Erg ongunstig voor de aanvoer van goederen. Onze losplaats was in de kelder

en de dozen met verf stonden toen nog
niet op pallets, maar los gestapeld op een
vrachtwagen. Twee mensen waren een
halve dag bezig om die wagen te lossen
en de verf op magazijnwagens te plaatsen. In het gebouw waren personen- en
goederenliften. Voor de goederen waren
er kleine en grote liften; de grote waren
zo groot dat er makkelijk een luxewagen
in kon. In het pand zaten groothandelaren
in kleding, meubels, tapijten, huishoudelijke apparaten en vele anderen. Bij deze
zaken mochten wij kopen met kortingen
tot soms wel 40%. Gelukkig is er bij ons
nooit brand geweest, want dan was het
leed niet te overzien geweest. Eén keer
is er brand geweest bij Dehnert & Jansen
een kledingzaak; na vier dagen was de
brandweer het vuur meester. Al met al
een mooie tijd daar in het Groothandelsgebouw.
Aad Groeneweg
e-mail groen123@12move.nl
------------------------------------------------Hotel Hid Hero Hiem.
Naar aanleiding van het stukje van
Fred Wallast in De Oud Rotterdammer
verleden jaar, hebben wij onze vakantie
in Bolsward doorgebracht in hotel Hid
Hero Hiem. Het is een prima hotel. We
hadden een eigen appartement met slaapkamer, huiskamer met tv, kitchenette en
badkamer. Het personeel is ontzettend
vriendelijk, niets was er teveel en de kok
verdient een pluim! Het hotel is gevestigd in het oude Weeshuis dat gesticht is
in de 16e eeuw door vrouw Hid Hero,
Hiem betekent erf.
Bolsward is een leuk stadje met een oude
kern en veel grachtjes waar het ‘s avonds
rustig wandelen is.
En als je, zoals wij, van museumbezoek
houdt, kun je je hart ophalen. Ik heb genoten van alle lekkernijen die er te koop
zijn, zoals Friese Dumkes, Oranjekoek,
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Friese droge worst en niet te vergeten de
Drabbelkoeken. De mensen zijn overal
even aardig, we hebben geen stugge Fries
ontmoet.
Wij hopen er volgend jaar weer heen te
gaan, een leuke bijkomstigheid is dat er
nu 55 plus arrangementen zijn. Wij zijn
Fred Wallast dan ook zeer dankbaar voor
de tip.
Wil Ketting-van Zijl
-------------------------------------------------Willem Barendzschool
Ook ik heb goede herinneringen aan de
Willem Barendzschool school. Vooral de
jaren met meester Wundering waren een
feest. Op vrijdagmiddag liet hij je altijd
het laatste lesuur worstelen en knokken achter in de klas. De schoolbanken
gingen opzij en dan kon je er tegenaan.
Maar zelf had hij altijd de meeste lol.
Als je jarig was en niet kon trakteren
doordat je er geen geld voor had, dan
kreeg je dat van hem. Zo kon je toch nog
de klassen rond met je zakje snoep. Wat
een moordkerel was dat! Als er nog mensen zijn die dit ook weten, laat het mij
dan horen. Ik ben 67 jaar en heb tot 1962
in de Prins Alexanderstraat gewoond.
Jan Bos, Kersendreef 9,
3181 PR Rozenburg
janbos2006@hotmail.com
-------------------------------------------------Geachte redactie,
In de Oud Rotterdammer van 07-08-07
staat in de rubriek; ‘ waar was dat nou’
een reactie van mevrouw Riet Beket
Hanssen over haar verblijf vlak na de
oorlog op Ameland. Ik woon zelf sinds
dertien jaar op Ameland, maar ben van
oorsprong Rotterdammer, van 1937.
Gaarne zou ik in contact komen met die
mevrouw.
H.Pijnappel, D.Klipweg 17
9162 EP Ballum ,0519 556260
henk.macheltje@knid.nl

Geachte redactie,
Terug van vakantie kreeg ik De Oud-Rotterdammer nummer 17 in handen en zag
een artikel over Persil. Nou wist ik dat
daar een reclameliedje bij hoorde en heb
eens inke de grijze spons uitgeknepen
en vond het terug. Komt ‘ie.
Wat een meisje weten moet
Wanneer ze wil gaan trouwen
Dat is dat ze al haar goed
Met Persil schoon moet houden
In het huwelijk, beste meid
Dan win je het altijd
Met Persil en verdraagzaamheid
B.W.A. Dekker, West Barrièrestraat 25
3221 XR Hellevoetsluis
------------------------------------------------De speeltuin
Omstreeks 1950 zat ik op de toneelclub
DVB (Door Vriendschap Verbonden) in
het Oude Westen, net als veel andere kinderen uit de buurt. Na maanden repeteren
werd een zaal gehuurd en was er een
uitvoering met veel publiek.
In die tijd stond Heleentje van Capelle
hoog in de hitlijsten met ‘De speeltuin’.
Mijn stem leek veel op die van haar en
was kennelijk zo goed, dat ik het op
toneel moest zingen, met achter mij een
heuse speeltuin met wippen, schommels
en dergelijke. Ik was erg trots zo alleen
achter de microfoon te staan, acht à negen jaar oud. Er is een foto van gemaakt,
heel leuk, maar ik leende hem destijds uit
en zag hem nooit weer. Nu is mijn vraag,
heeft iemand deze foto nog; ik zou hem
zo graag nog eens zien en/of iets horen
over de club.
A.M.C. van der Wel,
Oosterse Tuin 30
3078 EW Rotterdam, 010-2730382
------------------------------------------------Delfshaven
Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Delfshaven en woonde aan de Voorhaven. Ik

ben zeer benieuwd of er nog mensen
uit die tijd in leven zijn. Oude buren,
zoals Kees Stotijn, Nel Horeman, Sjaan
Bogers, Bep Fluit, Annie Luik, de Van
Akens, de jongens Siegersma, Jannie
Bartels en van het Piet Heinplein Corrie
Bogerd en haar broers en zussen, de
familie Talle en van de Achterhaven de
families De Klerk, Blonk en Dupont. Ik
ben zelf 82 en al 56 jaar getrouwd met
Nel Erkes.
Fam. Bruining
Elbestraat 29, 3207 CD Spijkenisse
------------------------------------------------Beste redactie,
Willem van Tilburg, mijn vader van 84
jaar, is een trouwe lezer van de Oud-Rotterdammer. Onlangs las hij een voetbalartikel met foto’ s van Cees Zevenbergen
over RFC en daar wist hij nog veel van.
RFC speelde toen (1947) op het hoogste
niveau. Mijn vader speelde er rechtsbinnen. Een positie die nu niet meer bekleed
wordt. In die tijd had je een voorhoede
met vijf spelers: rechtsbuiten, rechtsbinnen, spil, linksbinnen en linksbuiten.
Bij de wedstrijd op de foto tegen Ajax
speelde Rinus Michels voor het eerst
mee. Mijn vader heeft regelmatig tegen
Coen Moulijn en Faas Wilkes gespeeld.
In 1948 ging hij bij voetbalclub Heerlen
spelen. Hier is hij twee seizoenen
gebleven. Het voetbal was toen alleen
nog voor amateurs. Later ontstond het
betaalde voetbal. Voor mijn vader kwam
dit te laat. Hij kon het op hoog niveau
voetballen niet meer combineren met
zijn werk als vrachtwagenchauffeur en
moest stoppen.
Later was hij actief als (jeugd)trainer bij
HilIegersberg en Soccer Boys (Bleiswijk).
Yolanda van Rijn- van Tilburg
Schorpioen 12
2665 WC Bleiswijk

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
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 47”
Moest ik de vorige keer schrijven, dat ik slechts vijf oplossingen op de ‘Waar-was-datnou-foto’ had binnengekregen,
nu mag je deze keer het aantal
inzendingen met 60 vermenigvuldigen. Tientallen briefkaarten, brieven en e-mails kwamen binnen; op één na waren ze allemaal goed!
Iedereen zag dat de raadfoto het
begin/eindpunt van de ‘Zuid-buslijnen’
liet zien aan de Jongkindstraat/Rochussenstraat. Ofcieel heette het stukje
straat Jongkindstraat, maar de bussen
gaven meestal als bestemming Rochussenstraat aan.
Het Eendrachtsplein wordt in de oplossingen ook veel genoemd, hoewel dat
destijds nog niet bestond. Je kon van de
Rochussenstraat niet de Westersingel
oprijden: een groot pand van Slavenburgs Bank stond aardig in de weg.
Ik reken echter het Eendrachtsplein
ook tot de goede oplossingen, omdat
inzenders duidelijk laten merken over
welke lokatie zij praten.
Wim van den Brande (Ormeau-Queensland-Australië): “Ik meen dat het
witte gebouw een cafe-restaurant was
met de naam “Old Dutch” op de hoek
Breitnerstraat/Rochussenstraat. Aan de
rechterzijde van de foto, waar de bus
is geparkeerd, waren noodwinkels met
een tunneltje naar de Nieuwe Binnenweg. Mijn vrouw woonde 50 jaar geleden op de hoek van de Josephstraat.”
Magda van Zijl-Lenz (Duitsland):
“Vanaf het busstation staat links op
de foto restaurant “Old Dutch”, de
Rochussenstraat is aan de linkerkant
en als je rechtdoor kijkt zie je de Breitnerstraat aan de rechterzijde. Vroeger
liepen we of door de Breitnerstraat
of over de Oude Binnenweg naar de
“stad”. Ik ben geboren in de Ochterveltstraat.”
Arie Spek (Dordrecht): “Het voormalige busstation van de RET op de
Rochussenstraat met op de achtergrond
Old Dutch, een toen zeer gerenommeerd restaurant. Vanaf dit busstation
vertrokken de bussen naar Hoogvliet en
Pernis. De lijnen 63 en 64.”
Wim Hoogerheiden (als hier niets staat,
wordt Rotterdam bedoeld): “Dit is het
busstation aan de Rochussenstraat,
vlak bij Old Dutch, een voor ons duur
restaurant. Ik heb van 1945 tot 1968 in
de Breitnerstraat op nr 45a gewoond, de
straat waar je op de foto recht inkijkt.
De weg die achter Old Dutch naar links
wegloopt is dus de Rochussenstraat.
Rechts staan nog de noodwinkels
die tussen die Rochussenstraat en de

Nieuwe Binnenweg waren gebouwd
en waarin de grote kledingmagazijnen,
een Ford dealer, een bedrijf voor occasions (Kleijn) e.a. waren gevestigd.
Als je die noodwinkels naar achter
volgt, zie je dat ze overgaan in de
etagewoningen van de Breitnerstraat.
In de buurt van die rechter bus was
een soort passage, een verbinding met
de Nieuwe Binnenweg. Voor mij veel
herinneringen aan diee met verlos,
bussie trap e.d. waarvoor je zowel
links om het blok over de Rochussenstraat als rechts het blok door de
passage en over de Nieuwe Binnenweg
gebruikte om rond te rennen en de buut
te verrassen. Zelfs op de platte daken
hebben wij ons opgehouden en later
getennist op de voor velen onbekende
tennisbaan ‘t Centrum, gelegen in de
driehoek Rochussenstraat, Mathenesserlaan en Breitnerstraat. Vriendjes en
vriendinnetjes uit die tijd waren Wim
Hartmanns, Ton Klaassen, Wim Groek,
Jan Sterk, Netty Fortanier, Frans Bax,
Carla en Karin Schuddeboom, de zusjes
Biegnolé en nog heel wat die ik zo snel
niet kan opboeren.”
M.M. van Soest: “Op de voorgrond ziet
u Bodega Restaurant Old Dutch, waar
je heerlijk (maar duur!) kunt dineren.
Erachter kijkt u de Rochussenstraat in
met op de kop het benedenhuis waar
ik nog met angst naar kijk. Reden één
was dat mijn tandarts De Beer daar
praktijk hield en reden twee was dat
ik als vijfjarige op weg naar school
daar regelmatig een Duitse soldaat met
geweer zag.”
Joop den Ouden: “Als jongetje van zo’n
drie jaar zetten mijn ouders me bij de
halte Wolphaertsbocht op bus 49. Op
het eindpunt Rochussenstraat stonden
mijn oma of opa, met het hondje
Spitsie, mij op te wachten. Ik ging
dan een weekendje bij hen in de Van
Oldenbarneveltstraat logeren. In de bus
zat ik altijd achterin en had een klein
vierkant koffertje bij me, met daarin
m’n pyama, sigaar voor opa en blikje
vis voor oma. Tot grote hilariteit van de
andere passagiers showde ik met veel
uitleg de inhoud van de koffer. O ja,
opa was portier van Hotel Centraal aan
de Kruiskade.”
D. van Rossum, Bernhardstraat 12,

TOEN
3161 AD Rhoon: “In de witte gebouwen rechts op de foto zie je ondermeer
De Klerk, de rma Lampe en Vroom
& Dreesmann. In 1947 was er nog niet
veel te koop en wanneer V&D een aanbieding had, moest je wel ‘een uurtje’
in de rij staan. Links van Old Dutch
was de Jongkindstraat met tientallen
leuke winkels.”
Mw G.H. Bakker-Lieuwen schrijft op
het 35 jaar oude briefpapier van haar
vader: “Vanaf 1945 heb ik 30 jaar lang
in de Rochussenstraat 43c gewoond.
We hadden Old Dutch en de bussen
naar Zuid bij ons voor de deur. Ook
hadden we tientallen noodwinkels- en
winkeltjes ‘om de hoek’: C&A, V&D,
Meyer en Blessing, Rutecks, Willem de
Jong, ter Meulen, enz.”
L. van Hagen-Mol (Delft): “Hier kwamen de bussen van Zuid. Als het heel
erg slecht weer was, mocht ik met de
bus naar school. Ik zat toen op St. Lucia
in de Aert van Nesstraat.”
Een aantal Internet-inzendingen heeft
me aan het denken gezet. Het lijkt
erop, dat binnen de verpleging(?) in
de nachtdienst over de ‘Waar-was-datnou-foto’ gesproken is, want ik kreeg
midden in de nacht of ’s morgens zeer
vroeg vanuit heel Nederland van dames
een en hetzelfde mailtje. Misschien
geeft één van de inzendsters me nog
eens antwoord op mijn denkwerk. Ik
praat over de dames Jenny Tramper
(Kapelle-Biezelinge), Mar Gommers
(Boxmeer), Wilma van Duijn (Lisse),
Carla Korteweg (Eindhoven), Mars van
Vuuren (Nieuwerkerk ad IJssel), Anne
van der Steen (Vught), K. Kettenis
(Rhoon), Karin Ordelman (Arnhem),
Jans van Duyn (Leimuiden), M. de
Vogt (Breda), Nathalie van Borkulo
(Amsterdam), Francisca Vet (Almere),
Jurina Randwijk (Waalwijk), Hedwig
Geerts (Hendrik Ido Ambacht), Annette
Damsma (Zwijndrecht), Ria Jansen
(Vlaardingen), Jolanda Hermsen (Tilburg) en Grietje de Ridder (Almere).
Henk den Hartog (Hoogvliet): “Hier
zien we de Jongkindstraat waar het
busstation van de RET was gevestigd.
Vandaar vertrokken de bussen lijn
42, 58, 62, 63, 65, 68 en 69 richting
Rotterdam-zuid, Heijplaat, Pernis,
Deltaziekenhuis en Hoogvliet. Ik heb
hier zelf heel wat diensten gedraaid

NU
op alle lijnen vanaf 1966 tot aan de
opening van de Metrolijn naar zuid in
1968. Het witte gebouw dat we hier
zien is restaurant Old Dutch, dat een
heel goede naam had in Rotterdam. Bij
mijn eerste werkgever maakte ik de
menukaarten en al het andere drukwerk,
jaren later bracht ik er paneermeel in
de keuken en vervolgens op de bus de
klanten naar dit restaurant. Achter Old
Dutch zien we de Rochussenstraat.
Aan de linkerkant kijken we tegen de
achterzijde van de noodwinkels van de
Nieuwe Binnenweg aan. Dit busstation
was zeer bekend bij alle bezoekers van
Odeon in de Gouvernestraat, want na
aoop van een feestavond met bal na
vertrokken er vanaf die plaats extra
bussen naar alle richtingen; de gewone
lijndiensten waren dan al gestopt.”
W. Walters: “Deze foto geeft de Jongkindstraat weer. Het was een soort busstation waar verschillende Zuid-lijnen
bij elkaar kwamen. Op de achtergrond
het restaurant “Old Dutch”, vroeger een
prachtige boerderij (Old Dutch is als

een soort ‘boerderij’ gebouwd, maar is
géén boerderij geweest. Ná de 14e mei
1940 werd de op de Coolsingel vernietigde Old Dutch binnen vijf maanden
vervangen door de huidige vestiging.
AvdS). Ook was daar het autobedrijf
van Van Exel, verkocht NSU-scooters
en -auto’s. Ik heb eerst een NSU 175 cc
scooter gehad, wat een machientje was
dat; heeeerlijk! Wegens gezondheidsklachten moest ik stoppen met het in de
openlucht rijden. Ik heb toen een NSUautootje gekocht, ik heb erin gereden
tot de bodem niet meer te repareren
was. Ik kon naast mij, door de bodem
heen, de voorbij vliegende straatstenen
zien. En wat doe je dan met je vrouw?
Dát hadden we zo opgelost, zij moest
achter mij gaan zitten, want achterin
rechts zitten was ook niet helemaal
koosjer. Ik heb hem toen naar de sloop
moeten brengen, wat een narigheid; het
was net of ik mijn hond moest laten
afmaken. Wat kun je je aan iets hechten
hè, niet gezond.”

