Oplage: 105.000 ex.

De Oud
Dinsdag 13 november 2007

- Krant voor de 50-plusser -

Jaargang 3, nr. 23

Herfststormen houden bezoekers
Rotterdamse Dag niet tegen
Afgelopen zaterdag voorspelde het KNMI een onstuimige dag: Rotterdam zou
merken wat een herfstzaterdag is. De initiatiefnemer
van de Rotterdamse Dag
(Stichting Ons Rotterdam)
verwachtte bij monde van
de bestuursleden niet veel
goeds van deze zaterdag;
iedereen zou wel thuis blijven. Dat deze bestuursleden
het fout hadden, bewezen
de honderden bezoekers die
via de majestueuze toegangsdeur de Sint Laurenskerk binnenstroomden.
De Rotterdamse Dag 2007
stond weer als een huis!

Ook dit jaar waren er vele welbekende
Rotterdamse stands om je Rotterdamse hart bij op te halen: Uitgeverij
Voet met zijn bekende fotoboeken,
maar ook Tinus van der Does die op
z’n eigen manier en visie laat zien
hoe hij Rotterdam bekijkt. We zagen
de presentatie van de Rotterdamse
politie, maar misten de snor van Leo
Coppens! De Stichting RAN0-Rotterdam zorgde, evenals in voorgaande
jaren, dat Rotterdam via 107.5 FM
van de kabel naar de dag in de kerk
kon luisteren.
Natuurlijk presenteerde de Stichting
Ons Rotterdam zich: jammer is dat
Ons Rotterdam langzaam maar zeker
vergrijst en de 30- tot 50-jarigen de
weg naar deze Rotterdamse histori-

- Sander de Kramer (r) overhandigt winnares
‘Oma Klooster’ haar prijs; een prachtig beeld,
ontworpen door beeldhouwster Ria Bleij -

- Lekker snuffelen in de stand van De OudRotterdammer -

- Oma Klooster (r) met beeldhouwster Ria Bleij -

sche stichting niet weten te vinden.
Aan deze jeugdigen het advies: ga
eens kijken bij http://www.onsrotterdam.nl en meld je aan. Slechts
veertien euro voor zes prachtige
tijdschriften per jaar kan toch niet te
veel geld zijn?
Deze krant, De Oud-Rotterdammer,
was niet alleen aanwezig met een
stand met drie bloedmooie promotiedames, maar hielp ook verzamelaars
van oude exemplaren van de krant

- Rotterdammer van het Jaar Jannie Visser-Klooster (l) met genomineerde Gerard Horbach (m)
en Fred Wallast, uitgever van De Oud-Rotterdammer -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

vaak aan nog ontbrekende uitgaven.
Vóór die stand ontstonden geregeld
spontane gesprekjes tussen redactieleden en lezers/lezeressen. Spijtig is
dat deze gesprekjes gehinderd werden
door het geluid van het artiestenprogramma, zoals het de kerk werd
ingestuurd. ’t Was zeer luid! Ook de
standhouders lieten hun ongenoegen
blijken, maar de fader bleef op 10
staan. Een volgend jaar moeten de
organisatoren hier toch echt naar
‘kijken’.
Hans Zomers
Rotterdams artiest en presentator Hans
Zomers had zich, zoals in voorgaande
jaren, opgeworpen om het gehele
evenement aan elkaar te praten. Een
betere ‘aansmoezenier’ kan men niet
vinden. Hij vertelde dat zijn ervaring
tijdens ‘de dag’ volstrekt anders zijn
dan zijn presentaties elders in het land.
“In de St. Laurenskerk zijn Rotterdammers bij elkaar en daarbij volgt
dan automatisch een presentatie voor

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770 of 0181 - 669606

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

Zie ook onze advertentie op pagina 15

- Ook de stand van de Stichting Ons Rotterdam trok veel belangstelling -

Rotterdammers. Geen van de collega’s
begrijpt dit, maar geen van hen is ooit
op de Rotterdamse Dag geweest.” Als
oud-eigenaar van een tassenwinkel op
het Zwaanshals én voorzitter van Winkeliersvereniging Zwaanshals heeft
Ons Rotterdam een Rotjeknorder in
handen; laten de organisatoren zuinig
op hem zijn. Als dan tijdens het werk
ook nog een ‘Asosjale’ Kees Korbijn
opduikt, kan de artiestenpresentatie
niet meer kapot.
Nieuw op de Rotterdamse Dag was
de aanwezigheid van de Stichting
Historizon. Deze stichting laat zien en
beleven hoe Nederland ooit was; in de
Sint Laurenskerk concentreerden zij
zich op Rotterdam. Aad Engelfriet, bekend van zijn website, was aanwezig
om de doelstelling van de stichting in
de praktijk te brengen. Als gids liet hij
tijdens een wandeling buiten de kerk
de geschiedenis van onze stad zien en
beleven. Vele bezoekers gingen met
hem de kerk uit en lieten zich door
hartje stad leiden.

Oma Klooster
Hoogtepunt van de dag was de
uitverkiezing van ‘De Rotterdammer
van het Jaar’. Er waren drie genomineerden: de chauffeurs van Antonius
IJsselmonde, de heer Gerard Horbach
en mevrouw Jannie Visser-Klooster.
Deze laatste dame werd Rotterdamse
van het Jaar 2007. Het juryrapport
vermeldde: Zij is ruim 40 jaar actief
als vrijwilliger bij de speeltuinvereniging Varkenoord en in de wijk, waar
ze beter bekend is als Oma Klooster.
Zij organiseert onder andere extra
activiteiten voor kinderen die niet met
vakantie kunnen gaan en speelt een
grote rol bij de integratie en maatschappelijke ondersteuning van de
diverse culturen in de wijk.
Een mooi slot van een jne Rotterdamse Dag.
[Foto’s: Bert Schipper en Ellie Schop]
Aad van der Struijs
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SCHILDERWERK BOUWKUNDIGONDERHOUD GLASVERWERKING
METAALCONSERVERING BETONREPARATIE
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SCHILDERBEDRIJF

N. VAN DER HAM
SCHILDERSBEDRIJF N. VAN DER HAM HEEFT RUIM 60 JAAR ERVARING IN TOTAALONDERHOUD VAN WONINGEN, KANTOORGEBOUWEN, SCHOLEN, HAVENINSTALLATIES,
BRUGGEN EN TUNNELS WAARBIJ PRESTATIE, KWALITEIT EN PRIJS CENTRAAL STAAN.

HEKENDORPSTRAAT 40  3079 DX ROTTERDAM  TEL. 010-413 81 31
E-MAIL INFO@NVANDERHAM.NL  WWW.NVANDERHAM.NL
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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!

BETAALBAAR WONEN
IN HET LAGE LAND

Boxspring

compleet met matras en
tijdelijk gratis topper!

995-

DIRECT BESCHIKBAAR
SENIORENWONINGEN
Springerstraat - Henri Eversstraat

Gezellige
2-zit bank

■
■

ook leverbaar als 3-zits

695,-

■
■
■

■

2 en 3 kamerappartementen met lift
huurprijzen vanaf e 400,- per maand
huurtoeslag mogelijk
alle voorzieningen binnen handbereik
uitstekend bereikbaar met auto,
metro en bus
bezichtiging op afspraak

Meer informatie:

Telefoonnummer
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

010 - 750 67 00
www.pws-rotterdam.nl

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “ www.deloet.nl 0180661559
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Senioren genieten volop van
uitstapje naar winkelcentrum Oosterhof
Haar ogen twinkelden en de brede glimlach was geen moment
van haar lippen. Benjemina Johanna (Miep) Farinaux-Voorhorst genoot zichtbaar van het uitstapje naar winkelcentrum de Oosterhof. Erg veel komt de op 27 oktober 107 jaar
geworden bewoonster van wooncentrum Nieuw Verlaat in
Zevenkamp niet meer buiten. “Af en toe met mensen van de
dagopvang, want zelf kan ik het niet meer”, vertelde ze in een
eerder verhaal in De Oud-Rotterdammer.
Kees de Heer, projectleider van het
Rode Kruis, nam er kennis van en voor
hem was dat reden Nieuw Verlaat op
zijn lijstje te zetten voor een bezoek
aan het winkelcentrum. Zo gebeurde
het dat Miep en de medebewoners
Fien Dees (87), Annie Brandhorst (82),
Gerard Determan (82) en Annie Snoek
(80) op 1 november door zeven vrijwilligers van het Rode Kruis werden
opgehaald. Van de Ferdinand Bordewijkstraat ging het in (rolstoel)colonne
naar het winkelcentrum, waar de groep
neerstreek aan een gereserveerde tafel
voor kofe met gebak.
“Geweldig”, riep Miep Farinaux. “De
mensen van het Rode Kruis leggen ons
in de watten. De wandeling was héérlijk. Mijn handen zijn wel een beetje
koud geworden, maar dat geeft niet.”
Annie Snoek liet zich in ongeveer
dezelfde bewoordingen uit. “Oh, wat

geniet ik. En wat een mooie omgeving. Ik woon al twaalf jaar in Nieuw
Verlaat.”
Gerard Determan: “Fijn, onze wandeling door de frisse lucht. Onderweg
heb ik dingen gezien, die ik nog nooit
gezien heb. Geweldig, hóór.”
Fien Dees genoot als geen ander.
“Fantastisch. Zoiets heb ik nog nooit
mogen beleven. Mijn man is al 25
jaar dood, dus kom ik niet vaak meer
buiten. Ik geniet met volle teugen.”
Hulde
Annie Branderhorst over De Oud-Rotterdammer: “Naar ons artikel kijk ik
uit, want dat zal ik inlijsten. Zeker
weten. Het is een geweldig uitstapje.
Hulde aan de mensen van het Rode
Kruis.”
Kees de Heer: “Winkelen met rolstoelers is een proefproject van het Rode

- Annie Snoek, Annie Branderhorst, Gerard Determan, Miep Farinaux en Fien Dees. De begeleiders/sters van het Rode Kruis zijn Martien en Nel Verschoor,
Selanawit Berhane, Rinus Oossanen, Truus Volmerink, Coby van Berkel en (tweede van rechts) projectleider Kees de Heer. Foto Ellie Schop -

Kruis. In mei zijn we begonnen met
maandelijks één keer een uitstapje
van zo’n twee uur. Vanaf het huis van
onze gasten wandelen we naar een
winkelcentrum in de buurt en drinken
daar kofe met natuurlijk een gebakje.

CCtje Feyenoord- Ajax

Vandaag is het zaterdag en morgen is het Feyenoord- Ajax. Als u
deze krant leest weet u al hoe dat is afgelopen, maar ik weet dat
nu dus nog niet. Naar die wedstrijd leef je altijd met een mengeling van vreugde en vrees toe. Laten we eerlijk zijn, zo dikwijls
winnen we niet.

c foto burosolo.nl

Als ik schrijf “we” dan bedoel ik
“wij Feyenoorders”, als er toevallig
Ajacieden tussen de lezers zitten
dan hebben ze pech gehad. Zelfs als
Feyenoord een seizoen heeft dat het
beslist beter en sterker is, zoals twee
jaar geleden, dan is de overwinning
meestal maar magertjes, en daar zijn
wij dan al blij mee. Er rust voor ons
meestal geen zegen op die wedstrijd.

ox C
olumn
C

De Amsterdamse bluf overschaduwt
op de een of andere manier dikwijls
de Rotterdamse durf. Ik weet bij
God niet wat dat is. Je zit als supporter op je stoeltje te hopen dat de
Mokummers verpletterd worden,
maar beneden op het groene gras
dringt dat lang niet altijd door. Dat is
gekomen halverwege de jaren zestig
toen wij te dikwijls verloren en soms
zelfs overvleugeld werden.
Want het is niet mijn eerste Feyenoord- Ajax, en ik heb vroeger
wel heel andere meegemaakt. In de
jaren vijftig een 7-3 als ik mij goed
herinner, met een stuk of vijf goals

van Cor van der Gijp. Dat was in de
tijd dat de Kuip eindelijk wedstrijd
na wedstrijd weer eens vol liep, en
Feyenoord een feest was om naar te
kijken.
Vlak na de oorlog ging ik voor het
eerst naar het stadion, wij woonden
op de Bree, eigenlijk “onder de rook
van”. De eerste wedstrijd die ik heb
gezien was gek genoeg OvermaasExcelsior, vermoedelijk een beslissingswedstrijd, uitslag 2-2. Mijn
oudere broer legde mij de regels uit.
Feyenoord stelde toen niet zo veel
voor, maar dat veranderde in de jaren
vijftig, ongetwijfeld ook door de gezegende leiding van de legendarische
voorzitter Cor Kieboom, de man
van de gevederde uitspraak, na een
verwijt dienaangaande: “Waar staat
geschreven dat ik consequent moet
zijn?” Feyenoord werd een goed
geleide (semi-) professionele organisatie, en er kwamen goede spelers
van andere clubs. Kieboom kocht op
een gegeven moment de Haagse club

Het Rode Kruis biedt het uitje aan en
betaalt het ook.”
Kees de Heer kwam op het idee toen
hij met een gehandicapt echtpaar Antwerpen bezocht. “Die mensen genoten
intens en toen bleek dat ze nooit eens

Holland Sport in zijn geheel op, en
dat bracht ons spelers als Aad Bak,
Tinus Osterholt en Henkie Schouten.
Ik was er bij toen Schouten negen (!)
keer scoorde tegen de Volewijckers,
ook uit Amsterdam, uitslag 11-4. De
scoreborden waren door hun cijfers
heen, na negen, en toen kwamen
er van die rode cijfertjes te hangen
die bij speedway werden gebruikt.
Het door Mokum gedomineerde
Nederlandse Voetbal heeft het altijd
over de zes van van Basten, maar de
NEGEN van Schouten die zijn pas
roemrucht.
Ook nog eens een wedstrijd tegen
Ajax gezien die meen ik eindigde
in 9-4 of 9-5, met veel doelpunten
van Hans Venneker, die toen nog
midvoor was. Later speelde de beroemde Kees Rijvers bij Feyenoord,
een pracht linkervleugel met Coen
Moulijn. Moulijn was natuurlijk
een verhaal apart, daar stroomde het
halve stadion voor vol. Een uitgesproken fenomeen, hetgeen nooit
begrepen is door Henk Spaan, die
hem bij de beste honderd voetballers van de vorige eeuw niet eens bij
de eerste tien zette. Amsterdamse
arrogantie.

buitenshuis kwamen om te winkelen.
Vervolgens heb ik een winkelprojectplan ontwikkeld dat goedkeuring
kreeg. Na de succesvolle proef wordt
het project in januari denitief.”

Later begonnen wij helaas meer te
verliezen dan ons lief was. Zelfs
de grote Rinus Israël zie ik nog
verslagen op de grond zitten, toen
we op een avond met 5-0 verloren
en Piet Keizer net die vijfde had
gemaakt.
Maar laat ik het onheil niet over
ons afroepen, laat ik het niet
“beschrieën” zoals ze in het theater
zeggen. Ik hoop dat als u dit leest
heel Rotterdam, en zeker Zuid,
heerlijk na loopt te sudderen na een
prachtige overwinning. Waarom
ook niet?
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TANTE POST(BUS)

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van
hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

- Straatfoto Heer Arnoldstraat 1939 -

Geachte redactie,
Even een kleine reactie van mij op De
Oud Rotterdammer van dinsdag 16
oktober 2007. Sinds kort brengen ze voor
mij het krantje mee. Leuk om dan een
stukje van het witte dorp te lezen, waar
ik in 1930 geboren ben en in 1954 uit
getrouwd. Mijn ouders kregen in januari
1930 een woning toegewezen. Zij hadden
toen vijf kinderen en hebben er nog twee
bij gekregen; goede tijden en slechte
tijden, zoals dat toentertijd was. Ook
de familie Van Hattem hebben wij goed
gekend. Mijn Vader overleed in 1984.
Moeder is met mijn jongste zus alleen

geweest tot ze haar huisje aan de Heer
Arnoldstraat 30 voor de sloop moest
verlaten na er 63 jaar gewoond te hebben.
Maar al met al is het altijd een gezellige
tijd geweest. Mijn ouders waren 60 jaar
getrouwd en het halve dorp kwam langs
om te feliciteren; ook de woningstichting
uit de Lindtstraat kwam langs (ik sluit er
nog een paar foto’s bij van het dorp).
Mw.Stevens-Warner
WG.Witteveenplein 15G
3071 MA Rotterdam
Tel: 010-4295548
E.mail:aastevens@chello.nl
-------------------------------------------------Wakker
In de rubriek ‘Waar was dat nou’ (49)
stond een foto van de Zwart Janstraat
met op de achtergrond de Rodenrijselaan.
Naar aanleiding van deze foto schrijft
iemand dat zijn ouders in de Zwart
Janstraat 93 de viszaak van de familie
Wakker runden.
Ik heb een aantal jaren in de Rodenrijselaan gewoond (nr. 68) vlakbij de Juliana
van Stolbergschool, waar ik ook naar
school ben gegaan. Op de hoek van
de Rodenrijselaan en de Willebrordusstraat was een viswinkel van de familie
Wakker. Ik kan mij die winkel heel goed

Droomvlucht Slaapcomfort;
dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte
Droomvlucht Slaapcomfort; omdat
vakkundig advies, optimale service en
persoonlijke benadering bij ons vanzelfsprekend zijn!
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naderhand met haar getrouwd! Zij werd
na haar examen door meester Zinkweg
op de Groen van Prinstererschool als
kleuteronderwijzeres aangesteld en was
heel populair. Ik denk dat veel van haar
schoolkinderen uit de periode 1944/1948
zich juffrouw Bep nog zullen herinneren.
Voor mij was meester Zinkweg een
geweldige man, want ondanks zijn
besognes als schoolhoofd was hij altijd
bereid om postiljon d’Amour te spelen,
als ik mijn verloofde aan de telefoon
wilde spreken.
U begrijpt dat er door uw artikel bij mij
heel wat herinneringen naar boven kwamen, mede doordat ik in de genoemde
Dillenburgstraat geboren ben.
Ik zou het leuk vinden nog eens te horen
hoe het met de leden van de familie Zinkweg in de afgelopen decennia gegaan is.
M. Radecke (84)
Kleibroek 82, 1901 SZ Castricum
-------------------------------------------------Noordereiland
Ik weet nog goed dat, zo rond 1950, bij
het invallen van de winter de puin vol
werd gepompt met Maaswater. Twee
nachten van min 10 graden en de puin
was een schitterende ijsvlakte. Doordat
je toen nog echte winters had, kon je er
wekenlang van genieten. Ik had schaatsen die deels met riempjes en deels met
touw vastgebonden waren onder mijn
voeten. Meer zat er niet in, want er was
geen geld. De pret was er niet minder
om. Doordat er ook twee lampen in de
puin geplaatst waren, kon je tot laat in
de avond lekker dollen op het ijs. Tot je
moeder kwam roepen dat het tijd was
om in de teil te gaan. Helemaal versleten
ging je dan met tegenzin mee naar huis.
Iedereen van het eiland en van mijn leeftijd (67) zal dit nog weten en soortgelijke
ervaringen hebben.
’s Zomers veranderde de puin in een

herinneren. Wij stonden vaak voor de
etalage te kijken en te griezelen als er een
levende paling uit de bak werd gehaald
door mijnheer Wakker en vervolgens in
stukjes werd gesneden voor de verkoop.
In latere jaren werd daar ook patates
frites gebakken, toentertijd niet met
mayonaise maar met piccalilly. ‘s Avonds
was de winkel ook open, hoe vaak weet
ik niet. Maar mijn ouders kochten dan
gebakken bokking.Graag zou ik willen
weten of de viszaak in de Zwart Janstraat
iets te maken had met de winkel in de
Rodenrijselaan.
Willy Degelink-Les, Berkenwoude
-------------------------------------------------Meester Zinkweg
Ook ik had vroeger connecties met de
sympathieke schoolmeester Zinkweg.
Meester Zinkweg was een heel goede
onderwijzer die toen al aan buitenschoolse opvang deed. Wat u misschien
niet weet is dat hij in zijn Groen van
Prinstererschool aan de Persoonsdam
(niet de Nassauhaven) in de oorlogsjaren
een belangrijke rol speelde in het verzet!
Hij ‘beheerde’ een grote wapenopslag en
bood onderdak aan verboden samenkomsten. De school was een prachtige
dekmantel.
Zijn zoon Barend was lid van een
padvindersgroep en de padvinderij was,
zoals bekend, in 1941 al verboden.
Diverse van zijn padvindersvrienden,
waaronder ondergetekende, konden,
onder het mom van een muziekgroep, bij
elkaar blijven komen in de school van
meester Zinkweg.
Dochter Ali was op 6 juni 1944 - de
dag van de invasie - geslaagd voor haar
examen kleuteronderwijzeres en had ons
muziekgroepje gevraagd haar feestje die
avond te komen opluisteren. Zij had ook
haar medegeslaagde vriendin Bep uitgenodigd. Die vond ik heel leuk en ik ben

Zit & Méér Comfort;

Nu bij aanschaf van een
TEMPUR combimatras of
slaapsysteem:

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

GRATIS HOESLAKEN
en/of DEKBED*

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!

om uw
TEMPUR bed
compleet te maken!
*Bij aanschaf van een combimatras een GRATIS hoeslaken.
*Bij aanschaf van eenTEMPUR bedbodem i.c.m. combimatras een GRATIS hoeslaken en een GRATIS dekbed!