Nieuwe opgave no. 49
’t Is duidelijk dat er iets te vieren valt. Vlaggen, volwassenen én veel kinderen.
De kinderen zijn inmiddels al oma en opa geworden; hun (klein)kinderen hebben
in deze straat nog maar weinig te vieren. De omgeving is weinig veranderd, vele
gevels zijn nu nog als ‘toen’. Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar gedachten gaarne vóór
1 oktober 2007 per post zenden aan:
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is: waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie wacht
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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

Voor lezers van de Oud Rotterdammer
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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
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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.
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Hans
Roodenburg

Gezamenlijke huisvesting van ouderen kent vele vormen die afhangen van hun gezondheidstoestand, wensen en vooral van het bedrag dat zij daarvoor maandelijks over hebben. Steeds meer senioren hebben naast hun AOW behoorlijke pensioenen of hebben een groot vermogen opgebouwd door hun lastenvrije eigen
woning. Voor hen zijn luxueuze woonmogelijkheden met zeer persoonlijke services. Vandaag meer informatie daarover. Over veertien dagen presenteren wij de
harde cijfers over ouderenhuisvesting per deelgemeente in Rotterdam. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Woonzorg ‘op stand’ voor welgestelden
Met de groeiende vergrijzing in Rotterdam is de vraag naar ‘zorgplaatsen’
voor ouderen sterk toegenomen. De
nieuwbouw- en renovatieprojecten in
servicewoningen en in algehele verzorging en verpleging zijn waarschijnlijk
onvoldoende om in de toekomstige
behoefte te voldoen. Daarnaast zijn er
vele plannen die nog in de ontwikkelingsfase zitten, maar waarvoor
waarschijnlijk ook volop belangstelling zal ontstaan.
Bestuursvoorzitter Hans Becker van
Humanitas Rotterdam, die een van
de grote investeerders in honderden
‘levensloopbestendige woningen’ in
servicecomplexen is, maakt zich absoluut geen zorgen over het vullen van
komende nieuwe capaciteiten. ,,Laat
vele bloemen bloeien’’, reageert hij.
Voor ouderen die niet meer helemaal
zelfstandig willen en kunnen blijven
wonen zijn er tegenwoordig talloze
mogelijkheden. Vroeger kon men
slechts naar het zogenoemde ‘bejaardentehuis’, waar vaak ook faciliteiten
waren om mensen te helpen die met
gezondheidsproblemen kampten. Als
zij er slecht aan toe waren, werden
ze (soms langdurig) opgenomen in
ziekenhuizen.
Tegenwoordig komen ouderen die
heel wat verzorging behoeven meestal
terecht in verzorgingshuizen of als
men geestelijk of lichamelijk er nog
slechter aan toe is in verpleeginrichtin-

gen die feitelijk als een ‘half ziekenhuis’ opereren.
Zorgcentra bestaan vaak ook uit (gescheiden) afdelingen voor verzorging
en verpleging. In Rotterdam en omgeving gaat het om tientallen van deze
complexen, die voor het merendeel
worden bewoond door vele duizenden
ouderen met variërende gezondheidsproblemen.
Om in een zorgcentrum opgenomen te
worden zijn indicatiestellingen nodig:
het komt erop neer dat men toch wel
aardig wat moet mankeren wil men
een kans maken in de volle tehuizen,
waar voor de ‘lichtere gevallen’ vaak
lange wachtlijsten bestaan. De (hogere) leeftijd alleen is geen norm meer.
Het beleid is er ook op gericht mensen
zo lang mogelijk in een eigen woonruimte te laten leven, met hulp van
thuiszorgorganisaties. Het gaat hierbij
om zelfstandig wonen en woonzorgcomplexen.
De laatste zijn nog enigszins vergelijkbaar met de oorspronkelijke bejaardentehuizen, waar de mensen overigens
vaak moesten wonen in eenvoudige
kamers, in de oudste gevallen zelfs
met slechts bad- en huiskamers per
etage of gang.
Een woonzorgcomplex is een stuk
comfortabeler. Het is een blok of at
met zelfstandige woningen, waar ook
centrale voorzieningen (restaurants,
ontspanningsruimten, bibliotheken,

soms zelfs een theatertje) zijn en
speciale services (gezondheidszorg,
maaltijden, huishoudelijke hulp) kunnen worden verleend. Meestal gaat het
hierbij om huurwoningen, soms om
kooparrangementen.
De kwaliteit van de woning en de
dienstverlening lopen nogal uiteen. In
het algemeen is het zo; hoe duurder
de woning, hoe groter en mooier die
is. Voor de servicekosten geldt min of
meer hetzelfde: hoe hoger die zijn, hoe
luxer ze zijn. Zo zijn er restaurants in
seniorencomplexen met menu’s die
niet onderdoen voor eethuizen in de
vrije horeca en waarvoor men prijzen
betaalt die nog niet de helft bedragen
van de commerciële sector.
Voor verzorging aan huis in verband
met gezondheidsproblemen wordt vaak
gebruik gemaakt van de zorginstellingen en/of thuiszorgorganisaties. Deze
extra zorg wordt betaald uit de AWBZ
met een eigen bijdrage naar inkomen.
Een vaak voorkomend misverstand is
dat de mensen ook op hun spaargeld en
ander eigen vermogen moeten interen.
Nee, het gaat om de maandelijkse
inkomsten, zoals AOW en pensioenen.
Verblijft men in een verzorgingshuis of
verpleeginrichting dan raakt men daarvan het grootste deel van het inkomen
kwijt tot een maximale eigen bijdrage
van € 1773 per maand.
In Rotterdam en omgeving zijn grote

organisaties als Humanitas, Laurens,
De Stromen en Zorg Compas (op
christelijke grondslag) die alle soorten
van zorg bieden, maar ook woonzorgcomplexen waar men nog enigszins
zelfstandig kan leven. Bij Humanitas
noemt men dat ‘levensloopbestendige woningen’. De prijzen van deze
huurwoningen, inclusief servicekosten,
lopen uiteen van 450 euro (voor driekamerwoning van circa 75 vierkante
meter) tot omstreeks 1500 euro voor
een luxe at.
Daarboven is nog een zeer luxueus
segment van zelfstandige ondernemers
die zich richten ‘op de krenten in de
pap’, mensen met hoge inkomens die
bereid zijn vaak 3000 tot 4000 euro
per maand te betalen voor hun woning
en zeer persoonlijk gerichte servicewensen te hebben.
Deze zorgondernemingen zijn aangesloten bij de NeVeP: Nederlandse
Vereniging van Particuliere woon- en/
of zorgvoorzieningen. In Vlaardingen
staat zo’n gebouw met twaalf zorgappartementen voor ‘de welgestelde oude
dag’: Woonzorgvoorziening Oude
Haven. Volgens de onderneming gaat
het om ‘kleinschalig wonen met veel
comfort en belevingsgerichte zorg’.
Inclusief alle service van ‘privacy, respect, persoonlijke aandacht, geborgenheid en veiligheid’ kosten de appartementen 3000 tot 3500 euro per maand,
zo geeft directeur R. Oostlander aan.

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
Erfrechtverklaring
heeft weinig zin
Onlangs is mijn gescheiden moeder
overleden. Ze had een uitkering en
leefde minimaal. Om de kosten te
drukken hebben mijn broertje en ik
geen notaris ingeschakeld. Ze was onderverzekerd voor haar uitvaartkosten.
Met behulp van onze vader en haar
broer hebben we de crematie kunnen
bekostigen. We hebben met bloed zweet
en tranen haar huurwoning leeg opgeleverd. Nu ik bij haar bank haar laatste
rekeningen wilde betalen en verder de
rekening wilde opzeggen, bleek dat ik
een verklaring van erfrecht nodig heb
om de laatste 400 euro die overblijft te
kunnen innen. Na een aantal offertes
te hebben opgevraagd bij notarissen
blijkt dat de goedkoopste 360 euro
kost. Is er een alternatief?
Dit is inderdaad een vervelende zaak
indien u de bankrekening wilt opheffen. De erfgenamen houden er maar

heel weinig aan over. We weten ook
geen oplossing of u moet de rekening
gewoon (voorlopig) laten staan. Banken
eisen bij ophefng van de rekening na
overlijden inderdaad een verklaring van
erfrecht.
Wij houden ons niet met de tarieven van
notarissen bezig. We weten dat er inke
verschillen kunnen zijn. Wij kunnen u
alleen maar aanraden om ook nog een
offerte aan te vragen bij notaris M. van
Ravesteyn in Rotterdam (tel. 010 297
44 77) die ons regelmatig adviseert. Als
u vertelt dat u via De Oud Rotterdammer aan zijn naam bent gekomen, dan
kan deze ‘sociale’ notaris u misschien
een bodemprijs bieden.
Sociale voorzieningen
Volledige WAO van
70 naar 75 procent
Ik heb al sinds 1993 een volledige
WAO-uitkering die 70 procent van
mijn laatstverdiende salaris bedraagt.
Naar mijn weten moet ik op grond van
de oude regeling echter 80 procent

krijgen. Hoe zit dit in elkaar? Want 10
procent méér is voor mij heel veel geld!
In de oude WAO kon je voor 80 tot
100 procent arbeidsongeschikt worden
verklaard, maar de bijbehorende WAOuitkering bedroeg maximaal 70 procent
van het (vervolg)dagloon.
In de nieuwe Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen (WIA) is de
zogenoemde IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) per 1 januari verhoogd van 70 naar
75 procent. Of u met uw oude WAOuitkering ook daaronder valt, weten we
niet. Neem daarover contact op met het
UWV. Mogelijk is dat pas aan de orde
als u een volledige herbeoordeling en
misschien wel herkeuring hebt gehad.
Hou ook goed in de gaten of u met
uw uitkering niet onder het sociaal
minimum bent gekomen. Voor een alleenstaande is bijvoorbeeld de bijstand
circa 830 euro netto per maand. Indien
u daaronder duikt, dan raden we u aan
contact op te nemen met de sociale
dienst in uw woonplaats.

Financiële kwesties
Lenen aan kind voor
aankoop van huis
Onze dochter en schoonzoon hebben een woning gekocht. Wij willen
hen nancieel ondersteunen met een
onderhandse lening. We doen dat voor
de eerste keer, dus wij hebben daarmee
geen ervaring. Zou u ons kunnen
adviseren?
Voor het aftrekbaar maken van de rente
voor nanciering van de eigen woning
is altijd nodig dat een notariële akte
van de lening wordt gemaakt. Vanwege
de kosten heeft het ook pas zin indien
u een aanzienlijk bedrag (minstens
25.000 euro) aan uw kinderen kunt
uitlenen. Het is wel van belang wat
er allemaal in die akte komt te staan.
Overleg daarover met uw kinderen én
de notaris. Bijvoorbeeld van belang
is hoeveel rente u voor de lening in
rekening wilt brengen en hoe die moet
worden betaald. Ook moet worden
vastgelegd hoe en wanneer de lening in

Het complex biedt ook alle soorten
gezondheidszorg en verpleging, waarvoor de Thuiszorg Rotterdam wordt
ingeschakeld. Die kosten worden weer
via de AWBZ verrekend waarvoor
via een ingewikkelde verrekening een
eigen bijdrage van de patiënten aan
de hand van hun inkomen gevraagd
wordt.
Oostlander geeft ook eerlijk toe dat
de particuliere woonzorgvoorziening
zich richt op de rijke en vermogende
mensen (ook bijvoorbeeld ouderen die
voor goed geld hun eigen, lastenvrije
woning hebben verkocht en dat vermogen nu langzaam maar zeker ‘opeten’).
Het zijn volgens hem over het algemeen ook mensen die geen behoefte
hebben aan grootschalige complexen,
met massaverzorging en waar ‘drukke’
contacten mogelijk zijn met bijvoorbeeld bingoavonden en dergelijke. Bij
Woonzorgvoorziening Oude Haven
gaat het allemaal wat rustiger en
individueel gerichter aan toe. Het zijn
in feite heel verschillende – zoals dat
in jargon heet – ‘marktgroepen’.
In Rotterdam wordt per 1 december
een dergelijke particulier – kleinschalig en luxueus - project (van Domus
Magnus) opgeleverd: De Magistraat
aan de Henegouwerlaan, een complex
in een gerenoveerd landhuis. De
tarieven voor de 34 appartementen ‘op
stand’ zijn er vanaf € 2495 per maand.

Hans
Roodenburg

principe moet worden terugbetaald.
Tegelijkertijd zou u bijvoorbeeld
ook de notaris advies kunnen vragen
over de mogelijkheden om eventuele
successierechten voor uw kinderen te
besparen indien u als ouders komt te
overlijden. Daarbij speelt de mogelijkheid om jaarlijks een belastingvrije
schenking aan uw kinderen te doen (in
2007 is de vrijstelling € 4412 per kind).
Mogelijk is het ook zaak te onderzoeken of u en uw partner een testament
moeten laten opmaken. Tegen al deze
notariskosten kijken mensen vaak op,
maar als er aanzienlijke bedragen aan
de orde zijn, is het zeer raadzaam dat
ofcieel vast te leggen. U moest eens
weten hoeveel ellende er alleen al via
deze rubriek bij ons binnenkomt doordat ‘zaken’ niet ofcieel - of slechts
ondershands - zijn vastgelegd.
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U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Ui tva 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 hol ts & Kl oeg
Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam
0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Droomvlucht Slaapcomfort;

Zit & Méér Comfort;

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

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

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

Comforthoogte:

Maatwerk
in
Matrasadvies

2 Persoons
Ledikant +
Nachtkastjes

Maatwerk in
caravan
en boot matrassen

vanaf

Tijdelijk

Actie:

Ruim
40 soorten
modellen
hoofdkussens

Lattenbodem
elektrisch
verstelbaar

Diverse
showroomils
u
relaxfaute
%
t/m
korting

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

Alleen geldig bij aanschaf van
een 2 persoons Supreme bed in
vlakke uitvoering of in 2/4 motorige
uitvoering t/m 15 oktober 2007

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

Krimpen:

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

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

RUGPIJN
HEUPPIJN

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:

&

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

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

M é é r Comfort bieden
wij met onze collectie:

bij aanschaf van een

€ 995,-

Hoofdkussens:

Relaxen

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

GRATIS HOOFDBORD

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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Vette cheque voor
Den Hoedkliniek
Onderzoeker dr. Reno Debets
van Erasmus MC Daniël den
Hoed keerde zaterdag 15
september naar huis van het
jubileumfeest van Rijnmond
Industriële Service met een
cheque van tienduizend euro
op zak. Het bedrijf bestond
die dag tien jaar en vierde dat
samen met flyingpartner Leo
van Leeuwen Recycling.

RIS-Jan Hage wilde geen cadeaus,
maar geld voor Debets onderzoek naar
verbetering van immunogentherapie
voor genezen van huidkanker. Hage
overhandigde de cheque aan boord
van partyschip Kapitein Kok in het
bijzijn van 350 feestgangers. Debets
legde in een paar woorden uit dat het
onderzoek van zijn 14-koppige team
baanbrekend en veelbelovend is. Er
zijn al goede resultaten mee geboekt.
Nog niet bekend is hoeveel geld er
naast de RIS-cheque is gedoneerd.

- Reno Debets toont trots de cheque die hij kreeg
van RIS-directeur Jan Hage en zijn yingpartner
Leo van Leeuwen. Foto’s Ellie Schop -

Directeur Hage hoopt dat binnen
enkele weken bekend te maken en te
overhandigen aan de Dr. Daniël den
Hoedkliniek. Een andere bijzonderheid van het feest was een live-optreden door de 74-jarige Ramses Shaffy
en het kwartet Alderliefste.

Koninklijk lintje voor
81-jarige dansleidster
Bep van Oeveren
Haar leeftijd is niet van Bep van Oeveren-van der Burg af te
zien. Maar de dansleidster van de Folkloristische Dansgroep
Radoeha uit Overschie is toevallig wel 81 en nog zo vief, actief
en enthousiast als een jonge meid. Bep is een toonbeeld van
hoe iemand van hoge leeftijd bruisend in het leven kan staan
en er jong door blijft.