Met welke klacht gaat u slapen?
Orthopedische
hoofdkussens en
drukverlagende
matrassen
Wereldwijd aanbevolen door meer
dan 30.000 medisch specialisten.
TEMPUR® Matrassen en Hoofdkussens
hebben de eigenschap om rug- en nekproblemen
te verminderen en te voorkomen.
Changing the way the world sleeps.
HOOFDPIJN
STIJVE NEK
FIBROSITIS

HEUPPIJN
ISCHIAS

1695,-

KNIEPIJN

Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231
Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Krimpen:

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
Volop parkeergelegenheid voor de deur.
PULLMAN

EXCLUSIEF
LUND DEALER

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

20%

t/m
korting

Extra
sta-op-hulp
van € 899,nu voor

PROBLEMEN
MET
BLOEDSOMLOOP

+ Gratis compleet textielpakket t.w.v. 109,-

Zevenhuizen:

Diverse
showroomils
u
relaxfaute

Openingstijden:
Ma
Di.,
wo., do.
Vr. Koopavond
Za.
Zo.

M é é r Comfort bieden
wij met onze collectie:

Rusten

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

Electrisch verstelbaar
rug + benen

RUGPIJN

- incl. nachtkastjes
- Verkrijgbaar in 140/160/180 x 200 cm
- Beuken of essen
Normaal 2050,- incl. 2x electrisch verstelbare lattenbodems
NU
- 2x luxe pocketveermatrassen

Relaxen

Actieprijs:

ARMPIJN

Comfort(hoogte) Ledikant

voetbalveld en werd er vooral in de
avond vaak gevoetbald tegen de ‘’andere
kant’’ van het eiland. Er is mij altijd een
hele goede voetballer bijgebleven; Wil
Neef. Hij was echt een uitzonderlijk
talent in die tijd.
Tegen de “andere kant” werd niet alleen
gevoetbald. Er werd ook tegen geknokt.
Nou was ik zelf helemaal niet zo’n
knokker in die tijd. Dat kon je toen beter
overlaten aan “tijger” Ponsen, die ging
altijd voorop in de strijd. Het was een
gozer die nergens bang voor was. Ik was
altijd wat voorzichtiger en liep meestal
achteraan, de kat een beetje uit de boom
te kijken. Maar ik ging wel mee, omdat
het meestal met een sisser aiep.
Bijna ieder kind op het eiland kon meestal al vroeg en goed zwemmen. Je moest
wel, want de snelstromende Maas was
levensgevaarlijk. Ondanks het Maasbad
aan de Maaskade werd er ook veel van
de kade en meerpalen afgedoken. Een
enkeling waagde het om naar de overkant te zwemmen en daartoe behoorde
ook ik, zei de gek. Op m’n twaalfde
dook ik op de hoogte van de puin in het
water en klom er door de sterke stroming
bij de Spido weer uit. Dat het soms goed
misging en er kinderen verdronken, geeft
aan dat de waterkant altijd een gevaarlijke speelplek is.
Op de Prins Hendrikkade woonde een
kanjer van een vent. Zijn naam was Kees
van de Heuvel. Hij heeft meermaals
kinderen uit de Maas gered. Er stond
‘n keer in de krant: Kees zag een rood
koppie en dook in de Maas. Het was het
roodharige zoontje van de slager. Kees
was een mensenredder, een kanjer van
een kerel!
Als u ook iets bijzonders weet uit die
tijd, schrijf het op, dan kan iedereen
meegenieten.
janbos2006@hotmail.com

599,-

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Rechtstaan

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

&

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
op de begane grond van Droomvlucht Slaapcomfort.
Volop parkeergelegenheid voor de deur.

Openingstijden:
Ma
Di., wo., do.
Vr. Koopavond
Za.
Zo.

13.00 - 17.30 uur
09.30 - 17.30 uur
09.30 - 21.00 uur
09.30 - 17.00 uur
gesloten
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 51”
Iedereen kan het nu weten: samensteller dezes komt (bijna)
nooit in Heijplaat. Tussen 1945
en 1952 was dit tuindorp een
regelmatig door mij gepasseerde locatie: eerst met de Heen
TOEN
en Weer van Schiemond naar
Heijplaat, dan de Heijplaatweg
en Droogdokweg afgelopen tot aan Pier 7 in de Waalhaven en dáár
maker. Achter zijn huis stond een grote
hadden wij, Delfshavenaartjes, ons strandje.
loods die dienst deed als etsenstalling.
In de goeie tijd van de RDM werkten
‘k Kan me niet herinneren daarna nog
Apostolische kerk, is het Vestaplein, die
daar zo’n 6000 man; velen kwamen met
in dat stukje Zuid te zijn geweest tot
loopt vanaf de Heijplaatstraat tot aan
de ets naar Heijplaat en konden bij
1994: mijn verovering Nina liet blijken
de Mijdrechtstraat. De ‘kerk’ doet al
Ekko hun ets stallen. Waren er reparanooit in dat ‘uithoekje’ te zijn geweest;
lang geen dienst meer als gebedshuis.
ties nodig, dan kon hij die dezelfde dag
ik speelde graag voor gids!
Het heeft een tijd leeg gestaan; daarna
nog uitvoeren. Er is nog heel veel meer
Bij het plaatsen van foto 51 ging ik
heeft “de bouwmaatschappij” er nog
te vertellen over dit stukje en over de
er gemakshalve maar van uit, dat
een aantal jaren gebruik van gemaakt.
rest van het dorp, want dat is Heijplaat
Heijplaat inmiddels ook op de schop is
De woningen op Heijplaat waren tot
nog steeds.”
gegaan en volledig gerenoveerd is. Nu
aan 1980 eigendom van de RDM. Deze
die renovatie klopt wel, maar alles ziet
scheepswerf had voor het onderhoud
Jan Weda (Maassluis): “Een foto met
er nog net zo uit als ‘toen’. Ook in de
van haar woningen een ploeg mensen in
huizen zoals op de plaat van no.51 is
Vestastraat, want dat was de straat op
dienst die dit onderhoud moest uitvoenaar mijn idee of Tuindorp Vreewijk,
de raadfoto, is niet veel veranderd.
ren. Dat was dus “de bouwmaatschapDe Vaan of Heijplaat. Markante punten
Bij het maken van de oplossingsfoto
pij.” Ook werden zij wel aangeduid als
zoals een kerktoren, zijn dan een mooi
werd ik begeleid door ‘mijn steun en
“de Sirrahstraat”, naar de straat waar
oriëntatiepunt. In jouw tekst zit ook
toeverlaat’ Willy: ook haar bracht ik op
ze vóórheen hun werkplaats en kantoor
nogal eens een aanwijzing en zo kwam
voor haar onbekend terrein. Maar wel
hadden.
ik terecht op (in) de Heijplaat. Een
een terrein waarbij ze verzuchtte: “Wat
Net niet zichtbaar is vooraan aan
plaats waar ik met vrienden in de vijfzou ik hier graag wonen”!
de linkerkant het paadje naar de
tiger jaren wel eens in de buurt was, na
Courzandseweg, waar in die tijd het
met de Heen en Weer vanaf Schiemond
C. Honcoop (Oudemolen): “Een
badhuis stond. De meeste woningen
te zijn overgevaren naar de punt van
straatnaam zou ik zo gauw niet kunnen
hadden toen nog geen warm water. Dat
de Waalhaven op weg naar Pier Zeven.
noemen, daarvoor ben ik ter plaatse
moesten ze zelf aan de kook brengen.
Toen nog - net als Pier Eén aan de
niet goed genoeg bekend. Desondanks
Ik kan me nog goed herinneren dat opa
andere kant - avontuurlijk speelterrein.
moet ik steeds als ik naar de foto kijk,
en oma van vaders kant, elke week
Ik geloof dat we wel eens in ‘het dorp’
aan Heijplaat denken en dat is eigenlijk
een keer naar dit badhuis gingen. Ook
zijn geweest, maar ik heb er verder
alles wat ik kan bijdragen. Als oud
niet zichtbaar is aan de linkerkant de
geen herinneringen aan.”
Charloisser kwam ik daar een enkele
openbare school; een heel imposant
keer, toen ik nog heel jong was, om er
gebouw. En altijd bestond er rivaliteit
Harry Hoogwerf: “De straat op de foto
te gaan zwemmen en later vanwege
tussen de Christelijke lagere school aan
is de Vestastraat in Tuindorp-Heijplaat.
mijn werk, maar dat was dan weer
de Letostraat en “de openbare”, met
De fotograaf stond met de rug naar de
buiten het dorp, dus vandaar. Zit ik een
‘s winters natuurlijk de sneeuwbalgefontein, waarbij een sokkel stond met
beetje in de buurt”? (Hoor je mij iets
vechten en de nodige scheldkanonnades
daarop een jongetje die een steentje in
zeggen? AvdS).
van ‘christelijke kikkers” en “openbare
het water gooide” (Met een glimlach
klapsigare.” De Vestastraat heeft op
vraag ik: kneep of gooide dat jongetje?
Rob P. Kanaar (Schiedam): “Naar mijn
deze hoogte wel een beetje het idee van
AvdS).
bescheiden mening stond de fotograaf
een plein met twee toegangswegen: het
destijds (1923) in Rotterdam-Heijplaat
eerste is dus te zien op deze foto en aan
Leo van den Ende: “De foto is genoaan de Vestastraat. Op de achtergrond
de andere kant was er ook eentje, maar
men op de Heijplaat en wel in mijn
de kerk.”
dan moet je nog steeds door één van
geboortestraat, de Vestastraat, geboren
de poorten van het ‘Jonggezellenhuis’.
daar op nummer 5 in 1943. De kerk op
Jaap Besterveld (als hier geen……):
In dit stukje was ook de brandweerkade achtergrond staat op het Vestaplein
“Dit is voor ons wel een heel bekende
zerne gevestigd. Nou ja, kazerne, het
waar vroeger die eerste kruidenier zat
foto. Niet dat ik al zo oud ben als deze
was meer een éénpersoonsgarage: het
van de Heyplaat, de naam van de kerk
ansichtkaart. Ik ben van ruim na de
Volkswagenbusje kon er maar net in.
weet ik niet meer. Een stukje terug
oorlog, geboren in 1956. Dit stukje
Vroeger stond vlak bij deze poortjes
vanwaar de foto is genomen staat/stond
straat zag er niet alleen in de jaren
een paardendrinkbak: een grote betonde openbare lagere school met de naam
‘40, ‘50 en ‘60 zo uit, ook anno 2007
nen bak, fraai gevormd en versierd met
Het Zaadhout, daarnaast richting kerk
kun je zien dat er in de loop van de
een zuil waarop een jongeman zit die
een paadje, waar het badhuis was waar
tijd heel weinig veranderd is. De foto
een spons uitknijpt. De bak met zuil en
je iedere vrijdagavond en zaterdag voor
is genomen op Heijplaat. Het voorste
jongen bestaat nog steeds en is jaren
de middag kon gaan douchen; er was
gedeelte is een stukje van de Vestageleden verplaatst naar de speeltuin aan
toen niets in de huizen buiten de teil.
straat, die loopt van de Mijdrechtstraat
de Karimunstraat. In de Mijdrechtstraat,
Op zaterdagmiddagen was er voor de
tot aan het Rondoplein. Het achterste
waar het Vestaplein overgaat in de Vesmensen, die allemaal moesten werken
stukje, met duidelijk herkenbaar de
tastraat, had je Ekko Smit, de etsenop zaterdagmorgen, een bad of douche.

NU
Op het plein voor de school, net achter
de fotomaker, speelden we altijd.” (Bij
het maken van de oplossingsfoto heb
ik vóór een prachtig schoolgebouw
gestaan AvdS).)
Martien van Walsum, Rigoletto 45,
2926PH Krimpen a.d. IJssel: “Dit
is de Vestastraat richting Vestaplein
(waarop het Warenhuis toen was) en de
Apostolische Kerk aan het einde van
de straat.”
Naar Martien gaat de Rotterdamse
attentie, niet alleen omdat het antwoord
goed is, maar ook omdat hij de zoon
was van de bovenmeester van de
Christelijke School aan de Letostraat.
En zeiden we het vroeger niet: kinderen
van de bovenmeester hebben altijd een

streepje voor?
J.C. Brand-Egberts (Hansweert):
“Volgens mij is het de gezellige buurt
Heijplaat.
Vroeger ging het pontje over de Maas
naar Heijplaat.”
Corrie Noordzij (Capelle aan den
IJssel): “Dit is de Vestastraat op de
Heijplaat/Rotterdam. Mijn zus en ik
zijn in deze straat geboren, wij woonden vlakbij het schoolplein van school
het Zaadhout. Er waren knikkerputjes
onder ons slaapkamerraam, dat dan ook
regelmatig sneuvelde. Mijn moeder,
bijna 90, vertelde onlangs nog dat mijn
vader een buurjongen had gered die
zijn hoofd door de spijlen van het hekje
(op de foto) had gestoken. Wij hebben

Nieuwe opgave no. 53
‘Tramhistoricus’ Theo Barten heeft heel wat gele voertuigen op de gevoelige
plaat gezet. Maar ook in een zich ontwikkelend en uitbreidend Rotterdam herkende hij bouwwerken, die ooit ‘geschiedenis’ zouden zijn.
De foto in deze krant toont zo’n gebouwtje: ’t is duidelijk een noodonderkomen
en zal wel voor een tijdelijke periode zijn neergezet. Hoewel…..niets is in Rotterdam zo denitief als datgene wat ‘tijdelijk’ is neergezet.
Waar was dat nou?

Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar gedachten gaarne vóór
26 november 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 op de winnaar
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www.huis-ontruiming.nl
 Wij zijn gespecialiseerd
in woningontruiming.

J.D. (Joke) Dubbelt

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

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging

AGADENT
Tandheelkundigcentrum

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

Voor een waardig afscheid.

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra

 Wij werken door het gehele land.

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

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

Wij verzorgen uitvaarten
in de gehele regio

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

4248

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

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.

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

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

Receptie:

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

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.

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

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!
Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten wij
u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie staat
voor u klaar.
6 standaardpunten van Miedema en De Jong
 Gratis halen en brengen
 Altijd drie jaar garantie
 Grote collecties stof en leer
 Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
 Service en kwaliteit
 Geen aanbetalingen

G
ratis
o

phalen
terug bezoregn
en

Altijd
jaa
garantrie

3

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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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Vijfde en voorlopig laatste aflevering over de huisvesting van ouderen die zorg nodig hebben. Op de discussiereeks in De Oud Rotterdammer van 18 september, 2 , 16 en
30 oktober reageert bestuursvoorzitter Ids Thepass van Laurens. Er wordt volgens hem adequaat ingespeeld op de toenemende vergrijzing en er zullen speciale voorzieningen voor ouderen bijkomen. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Permanente woonzorg wordt kleinschaliger
Door Ids Thepass

De vragen zijn: worden er wel voldoende locaties bijgebouwd? Zijn de
gemeente en zorginstellingen zich wel
bewust van de maatschappelijke rol
die zij hierin hebben te vervullen?
Als voorzitter van de raad van bestuur
van Laurens zeg ik hierop volmondig
‘ja’. Mét de kleine kanttekening dat
onze organisatie het niet zoekt in de
vorm van het uitbreiden van het aantal
plaatsen in onze bestaande zorgcentra of in het bouwen van nieuwe
traditionele centra. Maar dat we aan

de toenemende vraag tegemoet komen
door het realiseren van woningen voor
ouderen waarbij ze zélf kunnen kiezen
hoe zelfstandig zij erin wonen. De zorg
en ondersteuning van Laurens zijn in
ieder geval dichtbij in de buurt.
De bejaardentehuizen, zoals deze in
de jaren ’50 als paddenstoelen uit de
grond rezen, zijn er niet gekomen
omdat de ouderen van toen dat zo
graag wilden. Zij zijn uit pure noodzaak geboren. Door het woningtekort
moesten ouderen plaats maken voor

de groeiende nieuwe generaties. Maar
als je toen had gevraagd waar hun
voorkeur naar zou zijn uitgegaan, dan
zouden ze zonder enige twijfel hebben
geroepen dat ze graag zo lang mogelijk
zelfstandig thuis zouden willen blijven
wonen. Een wens die er nog altijd is!
Waarom zou je dan voorzieningen treffen die niet aansluiten bij de wensen
die er zijn?
Zo staat Laurens erin. Wij stemmen
onze zorg en diensten steeds zoveel
mogelijk af op de verscheidenheid van
onze klanten. Iemand uit Hillegersberg kan immers hele andere wensen
hebben dan iemand uit Spangen. En iemand met een islamitische achtergrond
heeft wellicht weer andere verlangens
dan iemand met een christelijke.
Met de focus op het uitbreiden van
zelfstandige woningen wil ik niet
zeggen dat Laurens geen oog meer
heeft voor mensen die permanente of
complexe zorg nodig hebben, zoals
dementerende ouderen of mensen met
niet-aangeboren hersenletsel. Voor hen
creëren we door de hele stad clusters

van kleinschalige woongroepen, waar
24-uurs verpleging en verzorging
aanwezig is. Deze woongroepen zijn
dicht in hun eigen buurt, zodat buren,
vrienden en familie hen vaak kunnen
bezoeken. Zo worden ze niet ‘weggestopt’, maar blijven ze deel uit maken
van hun eigen omgeving.
Ook vergeten we de mensen niet, die
met professionele zorg en ondersteuning moeten herstellen na het ontslag
uit een ziekenhuis. Zij kunnen straks
terecht in een van onze gespecialiseerde locaties in de stad. Mensen kunnen
er genieten van service en uitgebreide
faciliteiten, terwijl ze tegelijkertijd
omringd zijn met specialistische hulp.
Evenzeer sluiten we onze verpleeghuizen niet. Wel zijn we bezig de vorm ervan aan te passen. Vier klanten op één
kamer is niet van deze tijd. Ieder mens
heeft recht op zijn of haar privacy.
Daarom creëren we in onze huidige
verpleeghuizen uitsluitend eenpersoonskamers. En is er dan behoefte aan
gezelligheid, dan is deze te vinden in
een van onze vele ontmoetingspleinen,

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
Advocaat vraagt om
bankafschriften
Mijn moeder is overleden. Ik was door
haar gemachtigd, omdat ze dementerend was. Ik heb één broer en twee
zussen. Mijn broer heeft nooit meer
contact gehad met mijn moeder en
met ons. Wij met zijn drieën hebben
de begrafenis van moeder geregeld
zonder hem. Ze had alleen maar AOW
en op haar spaarrekening stond niet
genoeg om haar begrafeniskosten te
betalen. Daarom hebben we met zijn
drieën 1900 euro bijgelegd. Mijn broer
meldt mij echter via een advocaat dat
hij het niet eens is met de nanciële
afwikkeling. Van zijn advocaat kregen
wij een brief met de mededeling dat ik
hem de afschriften vanaf mei 2005 tot
aan het overlijden vorig jaar van mijn
moeder moet laten inzien. We hebben
niets te verbergen, maar mijn broer
doet dit gewoon om ons te pesten. Hij
wil weer contact met ons, maar wij
niet met hem! Wat moeten we met die
advocaat aan?
Als u kunt aantonen dat u en uw zussen
zelf nog moesten bijleggen om de
begrafenis te bekostigen, kunt u gezamenlijk zelfs nog een claim leggen bij
uw broer om zijn deel ook te betalen.

rekening bij de Postbank. Ik neem aan
dat mijn zoon na mijn overlijden zonder
problemen alle betalingen kan verrichten. Is dat juist en speelt de scus
hierbij nog een rol?

Indien u ervan overtuigd bent dat alles
keurig netjes is afgehandeld, dan moet
het voor u ook geen probleem vormen
een kopie van het bankafschrift van mei
2005 en van de tijd omstreeks het overlijden van uw moeder aan de advocaat
van uw dwarsliggende broer te sturen.
Dat jaar voor het overlijden van uw
moeder heeft de advocaat van uw broer
nodig om te beoordelen of er geen
onrechtmatige schenkingen voor haar
overlijden zijn gedaan. Dat recht heeft
de advocaat om te weten, net zo goed
als u het recht heeft om die afschriften
niet te geven, maar dat maakt uw zaak
wel erg verdacht. De advocaat zou dan
kunnen besluiten tot een juridische procedure over te gaan. Waarom zou u het
zo ver laten komen als u al stelt dat u
niets te verbergen hebt? Het is dan ook
handig om in een begeleidend schrijven,
waarin u de nanciële afhandeling
verantwoordt, tevens de claim naar uw
broer te leggen dat hij zijn bijdrage aan
de begrafenis nog aan de andere kinderen verschuldigd is. En wacht dan maar
af met welke reactie de advocaat van
uw broer komt. Of hij reageert helemaal
niet meer!

Financiële kwesties

Bankrekening
samen met zoon
Ik ben alleenstaand en 85 jaar.
Gezamenlijk met mijn zoon heb ik een

Hulp aan mensen die
zich niet bedruipen
Wij zijn beiden 63 jaar en leiden een
tamelijk geïsoleerd leven. We denken

Het is raadzaam dat na uw overlijden uw zoon contact opneemt met
de Postbank hoe te handelen met de
gezamenlijke rekening. Hij zal de akte
van overlijden moeten opsturen, waarna
hij zonder problemen na uw overlijden
de betalingen van de gezamenlijke
rekening kan doen. Het zou wel kunnen
dat de Postbank nog om een verklaring
van erfrecht gaat vragen als er meerdere
erfgenamen in het spel zijn.
De scus speelt alleen maar een rol als
uw zoon, als enig erfgenaam, van u
meer erft dan het voor successierechten
vrijgestelde bedrag. Bij het bepalen
daarvan speelt de gezamenlijke rekening uiteraard een rol, omdat een deel
daarvan u (als erater) toebehoort en
dus wordt betrokken bij de hoogte van
de nalatenschap.

dat we deze situatie nog willen of
kunnen veranderen. De gezondheidstoestand van mijn vrouw is goed, die van
mij redelijk. Wanneer mijn echtgenote
en mijzelf iets zou overkomen - invaliditeit of overlijden - is er niemand die
onze zaken kan regelen. We hebben één
zoon met een verstandelijke beperking,
die dit beslist niet kan. Wat kunnen wij
het beste doen om deze zaken nu al
geregeld te krijgen?
Een eerste ‘hulppost’ indien u of uw
vrouw niet zelf meer in staat is de
nodige administratieve handelingen te
verrichten of zaken te beoordelen zijn
de ouderenbonden waarvan u lid kunt
worden. Er zijn ook vrijwilligersorganisaties, zoals kerken die hulp kunnen
bieden. Anderzijds zijn er commerciële
bedrijfjes van scale, nanciële en
administratieve adviseurs die u kunnen
bijstaan of zelfs het werk uit handen
kunnen nemen. Het is wel zaak met bonade adviseurs in zee te gaan. Mocht
u in een verzorgings- of verpleeghuis
worden opgenomen, dan hebben die
vaak vrijwilligers en helpers die u
kunnen bijstaan. Mocht u onverhoopt
volledig onbekwaam worden, dan zal
de kantonrechter een bewindvoerder of
mentor over u moeten aanstellen. We
raden u aan zich niet al te veel zorgen te
maken over deze eventuele toekomst-

die we de komende jaren in de wijken
gaan opzetten. Daar kunnen ouderen
terecht voor informatie, deelnemen
aan activiteiten, naar de kapper gaan,
ontspannen in een van de spafaciliteiten, winkelen, een hapje eten en elkaar
ontmoeten.
Er staat de komende tijd veel te
gebeuren. Er moeten soms zeer grote
investeringen worden gedaan, die uit
beperkte budgetten genancierd moeten worden. Daarom is het van belang
dat de zorgorganisaties in de stad met
elkaar samenwerken om die investeringen goed op elkaar af te stemmen. Overleg hierover vindt plaats
in het regionale koepeloverleg in de
ouderenzorg, Conforte. Ondanks de
toenemende marktwerking in de zorg
verwacht ik dat we binnen Conforte
steeds vaker over dit soort onderwerpen afstemming zullen gaan zoeken.
Ids Thepass is voorzitter van de
raad van bestuur van Laurens,
een van de grootste organisaties in de regio Rotterdam die
ouderen woonruimte en zorg
biedt. Laurens heeft ruim 4000
medewerkers en 8000 cliënten.

Hans
Roodenburg

kwestie. Komt tijd, komt raad!
Fiscale zaken
Kwijtschelding van
afvalstoffenheffing
Kan ik in Rotterdam kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen en waterschapslasten krijgen? Hoe moet ik dat
doen?
Kwijtschelding is mogelijk voor
huishoudens met een minimaal
inkomen zoals een bijstandsuitkering
of alleen AOW (ook met een heel klein
pensioentje). Het gaat bij de gemeente
Rotterdam om afvalstoffenhefng.
De onroerendezaakbelasting (ozb)
voor gebruikers (huurders) is per 2006
afgeschaft. U moet binnen acht weken
na de dagtekening van de aanslag
of jaarafrekening van Eneco bij de
Gemeentebelastingen van Rotterdam
een aanvraag indienen door middel van
een formulier. De mensen die al eerder
kwijtschelding hebben gekregen, krijgen dat meestal elk jaar automatisch.
Wilt u eerst meer weten, dan raden we
u aan zich te richten tot de klantenservice van de Gemeentebelastingen
in Rotterdam (tel. 0800 1545). Bij
uw waterschap kunt u ook informatie
krijgen over eventuele kwijtschelding
van sommige waterschapslasten.
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T!P-Kaders
Belastinghulp voor iedereen!

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

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

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

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P
Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
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AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

DESCENDRE

Behandeling bij u thuis mogelijk!

IJsclubstraat 68 - ROTTERDAM-Kralingen
Tel./Fax: 010-4145808

Rodenrijselaan 54 - 3037 XG - Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23
www.schoenmakerijagterberg.nl

Dit najaar uitgebreide
collectie blouses.

Diabetische en Reumatische aantekening

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling

Zowel feestelijk als sportief

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

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.

rotterdampas

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Dennis the Menace

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

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

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

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

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Uitvaartverzorging

MODE

Tevens ANTIEKRESTAURATIE
GRATIS offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Pedicure Manicure (Sport)massage

Voor ons geen kunst!

bens
bens
bens

STOELENMATTERIJ

GERALDO Sports & Beauty

’n goed kunstgebit?

Mode in
maat 36-50
Vermaakservice!

Vervoers&
Verhuisbedrijf
Vervoers- & Verhuisbedrijf
Pendeldiensten
Transportwerkzaamheden
Zowel binnen- als buitenland
Tel. +31 (0)6 521 74 857 (Ned.)
Tel. +31 (0)6 484 15 696 (Eng.)
E-mail: d.themenace@hotmail.co
Web: www.dennisthemenace2007.eu
K.v.K. 24418637

Bent u op zoek naar een verzorgde en aantrekkelijke ruime 4-kamer maisonnette op de
begane grond met balkon op het zuiden?

Schiedam,
Rotterdamsedijk 365
Vraagprijs:
euro 179.500
De maisonnette beschikt
over een royale woonkamer met toegang tot
balkon op het zuiden,
heerlijk rustig gelegen
aan de achterzijde van
het complex met uitzicht op een afgesloten privé
terrein. Dit kleinschalige complex ligt in het centrum
van Schiedam op loopafstand van het winkelcentrum,
openbaar vervoer en diverse uitvalswegen.
Indeling maisonnette:
Begane grond: voorportaal
met ruime bergkast en
toegang tot de woonkamer
met open keuken (ca.
42,4m²). De open keuken
is v.v. een keukenblok in
L-opstelling met keramische kookplaat, afzuigkap,
enkele spoelbak en een koel/vriescombinatie. De
woonkamer heeft een luxe grindvloer en geeft toegang
tot het balkon op het zuiden met vrij uitzicht op een
afgesloten privé-terrein. Tussengang met meterkast en
volledig betegeld toilet. 1e Verdieping: overloop. Ruime slaapkamer aan voorzijde (ca. 2.50m x 4.50m.)
Slaapkamer II en III zijn gelegen aan de achterzijde van
de woning (ca. 4.80m x 2.16m en 4.50m x 2.10m).
Luxe badkamer die voorzien is van een whirlpool bad,
2e toilet en wastafel. Op deze woning zit ook een
alarm waar nog een contract loopt voor 2 jaar.
Bijzonderheden maisonnette:
- Separate berging (2.50 x 3.50) in onderbouw
- Verwarming middels blokverwarming,
warm water middels 80 liter boiler
- Afgekochte erfpacht
- Bijdrage VvE EUR126,- per maand,
excl. voorschot stookkosten
- Financieel gezonde en goed
functionerende VvE
- Aanvaarding in overleg
Voor informatie:
NVV Wonen
Brugge 4, 2993 LB Barendrecht, 010-4288098
info@nvvwonen.nl, www.nvvwonen.nl
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Kees Verkerk en
Nico van der Ham
een paar apart
Bloemen van Joop
na acht tramritten
Moe maar voldaan werd 27 oktober
in de kantine van stichting Rotterdams Openbaar Vervoermuseum en
Exploitatie Oldtimers (RoMeO) nog
even nagepraat door de mensen die op
die dag de twee laatste DOR-tramritten verzorgd hebben. Enkelen van hen
hadden ze zelfs allemaal meegemaakt.
En wie stapte daar onverwacht binnen
met vier emmers vol boeketten: Joop
Brands van de gelijknamige bloemenen plantenhal en uitvaartbloemisterij
aan de Crooswijkseweg.
Brands: “Ik heb de tramritten elke
week gevolgd en vind het een
geweldige prestatie die jullie hebben
geleverd. Daarom kom ik aan jullie een
mooi boeket uitdelen en daarmee mijn
waardering aan jullie overbrengen. In
mijn zaak wordt vaak over De OudRotterdammer gesproken en ook de
leuke en interessante tramritten waren
onderwerp van gesprek. Ga vooral zo
door met jullie prima werk en prima
krant.”
De wat beduusde Fred Wallast bedankte de gulle bloemist. Op de foto
overhandigt Joop Brands bloemen aan
hoofdredacteur Fred Wallast en zijn
vrouw Lia. Foto Ellie Schop

Nederlandse operapremière met Rotterdamse solisten
Waldin Roes en Quirijn de Lang
(beiden uit Rotterdam) vertolken de
hoofdrollen in “Beatrice di Tenda”;
deze onbekende opera van Bellini
wordt voor het eerst in Nederland scenisch uitgevoerd. De drie uitvoeringen
van deze opera zijn in een bijzondere
locatie: de historische Schiecentrale
aan de Lloydstraat 5 in Rotterdam.
Het Symfonieorkest Continuo zorgt
voor de begeleiding en de algehele
muzikale leiding is in handen van de
vaste dirigent Marco Bons.
De uitvoeringen zijn op zaterdagavond
17 november om 20.15 uur en de
zondagmiddagen 18 en 25 november
om 14.15 uur.
Voorafgaand aan de voorstellingen
kunt u een inleiding over het stuk bijwonen: 17 november om 19.30 uur en
18 en 25 november om 13.30 uur in de
foyer van het theater. Er is Nederlandse
boventiteling aanwezig.
Kaarten kunnen besteld worden via
www.rotterdamopera.nl
of telefonisch: 010- 21 22 307

Wie van de 50+ generatie kent ‘onze Keessie’ niet? Nico van der
Ham kent Kees Verkerk zelfs uitstekend. Hij is al jaren met hem
bevriend en de twee zijn ook nog eens golfmaatjes. Kees woont
ruim dertig jaar met zijn Sally Anita, zoon en dochter en twee
kleinkinderen in Kristiansand in Zuid-Noorwegen, waar ze eigenaar zijn van vakantiecentrum Resort Hamresanden. Recent is
het park volledig gerenoveerd.
Kees Verkerk en Nico van der Ham
zijn de Johnny en Rijk van het zakenleven: een paar apart. Geregeld ontmoeten ze elkaar op de golfbaan, zoals
vrijdag 2 november op die van Strijen
in de Hoeksche Waard. Voor Nico van
der Ham, directeur van het gelijknamige schilders- en bouwkundig
onderhoudsbedrijf, was het partijtje
golf de afsluiting van zijn gebruikelijke werkweek van zestig uur.
Voor Kees Verkerk was de sportieve
ontmoeting de afsluiting van zijn
verblijf van één week in Nederland.
De, op zondag 28 oktober, 65 jaar
geworden oud-schaatser (en bij leven
al een legende) reisde de dag na zijn
rondje golf terug naar Noorwegen.
Van der Ham en Verkerk ontmoetten
elkaar jaren geleden op de golfbaan en
raakten bevriend. “Op de golfbaan ben
ik geregeld te vinden met zakenrelaties”, vertelt de Rotterdamse ondernemer die grote projecten in onderhoud
heeft als Stadion Feijenoord, scholen,
bruggen en hele woonwijken zoals

Overschie. “Binnenkort nemen mijn
mensen wooncentrum De Zonnetrap
in Lombardijen onder handen. Een
stevige klus van een half jaar”, meldt
Nico.
Kampioen
Als geheugensteuntje: Kees Verkerk
pakte zilver tijdens de Olympische
spelen in 1964 (Innsbruck), werd
wereldkampioen vierkamp in 1966
en 1967 en Europees kampioen in
1966. Voorts koestert hij medailles die
horen bij het Olympisch kampioenschap 1500 meter in 1968, zilver op
de 5000 meter in 1968 en zilver op de
tien kilometer in 1972. Vier keer was
hij Nederlands kampioen (1966, 1967,
1969 en 1972) en twaalf keer verbeterde Kees een wereldrecord op de
1500, 5000 en 10.000 meter. Dus met
recht ‘onze’ Nederlandse Schaatskampioen, die geboren en getogen is in het
café van zijn vader in Puttershoek.
Kees’ dochter Camilla (30) is in
Noorwegen beroepsfotograaf. Speciaal

- Kees Verkerk (links), Nico van der Ham (midden) en zwager Joop Helderop hebben er duidelijk zin in op de
golfbaan van Strijen. Foto’s Ellie Schop -

voor de vriend van haar vader kwam
ze met hem naar Nederland. Niet
om feest te vieren, maar om keihard
te werken. Camilla maakt voor een
relatiekalender voor Van der Ham
foto’s van bouwwerken die zijn bedrijf
onderhoudt. Zo fotografeerde ze in een
hijsbakje vanaf dertig meter hoogte de
middenstip van De Kuip. Trots toont
Kees foto’s van zijn dochter in actie
in het stadion en andere plekken waar
Van der Ham actief is, zoals bij de
Oosterschelde. “Die meid kan er wat
van”, grijnst Kees kamerbreed.
Bekend
De Verkerkjes verblijven in Nederland
altijd bij zijn zus Cornelia. “Zij en
mijn vrouw zijn nu winkelen, dus kunnen Nico, mijn zwager Joop Helderop
en ik ongestoord golfen.”
Nou ja, ongestoord…. Kees is nog
altijd een bekende Nederlander. In het
golfclubhuis en op de golfbaan wordt
hij steeds herkend en dan moet hij op
de foto. “Dat doe ik met plezier, want

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

wellicht levert het nieuwe gasten op
voor mijn bedrijf.”
Net als Kees het interview wil beëindigen, want hij popelt om naar de tee
te gaan, stapt Jan van der Pligt binnen.
“Hiero Kees”, klinkt het onvervalst,
“hier hebbie de cd van Shantykoor De
Hoeksche Waard. Er staat een nummer
op dat je zeker zal bevallen.”
Kees schudt hem de hand, slaat van
enthousiasme bijkans zijn schouder in
tweeën en complimenteert Jan. “Hij
heeft zo ongeveer al mijn huldigingen
georganiseerd. Een perfecte vent, die
ook de grondlegger is van de bekende
discotheek Alcazar in mijn geboortedorp.”
Voordat Kees als een jonge hazewindhond wegstuift, roept hij nog: “Zet
wel het adres van mijn internetsite in
de krant.” Bij deze Kees, en als toegift
ook je telefoonnummer en e-mailadres: www.hamresanden.no, 004738144280, info@hamresanden.no

Het rijke Rotterdamse sportleven
kent vele bekende en onbekende
foto’s. Cees Zevenbergen plukt
elke veertien dagen zo’n foto uit
zijn omvangrijke archief, waar u
zich de tanden op kunt stukbijten.
Twee weken later onthult hij het
raadsel en kunt u zien of u het bij
het goede eind had.