Nietsvermoedend kwam ze naar de
wekelijkse oefenavond in wijkgebouw
Musica, waar de viering van 25ste
verenigingsverjaardag op het programma stond. Ze had er geen besef
dat zo’n vijftig genodigden al een half
uur gereed zaten om haar in te halen,
onder wie voorzitter Jan Markerink
van de deelgemeente Overschie en
Nel van der Kolk van het Kabinet van
de Burgemeester. Zij kwam met de
versierselen en bescheiden van het
Lidmaatschap van de Orde van Oranje
Nassau voor Bep, die zich al heel haar
leven voor Overschie inzet.
Markerink stipte het allemaal nauwkeurig aan en ook waarom het Hare
Majesteit heeft behaagd de koninklijke
onderscheiding aan Bep te gunnen. De
deelraadvoorzitter omschreef haar als
een vrouw van prima gesneden vrijwilligershout en ook dat ze vergroeid is
met Overschie. Al in de jaren vijftig
wierp ze zich op als leidster van
jeugdkampen en vanaf de jaren zestig
bezetten zij en haar man een EHBOpost aan de Abtsweg. Voorts begeleidde Bep voor het Rode Kruis vele
dagtochten voor senioren. Markerink
voegde er nog tal van verdiensten aan
toe en natuurlijk ook de oprichting van

Radoeha in 1982. Aansluitend speldde
hij bescheiden Bep de versierselen op,
die werkelijk verbaasd was over alle
lof die over haar werd uitgestrooid.
Met kofe, gebakjes, drankjes en ander
lekkers groeide het uit tot een gezellig
feest.
Radoeha telt vijftien leden die vaak
optreden in wijkgebouwen en seniorencentra. “Er kunnen er best nog een
aantal bij”, vertelde penningmeester
Jeanne van der Biezen. Ze is ook al
23 jaar lid van Radoeha en bereikbaar
onder 010-4222034.

- Nadat deelraadvoorzitter Jan Markerink
(midden) het lintje bij Bep van Oeveren-van
der Burg had opgespeld, onverhandigde
Nel van der Kolk de bescheiden én bloemen
namens burgemeester Ivo Opstelten.
Foto Ellie Schop -

- Shantykoor Vlaardingen trad op terwijl de
bezoekers op de Appelmarkt genoten van
kofe, thee en gebak. De museumwinkel is op
de hoek gevestigd. Foto’s Ellie Schop -

Heerlijk feest bij
30-jarig Coöperatie Museum
Alles zat mee zaterdag 15 september bij het Nationaal Cooperatie Museum aan de Appelmarkt in Schiedam. Prima
weer, veel belangstellenden en een sfeer om de vingers
bij af te likken. Oude tijden herleefden in en buiten de
museumwinkel en de expositieruimten. Kostelijke herinneringen werden opgehaald onder het consumeren van een
lekker kopje koffie of thee en heerlijke minigebakjes.

Iedereen was gekomen om de
dertigste verjaardag van de vrijwilligersorganisatie te vieren. Dat
ontpopte zich in een jne happening, die de roep om herhaling deed
klinken.
Het museum bestaat onder meer
uit een origineel buurtwinkeltje
waarvan er vroeger op elke straat-

hoek wel eentje gevestigd was. Wie
door de twee openslaande deurtjes
binnengaat, stapt het verleden in:
alle snoepjes van vroeger zijn te
koop. Voorts zijn er zaken van het
verleden van de Co-op tentoongesteld in een oudheidkamer en in
expositieruimten.
In 1860 kregen de coöperatieve ide-

alen vaste grond in Nederland. Er
kwamen bakkerijen, melkremises,
kruidenierswinkels, kledingbedrijven en nog veel meer. Daar is nu
vrijwel niets meer van over.
Het museum telt driehonderd leden
en donateurs. Voor 15 euro (meer
mag ook) kan men lid worden en
blijft men op de hoogte van de
nieuws- en wetenswaardigheden
van het museum. Aanmelden kan
via 010-4270920 of 010-4267125
of e-mail:
nationaal-coop-museum@hetnet.nl
en www.cooperatie-museum.nl

Afscheid van pand
OorlogsVerzetsMuseum
Met een brede manifestatie neemt het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
zondag 30 september
afscheid van het pand van
aan de Veerlaan 82-92 op
Katendrecht. Het gaat tegen de vlakte om de bouw
van nieuwe woningen mogelijk te maken. Begin volgend jaar opent het OVM
een nieuw museum onder
de Pieter de Hoochbrug bij
metrostation Coolhaven.

Arie Mast, de grondlegger van het
museum, en zijn vrouw Nel krijgen
de hoofdrollen in de afscheidsmanifestatie, die plaatsvindt tussen
12.00 en 14.00 uur. Voorts wordt
een overzicht gegeven van het
museum tot nu toe, is er een samenzang met liedjes van Lou Bendy,
Louis Davids, The Ramblers en
vele anderen. Ook zijn er lmver-

- Op zondag 30 september sluit het OorlogsVerzetsMuseum denitief haar deuren aan
de Veerlaan 82-92 op Katendrecht. -

toningen en krijgt de bezoeker een
voorproefje van de nieuwe locatie.
Op woensdag 19 september komt
de documentaire ‘De slag om
Arnhem’ op het witte doek. Dit
was de veldslag die van 17 tot 25
september 1944 in en rond Arnhem
plaatsvond als onderdeel van de

Operatie Market Garden. Aan de
hand van originele beelden wordt
de kijker stap voor stap langs de
voorbereidingen en alle gebeurtenissen rond de slag om Arnhem
geleid.
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T!P-Kaders
Belastinghulp voor iedereen!

BROMMOBIEL?
Met een Ligier van Cito rijdt u het

Het op één na grootste postbedrijf van Nederland.

hele jaar comfortabel en droog!
NIEUW & OCCASIONS

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.

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

1PTUCF[PSHFSTNW
NJOMFFGUJKEKBBS

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.

4BOEE[PFLU

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

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

#FOUVPQEJOTEBHFOWSJKEBH
FFOQBBSVVSCFTDIJLCBBS
;PFLUVFFOHPFEFCBMBOT
UVTTFOWSJKFUJKEFOJOLPNFO
6XFJHFOUJKEJOEFMFO

/FFNEBODPOUBDUPQNFU4BOEEWJB
ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

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

 HSBUJT
PGLJKLPQXXXTBOEEOM

*EFBBMWPPSTUVEFOUFO IVJTWSPVXFOFOTFOJPSFO

GERALDO Sports & Beauty

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

Pedicure Manicure (Sport)massage

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

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Diabetische en Reumatische aantekening

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

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

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

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling

Nieuwe autoBANDen v/a € 1,- allin??

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

WWW.INBOEDEL.NU
- Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen.
- De woning wordt in de staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de familie, makelaar en / of woningstichting.
- Wij werken door het hele land.
- Tevens doen wij inkoop van gebruikte meubelen / antiek.

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

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

Oudedijk 221, 3061 AG Rotterdam; KvK nr 24371993
Gelijk contact 06-29103430 - 010-8424225 - 010-4148630
Email: bontes-huisontruiming@hotmail.com
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Een zeilvaartreis naar Chili
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.

Met het boek Het jacht
Dolphijn van Hoorn heeft
de Stichting Nederlands
Kaap Hoorn-vaarders
opnieuw een zeer interessant en goed gedocumenteerd beeld gegeven van
één van de vele gedurfde
en moeilijke reizen van
de vaderlandse zeilvaart;
ditmaal gaat het om een
tocht uit de 17e eeuw.

Het boek is verschenen in het
kader van het 650-jarig bestaan
van Hoorn: de stad waarvan de
naam is verbonden aan de beruchte
kaap aan het zuidelijk eind van
Zuid-Amerika.
Het bescheiden, maar snelle jacht
De Dolphijn van Hoorn maakte
deel uit van een vloot van vijf
schepen die in 1643 voor de
West-Indische Compagnie vanuit
Pernambuco in Brazilië naar ZuidChili moest om daar de Spanjaar-

Café De Unie
Mauritsweg 35
Architect Oorspronkelijk ontwerp J.J.P. Oud,
reconstructie C.J.M. Weeber
Realisatiedatum Origineel 1924 - 1925,
reconstructie 1985 - 1986
Het huidige café De Unie is een kopie van het
origineel, dat op het Van Hoogendorpplein
(Calandplein in de volksmond) bij de Coolsingel
was gebouwd. Oud kreeg de opdracht op een
perceel van tien meter breed een horecagelegenheid te ontwerpen die maximaal tien jaar zou
blijven staan. Tijdens het bombardement in 1940
werd het pand beschadigd en is daarna gesloopt.
Oud was in 1917 een van de oprichters van
kunstenaarscollectief De Stijl. Kenmerken van
De Stijl zijn goed herkenbaar in de gevel. Er is
gebruik gemaakt van de primaire kleuren geel,
blauw en rood en de antikleuren zwart en wit.
Daarnaast kreeg het pand een vrije uitstraling,
door de grijze verticale banden aan de zijkanten
van de voorgevel. Hierdoor lijkt de gevel niet
tegen de aangrenzende bebouwing te staan. Ook
werden twee verticale lichtbakken met blauwe
letters aan de gevel bevestigd. Vanuit eigen land
kwam kritiek op de gevel, maar internationaal
werd deze gezien als een van de belangrijkste
ontwerpen van De Stijl.
De Dienst Stadsontwikkeling vatte in de jaren
’70 het plan op De Unie te herbouwen. Er ontstond discussie over de locatie en nanciering
en pas in 1984 ging de gemeente akkoord. De
nanciering werd mogelijk door, behalve een
café-restaurant, op vier bovengelegen etages een
kantoorpand te realiseren om extra inkomsten te
verwerven.
Het perceel van de huidige Unie is dertien meter
breed. De extra drie meter is gebruikt om de
kantoren te ontsluiten. Deze vormen bewust
geen eenheid met de reconstructie van De Unie.
Achter het café/restaurant bevindt zich een
theaterzaal.

den te verjagen. De Tachtigjarige
Oorlog was nog aan de gang en
Spanje had daar een groot koloniaal rijk opgebouwd. De schepen
- die ook een inke groep soldaten
aan boord hadden - stonden onder
commando van Hendrick Brouwer,
die overigens tijdens de reis stierf.
Op basis van journaalbronnen uit
het Nationaal Archief in Den Haag
wordt in dit - op groot formaat
uitgegeven, 112 pagina’s tellende
boek – boeiend verslag gedaan van
deze reis.
Eén van de vijf schepen was
het voor de vlootbevoorrading
bestemde Rotterdamse uitschip
Oranjeboom. Behalve het schip uit
Hoorn hadden ook Amsterdam en
Zeeland schepen geleverd. Elke
dag werd er op de vloot bijgehouden wat er gebeurde en dat was
véél. Het boek verhaalt ervan. Bij
Kaap Hoorn had de Oranjeboom
moeite de andere schepen bij te
houden; liep zelfs schade op. Later

zou de Oranjeboom ook nog een
gebroken bezaansmast oplopen.
Veel ontberingen en ellende dus.
En uiteindelijk werd ook het doel
van de expeditie niet bereikt.
Pogingen om de Spanjaarden te
verdrijven van het grote Chileense
eiland Chiloë en eveneens uit de
ten noorden daarvan liggende stad
Valdivia mislukten faliekant. Dat
kwam mede doordat de daar wonende indianen het voor de Spanjaarden opnamen. Een pluspunt
was dat de expeditie het bewijs
leverde dat de zeilroute rond Kaap
Hoorn een stuk veiliger bleek dan
de route door zowel de smalle en
gevaarlijke Straat Magelhaen als
door Straat le Maire (tussen het
vasteland en Staten Eiland).
De voor velen onbekend gebleven
tocht van de Dolphijn van Hoorn,
de Amsterdam, de Eendracht, de
Vlissingen en de Oranjeboom is
voor iedereen die in de 17e-eeuwse
Nederlandse zeilvaart is geïnteresseerd met dit fraai uitgegeven

boek absoluut opnieuw tot leven
gekomen.
Bram Oosterwijk

Het boek is te bestellen bij de
Stichting Nederlandse Kaap
Hoorn-vaarders door overmaking van 17,50 euro (inclusief
2,50 euro verzendkosten) op
Postbankrekening 2769806
t.n.v. Stichting NKHV in
Hoorn (onder vermelding van
Dolphijn van Hoorn en met
vermelding van uw adres).

Opknapbeurt voor
het Maasbeeld
In 1982 kreeg Rotterdam zijn ‘waslijn’, officieel het
Maasbeeld van kunstenaar Auke de Vries. Het kunstwerk
van staal en polyester was omstreden. Niet vanwege de
vormgeving, maar wel door het prijskaartje van ruim één
miljoen gulden dat er aan was gehangen. Dat vond men
wel erg gortig.

Destijds was het een verordening
dat bij de oplevering van een groot
bouwwerk één procent van de
bouwsom moest worden besteed
aan een kunstwerk of anderszins.
In dit geval ging het om de bouw
van de Nieuwe Willemsbrug, die
in 1981 werd opengesteld.
Na 25 jaar was het Maasbeeld toe
aan renovatie en daar zijn mensen

van schildersbedrijf van Nico van
der Ham twee weken geleden mee
begonnen. Het is voor hen geen
gewoon karwei. Ze hebben echter
wel voor hetere vuren gestaan als
het gaat om het klaren van een bijzondere klus. De mannen werken
met een speciaal voor deze klus
opgebouwd ponton en hebben hulp
van een werkschip.

Eerst ontdoen ze de autonome
sculptuur van viezigheid en
roestvorming en daarna komt de
kwast er aan te pas. Het werk duurt
enige weken, maar dan hangt de

‘waslijn’ van tweehonderd meter
er weer bij alsof die zo uit de
wasmachine komt.
Foto Ellie Schop

Bewegen is gezond…
zeker voor senioren
U kent die uitdrukking wel..”haring in het land, de dokter
aan de kant!” Maar de volgende spreuk is niet minder
waar..”dansen bij de Klerk geeft de dokter minder werk!”
Men hoort het iedere dag “BEWEGEN, BEWEGEN!!!

Dat is voor dansacademie de Klerk
de reden geweest het seniorendansen veel aandacht te geven.
Er zijn op woensdagmiddag en
donderdagochtend speciale lessen
voor 60+ers, waarbij bewegen het
hoofdmotief is. Geen ingewikkelde

variaties maar gewoon gezellig
dansen op rustige muziek. Dat u
tevens leeftijdgenoten ontmoet is
natuurlijk ook al een reden mee te
gaan doen.
Stijldansen maar zelfs lijndansen
behoort tot het lessenpakket, dus
op naar de Klerk!

Het is gewoon heerlijk weer
vooruit te kijken naar de volgende
les en ook de oefenmiddagen op
zondag zijn mooie gelegenheden
sociaal contact te maken met
gelijkgestemden.
De heer de Klerk vertelde ons vol
trots dat er zelfs een 90 jarige aan
de lessen deelneemt. Kijk voor
informatie op www.dansschooldeklerk.nl of bel 010-404 82.00
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KEUKEN
RENOVATIE
&
ONDERHOUD

•
•
•
•
•

RESTAURANT

Schiedamse Vest 91, 3012 BG Rotterdam
(Hoek Witte de Withstraat)

TOT 20% KORTING OP
KEUKEN INBOUW

Tel. 010 - 2409833 / Fax 010 - 2409832

APPARATEN

www.tommesan.nl info@tommesan.nl

kt
r
e
p
e
Onb
Aziatisch lopend buffet

KEUKEN ONDERHOUD & RENOVATIE
VERVANGEN VAN INBOUWAPPARATEN
VERVANGEN VAN AANRECHTBLADEN, SPOELBAK, KRAAN,
FRONTEN, GREPEN, SCHARNIEREN, ENZ.
ALLES VOOR IN EN ROND DE KEUKEN , OOK VOOR NIEUWE
KEUKENS MOET JE BIJ DANNY VAN HAAFTEN ZIJN

De Keuken Makers - Danny van Haaften - Tel.010-4350350

(reserveer tijdig)

BEL VOOR VRIJBLIJVENDE OFFERTE

De meest geurige en kleurige gerechten uit de Aziatische
keuken staan voor u uitgeserveerd op een lopend-buffet met
Tempo-Doeloe sfeer waar u echt kunt ‘relaxen’ en
‘take your time’ om te gaan genieten in een ongedwongen
exotische sfeer en om te ‘rijsttafelen’ op een originele manier.

MAAS JOBS BV U i t z e n d b u r e a u
Sleephellingstraat 55, 3071 VM Rotterdam 010-2827601

** NEN 4400-1 gecerticeerd

Maas Jobs Rotterdam is in april 2005 als geheel nieuwe onderneming van start gegaan, zijnde een uitzendorganisatie waarbij het accent onder meer ligt op maximale inzet en een extra stukje aandacht en expertise.
Daarbij hechten we veel waarde aan een persoonlijke en vooral no-nonsense benadering ten opzichte van
zowel opdrachtgevers als werkzoekenden.

Ruime keuze uit diverse gerechten uit de keukens van:

MALEISIË, SZECHUAN, CANTON, PEKING,
INDONESIË EN THAILAND

Op dit moment zoeken we gemotiveerde kandidaten om o.a. de volgende vacatures in te vullen:
Aankomend proces- en kwaliteitsmedewerker, standplaats Schiedam
Filiaalleider tbv een totaalleverancier in horeca- en grootkeukenbenodigdheden, standplaats Spaanse Polder
Transportplanner wegtransport op Frankrijk, standplaats R’dam Albrandswaard
Salesmedewerker binnendienst autogroupage, standplaats R’dam Albrandswaard
Logistiek customer service medewerker, standplaats R’dam Albrandswaard
Ervaren straatmakers en oppermannen in bezit van rijbewijs, standplaats Berkel en Rodenrijs
Ervaren CV/AC monteurs, standplaats Rotterdam
Ervaren kraanmachinist met rijbewijs C, standplaats Berkel en Rodenrijs
Calculator / Werkvoorbereider Installatietechniek, standplaats Rotterdam
Oproep horeca-medewerkers tbv een theater in Rotterdam
Medewerker Debiteuren beheer met kennis van Duitse taal in woord en geschrift, standplaats Rotterdam

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MA. T/M DON. € 16,50 P.P.
KINDEREN T/M. 11 JAAR € 11,50 P.P.
SENIOREN (65+) €15,00 P.P.