Oplossing foto 30 oktober
Dat ziet je niet vaak, een spelmoment met zoveel voetballers van één ploeg zonder tegenstanders. De foto is genomen op 30 oktober 1960 en stamt uit de wedstrijd Excelsior-Sparta op
Woudestein. Het betreft een bekerwedstrijd die eindigde in een 1-1 gelijkspel (scoreverloop:
H. Janssen 0-1, Piet Slui 1-1) Te zien zijn de Spartanen Freek van der Lee, Hans de Koning,
keeper Andries van Dijk, Bep Zaal en Pim Visser. De scheidsrechter rechts is Joop Martens.
Excelsior kwam op dat moment uit in de eerste divisie. Het bekertoernooi werd in de eerste
ronde gespeeld in groepen en Sparta en Excelsior zaten in dezelfde groep. Sparta bereikte de
volgende ronde en won daarin met 3-0 van Hermes DVS. De Kasteelclub sneuvelde echter in
de achtste nales door in Amersfoort te verliezen van HVC (3-1).

Nieuwe foto
Duidelijk een groepsfoto van een gemengde sport. Daarmee is de sport ook
bijna gelijk aangegeven, want zo veel gemengde sporten zijn er niet. De foto
dateert uit 1950. De Rotterdamse vereniging - waartoe deze dames en heren
behoren – genoot lange tijd landelijke bekendheid.
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Een begrip in vloertegels sinds 1987
3

DECO-VLOER
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GRATIS
GELEGD
WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Proﬁteer
van onze
WEKELIJKSE
AANBIEDINGEN

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
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Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
●
●
●

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

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

HOORPROBLEMEN?
Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s
De Hoorstudio’s bieden u een
breed assortiment aan
moderne hoortoestellen en
andere geavanceerde

+LVWRUL]RQRUJDQLVHHUWFXOWXUHHOKLVWRULVFKHH[FXUVLHVHQNRUWHUHL]HQQDDU
EHVWHPPLQJHQLQ1HGHUODQGHQ(XURSD

hulpmiddelen waarmee uw
gehoor spectaculair kan
worden verbeterd.

3HUVRRQOLMNHQHLJHQWLMGV%HOHYLQJYDQGHJHVFKLHGHQLVVWDDWGDDUELMYRRU
RS:LMOHJJHQOLMQHQEORRWXLWHHQYHUYHUOHGHQGLH ±YHUUDVVHQGGRRUOR
SHQLQKHWKHGHQ

Voor meer informatie bent u
altijd welkom. Wij staan ook

'DJWRFKW'RUGUHFKWRSQRYHPEHU
,QppQGDJODWHQZLMX]LHQZDDURP'RUGUHFKW]R¶QEHODQJULMNHSRVLWLH
LQQHHPWLQGHVWDDWNXQGLJHHQNHUNJHVFKLHGHQLV
9DQDIGHHHUVWHJHKHLPH6WDWHQYHUJDGHULQJQHPHQZLMXPHHODQJV
GHJHEURHGHUV'H:LWWHQGHKXL]HQYDQGHULMNHNRRSOLHGHQGLHHHQV
GH]HVWDGEHYRONWHQQDDUKHWJH]LFKWYDQ'RUGUHFKWGH'RUGWVH
'RP
'H]HGDJELHGHQZLMXDDQYRRU¼SS+LHUELM]LWDOOHVZDWELMGH]HUHLV
KRRUW LQEHJUHSHQ ]RDOV YDDUWRFKW NRIILH HQ WKHH OXQFK GLQHU DOOH
HQWUHHJHOGHQHQXLWHUDDUGGHGHVNXQGLJHEHJHOHLGLQJ

.LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHHQRQVYROOHGLJHDDQERGRSZZZKLVWRUL]RQQORIYUDDJ
GHEURFKXUHDDQ+LVWRUL]RQ$QWZRRUGQXPPHU9%:DGGLQ[YHHQ
SRVW]HJHOLVQLHWQRGLJ 7LQIR#KLVWRUL]RQQO

afspraak voor een gratis
hoortest te maken.

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

Maak vrijblijvend
een afspraak voor
een gratis hoortest.

…verbetert de kwaliteit van leven

Hoorstudio IJsselmonde
Rotterdam, 010 - 292 02 02
Hoorstudio Beethoven
Rotterdam, 010 - 418 00 91
Hoorstudio Briedé

troy! 3.8498

'DJKLVWRULVFKHG\QDPLHNLQ5RWWHUGDPRSGHFHPEHU
2QGHUOHLGLQJYDQGH5RWWHUGDPNHQQHUELMXLWVWHN$DG(QJHOIULHWYLQGHQZHGH
YHUUDVVHQGHRXGVWHSODDWVHQZDDUGHVWDGEHJRQGHGDPLQGH5RWWH
9HUYROJHQVJDDQZHGDQGHHHXZHQGRRUODQJVKHWRXGVWHVWDQGEHHOGYDQ
1HGHUODQGQDDUGH/DXUHQVNHUNPHW]LMQJHKHLPHQ'H$WODVYDQ6WRONELHGWRQV
HHQWRFKWGRRUGHWLMGZDDUYDQGDDQZHRQVPHWHHQKLVWRULVFKHWUDPKHHQHQ
WHUXJODWHQEUHQJHQQDDU'HOIVKDYHQ:HVOXLWHQGHGDJDIPHWHHQGLQHULQKHW
6FKLHODQGKXLV
'LWFRPSOHWHDUUDQJHPHQWLQFOXVLHI
NRIILHOXQFKGLQHUKLVWRULVFKHWUDP
WRHJDQJHQHQJLGVELHGHQZLMXDDQ
YRRU¼SHUSHUVRRQ

voor u klaar om een

Hellevoetsluis, 0181 - 310 268

www.dehoorstudios.nl
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De herinnering blijft?
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.

(Foto: Lucy Craamer)

Queen of the South
Mijnsherenlaan 9 (hotel)
Architect: Cees Reijers
Realisatie: 2004
Hoogbouw is in Rotterdam al niet meer
zo bijzonder, maar dit gebouw heeft iets
speciaals.
Er zijn namelijk twee hotels in opgenomen,
die samen één hotel vormen, het ene deel
heet ART Hotel Rotterdam en functioneert
zoals hotels meestal doen, het andere deel
heet Woonhotel Rotterdam en biedt huisvesting aan mensen die tijdelijk zonder
woonruimte zitten. Minimaal 1 tot maximaal
6 maanden kan iemand gebruik maken van
deze voorziening, aanmelding via een aantal
instanties. De huurprijs is afhankelijk van
inkomen.
Het twee-in-een hotel deelt de receptie/
lobby.
Over 3 lagen is een ellipsvormig gebouw
gesitueerd, waarboven een ranker volume
van nog eens twintig verdiepingen. Ondergronds bevinden zich twee parkeerlagen. In
de eerste drie lagen zijn diverse functies gehuisvest, waaronder de lobby van het hotel,
een restaurant, een café, een politiepost, een
aantal bedrijven, een aantal grondgebonden
woningen en een kinderdagverblijf. Ieder
met een eigen toegang.
Van de vierde tot en met de twaalfde laag
is de hotelfunctie gevestigd en daarboven
zitten appartementen. Aan de kant van de
Brielselaan is te zien waar de appartementen
beginnen, want daar steken ‘wenkbrauwen’
uit, zoals de architect dat noemt.
Vóór het gebouw staat een beeld van een
muskusos, dat in 2006 is geplaatst. De kunstenaar is Tom Waakop Reijers.

Naarmate we ouder worden krijgen we meer herinneringen en gaan we graven in ons verleden.
We mijmeren over onze plaats in het gezin waarin we opgegroeid zijn, over onze ouders, hoe zij
met elkaar omgingen en onze relatie met eventuele broers en zussen. Direct na de oorlog was
de anticonceptie door de kerk nog niet vrijgegeven en dit zorgde voor een explosieve geboortegolf, die een natuurlijk herstel binnen onze samenleving bracht.
Het gevolg was dat in een doorsnee
gezin alleen ‘s zondags een stukje
vlees bij de maaltijd geserveerd
werd. Lonkend naar de heer des
huizes die zich meestal het grootste
stuk toeeigende. Niet zo verkeerd,
hij moest het zware werk doen! En
moeders dan??
Het aantal kinderen in een gezin
bepaalde hoe de maaltijd eruit
zag, soms werden kinderen in het
klooster geplaatst, voornemens non
of priester te worden. Dat scheelde
in de onkosten, er was een mond
minder te voeden.
Om tegemoet te komen aan een

gezonde ontwikkeling van de
kinderen adviseerde de gezondheidszorg een dagelijkse portie
levertraan. Velen van ons kregen ‘s
avonds na het eten een kse lepel
van het smerige goedje met de
mededeling dat het goed was voor
onze gezondheid.
Waarom lieten we ons dit gebeuren? Zogenaamd gezond bbrrrr,
natuurlijk, de grote lokker was het
snoepje, daar deden we het voor.
De dagelijkse traktatie!
Daarna was het tanden poetsen,
knielend ons slaapgebedje “Ik ga
slapen ik ben moe” prevelen en

richting dromenland, waarin wij
geconfronteerd werden met de
schooltekening van de walvisvaarders met een harpoen in de aanslag
die de zee trotseerde om ons olie te
leveren. Wat een vooruitgang dat
er een verbod op de walvisvangst
is gekomen en we heden ten dage
plantaardige olie middels een
capsule kunnen innemen. Onze
nieuwe eet- en leefgewoonten
kunnen we vrolijk voortzetten met
aanvulling van vaak noodzakelijke
vitaminen en mineralen. Uiteindelijk gaan we, net als vroeger of
nog wel veel meer, voor optimale

gezondheid. Het lichaam werkt wat
trager dan 40 jaar geleden, maar
daar staat tegenover dat we nu een
goede selectie kunnen maken van
vitaminen die onze lenigheid up to
date houdt, waardoor wij vitaal en
energiek blijven. Het gevoel van
vroeger komt naar boven waarbij
er een glimlach om de lippen
verschijnt, de geest gevoed en
aangevuld met extra vitamientjes
zorgt dat de herinnering blijft. Terug naar het gevoel van toen brengt
ons in de tijd van het heden!

Nederland had groot aandeel
in succes Pink Floyd
De Doelen, het Kralingse Bos, de Kuip en Ahoy’ hebben voor muziekband Pink
Floyd geen geheimen. De uit Engeland afkomstige popgroep heeft er in verschillende samenstelling meerdere keren de fans in vervoering gebracht. De geschiedenis voert terug naar 1967 en verhaalt van optreden in achterafzaaltjes tot in
enorme arena’s en muziektempels. Pink Floyd bracht de muziek waar veel babyboomers naar smachtten.
Onder de titel ‘Pink Floyd in de
polder’ is daar deze maand een
fraai boek over verschenen. Het is
het verhaal van de wereldbekende
popgroep, bezien vanuit een uniek
Nederlands perspectief, aangevuld
met originele ooggetuigenverslagen, opmerkelijke feiten en een
bijzondere collectie zeldzaam
beeldmateriaal en niet eerder gepubliceerde foto’s.
Op 29 april 1967 maakten vier
jonge muzikanten de oversteek
van Londen naar Amsterdam. Ze
mochten op de Nederlandse televisie hun eerste single promoten
in het programma Fanclub. Het
was de eerste kennismaking van
Nederland met Pink Floyd en ook
hun eerste buitenlandse trip. De
rest is geschiedenis, zoals dat zo
mooi heet, maar wel eentje die
haar geheimen goed verborgen
heeft gehouden.
‘Pink Floyd in de Polder’ ontrafelt
voor het eerst het grote aandeel
van Nederland in de ontwikkeling
van de groep. Na het voortijdige
vertrek van oprichter Syd Barrett,

- In het Kralingse Bos -

met wie Pink Floyd in november
1967 voor het eerst en laatst op het
podium stond in Nederland, kreeg
de groep er een tweede kans. Met
nieuwe gitarist David Gilmour was
ze vanaf 1968 soms wekelijks in
de lage landen aan het werk. Niet
alleen in provincieplaatsen als
Vlissingen, Groningen, Maastricht,
Nijmegen, Apeldoorn en
Leuven, maar ook in de
grote steden.
Underground
Zo speelde de groep een

belangrijke rol in de beginjaren
van legendarische Amsterdamse
undergroundclubs als Fantasio en
Paradiso, en was ze een van de
eerste die de overstap maakte naar
gerenommeerde concertzalen als
het Concertgebouw in Amsterdam,
De Doelen in Rotterdam en later
Ahoy’ en De Kuip.
De grote doorbraak in Nederland
kwam toen Pink Floyd op 29 juni
1970 het popfestival in het Kralingse Bos afsloot met een indrukwekkend optreden bij zonsopgang.
Eén jaar later opende de groep
een concert met koor en orkest in
Sportpaleis Ahoy’ in Rotterdam,
dat met bijna tienduizend bezoekers gevuld was. In 1973 betekende het uitbrengen van ‘Dark Side
Of The Moon’ een wereldwijde
doorbraak. De band reisde de hele
wereld over en was (helaas) minder
vaak in Nederland te zien.

Comeback
Toen Pink Floyd begin jaren
tachtig uit elkaar viel, leek het denitief gedaan met de groep. Niets
was echter minder waar, want Pink
Floyd maakte zonder bassist en
componist Roger Waters een comeback en kreeg in 1988 twee en in
1994 zelfs drie maal De Kuip in
Rotterdam vol. Met het korte maar
legendarische optreden in de klassieke viermansbezetting op Live8
werd in 2005 duidelijk dat Pink
Floyd niets van haar uitstraling had
ingeboet. Het concert van Roger
Waters, in een met ruim dertigduizend bezoekers gevuld Gelredome
in Arnhem, is op 5 mei 2007, veertig jaar na de eerste voorzichtige
stappen in Nederland, daarvan niet
meer dan een bevestiging.
‘Pink Floyd in de polder’ telt 228
pagina’s en 141 foto en illustraties
in zwart-wit en kleur. Auteurs:
Charles Beterams en Robert
Haagsma. Uitvoering: Gebonden Hardback. Formaat: 22 x 22
cm. Prijs 24,95 euro. Uitgeverij:
Aprilis te Zaltbommel. ISBN:
978.90.5994.180. 9. Verkrijgbaar
bij de Nederlandse en Vlaamse
boekhandel, Crazy Diamond
(www.pinkoydboek.nl) en direct
bij Aprilis (www.aprilis.nl en
info@aprilis.nl). Meer informatie
over Pink Floyd in de polder op
www.pinkoydboek.nl.
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fauteuils
bankstellen
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GZaVm8db[dgi biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een GZaVm8db[dgi fauteuil of
bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden.

KNIPPEN

3,

PEDICURE



8,-

Uw GZaVm8db[dgi 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!

50
,
13

GZaVm8db[dgi biedt een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met Sta-Op functie) en
bankstellen in leder en stof.

GEZICHTS
BEHANDELING

Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een GZaVm8db[dgi fauteuil of bankstel!

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

50



WORD MODEL!
BIJ ZADKINE UITERLIJKE VERZORGING

U bent op zoek naar een Relaxfauteuil, dan bent U bij RelaxComfort op het juiste adres.
RelaxComfort heeft altijd een grote collectie op voorraad
dus in de meeste gevallen ‘VANDAAG GEKOCHT - MORGEN IN HUIS’

HELE MAAND NOVEMBER
ISD
GRERAHT
AAR

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

Zadkine Uiterlijke Verzorging is het regionale opleidingsinstituut
voor kappers, schoonheidsspecialisten en voetverzorgers.
Wij hebben vestigingen op de
Benthemstraat 6 (Centrum) en de Sikkelstraat 35 (Zuid).

Drogisterij De Meeuw

7:OD:@::C K6CDCO:H=DLGDDBH
GZaVm8db[dgi Zuidland
GZaVm8db[dgi Ridderkerk
GZaVm8db[dgi Duiven
GZaVm8db[dgi Oud Beijerland

R'dam Zuid

15% korting
op alle geuren

LET OP: Deze aktie geldt niet in combinatie
met andere lopende aanbiedingen en afgeprijsde artikelen.

GZaVm8db[dgi Oud Beijerland
Willem Beukelszstraat 6 B
3261 LV Oud Beijerland
tel: 0186 622 009

(010) 484 88 84

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u in de feestmaand:

KOOP
BIJ AANVERSE
VAN DI DELLEN
O
SHOWMRRAAD)
O
(VO
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R'dam Centrum

WWW.ZADKINE-BEAUTY.NL

SFET.W.V. € 595,-
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BEL: (010) 243 38 99

In de Fuik 47
3192 HD Hoogvliet
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Van statafel verhuur tot
compleet verzorgt feest
Kijk op www.partx.nl
of anders 0180 - 396492

DE NISSAN PRIMERA
OP = OP
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CONTANTE
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‘Rotterdam, de stad van
dreunende heipalen’

Ben Gadellaa zet
elke zaal op zijn kop

Rotterdam was in de jaren vijftig een
andere stad dan die we tegenwoordig
kennen. Het in de oorlog weggebombardeerde stadshart was één grote
bouwput waarin dagelijks de heimachines dreunden. Het was de woestenij waar mensen in slecht weer zich
voorthaasten naar de beschutting
van bebouwing.