INTRODUCTIE PRIJS

VRIJ T/M ZON. € 19,50 P.P.
KINDEREN T/M. 11 JAAR € 12,50 P.P.
SENIOREN (65+) € 17.50 P.P.

ALLEEN MAANDAGAVOND

(op feestdagen geen seniorenkorting)

Relevante werkervaring is vereist en in de meeste gevallen belangrijker dan “ papieren “
Graag ontvangen we uw CV: info@maasjobs.nl of kunt u contact met ons opnemen om een en ander nader
te bespreken. Tot ziens, Marian Volbeda en Petra van Mil.

VOOR LEZERS
OUD-ROTTERDAMMER
(VAN 17.00 TOT 22.00 UUR)

€ 12.50 P.P.

B RUILOFTEN & P ARTIJEN TOT 350 PERSONEN

U ITERMATE GESCHIKT VOOR UW B EDRIJFSFEESTEN

brommobiel-dealer
ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

JDM ABACA COMFORT MOUNTAIN

JDM CITY COMFORT

JDM ABACA PRIVILEGE

2x op
voorraad

NIEUW!!

NIEUW!!

Zilver, 0 km

€ 13.790,-

€ 10.990,-

AIXAM PICK-UP MEGA VRACHTAUTO

CHATENET BAROODER

Bj 2003, 10.000 km

Bwjr. 2005, 1621 km

NIEUW!!

Grijs metallic, 0 km

€ 12.840,-

AIXAM 400-4 EVOLUTION

€ 6.950,-

AI XAM A 721

€ 8.950,-

AI XAM 500.4 SL

2x op
voorraad

NIEUW!!

VANAF

€ 6.950,-

MICROCAR VIRGO III

Rood/Zilver

€ 10.600,-

MICROCAR VIRGO III

Bj 2002

€ 4.950,-

MICROCAR MC2 XXL

Bj 2006

€ 9.950,-

SCOOTMOBIEL

Bwjr. 2005, zilvermet.

€ 7.950,-

DEMO GRECAN EKE 505XL

7x op
voorraad

5x op
voorraad

Bj v.a. 2001

LIGIER X-TOO

2x op
voorraad

4x op
voorraad

bj 2004

Zilver, 0 km

JDM ALBIZIA COMFORT

VANAF

€ 3.950,-

Bj 2002, groenmet.
28.000 km

€ 4.950,-

Bj 2006, 3.000 km

HOGE KORTING

€ 8.950,-

VANAF

€ 2.350,-

Blw.met., 800 km

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

€ 9.950,Onze unieke
service:
U wordt gra
tis
opgehaald
en
thuisgebrac
ht na
telefonische
afspraak!
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Dick Bos,
icoon van een jeugd
De boekjes over de detective Dick Bos waren mateloos populair in de Tweede Wereldoorlog, al
waren ze niet groter dan een pakje sigaretten. Door het kleine formaat waren de stripboekjes
uitermate geschikt om in de kerk of school binnengesmokkeld te worden. Maar ook de verhalen zelf waren een belangrijke reden. De strips van Dick Bos waren spannende detectives in de
trant van Agatha Christie, maar dan met een vleugje oosterse vechtsport.
Dick Bos was een meester in de
beoefening van het jiu jitsu en
vloerde met mysterieuze jiu-jitsuworpen zijn tegenstanders. In de 21ste
eeuw is Dick Bos nog steeds actueel
en verschijnen de verhalen in luxe
herdrukken. Twee jaar geleden
verklaarde topregisseur Paul Verhoeven zelfs zijn liefde en inspiratie
voor de stripheld in een uitgebreide
documentaire over Dick Bos en zijn
maker Maz (pseudoniem van Alfred
Mazure, 1914 – 1974). Dick Bos,
een icoon uit de jeugd.
In het begin van de Tweede Wereldoorlog wees niets op een succesvolle loopbaan voor stripheld Dick
Bos. Het eerste avontuur, getiteld
Het geval “Kleyn”, verscheen in
1940 als feuilleton in Weekrevue
De Prins. Wekelijks werden in acht
plaatjes de avonturen verteld van
de detective Dick Bos op zoek naar
de ware toedracht van de moord
op dokter Kleyn. In de stijl van de
detectives van Agatha Christie en
Edgar Wallace, ontrafelde Dick
Bos het mysterie. Met deductie en
actie wist Dick Bos de tegenstander
te ontmaskeren en de bende op te
rollen.
Marketing avant la lettre
Nadat De Prins het eerste verhaal
van Dick Bos had gepubliceerd,
toog tekenaar Alfred Mazure met
zijn strip naar diverse uitgeverijen.
Na enkele vruchteloze pogingen,
kwam hij bij uitgeverij Ten Hagen
terecht die wel van een gokje hield.
De eerste verhalen van Dick Bos
verschenen in 1941 in klein formaat,
maar zonder al te veel succes. Om
te voorkomen dat de uitgever met
duizenden onverkochte boekjes zou
blijven zitten, deelde hij diverse
titels uit bij de poorten van de HBS.
Deze marketingstrategie had succes.
Dick Bos sloeg aan en maandelijks
kochten de jongeren de nieuwe
deeltjes van

de lms niet het succes krijgen van
de boekjes. De lms werden geweigerd door de bioscopen die Duitse
lms moesten vertonen, en toen de
oorlog voorbij was, had niemand
meer interesse in de lms van Dick
Bos.

de stripdetective, tegen het, toen
niet echt geringe, bedrag van 25
cent. Sommige boekjes kenden een
oplage van meer dan 100.000. Met
korte sfeervolle titels als De Raaf,
Texas, Zilver en Dr. X. bracht Dick
Bos maandelijks een detective.
Goed getekend en spannend bovendien. Maar hij bood de jeugd nog
meer. Dick Bos was een uitstekend
jiu jitsu-er en dat in een tijd dat deze
Oosterse vechtsport pas voorzichtig
in Nederland geïntroduceerd werd.
De wijze waarop Dick Bos onbewapend zijn tegenstander te lijf ging,
sprak de jeugd aan die vervolgens
op straat de verschillende worpen op
vriendjes uitoefende. Dit noemde ze
dan “Bossen”.
Duits uniform
Dick Bos leek een geheid verkoopsucces voor tekenaar en uitgever,
maar het lot besliste anders, juist
dankzij dit succes. Op een dag in
1942 kreeg Mazure bezoek van twee
heren van het Duitse Ullstein Verlag.
De uitgeverij wilde dat Mazure van
zijn held een Duitse soldaat zou
maken. De boekjes zouden op de
Duitse markt terecht komen in een
oplage van een miljoen. Daarvoor
mocht Mazure het bedrag op de
cheque zelf invullen. Het bleef even
stil, waarna Mazure de onvergetelijke zin vol vaderlandsliefde
uitsprak: “Heren, ik denk niet dat
een Duits uniform mijn held zou
staan.” De heren van de uitgeverij
dropen af, maar korte tijd later
moesten de boekjes uit de winkels
gehaald worden, omdat ze “Engelse
propaganda” zouden zijn.
Mazure stopte met het tekenen van
Dick Bos, maar zag toekomst in
lms van zijn held. Hij draaide tijdens de oorlogsjaren in het geheim,
samen met vrienden en familieleden,
enkele Dick Bos-lms. De rol van
Dick Bos werd gespeeld door de
Haagsche judoka Maurice van Nieuwenhuizen, een goede vriend van
Maz die model had gestaan voor de
getekende Dick Bos. Helaas zouden

Gif voor de jeugd
Na de oorlog kwam er moeizaam
een herstart van Dick Bos. De
uitgever had nog enkele, niet
uitgegeven, verhalen van Dick
Bos in huis en wilde ze, zodra men
papier had gekregen, uitgeven. Ook
vroeg hij Mazure nieuwe verhalen te
tekenen. Mazure zelf was ondertussen vertrokken naar Engeland, waar
hij terecht kwam in de lmwereld en
strips tekende voor diverse kranten.
Hij tekende nog een paar Dick Bosverhalen en kwam tot de ontdekking
dat Dick Bos wederom aan het succes ten onder ging. Wat was ditmaal
het geval? Het succes van Dick Bos,
met name tijdens de oorlogsjaren,
had andere uitgeverijen aangespoord
zelf ook beeldromans uit te geven,
vaak getekend door minder kundige
tekenaars als Alfred Mazure.
In de kranten en tijdschriften

kwamen vele artikelen waarin
opvoeders en psychologen een fel
betoog hielden tegen de beeldroman.
De verhalen zouden gif zijn voor
de jeugd, aansporen tot crimineel
gedrag en zedenloosheid prediken.
Het ministerie van O, K en W (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen)
stuurde een brief naar alle scholen
waarin ze opriep attent te zijn op
deze beeldromans die een slechte
invloed hadden op de jeugd. De
oplagen van de beeldromans daalden
schrikbarend en de uitgevers stopten
met hun stripboekjes.
In de jaren zestig verschenen nieuwe
verhalen van Dick Bos. Weliswaar
in het vertrouwde formaat, maar in
een duidelijk andere, meer zwierige
tekenstijl. De jeugd had echter minder interesse in de nieuwe avonturen
van de jiu jitsuende detective. Er

was op dat moment televisie en
er werden meer strips uitgegeven
waardoor het minder succesvol was
dan twintig jaar eerder.
Rotterdam
Dick Bos heeft een relatie met
Rotterdam. Hoewel uit de verhalen
duidelijk wordt dat Dick Bos, net als
Maz, kantoor houdt in Den Haag,
zegt hij in “Dr. X” (uit 1942) als hij
geconfronteerd wordt met een meedogenloze bende, dat hij afkomstig
is uit Rotterdam. Het zou de gemoederen in Rotterdam zo’n veertig jaar
later nog druk bezig houden, toen
in het Rotterdams Nieuwsblad een
uitgebreide briefwisseling plaatsvond over het feit of Dick Bos wel
of niet uit Rotterdam afkomstig was.
In Hillegersberg is er anno 2007
een stripwinkel die Dick Bos heet,
genoemd naar deze stripheld.
Dick Bos in de 21ste eeuw
Je kunt zeggen dat er in de 21ste
eeuw, ruim zestig jaar na zijn
eerste optreden, sprake is van een
heuse revival van Dick Bos. De
voortekenen daartoe dienden zich
al in 2000 aan toen in het Nationaal Oorlogs- en Verzetmuseum in
Overloon een overzichtstentoonstelling werd gehouden van het werk
van Alfred Mazure. Met originele
tekeningen uit de oorlogsjaren, maar
met ook vele Dick Bos-boekjes die
de tand des tijds doorstaan hadden,
lang vervlogen tijdschriften met

illustratiewerk van de tekenaar,
boeken en andere strips, werd een
uitgebreid beeld geschetst van het
veelomvattend werk van Mazure
als tekenaar, striptekenaar, schrijver, illustrator, schilder en cineast.
De tentoonstelling trok veel pers
en het Parool kopte zelfs “Eindelijk
erkenning”.

In 2003 verscheen
het biograsche “De wereld van
Dick Bos” waarin, voor het eerst,
uitgebreid werd ingegaan op het
leven en werk van Alfred Mazure.
De documentaire “Dick Bos weer
in actie!”, geregisseerd door Jan
Bosdriesz en met medewerking van
Paul Verhoeven, trok begin 2005
vele bezoekers in de lmhuizen en
werd daarna nog door de AVRO
vertoond in haar serie Close Up.
Voor de lezer van vroeger die zijn
Dick Bos-boekjes is kwijt geraakt,
is er goed nieuws! Bij uitgeverij
Panda verschijnt een negentien
delen tellende reeks waarin alle verhalen van Dick Bos in luxe banden
worden uitgegeven. Elk deel bevat
vier verhalen, en negen banden zijn
al verschenen. Kortom, Dick Bos is
still going strong!
Rich Thomassen
Zaart 16
4819 EE Breda
076 – 522 71 10/ 06-51763427
richmar@wanadoo.nl
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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!

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,-

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

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

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

Dit najaar
extra uitgebreide
collectie jacks en
mantels.

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

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

Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer
in uw brievenbus...
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!

Wat moet u doen?

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

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!

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

Van statafel verhuur tot
compleet verzorgt feest
Kijk op www.partx.nl
of anders 0180 - 396492

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
BZiVVahigVVi*
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Vervoers- & Verhuisbedrijf
Transportwerkzaamheden

Dennis the Menace
Zowel
binnen- als
buitenland

24-uurs service

Tel. 06 - 52174857
B.g.g. 06-48415695, K.v.K. 24418637

OMDAT NIETS
ZO PERSOONLIJK
IS ALS EEN
RELATIE

Openhaarden &
Kachelcentrum

Mens en Relatie brengt je bij elkaar
* Grootste bureau
* Erkend AVR / Geschillencommissie
Voor meer informatie bel vrijblijvend:
Mevr. van Dalen : 010-466 04 19
of gratis (landelijk) : 0800-023 05 95
Gratis brochure:
Postbus 520, 5900 AM Venlo
HU

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

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

U

BERTUS
BUSSIE
voor informatie:
Tel. 06-53536107
Coolhaven
postbus 6137
3002 AC Rotterdam

Quattro gaat voor kwaliteit
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:

4.999,Vloertegels Villeroy en Boch Bernina
Afmeting: 30 x 60 cm

2007

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

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

met een betere prijs

€

-

Voor al uw feesten, partijen en dagtrips
Alles is bespreekbaar

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL

1988

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.

LET OP

NU GEEN
ONDERHOUD AL VANAF 35 EURO PER MAAND.
WACHTTIJDEN
GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS / 65 + KORTING
Als wij uw tuin
LEVERING VAN ALLE MATERIALEN , OOK VOOR AL UW VUILAFVOER
mogen gebruiken
GARANTIE OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN.
voor onze nieuwe
ONS ADRES : Cristiaan hygensweg 2 en Polyanderweg 19
internet site dan
Bel nu voor GRATIS prijsopgave
geven wij nog eens
een leuke korting

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
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Seniorenbeurs
“Gemak dient de
mens” in Laurens
De Hofstee
Laurens Actief organiseert dinsdag
25 september van 10.00 uur tot
15.30 uur een Seniorenbeurs. Deze
Seniorenbeurs in verpleeghuis De
Hofstee aan de President Rooseveltweg 22 te Rotterdam is voor
iedereen toegankelijk.
De markt staat in het teken van welzijn, diensten, zorg en preventie. Er
is een breed aanbod van standhouders die hun diensten of producten
toelichten zoals: Opticien Roukens,
Sozawe, Stichting Buurtwerk
Alexander, Geregeld Verhuizen,
Schoonenberg (stelt u gelijk in de
gelegenheid een gehoortest af te
nemen) etc.
Behalve de informatieve stands kunt
u lezingen bijwonen, zoals een voorlichting over brandpreventie, presentatie over Club Vitaal (beauty en
healthcentrum van Laurens) etc. In
de ochtend verzorgt Brughts Mode
een modeshow en er is de hele dag
livemuziek van het Cocktail Duo.
In het restaurant van Laurens kunt
u terecht voor een heerlijk kopje
kofe, een drankje of een lekkere
lunch.

De tentoonstelling bestaat uit ongeveer 700 foto’s die een beeld geven
van de Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij (RDM), Courzandseweg, Heysekade, Rondolaan, Zeven
Provinciënplein, Vestaplein, de muziekvereniging Dockyard, De Heij,
de scholen De Rank, De Klaver, ‘t
Zaathout en De Kleine Wereld, de
Koedoodstraat, de Heysehaven, het
zwembad en de speeltuin.
De fototentoonstelling is te zien van
29 september 2007 tot 7 oktober
2007. Op zondag 30 september
van 13.00 uur tot 16.00 uur en van
maandag 1 oktober tot zondag 7
oktober elke dag van 10.00 uur tot
16.00 uur.
Tijdens de presentatie is er een hapje
en een drankje en is het fotoboek
ook te koop.
Bent u nog in het bezit van oude
foto’s, dan zouden we het op prijs
stellen als u die meebrengt. Indien
wij ze van u mogen lenen, krijgt u
ze uiteraard weer netjes terug.
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‘De Krom’ startpunt voor varen
en fietsen door Alblasserwaard
Volgens de weerkenners
belooft het najaar mooi te
worden. Dus kan 50+ nog
met volle teugen genieten
van de omgeving van Rotterdam, want die is mooier dan
menigeen denkt. Je hoeft
niet eens ver te reizen voor
bijvoorbeeld een bezoek
aan de Alblasserwaard. Dit
prachtige dijken-, weide-,
wilgen- en molengebied ligt
net even door de tunnel of
brug over de Noord tussen
Ridderkerk, Alblasserdam en
Hendrik-Ido-Ambacht.
De Alblas is de lieijke verbindingsrivier tussen dorpen als Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Noorderloos,
Alblasserdam, Kinderdijk en
Oud-Alblas.
In dit dorp aan het Oosteinde 6
bevinden zich uitspanning ‘De
Krom’ en jachthaven ‘De Snel’ van
de familie De Heer. Boten, kano’s
en etsen verhuren ze voor weg- en
watertochten langs statige boer-

Heyplaat in
vroeger tijden
Zaterdag 29 september 2007, om
14.00 uur, krijgt Annie de Kloe,
oud-bewoonster van Tuindorp
Heijplaat, het fotoboek Heijplaat in
Vroeger Tijden, deel 1 overhandigd
in jeugdgebouw De Kolk aan de
Courzandseweg. Tevens wordt die
middag een fototentoonstelling over
Tuindorp Heijplaat geopend.

Dinsdag 18 september 2007

- Acht personen hebben een comfortabele plek in
de uisterboot, die af en toe onderweg ook kano’s
van de jachthaven langszij krijgt. Foto’s De Heer. -

- Dat uitspanning ‘De Krom’ ligt in de kromming van een dijk en rivier De Alblas is op deze foto goed zichtbaar. Op de voorgrond etsen die te huur zijn. -

derijen, knoestige knotwilgen en
monumentale panden in een typisch
Nederlands polderlandschap.
Huur bijvoorbeeld voor drie uur
(17,50 euro per uur) een uisterboot en vaar met zijn achten naar
de molens van Kinderdijk. Neem
bij een ongunstig weerbericht wel
regenkleding, paraplu’s of een groot
stuk plastic mee. Met het wisselvallige Nederlandse klimaat weet je
het immers maar nooit en zeker niet
met zo’n open boot. Maar ook in
een stevige bui blijft het varen leuk,
als je maar zorgt dat je droog blijft.

Volgend jaar neemt ‘De Krom’ als
nieuwe attractie een elektrische
rondvaartboot in gebruik met een
capaciteit voor vijftig personen.
De uitspanning ligt in een kromming van de Alblas, vanouds
bekend als ‘Nel in de Krom’ en
bestaat sinds 1861. De familie
De Heer verbouwde het tot een
fraai café-restaurant met overdekt
terras. Toch is het net of de tijd er
stil gestaan heeft, want het vele
boerenantiek en historische foto’s
aan de wanden creëren de sfeer van
het vroegere plattelandsleven. De

menukaart biedt een ruime keuze
aan mogelijkheden, van belegde
broodjes tot een vijfgangen diner
en van pannenkoeken tot snacks.
En dat allemaal onder het genot van
allerlei dranken en diverse bieren.
Schaatsers (maar dan moet het wel
weer eens een keertje behoorlijk
vriezen) komen in de winter af op
de punch en erwtensoep.
‘De Krom’ is zeven dagen per week
open. Voor informatie 0184-691282
of www.dekrom.info

(advertorial)

Feestelijke opening nieuwe
winkel Beter Horen Rotterdam
De afstand is te verwaarlozen, maar het resultaat verbluffend.
Op precies 23 meter afstand van het oude pand, opent Beter
Horen aan de Groene Hilledijk 340 A/B in Rotterdam een gloednieuwe hoorwinkel. De ofciële opening is op 27 september.
De nieuwe winkel voldoet volledig
aan de eisen van deze tijd en biedt
veel meer ruimte dan het oude pand.
Ter ere van de ingebruikname wordt
er van 24 tot en met 28 september een speciale hooradviesweek
gehouden. In die week kunnen bezoekers gebruik maken van tal van
aanbiedingen. Hoogtepunt vormt de
feestelijke opening van de winkel.
Deze valt samen met de open dag
op 27 september. In aanwezigheid
van diverse leveranciers, die enkele
demonstraties verzorgen, wordt de
nieuwe winkel ofcieel in gebruik
genomen. Televisieomroep RNN7
schenkt op 29 september - in het

programma ‘Het leukste bedrijf’
- uitgebreid aandacht aan Beter
Horen. De uitzending begint om
17.15 uur.
De verhuizing in Rotterdam is een
gevolg van de groei die Beter Horen
doormaakt. “Steeds meer mensen
krijgen te maken met hoorproblemen’’, legt vestigingsmanager
Armand van der Linden van de
nieuwe Beter Horen-winkel in
Rotterdam uit. “Veel mensen komen
juist bij Beter Horen terecht, omdat
ze enerzijds gratis een hoortest
kunnen doen, maar ook omdat
onze hoorspecialisten adviezen op

maat geven. Ieder mens is namelijk
uniek. We merken dat steeds meer
mensen hier gebruik van maken.’’
Ook de ontwikkelingen in hoortoestellen spelen een rol, weet van der
Linden. “Vaak merk ik dat mensen
verrast zijn door de vele mogelijkheden. De ultrakleine hoortoestellen
van deze tijd kunnen onzichtbaar
gedragen worden, zitten desondanks
vol met techniek en worden op maat
aangemeten. De ontwikkelingen
gaan echt heel snel.’’
Beter Horen heeft al negentig jaar
ervaring in de hoorwereld en is met
145 winkels absoluut marktleider
in Nederland. Bij Beter Horen is
in iedere vestiging een audicien
oftewel hoorspecialist te vinden
die de klant van deskundig advies
voorziet. Vanwege de verhuizing

zijn er tijdens de hooradviesweek
bij Beter Horen aan de Groene Hilledijk speciale acties die variëren
van goedkope hoortoestelbatterijen,
een gratis hoortoestelcheck en een
gratis paraplu voor iedereen die een
hoortest doet. En iedere klant krijgt
per hoortoestel 75 euro retour op de
eigen bijdrage.
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De BoedelZorgDrager
verhuist op maat

wk38

Visgilde Voordeel

Gezinszak kibbeling
met gratis saus

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

GRATIS
GELEGD
WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Proﬁteer
van onze
WEKELIJKSE
AANBIEDINGEN

1,85
250 gram

Pastasalade met gerookte zalm
Salade van de Week

3,95
100 gram

Pittige makreelsalade

Hesseplaats

PLAVUIZEN

6,00
100 gram

Maaltijd van de Week

www.boedelzorgdrager.nl

DECO-VLOER

€

Panga- en Tilapiaﬁlet in Franse marinade

010 - 484 09 99
Een begrip in vloertegels sinds 1987

gezinszak

Ovenschotel van de Week

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

3
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1,80

Winkelcentrum Hesseplaats 11b
3069 EA Rotterdam, t. 010 - 286 75 20
fax 010 - 286 75 21, www.visgilde.nl

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.

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
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Hotel “De Lochemse Berg”

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

Heeft u een jubileum of bruiloft te vieren?
Organiseert u beurzen, seminars, bedrijfspresentaties of workshops?
Wij hebben de unieke locatie voor u!!

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel, startpunt voor wandel-,
ets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg” binnen z’n muren een
aangenaam verblijf: in de royale lounge met luisterrijk uitzicht op de beboste omgeving
ontstaan goede gesprekken. Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.

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.

Oud-Rotterdammerarrangement: 3 dagen 2 nachten v.a. 136,00 p.p.h.p.

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

Overtuig uzelf: Tel.0573 251377 of kijk op www.lochemseberg.nl

De Tourmalijn, een unieke evenementenlocatie op het water!

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
TMG

Wilhelm Tellplaats 24-30
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Al bijna 28 jaar uw senioren specialist!!
- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
Ook uitschuifbaar
- Salontafels

- Relax/Opsta Fauteuils
- Dressoirs
- Kleinmeubelen
In blank en donker eiken

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en
vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!

OPENINGSTIJDEN:
Maandag:
Dinsdag t/m vrijdag:
Koopavond:
Zaterdag:

Gesloten
10.00- 17.00 uur
op afspraak
10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar

- Senioren ledikanten
evt. Electrisch verstelbaar
- Matrassen
- Vitrage en Overgordijnen

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien
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Schildersbedrijven
zwieren niet met de kwast,
maar op de Contessa
Even geen inkoop van verf, kwasten of schuurpapier en ook niet druk in de weer zijn met calculaties of aanbestedingen. Voor de directeuren van de schildersbedrijven Nico van der Ham,
Kees Schol en Frans Winters en zestig van hun relaties bleven zulke zaken vrijdagavond 7 september voor even in de kast. Zij maakten hun jaarlijkse vaartocht door de Rotterdamse havens.
Van der Ham onderhoudt tal van
bekende gebouwen en woningen,
waaronder Stadion Feijenoord,
gemeentelijke scholen, panden
van Woningbedrijf Rotterdam en
renoveert nu ook kunstwerk Het
Maasbeeld (de Waslijn) boven de
Nieuwe Maas bij de Nieuwe Willemsbrug.
“Een traditie die we al meer dan
25 jaar in stand houden”, vertelde
de 54-jarige Nico van der Ham op
het motorjacht Contessa van rederij

Erasmus van André Eleveld. “Elk
jaar zien we elkaar één keer buiten
het werk om in een andere sfeer. De
aanleiding is dat we elkaar soms de
helpende hand bieden bij het uitvoeren van een opdracht die intensief of
tijdrovend is. Zo ontstond destijds
een goed contact en sindsdien
houden we jaarlijks onze vaartocht.
Iedereen kijkt er telkens verlangend
naar uit.”
En een feest werd het vanaf het
moment van inschepen voor de deur

bij Kaat Mossel van Joop Zijlaard
op de in het Boerengat aangemeerde
Contessa. De genodigden kregen
een gastvrij onthaal, niet alleen

- Nico van der Ham (midden) geankeerd door zijn collega’s Kees Schol en Frans Winters, die al een kwart
eeuw elkaar helpen en aanvullen als dat nodig blijkt. Het prettige resultaat is een jaarlijks vaarfeest. -

- Het luxueuze charterjacht Contessa vooraf aan de feestvaart aan de steiger in het Boerengat, die wordt
gedeeld met een plezierjacht. -

- Entertainment volop aan boord van de Contessa met in het midden (met pruik) zangeres Angel-lique en
links van haar de echtgenote van directeur Nico van der Ham en zanger Eddy D. Rechts geluidsman en
DJ Willem Dingemans. Foto’s Ellie Schop -

persoonlijk door Van der Ham,
Winters en Schol maar ook nog eens
door het zéér vriendelijke personeel
én de ervaren 63-jarige kapitein
Henk van Werkhoven. “Ik heb tot
mijn VUT gevaren op schepen van
de Havendienst Rotterdam. Ik ben
geen man voor achter de geraniums
en daarom vaar én onderhoud ik
nu de Contessa”, vertelde hij op de
Nieuwe Maas in zijn ook al fraaie

stuurhut.
De Contessa is van origine een
Amerikaans motorjacht, ontworpen
door de gerenommeerde designer
Arthur Defever in opdracht van de
schrijver Carl M. Heinz, die er alle
wereldzeeën mee heeft bevaren. In
1965 liep het van de helling van
jachtwerf Sutton Steel Yards te
Tarpon Sprins in Florida. In oktober
1998 kocht de Krimpense rederij

Erasmus het schip en bouwde het
om tot een uitzonderlijk luxueus
jacht met een ruime, smaakvol
ingerichte salon en een aparte
zithoek met een authentieke open
haard. Het schip is te charteren
voor talloze mogelijkheden.
De verzorging aan boord was van
hoog gehalte en de kwaliteit van
de catering van Miranda en Jos
de Ruiter van Mayower Cateringservice van het Stieltjesplein
zelfs uitmuntend. Voeg daarbij de
veelzijdige muzikale traktaties door
zangeres Angel-lique, Peter Barns,
Eddy D. uit België en hun geluidsman én dj. Willem Dingemans, dan
zal duidelijk zijn dat het feest zich
ontwikkelde tot een heerlijke en alles doen vergetende happening.
Nico van der Ham bij het ontschepen: “Het was weer geweldig. Ik
kijk nu al uit naar volgend jaar.”

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

Zwem- en Polovereniging Ommoord 35 jaar

Zoals de ouden zwommen, spartelden de jongen
In die eerste jaren van Ommoord was er een klein zwembad aan het Barbarakruid. Een groep
enthousiaste zwemmers van het eerste uur uit de Kruiden- en de Grasbuurt heeft in 1972 de
Zwem- en Polovereniging Ommoord opgericht, die dit jaar dus 35 jaar bestaat en daarmee
slechts enkele jaren jonger is dan de wijk.

Corry Coenen uit de Kruidenbuurt
en haar man Jules behoorden tot de
oprichters. Hij heeft nog lesgegeven, zij zat in de “Ontvangstcommissie” van de vereniging.
Corry vertelt. “De leukste tijd was
toen we nog in het Barbarakruid
zwommen. Het was klein: naast het
bad zelf waren er maar twee kleedkamers. Als de kinderen les hadden,
moesten wij buiten staan kijken!”
Net de dierentuin dus…
“De sfeer was erg goed, juist ook bij
dat buiten kijken. Iedereen kende
elkaar en dat gold ook voor het personeel van het zwembad. Er werd
vier keer per week lesgegeven. Op
zaterdag was het ouderzwemmen:
dan konden ouders hun peuters

van 1-2 jaar ‘watervrij’ maken.
Toen er in Zevenkamp een nieuw
zwembad kwam ging ‘ons’ bad
dicht en gingen we zwemmen in de
Zevenkampse Ring. Helaas moesten
we daardoor aardig wat activiteiten
laten vallen, want daar gaf men
geen toestemming meer voor.”
Naast deze lessen werden ook nog
andere zaken georganiseerd, zoals
de nachtmarathons - samen met
andere verenigingen - in het buitenbad van De Blinkert in Capelle
a/d IJssel. Het was voor leden vanaf
16 jaar en hoewel er om beurten
gezwommen werd, bleef iedereen
natuurlijk de hele nacht! Verder waren er geregeld barbecues en: “Bij
het vijfjarig bestaan hielden we een

grote optocht door de wijk, waar op
verschillende plekken allerlei activiteiten waren, zoals sjoelbakken.”
Zwemmen is voor alle leeftijden
Vanaf het begin waren veel mensen
uit Oud Verlaat lid. Huidig lid Jantien van de Wolf-Bos komt daar ook
vandaan: “Het was eigenlijk één
grote familie. Vrijwel de hele buurt
zat erop en zo ben ik er bijgekomen.
De sfeer was jn, vaak gingen hele
vriendenclubs op de vereniging.”
Zo is Joke Klijnjan weer lid geworden via Jantien.
Joke heeft inmiddels een instructeursdiploma: “ Dat was een pittige
opleiding; ik moest bijvoorbeeld
heel veel stages lopen. Nu geef ik

les aan twee kindergroepen (die
al de diploma’s-A en -B hebben):
zwemvaardigheidstrainingen en
voor clubdiploma’s; ook kunnen de
kinderen leren snorkelen en kunstzwemmen. De basislessen mogen
wij niet meer doen.”
Verder is er de leeftijdsgroep
15-30 waaraan o.a. duurtrainingen
op verschillende niveaus worden
gegeven. Daarbij is ook plaats voor
de ‘baantjestrekkers’.
De 30-plussers zwemmen (onder
begeleiding) recreatief, net zo
hard of rustig als men zelf wil;
met tussendoor een kwartiertje
aquajogging. Vaak pittig, maar met
tijd voor een lach tussendoor. Het
beste bewijs voor de goede sfeer
in deze groep: er zwemmen nog
steeds enkele leden van het eerste
uur, waaronder een vrouw van over
de 80!
En wordt het baantjes trekken saai?

Dan kan je de Spaanse slag doen,
of een baantje wrikken of zijzwemmen, nostalgische slagen waarin
vroeger werd lesgegeven, maar die
ook nu nog leuk zijn om te doen.
Zoals bij veel verenigingen is het
totale ledenaantal aan het teruglopen en nu wordt het voortbestaan
van de vereniging bedreigd.
Interesse gekregen? U weet toch
wel dat je bij de meeste verenigingen een keertje gratis mag proefdraaien……. (tel. 010 -4566398 of
06-5261 5039). Tenslotte: zwemmen is leuk voor alle leeftijden, dus
wie weet, denken de kleinkinderen
waar u op past er ook zo over!
Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de vereniging was er
een groot feest; hopelijk kan over
vijf jaar het 40-jarig bestaan gevierd
worden….
Els Beekmans
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The
Mistery’s
Het waren vier knullen die elkaar kenden uit de buurt: de Eendrachtstraat, Mauritsstraat, Schiedamsesingel en omgeving. Omstreeks 1960 begonnen ze met elkaar
muziek te maken. De naam die ze kozen voor de band werd The Mistery’s.
De jongelui die aan de basis van de
groep stonden waren Ger Driel Vis
(slaggitaar), Henk Smol (basgitaar),
Ger van Oorschot (drums) en Peter
Dof (sologitaar). Henk Smol: “We
waren allemaal wel heel jong toen
we begonnen. Ik was een jaar of
zestien. De andere jongens waren
ook van die leeftijd.”
Het lag voor de hand dat ze gingen
repeteren in jongerencentrum De
Jeugdhaven in de Mauritsstraat, waar
ze elkaar regelmatig tegen kwamen.
Smol weet bijna dertig jaar later nog
exact wat het eerste nummer was
dat The Mistery’s zo goed mogelijk
probeerden na te spelen: “Dat was
Wheels”, zegt hij.
Wheels was in die tijd een megahit
van The String a Longs.