Uit het niets geniet Schiebroeker Ben
Gadellaa ineens landelijke bekendheid
en barst hij van de aanvragen voor een
optreden. De 59-jarige ‘prettig gestoorde beroepsmalloot’ (zo promoot hij
zichzelf op zijn visitekaartje) greep de
kans om door te breken een paar weken geleden in de tv-show van Jensen
op RTL5.

Voor de eigen bewoners had het begrip ‘havenstad’ toen een sterker accent dan nu. Pendelarbeiders moesten het tekort aan werkkrachten
in de haven opvangen, die nog niet de grote
verschuiving richting zee had gemaakt. Dus
zag je veel matrozen op straat op zoek naar
vermaak.
Elke dag opnieuw zwoegden en slaafden
de Rotterdammers op weg naar een nieuwe
toekomst, binnen een sfeer van niet geringe
morele en sociale dwang. In de samenleving
domineerde de verzuiling, het individualisme
had nog niet toegeslagen. Het was een tijd van
huiselijkheid en idealisme. De welvaart moest
nog worden geboren, de consumptiemaatschappij bevond zich achter de horizon.

De jaren vijftig
kenmerkten zich
ook door ernstige
woningnood, verrassende nieuwbouwprojecten, de zucht
tot emigratie en de misère
door de watersnoodramp. Maar er was ook
een rijk verenigingsleven, doordat de mensen
vanwege hun magere inkomsten, grotendeels
zelf voor hun ontspanning moesten zorgen.
‘Rotterdam in de jaren vijftig’ is een rijk geïllustreerd boek dat ons eraan herinnert hoe de
stad zich in zeer zware tijden omhoog moest
worstelen.
‘Rotterdam in de jaren vijftig, de stad van dreunende heipalen’ telt 168 pagina’s op formaat 22
bij 28 cm met 140 foto’s in zwart-wit. Auteur
Herman Romer. ISBN 978.90.5994.158.8.
Prijs 19,95 euro. Verschijnt 21 november 2007.
Het is verkrijgbaar in de reguliere boekhandel
of te bestellen bij uitgeverij Aprilis, Markt 9,
5301 AL Zaltbommel. Voor informatie: 0418512088, info@aprilis.nl of www.aprilis.nl

Of hij nou werkelijk knotsgek is of het acteert, blijft
een open vraag. Maar één ding is zeker: elke zaal
is na het optreden van de uitgetreden uitvaartbegeleider in de stemming, vooral door zijn inmiddels
beroemde en overgenomen kreet ‘Hatsjee’. Hij
brengt een maffe act, die lachen, gieren, brullen en
stampvoeten uitlokt.
“Goed omschreven”, complimenteert hij breed
grijnzend, waarbij zijn afgebrokkelde gebit (“mijn
handelsmerk, anders hebben ze niks om over te
kletsen”) zichtbaar wordt. “Ik vermaak het publiek
op mijn eigen manier. Mijn repertoire bestaat uit
populaire Nederlandse meezingers, die ik op geheel
eigen wijze zing en acteer.”
En bekent: “Als geen ander weet ik nooit te kunnen
doorbreken zoals René Froger of Marco Borsato. Die

- Ben
Gadellaa -

twee hebben hun eigen kwaliteiten en ik de mijne en
ze zijn niet vergelijkbaar.”
Lachúúúúú
Twaalf jaar geleden begon Ben voor de lol met
optreden ‘tussen de schuifdeuren’ bij bruiloften
en partijen. Zijn maffe zangact heeft intussen een
bredere belangstelling gewekt en soms staat hij voor
zalen met honderden toeschouwers. Los hiervan
doet Ben Gadellaa geregeld mee aan talentenjachten,
waarvan hij er nimmer eentje heeft gewonnen. “Dat
kan ook niet met mijn mindere kwalitatieve zangtalent. Ik moet het hebben van mijn entertainment, dus
lachúúúúú.”
In de hoop op meer optredens gaf hij in café-restaurant Wereldhaven aan de Sluisjesdijk een gastoptreden en zette Ben de tent bijkans op zijn kop. “De
mensen vinden me leuk en mijn act ook, want dat is
en blijft het”, beweert hij zelfverzekerd en overtuigd
van zichzelf. En: “Ik werk hard aan het uitbrengen
van een live-cd.“

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

presenteert:
Vrijdag 16 november:
Marco’O (meezingers)
Zaterdag 17 november:
Bubblin toorop trio (diner muziek)
Vrijdag 23 november:
Rick (meezingers)
Zaterdag 24 november:
Harry Pater (trip to memory lane)



Maandmenu:

Voorgerecht:
Wintersalade met gerookte
kip en sinasappel dressing
Hoofdgerecht:
Varkenshaas medaillons
met gesmolten brie
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.

TUINCORRECT HOVENIERS
•
•
•
•

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
Wat anderen beloven doen wij !!!

OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN
GEVEN WIJ EEN GARANTIE CERTIFICAAT
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Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

Tot

300,-

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

retour voor
uw oude
fauteuil

STARTMETZOEKEN.NL

DIRECT DE JUISTE SITE!

Vind de juiste bedrijven en adviseurs in uw gemeente makkelijk en snel

www.starteenuitvaart.nl
Adverteren: info@startmetzoeken.nl of 010-4424061

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
Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
U

Quattro gaat voor kwaliteit
met een betere prijs

De RUIMSTE brommobiel is een Ligier!
Er is een
Ligier
45-KM
WAGEN
VANAF

€ 9.690,-

7:
ACTIE geldig t/m 31-12 200

• 1 JAAR GRATIS ONDERHOUD
• 3 JAAR GRATIS GARANTIE
• GRATIS NAVIGATIE-SYSTEEM
Bromfiets-certificaat, rijbewijs AM, A of B vereist.

CiTO SUBARU ROTTERDAM
KLAVERBAAN 62 • CAPELLE/GRENS ROTTERDAM • CITO-SUBARU.NL • 010-4676789

Uw Gebit is onze uitdaging...


Greeploze keuken


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







van: € 7.733,voor:
€



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

OOK DIVERSE
OCCASIONS

“Ik durf
weer te
lachen..”

Narcosebehandeling onder deskundige
leiding van een anesthesist
NIEU
W!
Al 35 jaar ervaring!
Nu ook
o p In te rn
Modernste technieken
e t!
w w w .s c h
u it e .c o m
Voor alle tandprothetische en
tandheelkundige behandelingen
INSCHRIJVI
NG
Dagelijks tandarts aanwezig
PATIËNTEN NIEUWE
MOGELIJK
Volledige en goede begeleiding.
Het permanent witmaken van tanden.
Implantaat

Schuite Tandtechniek
Claes de Vrieslaan 15, 3021 JA Rotterdam
Tel. 010 - 477 03 03* (5 lijnen), Tel. 010 - 477 58 00

Diverse kleuren

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

van: € 82,voor:
€

van: € 5.424,voor:
€

54,- per m

3.999,-

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
2

Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar

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

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
Zaterdag

10:00 uur - 21.00 uur
10:00 uur - 17.30 uur

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

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

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
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Per stoomtrein naar
Keulse Kerstmarkt
Zondag 16 december rijdt een stoomtrein van Rotterdam naar Keulen voor
een bezoek aan de grote Kerstmarkt
in deze Duitse stad. De trein van de
Stoom Stichting Nederland, die u naar
Keulen brengt, bestaat uit de 25 meter
lange locomotief 01 1075 (bouwjaar
1940), die fraai onderhouden historische Belgische eerste klasrijtuigen
trekt. Het vertrek is rond half negen
vanaf station Rotterdam Centraal.
Tijdens een tussenstop in Tilburg kunnen ook nog reizigers instappen. De
deelnemers aan deze stoomtreinrit verblijven de hele middag in de binnenstad van Keulen, waarvan de ontelbare
winkelstraten geheel in het teken van
de kerst staan. Aan de voet van de dom
is een nostalgische markt en de voor
kinderen favoriete markt op de Alter
Markt is in heel Duitsland beroemd.
Ook zijn er een sprookjesmarkt, een
middeleeuwse markt en een drijvende
kerstmarkt aan de oevers van de Rijn.
Aan het begin van de avond wordt de
terugreis naar Tilburg en Rotterdam
aanvaard. Aanmelding en verdere
informatie: www.stoomstichting.nl
Voor informatie: Lambiek Knepé(PR)
Tel. 0314-366852 of 06-5159 1748

In de expositieruimte van “Stichting
Ons Rotterdam” aan de Kerkwervesingel 53 in Rotterdam-Pendrecht wordt
zondag 18 november een serie digitaal
gepresenteerde dia’s vertoond. Aan de
hand van Arnold Tak wordt u rondgeleid door de wijken het Oude Westen-Middelland en Nieuwe Westen in
Rotterdam-West. Het betreft zo goed
als allemaal nog nooit vertoonde of gepubliceerde opnames.De aanvang van
deze presentatie is om 14.00 uur en de
zaal is open om 13.30 uur. Vanwege
het beperkte aantal zitplaatsen wordt
u verzocht vooraf te reserveren. De
toegang is gratis. Telefonisch melden
onder 010-4804513 of 010-4806373 of
via email info@onsrotterdam.nl.
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Sloop nooddorp
Smeetsland nabij
en daarom reünie
Volgens Henny Buijtendijk en Joke Hagendoorn gaat het restant van nooddorp Smeetsland in
2010 tegen de vlakte, zeventig jaar nadat het gebouwd werd. Voor het duo is dat reden voor het
organiseren van een reünie in het voorjaar van 2008. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen
die vóór 1960 in Smeetsland zijn geboren, dus de jeugd van toen.
De bijeenkomst wordt waarschijnlijk
gehouden in de sporthal van buurtcentrum Ricardo. Datum en tijdstip worden bekendgemaakt als zich voldoende
deelnemers hebben aangemeld. Dat
kan via 010-191133 of 0622-493059

en de e-mailadressen tinus.en.henny@
planet.nl en info@burmezen.com
Het nooddorp Smeetsland, in de toen
nog zelfstandige gemeente IJsselmonde, werd gebouwd kort na het Duitse
bombardement op 14 mei 1940 op Rot-

terdam. In een mum van tijd werden in
de polder ten zuiden van de Smeetslandsedijk 515 noodwoningen en tien
noodwinkels uit de grond gestampt. Ze
zouden maar een jaar of vijftien dienst
hoeven doen. Soortgelijke nooddorpen

werden ook gebouwd op het Zuidplein (Brabantse Dorp), Overschie
(Landzicht) en langs het Noorderkanaal (Utrechtse-, Gelderse- en Drentse
Dorp. Aan de jeugd van Smeetsland
werd uiteraard ook gedacht en wel in
de vorm van een speeltuin met een
clubgebouw. Het gebouw aan de 2e
Opbouwstraat werd op 16 juni 1950
ofcieel geopend.

Honderd jaar SVZ-historie

In het belang van de haven
De staking die de havenarbeiders in 1907 in Rotterdam tegen
de introductie van de graanelevator voerden, was voor de
werkgevers het sein zich te verenigingen in een belangenvereniging. Dat werd de Scheepvaart Vereniging Zuid, die als SVZ
- de alom bekende afkorting - heel lang de ondernemersbelangen heeft gediend en bij de werknemers in de haven vaak als
de grote tegenstander werd gezien.
De SVZ - sinds een aantal jaren opgegaan in de organisatie Deltalinqs - ontstond dus een eeuw geleden. Het heeft
geleid tot een mooi boek, dat het beeld
van een toch vaak roerige havenperiode helder weergeeft. Zowel in tekst als
in beeld.Het boek is geschreven door
Matthuis Dicke, Paul van de Laar en
Annelies van der Zouwen en het heet
‘In het belang van de haven’.
Vast staat dat de SVZ een belangwekkende rol heeft gespeeld in de
dynamische wereldhaven Rotterdam.
Op sociaal-economisch gebied heeft

Rotterdam, Oude en
Nieuwe Westen en
Middelland
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ze veel tot stand gebracht. Niet alleen
met het afsluiten van cao’s - dikwijls
de aanleiding tot stakingen -, maar ook
in maatschappelijke zin en tevens op
het gebied van het havenonderwijs. De
SVZ was in 1908 de eerste werkgeversorganisatie die in Nederland een
cao introduceerde. Zowel in het belang
van de werkgevers, de werknemers
als de haven in het algemeen. De
SVZ kwam met maatschappelijk
werksters die zorgden voor gezinnen van havenarbeiders die het nodig
hadden. De havenvakscholen – onder
meer de drijvende school/internaat

Jan Backx, die in de Parkhaven heeft
gelegen - waren een initiatief van de
SVZ (met bestuurder Jan Backx als de
grote animator). Het gehele havenonderwijs is inmiddels gebundeld in het
Scheepvaart en Transport College, dat
zijn markante gebouw op het vroegere
Lloyd-terrein heeft staan. Maar de
SVZ - werkend vanuit het bakstenen kantoorbastion aan de Pieter de
Hoochweg – werd decennia lang toch
gezien als de tegenstander van de havenvakbonden en hun leden; de havenarbeiders wilden meer loon, kortere
werktijden, geen ontslagen en betere
werkomstandigheden. Door de jaren
heen is er veel en langdurig gestaakt,
vooral bij de stukgoedbedrijven; met
de jaren 1946, 1970, 1979 en 1984
als forse uitschieters. Nadat in 1996
de loononderhandelingsfunctie werd
afgestoten, is het rustig geworden rond
de SVZ en nu dus Deltalinqs.

De SVZ heeft de afgelopen honderd
jaar heel wat havenvisionairs in haar
midden gehad; bestuurders die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de
groei en de betekenis van Rotterdam.
W.A. Engelbrecht was er zo één. Paul
Nijgh, Albert Goudriaan, Jan Backx,
W.F. Lichtenauer, Ludo Pieters en
Jacques Schoufour behoorden er ook
toe. Algemeen secretaris A.J. Teychiné
Stakenburg schreef in het 1957 - toen
de SVZ een halve eeuw oud was - het
boek ‘Stand van zaken’. ‘In het belang
van de haven’ is er het boeiende
vervolg op.
Bram Oosterwijk
‘In het belang van de haven’ is een
uitgave van Walburg Pers. Het boek
telt 192 pagina’’s en kost 29,90 euro.

‘De Poort van Oost’
in Overschie alweer
tien jaar open
Tien jaar worden was voor de bewonersvereniging van wooncomplex ‘De Poort van Oost’ aan de Hoogenwaardstraat in
Overschie reden voor een bescheiden feestje. Een mix van
drankjes, hapjes en het ophalen van herinneringen maakte
het zaterdag 3 november tot een héél gezellig samenzijn in de
fraaie recreatiezaal.
Het 55+complex met 77 appartementen van Laurens Wonen is tien
jaar geleden ofcieel geopend. De
80-jarige Lenie Tieggé is bewoonster
van het eerste uur. Vijf jaar heeft ze
stevig haar mondje geroerd in de commissie die het bouwen van ‘De Poort
van Oost’ heeft voorbereid en begeleid.
“Toen was het allemaal nog van het

Woningbedrijf Rotterdam en moesten
we behoorlijk knokken voor de centjes.
Gelukkig is het allemaal voor elkaar
gekomen en wonen we hier nu al tien
jaar naar tevredenheid.”
Ook ex-deelraadvoorzitter Co Eger
van Overschie en zijn vrouw waren
uit Zeeland overgekomen om te
feliciteren, evenals zijn opvolger Jan

- Vrolijke gezichten op de receptie van tien jaar “De Poort van Oost” met als stralend middelpunt Lenie Tieggé. Links secretaris Jan Buter (Foto Ellie Schop) -

Markerink en dagelijks bestuurder
Kees van der Meer. Het ontspon zich
tot gezellige onderonsjes waarbij ook
bleek dat men de verenigingsactiviteiten op prijs stelt.
“Regelmatig is er klaverjassen, bingo
en zijn er wekelijks kofe- of theebijeenkosten”, vertelde voorzitter Jopie
Bütermann. Met secretaris Jan Buter

en penningmeester Dicky van der
Meulen vormt ze het dagelijks bestuur.
Bütermann: “De meeste bewoners
zijn gepensioneerd of in de VUT en
vrijwel allemaal zijn ze lid van onze
vereniging. Jammer is het wel dat
enkele bewoners achter de geraniums
zijn gedoken en daar nauwelijks meer
achter vandaan komen.”
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The Free
Eind zestiger jaren was Rotterdam plotseling soulstad nummer één. De populariteit van
dit Amerikaanse muziekgenre kende geen grenzen. Soulformaties schoten als paddestoelen uit de grond. De meest succesvolle soulband uit de Maasstad werd The Free.
Muzikanten van het eerste uur van
de in 1967 opgerichte Free, waren
onder anderen Peter Vlietstra (orgel),
Cees Mason (saxofoon), Julian
Schell (gitaar), Max Spangenberg
(drums), Ray Nichols (zang) en
Harry Jamin (trompet).
Een spetterend optreden in het
voorprogramma van de Amerikaanse
zangeres Aretha Franklin in De Doelen, in 1968, betekende de denitieve
doorbraak.
Dat jaar verscheen tevens de eerste
(hit)single van de Rotterdammers,
‘Because I Love You’, en kwam
sologitarist Egon Verhoeven de band
versterken. The Free was inmiddels een omvangrijke groep. Niet
zelden stonden er een stuk of tien
muzikanten plus een aantal zangers

en zangeressen op het podium. “De
band begon zo groot te worden,
dat ik soms niet meer wist wie er
nou wel en niet in speelden”, blikt
Verhoeven terug.

ger van de band was Yde de Jong.
“We hadden ook een eigen bandbusje”, vervolgt Verhoeven. “Een
volledig ingerichte Greyhoundbus,
wel te verstaan.”

Tournees
De tweede single (‘Soulparty’) werd
ook een hit. De populariteit van The
Free was in de jaren 1968 en 1969
grenzeloos. Er volgden succesvolle
tournees door onder meer Duitsland,
Italië en Engeland. Verhoeven: “We
kregen overal lovende kritieken.
Zelfs van Beatle Paul McCartney, in
een Engelse krant.”

De single ‘Keep in Touch’, afkomstig van de enige elpee ‘The Funky
Free’, werd de grootste hit van
groep. In 1969 stond het nummer
wekenlang in de bovenste regionen
van de Nederlandse hitlijsten.
In de band was het vrijwel constant
een komen en gaan van muzikanten.
Zo gebeurde het dat in ’69 drie nieuwe zangeressen werden aangetrokken: de zussen Patricia en Yvonne
Paay en Ans de Bie. Zij zijn te horen
op de laatste, geopte, single van
The Free: ‘Try, Try, Try’.