Talent
De band stelde een repertoire samen
met uitsluitend instrumentale nummers. “Van The Beatles had toen nog
niemand gehoord. Shadows-muziek
en alles wat daar op leek was toen
heel populair”, aldus Smol.
Het eerste optreden van de groep was
vanzelfsprekend in het jongerencentrum in de Mauritsstraat.
Na korte tijd verdween Peter Dof
uit de band. Zijn opvolger was Egon
Verhoeven, een ventje van elf jaar.
“Ongelooijk hoe goed dat jochie
speelde”, reageert Smol. “We wisten
niet wat we hoorden. Dat was een
talent.”
Met de nieuwe sologitarist in de
gelederen stonden The Mistery’s
regelmatig op de planken. De band
speelde voornamelijk in Jeugdhaven-

vestigingen, zoals die in de Van Vollenhovenstraat, Kortenaerstraat en
in Spangen. Buiten de stadsgrenzen
trad de band nooit op. Henk Smol:
“Nee, we waren wereldberoemd in
Rotterdam.”
Aanvaring
Lang hebben The Mistery’s, die later
ook nog vocaal versterking kregen
van zanger Ton Verheij, niet bestaan.
Smol denkt hooguit twee jaar: “Volgens mij is de band opgeheven nadat
ik er was uitgesodemieterd”, zegt hij.
“Dat gebeurde na een aanvaring met
de manager. Van die vent hebben we
nooit een cent gezien en daar nam ik
geen genoegen mee. Dat werd een
laaiende ruzie en toen lag ik eruit.”
Gitarist Egon Verhoeven boekte
daarna veel succes in andere forma-

HOORPROBLEMEN?
Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s

- The Mistery’s. Van links naar rechts: Egon Verhoeven, Ger van Oorschot ,
Henk Smol en Ger Driel Vis. -

ties. De gitaarvirtuoos belandde in de
Rotterdamse soulformatie The Free,
daarna in de popgroep Amsterdam en
vervolgens in de begeleidingsband
van saxofonist Hans Dulfer. Met
Dulfer toerde Verhoeven de hele
wereld rond.
Henk Smol ging na The Mistery’s
spelen in de Rotterdamse groep
Freddy Scott en The Condors. “Dat
duurde een jaartje, waarna ik een
paar jaar beroepsmuzikant was in
Hank Peterson en The Four Strangers. Met die band heb ik gespeeld
in Frankrijk, Duitsland en Engeland.
Mooie tijd was dat.” Ook uit die
laatste groep vertrok Smol vanwege

een ruzie. “Niet zo vreemd hoor,
want ik was niet zo’n makkelijke
kerel”, verklaart hij zichzelf. Dus
toen ik een keer niet kwam opdagen
bij een optreden, gewoon doordat ik
dat domweg vergeten was, was het
ook met die band afgelopen.”
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.

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

CD/Dvd’s met de goedkoopste prijs
en de beste kwaliteit.

De Hoorstudio’s bieden u een
breed assortiment aan

Online shoppen en bestellen. De artikelen worden
na ontvangst van je betaling binnen 48 uur
bij jou thuis afgeleverd!

moderne hoortoestellen en
andere geavanceerde
hulpmiddelen waarmee uw

www.muziekketen.nl

gehoor spectaculair kan
worden verbeterd.

Voor meer informatie bent u

KIJK OOK OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

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

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

En als uw persoonlijke omstandigheden dat vereisen,
bezoeken wij u thuis.
Leverancier van alle merken,
leverancier voor alle
zorgverzekeraars.

…verbetert de kwaliteit van leven

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG
föhnen,wassen

& watergolven

STUDENTENDAG
Maak vrijblijvend
een afspraak voor
een gratis hoortest.

Hoorstudio IJsselmonde
Rotterdam, 010 - 292 02 02

PERMANENTDAG

Hoorstudio Beethoven
Rotterdam, 010 - 418 00 91

10%
KORTING

troy! 3.8498

Hoorstudio Briedé
Hellevoetsluis, 0181 - 310 268

www.dehoorstudios.nl

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

DONDERDAG
KLEURINGSDAG

10%
KORTING
op deze dagen

Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES Rotterdam, tel. 010-4180414
Binnenhof 19 te Ommoord, tel. 010-4187246
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- De Persoonshaven met links
fusiemelkfabriek
Melk-Unie Rotterdam
en op de achtergrond
de houders van
Gasfabriek Feijenoord.
De hobbelige en gladde
basaltstraatkeien waren
berucht. Foto’s collectie
Rein Wolters -

The Ballroom Stars
Toen ik het stukje zat te lezen over gebouw Zuid,
gingen mijn gedachten terug naar maart 1956. Het
was namelijk voor ons het eerste optreden met ons
dansorkest The Ballroom Stars. Wij speelden daar
in een programma van de watervrienden en een
soort cabaretgezelschap, maar ook een zwemvereniging .Via een advertentie kwam ik in contact
met de heer Boers, de voorzitter. Wij moesten die
avond voor niets spelen (geen geld). Het was een
proefavond. Als we goed waren, kwamen er meer
avonden en die kwamen er. Op die avond speelden ook de Corina Hawaiians en Henny Boers, de
dochter van voorzitter, zong ook enkele liedjes.
Wij moesten voor de pauze zes nummers spelen
en na de pauze een Zuid Amerikaanse show en
daarna het bal tot drie uur. Tijdens het bal zag ik
een mooi meisje; daar ben ik inmiddels 48 jaar
mee getrouwd. Alle namen van de orkestleden
weet ik helaas niet meer, maar Wim Coenraad was
de accordeonist, de clarinet en saxofonist Bart
Elshout, de pianist heette van zijn voornaam Loe,
de zangeres was Truus Coenen, drummer onbekend en de bassist en zanger was ik zelf. Ik hoop
dat er nog mensen zijn die er iets van herkennen.
Leo Van Bever
l.bever6@chello.n l, tel 010 4808841

The Ballroom Aces
The Ballroom Aces was van 1955 tot 1972 een
dansorkest dat in Rotterdam een grote bekendheid
had. Bij diverse dansscholen waren zij geliefd
vanwege hun strikte danstempo, zoals Marcel
Mulders, Palace, de Klerk bij het Hofplein, in
Alhena bij het Marconiplein, de dansschool in
Spes en Spes Bona en bij zeer vele feesten met
na aoop bal. The Ballroom Aces hadden als één
van de eerste in Rotterdam een Zuid-Amerikaanse
Show en een Floorshow. De orkestleden met
instrumenten op de dansvloer, waar ze hoeden
uitdeelden voor de danslustige dansers. Het
orkest van toen bestond uit Herman v/d Woldt op
accordeon/orkestleider, Klaas Terluin bas, Nico
Ouwersloot piano, Nelis van Veelen drums, Piet
Veen trompet, Aad v/d Sijde sax +klarinet. In deze
samenstelling is het orkest tot 1972 doorgegaan en
daarna met diverse andere musici tot 1975. Zeer
vele oud-Rotterdammers zullen zich dit orkest nog
wel herinneren. Het verenigingsleven was toen
nog in volle bloei. Komt dat ooit terug?
Nelis van Veelen, cornel@veteranen.nl

Geluid en stank hoorden bij het
dagelijks leven op Feijenoord
Naast het gillen van de verschillende fabrieksuiten voor schaft en werkaanvangs- of beëindigingstijd, had Feijenoord ook eigen geuren. Een procesfout bij
het branden of onjuist verwerken van kofe- of cacaobonen in de Galakfabriek
aan de Piekstraat, gaf tot ver in de omgeving een penetrante of weeïg makende geur. Dat was ook het geval als aan de Persoonshaven bij het veem- en
silobedrijf Viveso een nat geworden lading werd gelost. Die geuren herinner ik
me goed, niet alleen van de tijd dat ik als kind door de buurt zwalkte, maar ook
van de acht jaar die ik woonde aan de Rosestraat 258 en daarna 306.
Het was P.M. Vismans die in 1925 Viveso
begon in twee loodsen. Ruim 45 jaar later
moest zijn fors gegroeide onderneming er
weg voor woningbouw. Ongeveer tegelijkertijd werden de machines en installaties
van de Melk-Unie (voorheen de Vereenigde
Zuivelbereiders en Rotterdamsche Melkinrichting) op de hoek van Persoonsdam
en de Persoonshaven op non-actief gezet.
De machinefabriek van J. van Bodegraven,
pompverhuurbedrijf M.H. Opdenbrouw en
zeepfabriek ‘t Bleekertje/Wiglever (van de
soda, driehoekzeep en Bartex-scheercrème)
moesten ook verhuizen.
Het verdwijnen van de oeverbedrijven
maakte dat het water van de Persoonshaven
schoner werd. Niet alleen de melkfabrieken
loosden er ongecontroleerd in. Ook het
schrootbedrijf Vles en de Galak lieten vanaf
de bedrijvenpier smerige troep in de haven
stromen.
Na de sloop van de bedrijfspanden en het
saneren van de grond ging op 12 oktober
1979 aan de Persoonshaven de eerste paal de
grond in voor de bouw van 298 woningen. In
rap tempo werd het westelijk waterfront van
de Persoonshaven volgebouwd. Als laatste

- De gashouders waren een baken voor iedereen, evenals het
silogebouw van de veemrma Viveso. De insteekhaven werd
ook gebruikt voor het opleggen van binnenvaartschepen. -

kwam seniorencentrum De Steenplaat gereed
op de plek waar Gasfabriek Feijenoord was.
De ofciële opening was op vrijdag 2 oktober 1981. Het centrum is vernoemd naar de
gelijknamige ankerplaats voor binnenvaart-

het water hun brood verdienden.
Spelevaren was bij kinderen een geliefde
bezigheid. Niet voor mij. Ik keek wel toe
vanaf de kant. De schrik van het bijna-verdrinken in de Maashaven bij het opvissen
van bananen, zat goed in mijn lijf. Een
positieve bijkomstigheid was dat ik niet de
klappen opliep, die de ‘joyvaarders’ moesten incasseren als ze betrapt werden.
Als een schipper een matroos nodig had,
liet hij een boodschap achter op het prikbord van het Rijnvaarthuis. Andersom ook,
want wie een schip zocht, kwam naar het
Rijnvaarthuis. Voor veel schippers was het

- De Persoonshaven met links schroothandel Vles en de productiefabriek van Galak, waar onder meer kofe werd gebrand
en cacao verwerkt. Het water was altijd smerig door lozingen. -

schepen in de Nieuwe Maas. Op het gedeelte
tussen de Nieuwe Maas en de Stadionweg
tussen het water van het Mallegat en de Persoonshaven kwam een wijkpark. Twee aan
sloop ontkomen gasaanmaakkoepels werden,
op aandrang van het wijkorgaan Feijenoord/
Noordereiland, omgebouwd tot wijkcentrum.
Wethouder Wim van der Have verzorgde op
18 januari 1975 onder grote belangstelling
de ofciële opening.
De Steenplaat was ankerplaats voor zwaar
beladen rijnaken. Die bleven er tot het sein
voor verschepen naar de Waalhaven voor
lossen en laden. Inham Mallegat was zéér
aantrekkelijk voor kinderen. Tot aan 1962
heus niet alleen vanwege het drijvend zwembad. Aan een naastliggend ponton dobberden
tientallen roeiboten. Ze hoorden bij de binnenschepen op de ankerplaats. Schippers en
matrozen gebruikten ze om aan wal te gaan
voor boodschappen in de Oranjeboomstraat
of op Boulevard-Zuid. Maar voor een brok
vertier kwamen ze ook naar café Rijnvaarthuis aan de Stadionweg 115. Het schipperscafé was contactadres voor mensen die op

café waladres voor de post. Aan het begin
van de jaren zestig raakte het Rijnvaarthuis
uit de gratie. Aan de Rijn- en Maashaven
waren steigers gekomen met toegang tot de
vaste wal.
Omstreeks 1969 nam Ton Blaauw - bijna
iedereen kende hem als Ton de Snor - het
Rijnvaarthuis over en begon er discotheek
Hollywood. Voordien bestierde hij het
beruchte beatcafé In de Rode Lantaarn in de
Roentgenstraat. Die zaak deed hij over aan
een van zijn kelners, die het etablissement
herdoopte in Cirrus.
De bakkerij van Arie van der Jagt in die
straat was toen al opgeslokt door Van der
Meer & Schoep en het pand was betrokken
door tassenfabriek Virtus. Een paar keer
trok ik daar de deur achter me dicht met drie
fraaie damestassen onder mijn arm. Deze
had ik gebietst voor de tombola voor het
jaarfeest van buurtvereniging Bevrijding in
de Polderbuurt, voor welke club ik in 1964
actief werd als bestuurslid.
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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

GROTE COLLECTIE FIETSEN
MET ELECTRISCHE
TRAPONDERSTEUNING
BIJV. SPARTA
EN BATAVUS

NU MET

15%
KORTING

RIJWIELHANDEL FRENSCH
Walenburgerweg 36, 3033 AC Rotterdam, tel. 010-4653223
Stad en Landschap 35, 2923 BK Krimpen a.d. IJssel, 0180-551380
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Redactielokalen
Afgelopen week werd op mijn huisbel gedrukt. Voor de deur stond een echtpaar, dat bij
verschijning van mijn persoon wat verbouwereerd vroeg “Eh.....is hier de redactie van De
Oud Rotterdammer”. Ik beaamde, dat ik één van de mensen ben, die elke twee weken ervoor zorgt, dat er een redactioneel gevulde krant verschijnt. Maar om mij nu dé redactie te
noemen, gaat mij (en mijn collega’s!) echt te ver.

door Aad van der Struijs
Ik nodigde het echtpaar (duidelijk
de 70 gepasseerd) uit in m’n stulpje
te komen en te vertellen waarom
ze richting Lloydkwartier waren
gegaan. Zittend op de driezitsbank
vertelde het echtpaar dat ze uit
Schiebroek kwamen en begrepen
hadden, dat de De Oud Rotterdammer-redactie gevestigd was op de
Sint Jobsweg. Ik verklaarde dat
iedere individuele redacteur vanuit
zijn eigen woning kopij vergaart,
selecteert, (her)schrijft en opstuurt naar de hoofdredacteur. En
die hoofdredacteur woont in een
gewoon huis in Nieuwerkerk aan
den IJssel! Er zijn geen redactiebedienden, telefonistes, secretaresses, kofezetmachines, rinkelende
telefoons of al die andere zaken,
die volgens de verhalen bij een
redactie horen.
Nee hoor! ’t Zijn gewoon hardwerkende mensen in de agglomeratie
Rotterdam, die in hun vrije tijd
vanuit hun eigen woning zich druk
maken over het doen verschijnen
van De Oud Rotterdammer. Deze
krant heeft nu een oplage van
90.000 exemplaren en voorziet
duidelijk in een behoefte. De initiatiefnemer, coördinator, manusje
van alles, hoofdredacteur, uitgever
én bezorger Fred Wallast is het
daarom waard om ééns Rotterdammer van het Jaar te zijn. Wie gaat
hem dàn kandidaat maken? Dit
jaar kan het niet meer, want de inschrijving is al gesloten. Tijdens de
Rotterdamdag op 11 november in
de Laurenskerk, kunt u meemaken
wie in 2007 tot Rotterdammer van
het Jaar wordt gekozen.
Internet
Het mag als bekend worden beschouwd, dat ik een echte internetfan ben. Buiten de Rotterdamse site
die ik verzorg (http://dit.is/rotjeknor), gebruik ik internet ook om
naar radiozenders van ‘all over
the world’ te luisteren. Ook kijk ik
naar ‘vreemde’ TV-stations; een
nieuwsuitzending via zo’n zender
laat vaak een andere indruk achter
dan het vertrouwde NOS-journaal.
Daarnaast is internet zo’n gemakkelijk medium om contact met wie
dan ook te maken, ik begrijp soms
niet waarom sommigen huiverig
tegenover dit computergebruik
blijven staan. Die ‘huiverachtigen’
zouden moeten weten, dat met een
klik op een toets gesproken kan
worden met de (klein)kinderen,
waar deze zich ook op deze wereld
bevinden. Als je dan ook nog een
webcam hebt, kun je elkaar zien.