The Free was een heus bedrijf geworden, want behalve de bandleden
toerden er twee roadies mee. Mana-

- Op deze foto van The Free bestond de groep uit (vlnr): Cees Mason, Maarten
Beckers, Raymond Oosthoek, Harry Jamin, Peter Vlietstra, Vivian Roy, Cindy
Shore, Lilian Love, Max Spangenberg, Ray Nichols, Hoeney Chen, Henny de
Wild, Julian Schell en Egon Verhoeven. -

Minder
Volgens Verhoeven werd gaandeweg
duidelijk dat The Free geen lang leven meer beschoren was. “De vraag
naar soulmuziek werd ineens stukken
minder. Bovendien bleek de band te
groot en te duur voor Nederlandse
begrippen. Als we een rondje langs
de grote zalen in Nederland hadden
gemaakt, konden we dat twee maanden later niet nog een keer doen.
Daar was geen geld meer voor.”
Er werd nog wel met het binnenhalen van de Engelse zanger Scott
Walker (ex-The Walker Brothers) en
de bekende dj Ferry Maat (toetsen)
geprobeerd The Free nieuw leven in
te blazen, maar die initiatieven liepen
op niets uit. The Free werd in 1970
opgeheven.

Een aantal Free-musici kwam
vervolgens terecht in andere bekende
popbands. Zo ging Max Spangenberg drummen in de Tee-Set. Egon
Verhoeven werd sologitarist in de
formatie Amsterdam. Daarna maakte
hij jarenlang deel uit van de groep
van saxofonist Hans Dulfer. Verhoeven is nog steeds actief in de popmuziek. De Rotterdammer richtte enige
tijd geleden de trance- en danceband
Moondance op, waarmee hij regelmatig op de planken staat.
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

AUTOPOETSEN
incl. btw

124,95

Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen
en interieur reinigen

Tevens kun u bij
ons terecht voor:

Waxoyl
(Teflon)
behandeling
met 3 jaar garantie
Molenbaan 14
Capelle a.d. IJssel
Tel.: 010 - 450 12 24

capelle

Bij de Hoofdweg t.o.
Brugman Keukens

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

U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Uitva a r t ve rzo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG
föhnen,wassen

& watergolven

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

Voor meer informatie www.monuta.nl

10%
KORTING
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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Jubileumshow Mainport
Barbershop Singers
Het Rotterdamse showkoor Mainport Barbershop
Singers geeft vrijdag 28 december een jubileumconcert in het Isala Theater in Capelle aan den
IJssel. Dit is vanwege het bereiken van de vijftiende
verjaardag van het veelgevraagde koor.
Het is niet meer weg te denken bij (straat)festivals,
winkelcentra, seniorencomplexen, musea, partyschepen en Diergaarde Blijdorp. Het heeft zelfs een
keer opgetreden in een crematorium.
Aan het concert werken voorts mee het damesbarbershopkoor Sound Waves, de kwartetten Done
Deal en Handsome 3 en het popkoor Mikado.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 15 euro inclusief
garderobe, pauzedrankje en programmaboekje.
Kaarten verkrijgbaar via 0618-606953 of e-mail:
cj.esbach@hetnet.nl
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- Jan en Elli Smit in
de bijwagen. Jan is
bezig met een reünie voor
de ‘houtklassers’ van de
Nicolaas Witsenschool van de
jaargang 1957-1960 Foto Rein
Wolters -

Na vijftig jaar
weerzien in DOR-jubileumtram
Wat een jubileumtramrit van De Oud-Rotterdammer allemaal kan teweeg brengen, mocht ik op een wel héél plezierige wijze ervaren. Ruim 47 jaar geleden
trok ik vervroegd en dus diplomaloos de deur van technische school Nicolaas
Witsen aan de Oranjeboomstraat achter me dicht. Noodgedwongen, want ik
moest gaan werken.
Een van mijn klasgenoten was Jan Smit en
hem heb ik niet meer gezien tot zaterdag 27
oktober, bij de laatste van acht tramritten ter
gelegenheid van de tweede verjaardag van
deze krant. Jan en zijn vrouw waren ingedeeld in de bijwagen, dus hij hoorde vanuit
de voorwagen mijn gidsstem uit de speakers
komen. Tijd voor een echt gesprek tussen
ons was er niet, want de tram moest terug
naar de remise en ik met spoed naar elders.

Reünie Van Heusdestraat
Het was zaterdag 20 oktober een feest van herkenning in het supportershome van het Spartastadion
tijdens de reünie van oud-bewoners van de Van
Heusdestraat. Hoewel vaak eerst de naamkaartjes
gecontroleerd moesten worden, voordat men kon
zeggen: “Ja, nu zie ik het weer! Je bent niet (of
wel) veel veranderd.” Voor het kleine straatje (nog
kleiner dan men zich herinnerde van de tijd dat men
er woonde) was de opkomst aanzienlijk: meer dan
60 enthousiaste deelnemers.
Initiatiefnemer Chris Koerten had met echtgenote
Sonja voor alles gezorgd: de kofe met koek,
warme en koude hapjes en niet te vergeten de vele
foto’s die hij had opgehangen en waarop velen
zich herkenden uit hun jonge jaren. Als klap op de
vuurpijl had Chris gezorgd voor een groot scherm
aan de wand waarop een doorlopende voorstelling
van foto’s van vroeger en nu te zien waren. Veel
verhalen en herinneringen werden over en weer
uitgewisseld, en soms gecorrigeerd.
Een aantal reünisten is Rotterdam trouw gebleven en zijn in onze stad blijven wonen, anderen
vertrokken naar omliggende gemeenten of verder
in den lande, maar de lokroep naar de nostalgie van
hun jeugd konden ze niet weerstaan. Zo ontstond
een onvergetelijke middag die bij ieder nog lang in
herinnering zal blijven.
Dit alles door één raadplaat van de Van Heusdestraat in De Oud-Rotterdammer en een reactie
daarop van Chris Koerten.
Bedankt Chris, je hebt de reünie vrijwel in je
eentje geregeld, je stond ermee op en je ging
ermee naar bed, nu kun je weer rustig aan doen. Al
zal het mij niet verbazen dat ik nog wel eens een
“Heus-Nieuws” in mijn mailbox zal krijgen of een
telefoontje, zo van: Weet jij nog….???.
N.Faro-Vuik
n.faro@hetnet.nl
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Uiteraard schudden we elkaar de hand,
sloegen we elkaar op de schouder en maakte
ik kennis met Jan’s charmante vrouw Elli.
Natuurlijk maakten we de afspraak elkaar
over een poos te ontmoeten. Vanzelfsprekend met onze wederzijdse klasgenoot
Bertus de Reus uit Zwijndrecht, met wie ik
al sinds de schoolbanken bevriend ben. Ook
met Hennie Slis, die woonde in de Walravenstraat, zullen we ongetwijfeld het glas
heffen. Hij meldde zich na een oproep van
Jan Smit voor het houden van een reünie van
onze ‘houtbewerkingsklas’. Hij is bereikbaar
via e-mail: eljasmit@kpnplanet.nl of via
De Geitenkamp 15, 2421 TB Nieuwkoop of
0172-572888.
Onze leraar was meester Bas van Heere,
wiens zoon Teun ook een klasgenoot was.
Senior was een moordvent, waar iedereen
mee wegliep. Ik moest ineens ook denken

aan leraren als Ubachs, Roest, Groeneboom,
Mosterd, Bakker, Moerkerken en directeur P.
Klapwijk. Die mannen hebben het eigenwijze ventje - dat ik was - mede gekneed tot wat

Klasgenoot van vijftig jaar terug, Rob Köpp, genoot ook
van de jubileumtramrit Foto Bernard Bakker

ik uiteindelijk via een omweg ben geworden.
Daar hebben op mijn lagere St.-Franciscusschool in de Afrikaanderwijk juffrouw

- Rob Bens (met hoedje) haalde samen met zijn zus Truus (rechts) leuke herinneringen op tijdens de jubileumtramrit Foto Rein Wolters -

Kleskens, schoolhoofd Van Breugel en de
meesters Van Deursen (later schoolhoofd),
H. van Lieshout, H.M. van Lieshout en
Vergouwe ook aan bijgedragen. Rob Köpp
zal dat beamen, want hij was een van de
klasgenoten. Hij woonde aan de (korte)
Hilledijk en zijn vader had een drijvende
winkel bij pier 3 in de Waalhaven.
Vreugdehand
Elf jaar waren we toen we de deur van de
lagere school denitief achter ons sloten.
Mijn nieuwe school was de Nicolaas
Witsen, waar ik ging leren voor scheepstimmerman, het opstapje naar de Hogere Technische School en daarna naar de Technische
Universiteit in Delft. Door allerlei oorzaken
kwam het daar niet van, maar belandde ik
als joch van veertien in de bakkerij van Bas
Zaanen aan de Zuidhoek in Charlois.
Welke richting Rob Köpp is ingeslagen,
weet ik niet. Wel dat we elkaar bij de laatste
tramrit na vijftig jaar een vreugdehand
hebben toegestoken. Dat kon maar kort,
doordat de trams vertrokken en Rob een
plek in de andere tram had. Het waren maar
een paar woorden die we wisselden, maar
er komt zeker een vervolg. Het bleek dat
Rob Köpp precies wist wat er van me was
geworden, want hij vertelde me al jarenlang
te volgen in de kolommen van Het Vrije
Volk, daarna het Rotterdams Dagblad en nu
De Oud-Rotterdammer.
Leuk weerzien
Dan was er nog een andere Rob in ‘mijn’
tram en nog in de voorwagen ook: Rob
Bens. Zijn zus Truus, die op de Veluwe
woont, was eveneens voor de tramrit naar
Rotterdam gekomen. Dat was een leuk
weerzien, waar de herinneringen om de oren
vlogen. Rob was jarenlang marktkoopman
in shawls, hoofddoekjes en andere damesmode. Ook is hij de oprichter van damesmodezaak BensBensBens aan de Bergselaan,
waar de tram tot zijn vreugde langsreed.
Rob junior is de zoon van Rob senior, die
samen met zijn vrouw Ca(ro)lien tot in de
jaren zeventig op de hoek van de Rosestraat
en Rose Spoorstraat café Sport uitbaatte.
Hun broer en zoon Jan Bens, destijds een
bekende speler van Feyenoord en daarna
voetbaltrainer, leerde mij er biljarten. Zelfs
zo goed dat ik later twee keer clubkampioen
ben geworden. Zulke herinneringen haalden
we op in ons korte intermezzo. Daarmee is
het kringetje rond. Wat een jubileumrit met
de DOR-tram al niet teweeg kan brengen….
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“Hagen”

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

wk46

Rotterdam

Uitvaartverzorging

Wim Zwijnenburg
Persoonlijk betrokken

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

UWZ

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

Visgilde Voordeel

Zalmsteak met
bieslook-roomkaas
en lemonpeper
Per stuk

Hesseplaats

€ 2,95

Winkelcentrum Hesseplaats 11b
3069 EA Rotterdam, t. 010 - 286 75 20
fax 010 - 286 75 21, www.visgilde.nl
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Wintertijd
’t Is niet erg dat ruim twee weken geleden de klokken een uur werden teruggezet, maar
dat het nu om 6 uur ’s middags al pikkedonker is, valt mij niet mee. Ik klamp me maar vast
aan het idee, dat over zes weken de kortste dag van het jaar is en we dan weer op weg
naar de zomer gaan. Het zal allemaal wel met leeftijd en ouder worden te maken hebben,
maar ik vind de tijd steeds sneller gaan. Nog deze week haalde ik de naalden van mijn
(kunst!)kerstboom uit de stofzuigerzak en nu sta ik alweer de kerstballen voor dit jaar op te
Ik heb meegemaakt in m’n leven,
dat de periode tussen Sint Nicolaas
en mijn verjaardag (13 december)
een eeuwigheid duurde. Nu heb ik
het gevoel dat de periode tussen
Kerstmis én mijn verjaardag korter
duurt. In 2002 ging ik met pensioen, ik was 65 geworden. Nu ga
ik kaarten ontvangen, waarop men
mij feliciteert met m’n 70e verjaardag. Tussen 2002 en nu zitten echt
vijf jaren, maar ik ervaar ze als een
maand of zes.
Hoe u ook tegen leeftijd en
snelheid van dagen en maanden
aankijkt, doe als ik! Geniet van
elke dag en beschouw de dag van
vandaag als beter dan de dag van
gisteren, maar slechter dan de dag
van morgen.
Snippers en nog wat
De laatste weken ben ik mee
geweest met twee DOR-bezorgers, die deze krant als invaller in
Crooswijk, Kralingen, het Centrum
en ’t Nieuwe Westen bezorgden.
De ‘vaste’ bezorger genoot van een
vakantie en daarom deden ‘invallers’ de ronde.
Eén van de bezorgadressen
(en voor u een afhaaladres) is
MultiVlaai op de Meent 33.
Terwijl de bezorgers het stapeltje
kranten afgaven, zag ik vanuit de
auto heerlijke traktaties voor bij
de kofe. Eén van de bezorgers
stuurde ik bij terugkeer gelijk
terug; ‘k kwam daardoor met acht
gevarieerde vlaaipunten ’s avonds
op mijn ‘kofe-adres’. Nu wordt er
steeds aan mij gevraagd wanneer
ik weer kranten rijd. Iedereen heeft
letterlijk en guurlijk de smaak te
pakken.
Er zijn lezers die mijn post- en
emailadres niet alleen weten te vinden voor oplossingen van de ‘Waarwas-dat-nou foto’ en informatie
voor het Spionnetje, maar ook
graag zien dat ik in deze kolommen
aandacht schenk aan zoekgeraakte
vrienden en te houden school- of
wijkreünies. Ik kan daar niet aan
beginnen, want dan doorkruis ik
de policy van deze krant. Iedere
veertien dagen staan er kolommen vol met dit soort oproepen en
vragen. Een emailtje naar info@
deoudrotterdammer.nl met daarin
uw vraag/oproep zal zeker succes
hebben.
Herhaling van een bericht is de
kracht van een goede reclame,
volgens reclamemakers en –acquisiteurs. Er zit een grond van
waarheid in. Daarom schrijf ik nóg
maar eens, dat wij geen afdrukken
van in deze krant geplaatste foto’s
verstrekken.
Veel van deze foto’s komen uit de
collecties van Uitgeverij Voet (tel.

010–2847362) (www.fotovanrotterdam.nl) of uit het Rotterdamse Gemeentearchief (tel. 010-2434567)
(www.gar.rotterdam.nl). Dit zijn
daarom de adressen waar u de
gewenste foto’s kunt verkrijgen.
Alweer twee maanden geleden
kreeg ik op Raadfoto 47 uit alle
delen van ons land veel goede,
gelijk opgestelde antwoorden. De
enkele jongensnaam die tussen al
dié oplossingen zat, verdronk in de
tientallen verschillende meisjesnamen. Ik dacht hardop, dat dit
misschien een ‘clubje verpleegsters’ was, dat ’s nachts niet te veel
te doen hebbende, collectief aan de
Waar-was-dat-nou-vraag meedeed.
Die veronderstelling was onjuist;
Monique Pijnacker Hordijk-Weber
uit Lelystad kwam met een onthullend bericht:
“Met veel plezier heb ik uw relaas
gelezen over prijsvraag
nummer 47. Vele namen
onder de afdeling zusters
of verpleging, maar ik kan u
verzekeren dat ze geen verpleegsters zijn en al helemaal
niet uit de nachtdienst komen,
hoor. U vroeg zich af hoe dat
komt, nou ik denk dat ik
persoonlijk een steentje
heb bijgedragen aan het
‘succes’. Ik heb een website
opgezet en daar doen zo’n
1100 leden aan mee. Op deze
site komen we samen om
gezamenlijk prijsvragen, wedstrijden en acties te verzamelen
en op te lossen.
Een site die voor iedereen gratis
toegankelijk is na aanmelding en
waar we het heel gezellig hebben.
Ik ben een beetje trots, dat de
leden van ‘de club’ het antwoord
goed hadden. Misschien zijn er
onder het lezerspubliek van De
Oud-Rotterdammer belangstellen,
die ook collectief willen meepuzzelen. De website is te vinden bij
www.prijsvragen-freaks.com.”
De problemen
van Arnold Tak
Waddinxveen heeft een echte ‘Rotterdam-gek’ in huis: Arnold Tak!
Hij verzamelt Rotterdamse foto’s,
ansichtkaarten, plattegronden en
al dit soort zaken. Een afbeelding
kan niet moeilijk te traceren zijn,
Arnold komt met raadpleging van
oude telefoonboeken, zakenregisters, adresboeken, oude kranten én
veel hulp vanuit z’n kennissenkring
in 99,9% tot de juiste locatie.
En voor die ontbrekende 0,01%
doet hij een beroep op uw kennis.
In het Jubileumnummer van deze
krant liet Arnold een foto zien van
een laan(?). Hij ontving vier reacties, waarvan drie precies dezelfde
plek aanwezen: Schietbaanlaan

hoek Joost van Geelstraat. Eén van
de schrijvers was een dame, die
als kind in/bij de hoekwinkel had
gewoond. Zij had nooit eerder een
afbeelding van haar ouderlijk huis
gezien; Arnold Tak heeft het met
deze lezeres ‘in orde’ gemaakt.
Maar Arnold is als een vrouw! Geef
een vinger en ze pakken jouw hele
hand.
Daarom ligt er weer een foto op
m’n bureau waar alle deskundigheid van Tak en de zijnen niet tot
een oplossing leidt. Op de etalageruit is duidelijk te lezen ‘Leesbibliotheek Reserveboezem’. Moeten
we nu denken aan een straat in
Crooswijk of Kralingen? Denkt u
het te weten dan gaarne een mailtje
naar Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ
Rotterdam óf
spionnetje@xs4all.nl.

De Onbekende Stille
Jori Engelfriet uit Spijkenisse stuurt
mij zulke jne brieven en mailtjes,
dat ik soms verbaasd ben over haar
opmerkingsgave en geheugen.
Nu schreef Jori: “In De Oud Rot-

door Aad van der Struijs

- Arnold Tak hoort graag waar deze straat is/was -

terdammer van enige tijd geleden
las ik een uitgebreid artikel over
Dick Bos, dat me deed terugdenken
aan de strip ‘De Onbekende Stille’,
die mijn oom, die een drukkerij
had, drukte en verspreidde.
Kan iemand zich die strip nog
herinneren en zwerven er
misschien hier of daar nog
exemplaren rond?
Mijn moeder werkte in
de drukkerij en kreeg
de nieuwste strip altijd
mee, dus wij lazen
hem ‘vers van de
pers’. Mijn oom
stelde wel als voorwaarde dat wij ons
exemplaar niet aan
anderen lieten lezen,
want dat zou hem
klandizie kunnen schelen. De tekenaar was
een artiest die tegenover de Kunstacademie,
in de Rochussenstraat,
woonde: Floor Jansen,
die op nog betrekkelijk
jonge leeftijd een eind aan
zijn leven maakte.
Ik herinner me dat Floor ieder jaar
op mijn tante’s verjaardag een tak
orchideeën kwam brengen, wat
in die tijd een kostbaar geschenk
was. Mocht er iemand zijn waarbij
tijdens het lezen van dit stukje een
lichtje opgaat, reageer dan.”

De jaren vijftig
In 1953 trokken Tiny en Bert van
der Werf in de Willem Beukelszstraat de deur van hun woning
achter zich dicht en emigreerden
naar Canada. Daar wonen en leven
zij nog steeds, in Edmonton in de
staat Alberta.
Rotterdam zijn beiden nog niet
vergeten, maar hun leeftijd is van
dien aard dat ze niet eventjes op
het vliegtuig stappen om hier de
zaak nog eens te bekijken. Als ze
het aan mij zouden vragen of de
reis het allemaal waard is, zou ik
neen zeggen.
Rotterdammers die zeer regelmatig
door de stad rijden, verbazen zich
over alle soorten veranderingen
die op de meest vreemde terreinen
plaatsvinden. Iemand die zo’n
30 jaar niet meer in Rotjeknor
geweest is, krijgt een cultuurschok.
Ik denk, dat men daar in Canada
maar moet blijven denken aan het
Rotterdam dat men in 1953 verliet.
Tiny heeft haar gedachten de vrije
loop gegeven en op papier gezet.
Zeer binnenkort zult u er meer
over lezen.
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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De BoedelZorgDrager
verhuist op maat
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.

RESTAURANT

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

Tel. 010 - 2409833 / Fax 010 - 2409832
www.tommesan.nl info@tommesan.nl

“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. ”

(reserveer tijdig)

010 - 484 09 99

In verband met de constante vraag naar
specialiteiten hebben wij besloten om vanaf
30 oktober 2007:

www.boedelzorgdrager.nl

Groetjes uit de
Sportfondsenbaden
Rotterdam

Menu’s a la Carte te serveren
Ruime keuze uit diverse gerechten uit de keukens van:

MALEISIË, SZECHUAN, CANTON, PEKING,
INDONESIË EN THAILAND
INTRODUCTIE PRIJS
VOOR LEZERS VAN DE OUD-ROTTERDAMMER
ALLEEN MAANDAGAVOND

€ 15.00

(VAN 17.00 TOT 22.00 UUR)

P.P.

B RUILOFTEN & P ARTIJEN TOT 350 PERSONEN

U ITERMATE GESCHIKT VOOR UW B EDRIJFSFEESTEN

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.

200 jaar

Mail of stuur uw verhaal

In 2007 bestaan de Sportfondsenbaden
Rotterdam samen 200 jaar en dat laten
wij niet ongemerkt voorbij gaan! Met
het 75-jarig bestaan van het Oostelijk
Zwembad, het 70-jarig bestaan van
Sportfondsen Rotterdam Noord, het
25-jarig bestaan van Recreatiecentrum
Oostervant en Recreatiecentrum Zevenkampse Ring en dan ook nog het 5-jarig
bestaan van de Stichting Samenwerkende Zwembaden Rotterdam is 2007
een bijzonder jaar, dat bol staat van de
feestelijke activiteiten.

Mail of stuur nu uw meest bijzondere,
leukste, spannendste verhaal voor 31
december 2007 aan de Sportfondsenbaden Rotterdam en ontvang voor uw verhaal of verhalen een vrijkaartje voor het
zwembad van uw keuze. En dat is nog
niet alles! Onder alle verhalen verloten
wij een diner voor twee personen!

Wie kent de Sportfondsenbaden
Rotterdam niet?
Wie kent de Sportfondsenbaden Rotterdam niet? Menig Rotterdammer
heeft zijn zwemdiploma behaald in het
monumentale Oostelijk Zwembad of
in het Van Maanenbad; met het enige
buitenbad in het centrum van de stad.
En tegenwoordig komen veel ouderen
ook heerlijk sporten of ontspannen in
onze andere baden; Recreatiecentrum
Oostervant en Recreatiecentrum Zevenkampse Ring.

Zorg ervoor dat uw verhaal is voorzien
van uw naam, adres, plaats, telefoonnummer, (eventueel) e-mailadres en
het zwembad waar u graag een vrijkaartje voor ontvangt. Iedereen ontvangt
persoonlijk bericht. Bovendien wordt
de winnaar van het diner in de tweede
editie van de Oud-Rotterdammer 2008
bekend gemaakt.

- Wij werken door het hele land.
- Tevens doen wij inkoop van gebruikte meubelen / antiek.
Oudedijk 221, 3061 AG Rotterdam; KvK nr 24371993
Gelijk contact 06-29103430 - 010-8424225 - 010-4148630
Email: bontes-huisontruiming@hotmail.com

Per e-mail: info@sszr.nl of m.wijsman@sportfondsen.nl
Per post: Sportfondsenbaden Rotterdam
T.a.v. mevrouw M. Wijsman
Antwoordnummer 5440
3000 VB Rotterdam
(postzegel niet nodig)

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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TANTE POST(BUS)

Geachte redactie,
Leuk, dat stukje over Hippy Happy. In
juli 2006 stond er een stukje in De Oud
Rotterdammer over het Popfestival in het
Kralingse Bos, ons eigen Woodstock.
Toen heb ik al eens geschreven dat we in
Rotterdam eerder een mini popfestival
hadden in Ahoy op het Heliportterrein.
In november 1967 werd daar dus “Hippy
Happy, De Beurs Voor Tieners En Twens”
gehouden. Mooie afches in hard roze en
goud. Optredens van o.a. de Buffoons,
Super Sister, Spencer Davis, Golden
Earrings (nog met een s), Soft Machine en
Pink Floyd.
Ik schreef dat deze beurs was opgezet en
georganiseerd door Han Nijsse van de
Bergsingel en wij mochten in ons kleine
drukkerijtje Vogel & Ruit in de Jacob
Catsstraat, het drukwerk en de afches
maken. Daardoor had ik gratis kaartjes.
Nu u echter de naam Wim van Krimpen
noemt, komt mij deze ook vaag voor
en moet ook hij bij ons in de drukkerij
geweest zijn. Hij moet dit dus samen met
Beursgoeroe Han Nijsse georganiseerd
hebben. Deze zette overigens wel meer
beurzen op en organiseerde deze, van
standhouders tot en met publiek. Behalve
Hippy Happy was er ook een parfumeriebeurs, Holland Zug (een beurs per trein),
NOT Nationale Onderwijs Tentoonstelling
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(bestaat nog, alleen staat de T nu voor
televisie) en Sadibel voor België. En dan
niet te vergeten, een hele bekende: Binnenhuis, waarvan de eerste ook in 1967
was. Rood, groen en zwart waren de afches en de kaarten voor in de oude trams
aan de haken in het gangpad.
Helaas heb ik deze afches niet meer,
maar ik heb er nog wel een paar foto’s
van gevonden, hangende in mijn kamertje
destijds, waarop de afches, weliswaar
niet zo duidelijk, te zien zijn. Als bijlagen
doe ik ze hierbij.
Hans Ooykaas
-------------------------------------------------Willem Barendtzschool
Ik woonde schuin tegenover de Willem
Barendtzschool op nummer 13. Ik ben
46 jaar getrouwd met Bea Tichelaar, die
op nummer 7 woonde. Haar neefjes, Har,
Bram en Rob Schellevis woonden ook op
nummer 7. Het was een gezellige school.
Het voetbalveld noemden we ‘de puin’.
Daar voetbalden we ’s zomers. Als het
ging vriezen spoot de brandweer het
tereein onder water. Dan moest ik van
meester Wundering naar Sport en Spel
op de Coolsingel om schaatsen te halen;
Friese doorlopers. Lopend, met tien of
twintig paar schaatsen om mijn nek. Vechten deden we ook wel eens, maar dan met
de blote vuist en daar hield je hooguit een

blauw oog of een dikke lip aan over.
Ik hoop dat er meer reageren.
Piet van Breugel, Homerusplein 408
3076 LZ Rotterdam, 06-20809581
-------------------------------------------------Leen Jansen
Onlangs stond Leen Jansen op de
sportfoto in De Oud-Rotterdammer en
ik heb een mooie herinnering aan hem.
De familie Jansen woonde bij ons in de
Eerbeekstraat in het Gelderse Dorp. We
hadden regelmatig dorpsfeesten en op een
keer werd op het kruispunt een boksring
gebouwd. Leen stond in de ring en daagde
iedereen uit het tegen hem op te nemen.
Ook ik meldde mij aan met mijn 14 jaar,
1,65 meter en koekkruimelgewicht. Na
wat plaagstootjes kwam ik erachter dat
een ring vier hoeken heeft en hij liet ze
mij allemaal zien. Daarna ging ik ‘kassie
zes’. Nu, 62 jaar later, kan ik nog zeggen
dat ik tegen Leen Jansen heb gebokst.
Ben Bekker
West Barrièrestraat 25,
3221 XR Hellevoetsluis
-------------------------------------------------Geachte redactie
Ook ik ben lid geweest van de speeltuinvereniging Het Noorden. Ik heb ook
volksdansen en ballet gedaan en deed
examen voor grote en kleine spelen.
Ik speelde toneel met het stuk Tante Jutta
uit Calcutta in de zaal van Wuister. Ik
had een vriendje, M. de Wolf, die speelde
gitaar en zong er ook bij. Met de kinderen
een dag weg met de bus naar het strand,
hartstikke gezellig. En dan de lm op
zaterdag op de Soetendaalseweg, ja daar
werd in de winter alles gedaan. Een
geweldige tijd.

In de wijk Zalmplaat in Hoogvliet viert drogisterij De Meeuw deze
maand de veertigste verjaardag. Een nieuw hoogtepunt voor deze
winkel, want vorig jaar betrok De Meeuw al de nieuwe huisvesVoor eigenaar Rob Dijkshoorn is het
jubileum aanleiding voor een leuke
actie, want dat is min of meer de
gewoonte van De Meeuw.
“De oorspronkelijke eigenaar, de
heer Küttschreuter, opende zijn winkel november 1967”, weet Rob. “Hij
behoorde daarmee tot de pionierende winkeliers die zich in het snel
uitdijende Hoogvliet vestigden. De
winkel was aanvankelijk gevestigd
op nummer 56, maar die bleek al
snel te klein. Hoogvliet groeide in
rap tempo, zodat hij in 1978 genoodzaakt was uit te breiden. In drie
weken tijd werd de winkel compleet
verbouwd en op 1 maart 1978 feestelijk heropend. Die heropening trok
veel mensen, want ook toen waren er
leuke acties. Zo konden de mensen
zich laten fotograferen in een heuse

Nelly de Beer Kindt
010-8883080

Puzzel mee en win !!!

‘Ik ga door het vuur voor mijn Rotterdam’. Dat was de slogan die ontstond als je voor alle vakjes onder de puzzel
de juiste letter had gevonden. Vele honderden inzenders stuurden de juiste oplossing in. Ook nu weer, zoals zo vaak,
voorzien van een kort commentaar, waarbij het opviel dat heel wat puzzelaars vertelden dat zij deze slogan in het
begin van de oorlog letterlijk en guurlijk in de praktijk hadden gebracht. Eerlijk gezegd was deze associatie bij het
bedenken van de puzzelspreuk bij mij als na-oorlogse babyboomer niet direct opgekomen, maar het is natuurlijk wel
een waarheid als een koe. Overigens betekent dit niet dat de schrijvers van dergelijke commentaren een streepje voor
hebben bij de verdeling van de prijzen. Die gaan deze keer naar:
D. Vons-Seekles, Vlaardingen
M. den Boer, Rotterdam
M.G. Fransen, Rotterdam

Drogisterij
De Meeuw
40 jaar

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij
met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

A. Nouwt, Spijkenisse
G. Haasbroek, Capelle a/d IJssel

Horizontaal
1. alcoholische drank uit een groot aantal bestanddelen gemengd; 7. serveerplateau; 13.
soort dakbedekking; 14. Spaans riet; 16. een (Engels); 17. herstellen met naald en draad; 20.
familielid; 21. hardlopen (trimmen); 23. apparaat om berichten te versturen; 24. middag (als
tijdstip 12 uur); 26. koppel (stel); 28. woonboot; 29. heldendicht; 31. koninklijke landmacht
(afk.); 33. de onbekende (Lat. afk.); 34. Zweeds automerk; 35. landtong; 37. vervoermiddel; 40. muzieknoot; 41. communicatiemiddel (afk.); 43. internationaal (afk.); 45. vreemde
muntsoort; 46. jongensnaam; 47. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 48. land in Azië; 50.
muzieknoot; 52.titel (afk.); 53. stijf (stram); 55. oude lengtemaat; 56. telwoord; 57. westerlengte (afk.); 58. schor; 60. dierengeluid; 61. neon (scheik. afk.); 62. bekende bloem; 64.
trekdier; 65. metaalsoort; 67. familielid; 69. projectieplaatje; 71. personal computer (afk.);
72. etenbereider; 73. Europeaan; 75. raar (vreemd); 77. klein rond en plat chocolaatje; 79.
lidwoord; 80. openbaar ministerie (afk.); 82. Spaanse schilder; 84. onverstandig; 85. vergrootglas; 87. listig (sluw); 89. jongensnaam; 90. souteneur; 92. paling; 94. ellips (ovaal);
96. ontkenning; 97. onbuigzaam (star); 99. watering; 100. zee tussen Nederland en Engeland; 101. belastingbandje om sigaren.
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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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20

44

49

8

15

31

43
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25
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Verticaal
1. kleine ronde papiersnippers in allerlei kleuren; 2. toeter; 3. steen; 4. telwoord; 5. titel
(afk.); 6. salaris; 7. nevel (stoom); 8. voorzetsel; 9. Europeaan; 10. bank voor Nederlandse
gemeenten (afk.); 11. bij de wet toegestaan; 12. erkentelijk; 15. tegenover; 18. vierhandig
dier; 19. dakrand (vorst); 21. jongensnaam; 22. tijdperk; 25. telwoord; 27. meisjesnaam; 30.
teken; 32. tegenovergestelde van werkgever; 34. weleens; 36. stannum (scheik. afk.); 38. in
oprichting (afk.); 39. voorzetsel; 40. muzieknoot; 42. angst; 44. openbaar vervoermiddel; 46.
genadeloos; 47. gang van het paard; 49. Engels bier; 51. eerste vrouw; 52. laaghartig; 54.
twee (Engels); 58. migraine; 59. lang rond stuk hout; 62. advies; 63. paard met witte vacht;
66. persoonlijk voornaamwoord; 67. openbare werken (afk.); 68. assistent econoom (afk.);
70. in memoriam (afk.); 72. Japanse klederdracht; 73. oceaan; 74. roeipen; 76. haringhaai;
78. lager ondernemers onderwijs (afk.); 79. droog (kaal); 81. Chinese vermicelli; 83. vod; 85.
verdriet; 86. wildpastei; 87. morsdoekje; 88. zachtaardig; 91. Europeaan; 93. paardenslee;
95. runderen (algemene benaming); 97. selenium (scheik. afk.); 98. familielid.
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Keten
In 2000 nam Rob Dijkshoorn de
zaak over van Küttschreuter. De
Meeuw behoorde in die tijd tot
een keten van drogisterijen met
vestigingen op het Zuidplein, in
Zwijndrecht, Ijsselmonde en aan de
Binnenban, eveneens in Hoogvliet.
“Nu zijn daarvan alleen deze
vestiging en die in Zwijndrecht
nog over”, aldus Rob, die, net als
zijn voorganger, de zaak onlangs
uitbreidde. “Daarvoor moesten we
verhuizen van nummer 56 naar 47,
waar we veel meer ruimte kregen.
Gelukkig is dat nu achter de rug,
want zo’n verhuizing heeft nogal
wat voeten in de aarde. Nu kunnen
we ons concentreren op het jubileum
en daar gaan we echt iets leuks van
maken”, belooft hij.

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 21 NOVEMBER op naar:

13
17

raceboot, die voor de winkel stond
opgesteld. Het assortiment was
destijds anders dan nu. Zo werden er
onder meer ook boeken en babyartikelen verkocht.”