Het kleinkind in ‘Verweggistan’
kan laten zien, wat voor kunstwerk
hij voor school heeft gemaakt.
Daarnaast kan men op internet echt
alle informatie vinden, die vroeger
in 25 dikke delen van een encyclopedie verborgen zat.
Een internetbezitter zou nu kunnen
zien, wat ik vanuit m’n ramen zie:
http://loydkwartier.ww.com en
http://rtcamera.ww.com ‘kijken’
vanuit m’n huis richting oost en
west. Ook kan men mij in m’n
‘werkkamer’ bekijken: http://parksluizen.ww.com. Sommige titels
van de URL’s geven niet weer wat
er te zien is, maar even zo’n site
bezoeken geeft wel aan wat er óók
mogelijk is op internet.
Mijn site Rotterdam in Beeld is niet
de enige nostalgische Rotterdamse
site. Graag vermeld ik ook
http://www.rotterdam010.nl en
http://www.engelfriet.net. Eén
verzoek: lees eerst deze krant uit,
want als u aan de Rotterdamse site
begint, bent u wel een tijdje zoet.

z’n maag
Want nu zaten die volgens hem veel
te laag.
Toen ze waren opgehesen, leken ze
een beetje klein,
Maar met siliconenvulling mochten
ze er best weer zijn.
Nou ik zag mijn man ontvlammen,
Want ik had dus zùlke prammen.
Toen op een avond na het vrijen,
Keek hij peinzend naar mijn dijen.
En al had ie geen duidelijke kritiek
Ik ging toch weer terug naar de
kliniek.
Ik had trouwens ook een buikje,
dus na enig overleg
Liet ik dat meteen ontvetten,
ze zuigen dat in no-time weg.
Om tegelijkertijd mijn billen
Minstens zóóó’n stuk op te tillen.
Ik was op ieder feestje weer in tel
Maar zat wel héél strak in mijn vel.
Mijn man was niet meer zo op zijn
gemak,

- M.S. Willem Ruys in Indonesische wateren -

Als ik dan zo’n stukje tekst lees,
denk ik “Waren m’n moeder en
grootmoeders niet mooi genoeg?”
Foto’s
Niet dagelijks, maar wel regelmatig
sturen DOR-lezers foto’s aan me
toe. Vooral foto’s en ansichtkaarten
uit de periode 1940-1980 hebben
mijn warme belangstelling. Dat
soort foto’s kunnen dan ondermeer
gebruikt worden als illustratiemateriaal in deze krant.
Schenkingen zijn van harte welkom
op de Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ
Rotterdam. Als u niet aan het andere eind van de wereld woont, wil
ik ook de foto’s bij u ophalen.
Mevrouw C.H.W. Huygens-Krijntjes uit H.I. Ambacht stuurde mij
een stapeltje ansichtkaarten, waarvan ik er drie plaats op deze pagina.
Voor al dit soort foto’s staat mijn
brievenbus wagenwijd open.

- Opening Internationaal Centrum voor Zeevarenden De Beer op Europoort -

Dat Internet soms waarheden als
een koe naar voren brengt, bewijst
dit gedicht van ene Aad Vermeulen:
Toen de eerste rimpels kwamen was
ik in paniek,
Ik liet mijn face toen liften in een
prijzige kliniek.
Nou, mijn man vond het fantastisch,
Mijn gezicht was weer elastisch.
Niks geen rimpels, niks geen
vouwen,
Net zo glad als bij ons trouwen.
Tot mijn man zei
‘het is misschien gek...
Maar jouw kop past niet meer bij
je nek’.
Ach, een kleine ingreep,
ze trekken dit dus strak
En geven hier een sneetje,
anders krijg je dáár een zak.
Nou mijn man was heel tevreden
Over wat ze met me deden,
De chirurg zat met mijn borsten in

Want op straat riepen jongens
‘ga je lekker ouwe zak’.
Nou toen kocht ie een toupetje
En een veel te strak korsetje.
Hij ging wandelen en trimmen
En in het tnesscentrum gymmen.
En maandenlang volgde hij een
rigoureus dieet,
Tot hij zonder reden in de sauna
overleed!
Daar stond ik op het kerkhof mooi
te wezen aan het graf,
Maar nu hij erin lag was de aardigheid eraf.
Nu laat ik de kwabben zwellen
En ik zal u wat vertellen...
Dames laat je niet verlakken,
Laat de boel toch rustig zakken.
Met gladgestreken nekken
Valt het leven niet te rekken!
Koester buik en onderkinnen,
Echte schoonheid zit van binnen!

Let er wel iemand op?
Regelmatige lezers van het Spionnetje, weten dat mijn verkeersescapades zich vooral afspelen in
Rotterdam-west. Met name de deelgemeente Delfshaven ziet mij en
m’n stukje blik vaak langs rijden.
Maar dat rijden in een vertrouwde
omgeving levert ook de nodige
vragen bij me op. Wanneer ik als
automobilist bijvoorbeeld vanaf
de 2e Schansstraat de Albrecht
Engelmanstraat in rijd, zie ik dat
ik een ’30 km zone’ inga. Daar is
niets fout mee, maar wanneer u
op de Pleinweg of Schiekade een
30km/uur rijdende Suzuki Wagon
voor u ziet, moet u niet mopperen
op de chauffeur van die auto. Ik
ben namelijk die chauffeur! Vanaf
de Albrecht Engelmanstraatbuurt
heb ik nergens meer een bord
gezien, dat ik de ‘30km zone’ weer
ging verlaten. ’t Zal wel een foutje
van Gemeentewerken(?) zijn, maar
deugen doet het niet!
Als ik op de Pieter de Hoochweg

rijd en ik nader de kruising met de
Westzeedijk, dwingen pijlen op
het wegdek mij rechtuit te rijden.
Zeer regelmatig zie ik politie op de
Westzeedijk staan om overtreders
van dit gebod te verbaliseren. Op
diezelfde Westzeedijk, vlak voor
de Parkhavenbrug, staan diezelfde
pijlen op het wegdek, die mij
verplichten om rechtuit te rijden.
Maar als de Parkhavenbrug open
staat, moet u eens komen luisteren
naar wat de eerder verbaliserende
agenten u te vertellen hebben: “U
snapt toch wel, dat u nu linksaf de
Puntegaalstraat in moet”? “En die
pijlen dan? Er staat nergens een
onthefng.” “Niet ouwehoeren,
rijden”!
Ergens op een gemeentelijk bureau
zitten personen, die uitmaken waar
in Rotterdam verkeersborden en
–wegdekaanwijzingen worden
geplaatst. Komen deze personen
weleens vanachter hun bureau
vandaan om te kijken hoe de werkelijke situatie ter plekke is? Voor
mij is duidelijk, dat er eigenlijk
niemand is die op die toko let.
‘k Hoor graag van u of de gekke,
door mij genoemde situaties, ook
bij u in de buurt voor komen.
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl

- Rinus Bennaars – Feyenoord -
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(advertorial)

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

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

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

(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

21,50
14,95

❏

Obers per uur
Rotterdam met een knipoog

❏

Deel 1

❏

Deel 2

❏

Deel 3

14,95
14,95
14,95

CD’s
❏

❏

CD
CD
CD
CD

❏

+ Verzendkosten

❏
❏

Café Rotterdam
Terug naar Rotterdam
Waltzing the waves
Pharos - Only love

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

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Email

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

Toen Rotterdam
nog krullen had
Voor veel lezers van De Oud-Rotterdammer vormt een
dunner wordende haardos geen enkel probleem. Het hoort
gewoon bij het vorderen der jaren en slechts een enkeling
neemt een haarstukje om de gladde schedel te bedekken.
Anders ligt het voor vrouwen. Dun haar of zelfs een lichte
vorm van kaalheid is ongebruikelijk en zeker onplezierig.
Gelukkig bestaan er tegenwoordig voldoende effectieve
behandelmethoden. Wie daar belangstelling voor heeft kan
er op zaterdag 22 september kennis mee maken tijdens de
Open Dag van instituut Hairplus in Barendrecht.
Bij vrouwen treedt soms extra
haarverlies op na een bevalling of
na de overgang. Bij onze generatie
neemt het aantal vrouwen met
overtollig haaruitval echter opvallend toe. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit onder meer het gevolg
is van het gebruik van de pil
(hormonen) dat in de jaren zestig
in zwang kwam, alsmede door een
gewijzigd voedselpatroon. Tevens
lijkt een toenemende stress, als
gevolg van de emancipatie, een rol
te spelen.
De behandelmethoden voor vrouwen zijn weliswaar niet anders dan
voor mannen, maar vrouwen verwachten dikwijls wel een dikker,
voller resultaat. Instituut Hairplus
heeft al 27 jaar ervaring met de
behandeling van vrouwen en kan

daardoor duidelijk uitleggen wat
wel en niet mogelijk is.
De meest voorkomende behandelmethoden tegen haaruitval zijn
haartransplantatie (uw eigen haar,
gezond groeiend voor de rest van
uw leven), haarwerken (onzichtbaar en zoveel als je wilt) en
cosmetische haarverdikking.
Ter voorkoming van haaruitval
beschikt Hairplus sinds begin dit
jaar over de zogeheten Low Level
Laser. Hiermee kan, in combinatie
met minoxidil of nasteride, effectief dikker haar worden verkregen
en uitval worden voorkomen.
Als u meer wilt weten, kunt u de
Open Dag van Hairplus bezoeken op 22 september, die wordt
gehouden in de Pesetastraat 76 in
Barendrecht.

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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Oude Dorpskerk het oudste pand van Hoogvliet
Karakteristiek voor het oude Hoogvliet is nog altijd de Nederlands Hervormde Kerk met haar leien torenspits aan de
Achterweg, in de volksmond de Dorpskerk. Fop Centen en
Cornelis Willemszoon Voogd staan te boek als de grondleggers van het godshuis, waarvoor in 1658 de eerstesteenlegging geschiedde. De inwijding van de 250 zitplaatsen tellende
Dorpskerk vond plaats op 16 mei 1660 door dominee Johannes
Smits. Hij was de eerste in een lange rij van predikanten die
de Hoogvlietse gemeenschap hebben gediend.
Ook de Dorpsstraat tussen de Groene
Kruisweg en de Hoogvlietsedijk en
in mindere mate de bebouwing van
de Boomgaardhoekseweg en enkele
straten in de wijk Nieuw Engeland
(Beemd, Nieuw Engeland, Texasweg,
Arubaplein en Gaarde) brengen een
brokje verleden van voor de Tweede
Wereldoorlog in herinnering. Daar
is het wel mee beschreven over de
eeuwen waarin Hoogvliet sluimerde
tussen door dijken omgeven rietkragen, bomen, koeien en boerderijen. Na
de annexatie in 1934 door Rotterdam
kwam er verandering in. Shell had
haar rafnaderijen en tankopslag
verplaatst op een enorm complex ingeklemd door de dijkdorpen Pernis en
Hoogvliet en Oude en Nieuwe Maas.

In Hoogvliet werd in de jaren dertig
van de vorige eeuw begonnen met woningbouw voor Shell-werknemers. Zo
ontstonden de Gaarde en het Aruba- en
Curaçaoplein. Een taai gevecht tegen
het grijs van cement, stenen industrie
en schoorsteenpijpen werd verloren
door de natuur.
Satellietwijk
Van een agrarisch dijk- en vissersdorp
groeide Hoogvliet vanaf 1951 binnen luttele jaren uit tot een moderne
satellietwijk van Rotterdam. Nieuw
Engeland werd als eerste gebouwd.
De eerste paal voor 928 woningen in
complex 012, de zogeheten Oliebuurt,
ging op 30 augustus 1951 de grond in.
Die handeling werd verricht door dr. ir.

- De Groene Kruisweg in de beginjaren zestig met links het RTM-stationsgebouw en rechts de
ere klokkentoren van de Oude Kerk aan de Achterweg. -

- De Oude Kerk in volle glorie in 1974 met de oude bebouwing van de Jan de Raadtkade. Op de achtergrond de Boomgaardshoekseweg en daarachter de wijk Zalmplaat met woongebouw Westerstein. -

Metro
Op de dag dat in Rotterdam de metro
ging rijden op het 6,4 kilometer lange
traject tussen het Centraal Station en

Z.IJ. van der Meer, directeur-generaal
van het ministerie van Volkshuisvesting. Een jaar later namen de eerste
bewoners hun intrek. Kort daarna
openden aan de noordkant van de
Oude Wal tien middenstanders hun
winkeldeuren. Daar kwamen er later
nog eens veertien bij aan de zuidkant.
Het was PvdA-wethouder Jan Meertens die deze uitbreiding opende op 6
november 1953.
Voor de bewoners van Nieuw Engeland en de in aanbouw zijnde wijk
Digna Johannapolder was de uitbreiding van de winkels een verademing.
Het was afgelopen met sjouwen van
boodschappen uit Rotterdam met
buslijn 36. Deze ging op 29 november
1953 rijden op de route Heemraadsplein, Charlois, Pernis, Hoogvliet en
Vondelingenplaat.
Op 1 april 1964 kwamen daar de lijnen
62 en 63 bij. Lijn 62 reed tussen de
Rochussenstraat via de Groene Kruisweg naar de wijk Oudeland en lijn 63
reed vanaf die datum vanaf de Rochussenstraat via de Vondelingenweg naar
Meeuwenplaat.

Puzzel mee en win !!!
De Oud-Rotterdammer is bedoeld voor al die mensen die in de afgelopen decennia zijn verhuisd naar de
randgemeenten (natuurlijk ook voor al die trouwe Rotterdammers die er zijn blijven wonen), maar zijn
opgegroeid in de stad. Daarop sloeg ditmaal ook de spreuk die de uitkomst vormde van de puzzel; ‘In
Rotterdam stond mijn bedje gespreid’. Voor de meeste puzzelaars leverde dit weinig problemen op en dus
kwamen de oplossingen weer massaal binnen stromen. Uit zowel de emailinzendingen als de oplossingen
die per briefkaart binnen kwamen, trok de redactie weer vijf winnaars die de prachtige Cd van Pharos
thuisgestuurd krijgen.
De winnaars zijn: C.van Brug, Rotterdam
F. v.d. Slot, Spijkenisse
J.C. Kuijpers, Maassluis
P. Moerman, Moerkapelle
Helen van Veen, Krimpen aan den IJssel
Horizontaal
1. schaduwbeeld; 7. katachtig roofdier; 13. eikenschors;. 14. rivierkant; 16. god van de zee; 17. van strikt persoonlijke aard; 20. kloosterzuster; 21. handschoenen zonder vingers; 23. Europeaan; 24. schoorsteenzwart; 26.
recht en doorgaans rond stuk hout; 28. Ierse verzetsorganisatie (afk.); 29. grondsoort; 31. selenium (scheik.
afk.); 33. oosterlengte (afk.); 34. sportploeg; 35. mannelijk dier; 37. dunlijvig; 40. kostuum; 41. niet parkeren
(afk.); 43. koeienmaag; 45. vlaktemaat; 46. jongensnaam; 47. lidwoord; 48. klipgeit; 50. godsdienst (afk.); 52.
muzieknoot; 53. beknopt; 55. onmeetbaar getal; 56. luchtpomp voor fietsbanden; 57. internationaal vliegtuigkenteken België; 58. Europeaan; 60. kippenproduct; 61. muzieknoot; 62. spelonk; 64. regeringsreglement (afk.); 65.
meisjesnaam; 67. ijzeren mondstuk voor een paard; 69. troefkaart; 71. mijne heren (afk.); 72. bruin/grijs vogeltje;
73. teken van de dierenriem; 75. grap (mop); 77. zuivelproduct; 79. voorwaardelijke invrijheidstelling (afk.); 80.
rondhout; 82. Spaanse schilder; 84. kruik (pul); 85. brandend deeltje dat ergens afvliegt; 86. snaarinstrument; 89.
mollengang; 90. onderscheiden lid van een vereniging; 92. plaats in Gelderland; 94. oppervlakte (uitgestrektheid);
96. de schepper; 97. deel van bestek; 99. een en ander (afk.); 100. delfstof; 101. afgesprongen of afgeslagen
deeltje hout.

- Lijnbus F van de RET bij de Bakoestraat in Hoogvliet voor de rit naar het Heemraadsplein. Op 1
november 1953 werd de letteraanduiding veranderd in buslijn 36. Foto’s collectie Rein Wolters -

het Zuidplein (10 februari 1968) werd
het nieuwe begin/eindpunt van de lijn
62 en 63 het metrostation Zuidplein.
Op 1 april 1964 waren ook de lijnen
64 en 65 ingevoerd. Lijn 64 vervoerde passagiers op het traject tussen
de Oude Wal en het tankhoofd op
Vondelingenplaat. Lijn 65 reed van de
Rochussenstraat (en na het gaan rijden
van de metro vanaf het Zuidplein) via
de Dorpsweg en Groene Kruisweg
naar het Psychiatrisch Ziekenhuis

was burgemeester W. Thomassen van
Rotterdam die op 25 oktober 1974 de
nieuwe lijn, met ook haltes in Rhoon
en Poortugaal, ofcieel openstelde. Hij
deed dit in het gezelschap van onder
anderen zijn collega’s Nico Hesseler
van Poortugaal, Jan Bos van Rhoon en
minister Tjerk Westerterp van Verkeer
en Waterstaat. Tegelijk met het gaan
rijden van de metro, kreeg Hoogvliet
een busringlijn met de cijfers 78/79 en
die is nog steeds in bedrijf.