Dinsdag 13 november 2007

Nieuwe afhaaladressen

Primera
Burg. Baumannlaan 149a

Het Pijpenhuis
Schiedamseweg 34b
Tuinc. Ommoordsehof
Ommoordseweg 35

Capelle aan den
IJssel:
Gezondheidscentrum
De Linie 2

ESSO H.Schipper Prins
Alexanderlaan 25

Partydream
Hollands Diep 69

Visgilde Hesseplaats
W.C. Hesseplaats 11b

Banketbakkerij Stam
Bermweg 200

Schuite Tandtechniek
Claes de Vrieslaan 15

Buurthuis ‘t Steiger
Fruitlaan 2

Apotheek Fascinatio
Fascinatio Boulev. 1124

Ch.Ind. Rest.Malakka
P.van Heelstraat 54

Primera
Spinozaweg 281-283

Rest.Tomme San
Schiedamsche Vest 91

Lunchroom Negresco
Ingang Woonmall

Martin’s Electronica
Service
Slotplein 13

VidaVita
Mauritsweg 37

Visgilde Kees Sloot
Keizerswaard 12

Rotterdam:
Electrostore
Pleinweg 150-154
Electrostore
Schiedamseweg 27
Boek-en kvh.Van de
Spek
Nieuwe
Binnenweg 460

Kant.vkh.Vellekoop
Vierambachtstraat 67 a

Slagerij J. Kok
Picassopassage 19
Diversen:
Comfortabel-Zitten
Rijksstraatweg 63
Hellevoetsluis

Sparta Fanshop
Spartastraat 5

Annelies de Jong Mode
Molenvliet 121-123

Tabac + Gifts
Asterlo 25-27

Smile Clinic
Niels Bohrplaats 15

Grand Café Spiegel
Westewagenstraat 62

Courzand
Courzandseweg 40
Rotterdam Heyplaat

AH Keizerswaard
Keizerswaard 33

Rest.Heeren v.
Beyerland
Marktplein 2
Oud -Beyerland

Eetcafé Appie Happie
Smirnoffweg 59

Barendrecht:
Kringloopw. Barendrecht
Voordijk 273

Edel Boekhandel
Veilingpassage 16
Oud -Beyerland

Maasjobs
Sleephellingstraat 55

Verhage Fastfood
Muziekplein 1

Lammers e.v. Oossaanen
Slinge 145

Tabac & Gifts
Middenbaan 37

Piet Vermeij
Oost Voorstraat 74
Oud Beyerland

De Dubbelde
Palmboom Voorhaven 12
Apotheek Delfshaven
Schiedamseweg 5

Het Goede Doel
Lisstraat 86-92
Spijkenisse

MCD Supermarkt
Marijkesingel 18
Visgilde Leen de Jong
Middenbaan 73

Oproepjes

Partyc. Stormpolder
Industrieweg 2
Krimpen a/d Ijssel

Coöp
Achterweg 18
Abbenbroek

Kledingzaak: Konijnendijk
Gravin Sabinastraat 57
Zuid Beijerland
Boekwinkel: Haasdijk
Burg.
de Zeeuwstraat 3 c
Numansdorp
C1000 Nieuwstraat
Nieuwstraat 23
Berkel en Rodenrijs
Visgilde Steenhouwer
W.C. De Schoof 80
H I Ambacht
Visgilde Schot
W.C. Westpolder
J.v. Goyenstraat 6
Papendrecht
C1000
Wc Westploder
J. v. Goyenstraat 5
Papendrecht
Klaassen Supermarkt
Emmastraat 84-86
Rozenburg

Primera Daily’t Plateau 14
Spijkenisse
Slingerland Plus
Rockanje
G.A. Visser
Weth van Heldenstraat
58
Rozenburg
Albert Heijn
Molenweg 71
Rozenburg
Snackbar het Haasje
Dennendal
Maassluis
Restaurant de Afslag
Korte buurt
Maassluis
Albert Heijn
Prins Hendrikstraat 382
Hoek v Holland
Jumbo
W. Tellplaats 54-56
Hoogvliet

Fietsenstaling
Station Maassluis
Maassluis
Rest. de Gouden Kom
W.C. Westeinde
Maassluis
Visgilde Schiedam
W.C. Hof van Spaland 5
Schiedam
Bevaart Albert Heijn
Toldam 3
Heenvliet
Garantmarkt (Spar)
Dorpsstraat 1-5
Zwartewaal

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met
het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in
de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Reünie Discoclub het Zoldertje
Hiermee nodigen wij alle oud-bestuursleden
en bezoekers van discoclub het Zoldertje
uit voor een reünie op 8 februari 2008 in de
kantine van RVV DHZ aan de Olympiaweg
272 in Rotterdam.
De avond begint om 20.00 uur en de kosten
voor deelname bedragen € 7.50 pp (incl. drie
consumpties en hapjes). Wij hopen dat er
veel oud-bestuursleden en bezoekers zullen
komen om herinneringen op te halen en te
zien hoe het nu gaat.
Contact adressen:
a.bruin3@kpnplanet.nl
Gezocht
Sinds een half jaar heb ik contact met
een oude jeugdvriend, Jeff Wouters,
die samen met zijn familie in 1957 naar
Canada is vetrokken. Tevens waren er
de families De Krouw en Knoops, die
ook richting Canada gingen
Wij woonden toen in de Taanderstraat,
ik op 113a en hij ‘Jeff Wouters’ op 105.
Het contact gaat nu via internet en
zijn laatste bericht luidde dat hij Rina
Knoops had ontmoet, en dat die alles al
gedaan had om haar beste vriendinnen
uit die tijd op te zoeken, maar zonder
succes. De namen van deze vriendinnen zijn Sjaan van Vuuren en Truus
Kroon. Wellicht heeft een poging via
deze weg succes.
U kunt mij berichten via mijn emailadres: wam.van.reen@hetnet.nl
W. van Reen
--------------------------------------------Nellie de Graaf
Ik ben op zoek naar een oude vriendin,
Nellie de Graaf, die in de jaren 50 op
de hoek van de Josephstraat en de
Binnenweg woonde. Mijn naam is
Willy van den Brande –Bruintjes. Wij
woonden in de Josephstraat 149 boven
de nachtclub La Bonanza en keken uit
over het Van Speykplein. Wij hebben
contact verloren nadat wij naar Australië
emigreerden. Om contact op te nemen
e-mail a.u.b. billwil@tadaust.org.au
---------------------------------------------Hongertocht
In de hongerwinter van 1944-1945
ging ik met mijn broertje, hij negen jaar
(Jaap) en ik 12 jaar (Annie) vanaf de
Sandelingpleinkerk met een mevrouw
met een handkar, richting Friesland.
Er liepen meerdere kinderen met die
mevrouw mee. We zijn maar tot Hattem
gekomen, doordat we de IJsselbrug niet
over mochten van de Duitsers.
In Hattem konden wij niet blijven en we
kwamen uiteindelijk in Wezep terecht.
Via de krant vernam ik dat oorlogskinderen de hongertocht van Rotterdam
naar Hattem weer hadden gelopen.
Ik vraag me af of er vrouwen of mannen bij waren die toentertijd met mij,
m’n broertje en die mevrouw met de
handkar hebben meegelopen.

Als u met mij hebt meegelopen, zou ik
hier graag nog eens met u over willen
praten.
U kunt daarvoor contact opnemen met
H. Weijers
h.weijers@nieuwerkerk-ijssel.nl
---------------------------------------------Gezocht
Wij zoeken een aantal jeugdvrienden die
rond 1953/1955 met elkaar optrokken.
Zij woonden Allard Piersonstraat/Graandijkstraat/Aelbrechtskade en Hofstedestraat. Waaronder Piet Binne(n)kamp/
Aelbrechtskade, Piet Hoenderop en
Jan Jansen Allard Piersonstraat, Riet
Solleveld en haar zus(?)/v. Citterstraat.
Andere namen zijn na zoveel jaar wat
wazig. Als jullie dit lezen neem eens
contact op Martin van Heelsbergen en
Carla Treffers.
mvanheelsbergen@wanadoo.nl
---------------------------------------------Tilly van de Berg
Aan de Crooswijkseweg zat de Koningin
Wilhelminaschool. Ik heb nog een
klassenfoto uit de jaren ’45-’50, maar
herinner mij slechts enkele namen,
zoals Tilly van de Berg van café-restaurant Hollandia. Zij woonde aan de
Noordsingel.
Ik zou graag nog eens een praatje met
haar maken.
Piet den Engelsen
Grote Hagen 770
3078 RD Rotterdam, 010-4794031
---------------------------------------------Krauwinkel
Mijn moeder heette van haar meisjesnaam Krauwinkel. Het is wel een aparte
naam, en ondertussen ben ik achter
de naam en adres gekomen van een
achterneef. Verdere familie blijkt uit
Duitsland (Paderborn) te komen. Het
zou leuk zijn als mensen met de naam
Krauwinkel en Krowinkel (blijkt ook
familie te zijn) contact met mij willen
opnemen. Misschien kunnen we dan de
stamboom verder uitbreiden.
Mw. A. de Jong, Almere
ajong7@hotmail.com
036 5347407
---------------------------------------------Annie Anthonissen
In de jaren ‘50 heb ik in het Prinses the-

ater de Illana Hawaians zien optreden.
Daar speelde een meisje hawaian gitaar.
Ze heette volgens mij Annie Anthonissen en woonde in de buurt van de Suiestraat. Ik weet alleen niet hoe ik bij dat
optreden verzeild ben geraakt of waar
ik haar van kende. Die vraag blijft mij
achtervolgen en ik was ook een beetje
verliefd op haar, wat ze waarschijnlijk
zelf nooit heeft geweten. Zo ging dat in
die tijd. Ik ben benieuwd of er mensen
zijn die hier iets in herkennen.
J.Jansen
sir.john@wxs.nl
---------------------------------------------Reünie KAJ Charlois
In 2008 willen wij een reünie organiseren voor wie betrokken waren bij de
KAJ Charlois. Wij zoeken personen die
van 1956 t/m 1964 deelnamen aan
diverse activiteiten in de Rosazaal en
het Clemenshuis.
Heeft u interesse, neem contact op met
Riet Rickhoff, e-mailadres m.rickhoff@
chello.nl of Piet Hoeven, Piet Heinstraat
46, 5151 MT Drunen.
---------------------------------------------Bep Smeets
Ik zoek Bep of Beppie Smeets. Haar
geboortejaar is ongeveer 1938. Tijdens
de oorlog, rond 1944, was zij ‘gast’ als
pleegkind in ons gezin te Geleen (L). Zij
woonde toen Gaffelstraat 34 b te Rotterdam en had een zusje met de naam
Riet of Rietje.
Ik zou graag met haar in contact willen
komen.
Gerda Coenen
ad.nijssen@home.nl
046-4372942 of 06-2202.9526
Geleen
---------------------------------------------Rene Bijster
Ik zoek Rene Bijster. Hij woonde vroeger
in de Dremmelaarstraat 3 te Rotterdam
Oud-Mathenesse (Witte Dorp). Hij heeft
twee broers, te weten Ton en Cor. Zijn
vader heette Toon. Ik hoop dat ik wat
hoor van die of gene die weet waar hij
woont of hoe ik hem kan bereiken.
Sjoerd Post
s.post14@chello.nl

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
MCD
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

Colofon
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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
PLUS
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
Jumbo
Ridderhof 72
Jumbo
Vlietplein 191
Jumbo
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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Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring
1 jaar in R´kerk,
speciale przen t/m 31-12-07, m.u.v. Kerst
Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

LOPEND BUFFET
(kinderen t/m 11 jaar

6,95 p.p.
3,95)

Soep v/d dag, Mini loempia’s, Salade, Geb.banaan, Vers
Fruit, Geb. Chin.garnalen, 8 spices tongfilet, Kip ”Mountain
Spring“, Zhiu Yiem kip, Babi P. Spek, Groenten, Foe Yong
Hai, Saté, Daging rundvlees, King Do vlees, Patat ,
Nasi, Bami, Mihoen.

Vrijdag, zaterdag, zondag voor slechts

7,95 p.p.

(kinderen t/m 11 jaar 4,95)

Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu.
OPEN: ma. 16.00-22.00 uur,
di t/m zon- en feestdagen 14.00 - 22.00 uur
Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414
ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

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

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

Te Ko o p g ev r a a g d :
TOYOTA’S, Honda, Nissan,
Mazda, Mitsubishi,
met schade of defect geen bezwaar.
Ook andere merken met of zonder APK,
met RDW vrijwaring.
U b e l t , w i j ko m e n l a n g s .
010-2762532 of 06-2516 0439
o o k
’ s - a v o n d s .







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

Nieuwe autoBANDen v/a € 1,- allin??

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

MEER INFO BEL OF KIJK OP
WWW.JACQUES-STOFFEN.NL
73*+&/53&105%&7*+'8&3&-%%&-&/
143055&3%".5&-

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

uitvaartbloemisterij.nl
Crooswijkseweg
010-4125679

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!
4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

7SJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT
,MJLHFCJUPQJNQMBOUBUFO
,SPOFO  CSVHHFOPQJNQMBOUBUFO
(SBUJTBBOWSBBHNBDIUJHJOH[JFLFOGPOET
3FQBSBUJFTFSWJDF
/B[PSHFODPOUSPMF

INFORMATIE - MIDDAG

Nieuwe vestiging
Humanitas - Akropolis

Dinsdag 20 november 2007 tussen 14.00 -16.00 uur

0QFOJOHTUJKEFO

Elektrische tandenborstel na behandeling indien u een afspraak maakt voor 7 december 2007

%JOTEBHVVS

.BBOEBH VVS
8PFOTEBHVVS

0OEFSEFFM
WBO

*.1-"/50-0(*&&/,6/45(&#*55&/

(In hoofdgebouw van)
)VNBOJUBT"LSPQPMJT
"DIJMMFTTUSBBU
3-3PUUFSEBN
5FMFGPPO 

7BOBGNBBOEBH
OPWFNCFS

XXXTNJMFDMJOJDOM

0PLJO0NNPPSEFO(PVEB
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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.

Veel belangstelling voor Marokkaans
cultuursnuiven in Hoogvliet
Bijna 50 bewoners van de Humanitasvestigingen in Hoogvliet
aan de Marthalaan/Othelloweg en de Klaasje Zevensterstraat, bezochten op zondag 28 oktober jl. de Marokkaanse Theemiddag.
De middag werd georganiseerd door de Complexcommissie in

samenwerking met de Marokkaanse Vereniging Hoogvliet. Aansluitend dineerde bijna het gehele gezelschap bovendien nog in
restaurant De Olijke Oliphant. Gastvrouwe Yamina gaf uitleg over
land en cultuur in het prachtig Marokkaans ingerichte buurtcentrum De Zevensprong. Ook kreeg men de gelegenheid om muntthee en traditionele, zoete lekkernijen te proeven. Het was een
aangename, gezellige en leerzame middag die met een smakelijke maaltijd in restaurant ‘De Olijke Oliphant’ werd besloten.

Kom luisteren, kom praten.
,PNOBBSIFU)VNBOJTUJTDI$BGÏFOEFOLNFF
Onderwerp: ‘Anders zijn is zo gek
nog niet’,
gekoppeld aan Forum Theater
Wanneer is iemand afwijkend? Wat
betekent dat dan? Hoe reageert
men hierop? Hoe ga je er zelf mee
om? Uiterlijk, gedrag, karakter, een
storing of bewust gekozen? Hoeveel (speel)ruimte geven we elkaar?
Mag je etiketten plakken? Mag je
iemand opsluiten of uitsluiten?
"BOWBOHVVS(bar open vanaf 18.00 uur; eventueel maaltijd vanaf 18.30 uur voor € 7,50, inclusief drankje)
WSJKEBHOPWFNCFS
De Zingende Zeeleeuw (Müllerpier)
4JOU+PCTLBEF USBN 3PUUFSEBN

XXXIVNBOJTUJTDIDBGFOM

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51
jobs@humanitas-rt.nl
www.werkenbijhumanitas.nl
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!IVNBOJUBTSUOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis?
Wij hebben nog enige prachtige tweekamer-serviceflats te koop!
Grootstedelijk wonen
in het groen:

Wonen met uitzicht over de
skyline van Rotterdam:

De Oosterwiek

De Prinsenwiek

(Oosterflank)

(Het Lage Land)

De Oosterwiek telt zes étages en
de meeste woningen hebben
uitzicht op de omgeving en het
vele groen, onder andere van In de restaurants ‘De Bezige Bij’
het Semiramispark. Het woonge- in De Oosterwiek en ‘De Prins
Pinguïn’ in De Prinsenwiek kunt
u kiezen uit een keur van gerechten, variërend van een belegd
broodje of een (veelal echt-Hollands) dagmenu tot diverse specialiteiten à la carte.
Beide complexen zijn rolstoelvriendelijk, hebben meerdere
liften en bieden de diensten van
bouw is gelegen aan de Varna- o.a. een huismeester, kapsalon,
singel op de hoek van de Grote pedicure en een zorgconsulent. In
Beer, tegenover winkelcentrum De Oosterwiek is een fysiotherapiepraktijk en in De Prinsenwiek
Oosterhof/Alexandrium.
een praktijk huidverzorging.

De woningen zijn goed bereikbaar per openbaar vervoer: op
loopafstand bevinden zich NSstation Alexander, de metrostations Alexander en Oosterflank,
terwijl de RET-buslijnen 30, 31,
36 en 37 een halte voor de deur
hebben. In de uitgebouwde rotonde bevindt zich restaurant De
Bezige Bij, met een gezellig terras aan het water.

Zowel in De Oosterwiek als De
Prinsenwiek zijn beschikbaar:
maaltijdservice, thuiszorg, maatschappelijke en huishoudelijke
hulp, dagvoorzieningen, personenalarmering en zelfs zorg tot
en met verzorging. Er zijn logeerkamers aanwezig.
Ze beschikken beide over een
biljartruimte, bibliotheek, leestafel en internetruimte, een jeu
de boules-baan (De Prinsenwiek
zelfs twee) en een recreatieruimte, terwijl er diverse dagactiviteiten ontplooid worden, zoals
biljarten, sjoelen, bridgen, gymnastiek en in De Prinsenwiek ook
nog koersbal.

De Prinsenwiek is 21 étages
hoog en de woningen bieden
een werkelijk schitterend uitzicht over de skyline van Rotterdam, zowel naar het wes-

ten als naar het oosten. In De
Prinsenwiek woont u op hoog
niveau nabij één van de laagste punten van Nederland!

Het complex is gelegen aan de
Prinsenlaan, bij het omvangrijke Prinsenpark, naast winkelcentrum Het Lage Land en op
loopafstand van metrostation
Prinsenlaan en de haltes van
RET-buslijnen 36 en 37. In het
complex bevindt zich restaurant De Prins Pinguïn met een
gezellig terras waarop een fontein, gelegen in het groen.

Beide complexen kennen een actieve Vereniging van Eigenaars.
Bel voor meer informatie Harry Scheffers
0623 - 51 76 22
of via het secretariaat:
010 - 461 53 47.

De vaste verkoopprijs per appartement bedraagt

.000,5
3
1
€
k.k.

Informatiemiddag Smile Clinic Niet naar een traditioneel bejaarden- of
bij Humanitas-Akropolis
verpleeghuis? Wij hebben de Nancy Zeelenbergflat!
De tweede voorlichtingsbijeenkomst over implantologie en
kunstgebitten (zie ook de vorige
Oud-Rotterdammer) van Smile
Clinic is EJOTEBH  OPWFNCFS
 van 14.00 tot 16.00 uur bij
Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290 in Rotterdam Honderd
en Tien Morgen (Hillegersberg).
De Smile Clinic start op 26 november a.s. en de openingstijden
zijn: maandag van 8.15 - 12.00 uur,
dinsdag van 8.15 - 16.00 uur en
woensdag van 9.00 - 12.00 uur.

In de appartementen van Humanitas kunt u wonen als u geen
zorg nodig heeft. Heeft u (meer)
zorg nodig, dan hoeft u niet te
verhuizen. Wij bieden alle zorg,
tot en met verpleeghuiszorg
(ook Alzheimer), in uw eigen woning! De Nancy Zeelenbergflat
in Charlois, met zijn markante gevel, mooie binnentuin en restaurant De Gevlekte Giraf staat aan
het groene Amelandseplein. Er
zijn nog enkele kleine, genoeglijke éénkamerappartementjes

vrij, waar alle zorg voorhanden
is. De nettohuur ligt tussen de
€ 300,- en € 350,- (exclusief service- en verwarming).
Er zijn ook regelmatig woningen te huur (en soms te koop)
in onze andere vestigingen,
in Charlois, Prins Alexander,
Ommoord, Hoek van Holland,
Schiebroek, het Oude Noorden, Hillegersberg en Lombardijen. Bel voor informatie:
010 - 461 53 47.