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de letters uit de genummerde vakjes
een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste
oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan
VOOR WOENSDAG 26 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!!
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Verticaal
1. voormalige Engelse munt; 2. deel van woord; 3. toestel om te heien; 4. berggeel; 5. en omstreken (afk.); 6.
kampeerverblijf; 7. deel van camera; 8. universiteitsraad (afk.); 9. hoeveelheid fijngemaakt gemengd eten; 10.
voorzetsel; 11. oude kunstvoorwerpen; 12. ontplofbare stof; 15. voortgezet onderwijs (afk.); 18. ontkenning; 19.
sporenplant; 21 schapenproduct; 22. tijdperk; 25. rivier in Utrecht; 27. kever; 30. sappig; 32. geneigd om aan
te vallen (opstandig); 34. militair voertuig; 36. mobiele eenheid (afk.); 38. rivier in Noord-Brabant; 39. rivier in
Friesland; 40. rivier in Italië; 42. specerij; 44. zachte koele wind; 46. een in proza geschreven verhaal; 47. waanvoorstelling in de slaap; 49. Chinese vermicelli; 51. steen; 52. roeipen; 54. gehoororgaan; 58. bedrijf waar drukwerk gemaakt wordt; 59. deel van gelaat; 62. glibberig; 63. spannende misdaadfilm; 66. den lezer heil (Lat. afk.);
67. bromium (scheik. afk.); 68. voorzetsel; 70. getijde; 72. besloten plaats tot beoefening van het paardrijden;
73. deel van gelaat; 74. open plek in het bos; 76. eenheid van diamant-gewicht; 78. bloeiwijze; 79. lor; 81. grote
bontgekleurde papegaai; 83. meisjesnaam; 85. lege open ruimte; 86. jongensnaam; 87. schor; 88. soort groente;
91. vod; 93. per persoon (afk.); 95. lidwoord; 97. militaire rang (afk.); 98. langspeelplaat (afk.).

Delta aan de Albrandswaardsedijk
in Poortugaal. Al deze lijnen werden
opgeheven nadat het metrotracé naar
Hoogvliet was doorgetrokken. Het
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Oproepjes
Puntstraat/Ulvenhout
De animo is bijzonder
groot voor de reünie eind
september van dit jaar.
Oud bewoners van de
Puntstraat en aangrenzende
straten in de wijk Bospolder
komen bijeen, samen
met de kinderen die aan
de kinderkampen van de
Buurtvereniging Puntstraat
(later BoTu) hebben deelgenomen. In beide gevallen
gaat het om de periode
van 1940 tot ongeveer
1960. Op de bijgevoegde
straatfoto uit 1950 staan
nog kinderen die worden gezocht. O.a. van de families de Bruin, Christiaanse, Geerlof, Kieboom,
Koot, Mahu, Mooij, de Nooijer, Ranke, Splunter, Swaak, van Timmeren, Verhage, Zandboer. Ook
niet genoemde mensen zijn uiteraard welkom. Voor deelname aan de reünie dient men zich vooraf
aan te melden. Een voorlopige lijst van deelnemers is beschikbaar. Informatie is te verkrijgen bij
de werkgroep reünie. Deze wordt gevormd door Riet Oosterling- van Est (0181 – 640285); Jane
Muntz (010 – 4215219) en Jaap Piena (0181 – 399022). E-mail: puntstraat@planet.nl

Hello
I have found an article in De Oud Rotterdammer from dinsdag 25 juli 2006 titled Poëziealbum where the name of Tini van Keeken is
mentioned by the
author. My grandfather was the Polish
paratrooper in 1st Independent Parachute
Brigade which fought in Market Garden and
stayed in Holland for two years after the War.
In his photos I have found a photo of Mrs Tini
dedicated for him. I want to ask you if you
have any contact with Mrs Tini, because I
want to complete my grandparent war story.
I enclose
the picture.
(00 48) 512 249 449
artur@nsm.com.pl
----------------------------------------------------Koopvaardij
Voor een vervolg op het boek “Varen was
mooi, varen was prachtig” ben ik op zoek
naar mensen die nauw verbonden zijn met de

Nederlandse koopvaardij en mij hun verhalen
willen laten weten. Ik ben geïnteresseerd in
de verhalen van zowel varend als niet varend
personeel. Maar een bijzondere belangstelling
heb ik voor hen die niet direct tot het varend
personeel behoren, maar door hun werk wel
direct of indirect met onze koopvaardij te
maken hebben gehad. Ook op scheepvaartkantoren, bij havendiensten, bevoorradingsbedrijven en op het thuisfront zullen er mensen
zijn die mij kunnen vertellen over hun werk
en de gewone of bijzondere voorvallen die
zij hebben meegemaakt. Met hen allen zou ik
graag in contact komen.
Edward P. de Groot
Email: e.p.degroot@hetnet.nl
--------------------------------------------------Rotterdamsche Cano Club
In 2007 bestaat de Rotterdamsche Cano Club
75 jaar. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Op zaterdag 6 oktober 2007 bent u
van harte welkom in het clubgebouw van RCC
voor een jubileumreceptie met aansluitend
feest: livemuziek, doorlopende fotovoorstelling
en naar wens een rondvaart op de Plas. Vanaf
19.00 uur bent u welkom.
Aanmelding mogelijk via:
Kralingse Plaslaan 133
3062 CD Rotterdam
www.kanorotterdam.nl/rcc
ter attentie van de jubileumcommissie
--------------------------------------------------Hoeksestraat
In de eerste helft van de 50-er jaren had ik
enige tijd verkering met Diny de Wilde uit de
Hoeksestraat. Haar vader was hardhorend
geworden door zijn werk als klinknagelaar bij
Wilton en haar Oom Piet had een bandenhandel in de Tollensstraat. Ooit ben ik haar op de
Coolsingel tegengekomen met een dochtertje
van 8 à 10 jaar aan de hand, dat duidelijk liet
merken het maar niets te vinden, dat haar
moeder een vreemde man aansprak.
Ik zou graag willen weten hoe het haar de
voorbije 50 jaar vergaan is. Haar man werkt(e)
bij de politie in Rotterdam.
Kent iemand haar of herkent zij zichzelf? Als
dat zo is graag een telefoontje naar:
078-6812527
of e-mail naar janstoep@wanadoo.nl
--------------------------------------------------Reünie
Voor een reünie van klas 4 van meester Ponstein, van de Juliana van Stolbergschool op het
Nachtegaalplein in Charlois, zoek ik nog:
Martin Dollee, Berto Olden, Rob Verhage,
Tonny Lammers, Janny Olthof, Dick Visser,
Freddy Jansen, Nellie Waardenburg, Anja de
Vries, Margreet Hoogstadt, Yvonne Groenewegen, Tineke, Peter Wemelsfelder en Astrid
Verbeek.
Je kunt mij altijd bellen, ’s avonds na half
negen en overdag tot vier uur.
Diana Kuipers
Dorpsweg 177b, 3082 LL Rotterdam
010-4294343
--------------------------------------------------

Colofon

Gezocht
Wie kan mij inlichtingen of foto’s verschaffen
van mijn overgrootmoeder Willemina Op de
Kelder-Vijg geb. 24 juli 1841 en gehuwd met
Johannes op de Kelder geb. 18 november
1849. Uit dat huwelijk zijn twee dochters
geboren Cornelia geb. 21 november 1879 en
Leentje geb. 9 mei 1885. Dat zijn de halfzusters van mijn oma Wilhelmina van Zijl-Looge
uit het eerste huwelijk van Willemina Vijg
met Jan Looge, gegevens onbekend. Ik zou
dolblij zijn met foto’s. Er zijn natuurlijk in onze
fam. ook wel foto’s geweest maar door het
bombardement van 1940 is er veel verloren
gegaan.
Wil Ketting-van Zijl
Boekenrode 78, 3085 JK Rotterdam
tel. 4811807
---------------------------------------------------Pro Patria
Ik ben in het bezit van plakboeken van mijn
broer, Walter Holl, vroeger lid van de atletiekvereniging Pro Patria. Ik wil die graag geven
aan iemand die daar belangstelling voor heeft.
Eerste deel 22 maart 1938 tot 2 mei 1940,
tweede deel 26 juni 1940 tot 9 juni 1941,
alle krantenverslagen. Ook het boek ‘Van
Spoorsingel tot Langepad, 100 jaar atletiek in
Rotterdam’ door Aad Heere. Ikzelf was ooit
lid van Hollandia, mijn vader was er een tijdje
voorzitter. Geïnteresseerden kunnen bellen
naar mij
Lya Vaandrager Holl
tel. 4183418.
---------------------------------------------------

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.
Rotterdam
Boekhandel Snoek
Meent 126
Bibliotheek Rotterdam
Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven
Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie
Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
Romeynshof
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
Brands Bloemenhal
Crooswijkseweg 65B
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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Senioren, waar u ook vroeger
dansen geleerd heeft, bij? ….
Pierre Zom, van Beek,
Niessen, de Groot, Silvius,
Van Gool, de Klerk, Panjer,
Mulders, Beenhakker,
van der Linde?
Iedereen is bij ons welkom!
Ga nu een opfriscursus volgen
bij dansschool de Klerk.
Een speciale danscursus voor
senioren op de woensdagmiddag of donderdagochtend
in een rustig tempo en met
gezellig muziek.
Meer informatie?
Kom naar ons open huis op
donderdag 20 september
van 14.00-16.00 uur.
Dansschool de klerk,
Schiestraat 16-18 bij Hofplein.
010-4048200.
Bereikbaar met tram, bus,
metro en trein.
Kijk ook op onze website:
www.dansschooldeklerk.nl

uitvaartbloemisterij.nl
Crooswijkseweg
010-4125679
De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P
Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
Rodenrijselaan 54 - 3037 XG - Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23

presenteert:
Vrijdag 21 september:
Ad Koorevaar met heerlijke meezingers
Zaterdag 22 september:
Back in Time (60-er jaren tot heden)
Vrijdag 28 september:
De gehele dag gesloten
Zaterdag 15 september:
New Initiative, rustige dinermuziek



Maandmenu:

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
(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

24,50 p.p.

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.
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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.

Humanitas zoekt:
Vrijwilligers
010 - 461 52 48

Student-medewerkers voor onze restaurants
010 - 461 53 47

Oproepverzorgenden (af en toe invallen) en Verzorgenden IG
010 - 461 51 51

‘Vooruit is de kant waar je heen kijkt’

Uniek project van Pameijer bij De Wetering
‘Dichter bij’ Pameijer is een
stichting die o.a. werkt met
verstandelijk en lichamelijk gehandicapte mensen.
Zij hebben al een langere
tijd ervaring met dergelijke
projecten en zijn daarin succesvol. Iedereen heeft kwaliteiten, maar ook heeft iedereen een doel nodig. Onder
het motto ‘vooruit is de kant
waar je heen kijkt’ geven De
Wetering en Pameijer hieraan gezamenlijk invulling.
Wat betekende dit concreet
voor De Wetering? Er is gestart
met enkele personen van de
stichting ‘Dichter bij Pameijer’
om te kijken of Humanitas
iets kan betekenen voor deze
groep mensen. Natuurlijk bekijken we ook wat zij voor ons
kunnen betekenen.
Vaak komen we voor de eenvoudige klusjes in huis handen
te kort en blijven ze liggen.
Juist in deze eenvoudige klusjes kunnen deze mensen hun
invulling in de dagbesteding
vinden.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

Aantrekkelijke bijverdienste (± € 12 per uur) voor mensen met tijd over

Wat is een gammamedewerker bij Humanitas?
Gammahulp is één van de vormen van thuishulp. Het is een
huishoudelijk helpende die
huishoudelijke werkzaamheden verricht voor mensen die
ook nog dingen zelf doen. De
gammahulp probeert, nog
meer dan de daarop lijkende
alfahulp, de cliënt de eigen regie te laten houden.
De gammahulp is niet in dienst
van Humanitas en bouwt geen
pensioen op. De cliënt is de werkgever, maar Humanitas bemiddelt wel tussen de cliënt en de
medewerker, betaalt de vergoeding uit en verzorgt de administratieve en financiële afwikkeling. Ook organiseert Humanitas
voor nieuwe gammamedewerkers een introductiebijeenkomst.

planten en verzorgen van de vogels, het bijhouden van de tuin,
helpen met het ronddelen van
de was of helpen in de keuken of
in het restaurant, bijvoorbeeld
met het dekken van de tafels.
Cor van der Griend ( 35) van Pameijer is de begeleider. Hij is altijd op zoek naar mogelijkheden
om verschillende mensen met
elkaar te laten samenwerken. “Of
het nu gaat
om kinderen met gedragsproblemen of
mensen met een verstandelijke
beperking. Altijd zal ik zoeken
naar de verbinding met de maatschappij. Juist daarom interesseerde mij dit project.”

Afspraken
Na een selectie door Humanitas
wordt een gammamedewerker
voorgedragen. Deze spreekt

komst, die de
cliënt en gammamedewerker
ondertekenen.
Zo wordt de client werkgever
van de gammam e d e w e r k e r.
De afgesproken
we r k z a a m h e den moeten
passen binnen de officiële indicatie-uren en de met de cliënt
overeengekomen uren in de
arbeidsovereenkomst. Voor het
bijhouden van afspraken over
de inhoud van de hulpverlening,
krijgt de cliënt een logboek,
waarin bijgehouden wordt wanneer de gammamedewerker is
geweest en wat er gedaan is. Zo
kan een ieder zien of gemaakte
afspraken zijn
nagekomen.
De cliënt is
ervoor verantwoordelijk dat
de normale,
dus veilige,
huishoudelijke werkmaterialen en
middelen aanwezig zijn.
Voor alle vragen is er de Humanitasbemiddelaar (zorgvoorbereider). Aan hem kan de cliënt
veranderingen in de situatie
doorgeven. Bij hulpvraagverandering of verandering van situatie helpt de Humanitasbemiddelaar de cliënt verder.
Minstens eens per jaar spreekt
de Humanitasbemiddelaar volgens overheidsrichtlijnen een
uurloon af.

De cliënt is werkgever, maar
Humanitas betaalt de vergoeding
Sinds juli zijn cliënten van Pame- met de cliënt werktijden en Voor wie?
ijer aan het werk in De Wetering. werkzaamheden af. Humanitas Een baan als gammamedewerZo wordt er samengewerkt in de zorgt voor een arbeidsovereen- ker is met name geschikt voor
keuken, de linnenkamer, de winWeleens gedacht aan vrijwilligerswerk?
kel en het restaurant. Cors taak is
om zolang cliënten van Pameijer Bij Humanitas bent u lid van de familie!
aan het werk zijn, ondersteuning Zonder de inzet van de bijna duizend vrijwilligers zou HumaniOm een voorbeeld te geven: te bieden aan het personeel. tas haar werk niet kunnen doen. In de zorg ontbreken immers
zij kunnen mee naar buiten Die samenwerking verloopt erg vaak welzijnselementen die in de Humanitasvisie onontbeerom onder begeleiding een goed. Cor: “Het is fijn om op een lijk zijn. Natuurlijk doen we er iets voor terug. De vrijwilliger
rolstoel te duwen tijdens het open manier met elkaar samen hoort er als belangrijke medewerker helemaal bij. Cliënten, faboodschappen doen of tijdens te werken en dit geeft alleen milie, vrijwilligers en personeel vormen één ‘extended family’.
een uitje, ze kunnen helpen maar meer mogelijkheden voor
Vrijwilligers kunnen bij Huma- sende omgeving, bijdragend
met het water geven van de de toekomst.”
nitas kiezen uit een gevarieerd aan ‘levenskunst op leeftijd’.
Links Nyan Ahmad Ali in de keuken met haar collega’s Ahyllia en Kwok
aanbod van werkzaamheden. Kortom: het moet leuk zijn voor
en rechts Emiel van Oosterhout met Jannie Rietveld van de winkel
Sterker nog: we zoeken met u de cliënt, maar óók voor de vrijnaar het werk dat bij u past.
williger! We zijn pas tevreden als
Wat de vrijwilliger bij Humani- iedereen er beter van wordt!
tas ook doet — van thuisbe- Het vrijwilligerswerk is te belangzoek, verzorgen van uitstapjes, rijk om vrijblijvend te kunnen
restauratieve activiteiten, ma- zijn. In de overeenkomst die wij
ken van videofilms tot verzor- afsluiten, staan duidelijke afspragen van uitleenknuffeldieren ken over werkzaamheden en
— het is zinvol werk in een brui- tijdstippen.

mensen met drie of meer uren
per week beschikbaar, zoals
studenten of huisvrouwen en
–mannen, starters op de arbeidsmarkt of mensen ‘tussen
twee banen’.
Het gaat om verantwoordelijk
en zelfstandig werk voor mannen zowel als vrouwen met
belangstelling voor mensen
die het bovendien leuk vinden
om wat voor ze te doen.
Betaling
Het werk levert ± € 12 netto
per uur op. Een pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) is niet
van toepassing. Wel worden
de eerste zes weken ziekteverzuim doorbetaald, m.u.v. de
eerste twee keer.
Belangstelling?
Hebt u belangstelling om te
werken als gammahulp? Bel
dan 010 – 461 51 51 of mail
naar jobs@humanitas-rt.nl.

Wilt u als klant gebruik
maken van de diensten
van gammahulpen van
Humanitas, bel dan de
Klantenservice Huishoudelijke Verzorging Rotterdam:
0900 – 1 20 30 40 (5 cent
per minuut) of meldt u aan
via www.hvrotterdam.nl

Humanitas hecht aan een
open houding ten opzichte
van ouderen, ongeacht cultuur, huidskleur, levensinstelling, geslacht, seksuele
geaardheid en sociale achtergrond. Het spreekt voor zich
dat onze cliënten vertrouwen
moeten hebben in de vrijwillige medewerker.
Eerlijkheid, betrouwbaarheid,
respecteren van privacy, aandacht en interesse staan in
het werken centraal.
Heeft u belangstelling om
als vrijwilliger aan de slag te
gaan? Of wilt u meer informatie over uw mogelijkheden?
Bel Pauline van Wageningen:
010 - 461 52 48.

