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Oud en Nieuw in Rotterdam West
Weet u het nog? Als klein
knulletje een aantal uren
naar bed om er dan tegen twaalven uitgehaald
te worden. De ogen nog
dichtgeplakt van de slaap
en de verwondering van
al die geluiden buiten op
straat. Het indrukwekkendst waren de stoomÁXLWHQYDQDOOHERWHQLQGH
haven; dat ging helemaal
door je heen. Begin jaren
vijftig was er nog niet
zoveel geld voor vuurwerk
en werd het meestal een
feestvuur van de kerstbomen die ineens overal
vandaan kwamen.

Ik woonde van 1951 tot 1976 in de
Burgemeester Meineszlaan. In die
jaren is er veel veranderd. Toen ik
zeven was, mocht ik de hele avond
opblijven en de gezelligheid bij ons
thuis is mij altijd bijgebleven. Als
jongste van een gezin van acht kinderen mocht ik me verheugen in een
groot gezelschap. Een aantal broers
van mij had in die tijd stevige verkering, zodat ons huis goed gevuld
was. Op zo’n avond werden spelletjes gespeeld en kreeg je warme
FKRFRODGHROLHEROOHQHQDSSHOÀDS
pen. Die werden met emmers vol
gemaakt, zodat we na oud en nieuw
nog dagen lang onze magen met dat
spul konden vullen. Een paar dagen
voor oudejaarsdag werd de keuken

- Ik steek hier als 15-jarige in 1963 een rotje aan, moeilijk te zien in het donker! -

hermetisch afgesloten vanwege de
baklucht en ik hoor mijn vader nog
mopperen als ik per ongeluk een
kijkje kwam nemen hoe het ervoor
stond. Ik zie het nog voor me, de
keukendeur geopend aan de tuinkant
en mijn moeder met een theedoek
om haar hoofd.

- Mijn ouders in 1955 -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Geen vuurwerk
Mijn ouders hadden een hekel aan
vuurwerk. Waarom? Mijn oudere
broer Frans was in zijn tienerjaren
een oog kwijtgeraakt door een
ongeluk. Destijds kregen jongens
een soort laboratorium met allerlei buisjes waarmee je proeven
kon doen. Toen mijn broer een stel
jongens daarmee bezig zag, ging hij
kijken en boog zich over die knullen
heen. Het spul ontplofte en kwam
in zijn ogen terecht. Uiteindelijk
heeft hij hier heel zijn leven last van
gehouden.
Maar ja, u begrijpt dat ik als opgroeiende teenager niet te houden
was en toch vuurwerk wilde afsteken. Bij Frans Moret op de Vierambachtstraat was het een komen en
gaan in de laatste dagen van het jaar.
Gelukkig kochten vrienden voor mij
wat rotjes, die ik dan stiekem, ver
uit de buurt van mijn ouderlijk huis,

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

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

afstak. Uiteindelijk mochten mijn
broer en ik, na veel zeuren, ook wat
knallers kopen, op voorwaarde dat
deze alleen oudejaarsavond voor de
deur afgestoken werden.
Toen wij om twaalf uur naar buiten
gingen om ons vuurwerk af te steken
was ik ineens mijn oudere broer
kwijt. Bij navraag bleek hij op bed te
liggen met een slaande hand van de
pijn, doordat een rotje in zijn hand
was ontploft. U begrijpt het al, de
vuurwerkperiode was van korte duur
en over!
Rookgordijn
In die tijd was er een sterke controle
op straat van de buurtagent, bij ons
“Speknek” geheten! Hij was zeer
streng en je moest je zakken leeg
maken om al je knallers in te leveren. Dat is nu wel anders! Oudejaarsavond begint al in september en
gaat bijna elke avond door totdat het

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

écht 31 december is.
Maar terug naar de jaren vijftig.
Mijn ouders zaten oudejaarsavond
aan de radio gekluisterd bij een conference van Wim Kan. Als knulletje
van zeven begreep ik niet waarom
ze allemaal zaten te lachen, dat ging
mijn pet te boven! Later heb ik ook
heel veel om hem gelachen.
Van lieverlee veranderde er veel.
Natuurlijk was het thuis nog steeds
gezellig, maar je ging je lol ook op
straat halen, bij je vrienden. Onze
buurjongen kon prachtige rookgordijnen vervaardigen en die werden
altijd bij de boze buurman voor de
deur afgestoken! Hij was een echte
spelbreker, die steevast de politie
belde als wij aan het voetballen
waren of met een tennisbal in de
weer waren. Dan werd onze bal
afgepakt, vandaar onze reactie op
oudejaarsavond.
Mijn broer en ik hadden eens ruim
zestig kerstbomen in onze kelder
gestopt en mijn vader kwam daar
precies een dag voor oud en nieuw
achter. Alles moest naar buiten en
voor we het wisten waren ze door
jongens vanuit de zijstraten meegenomen. De ploeg was zo groot, daar
konden wij niet tegen op!
Chinese knallers
In de Burgemeester Meineszlaan
zaten twee Chinese ondernemers; op
de hoek Vierambachtstraat zat het
Chinese restaurant en even verder de
laan in een kapsalon met een Chinese eigenaar. Van heinde en verre
kwamen de mensen tegen twaalf uur
toegestroomd om dat spektakel mee
te maken, want daar werd zoveel afgestoken dat het bulderde in de hele
omgeving. Dat is tot de zeventiger
jaren zo geweest, oud en nieuw was
een feest waarbij iedereen elkaar
een gelukkig nieuwjaar wenste of
je elkaar nu kende of niet. Ook ging
men bij elkaar op visite en ging men
gezellig door tot in de kleine uurtjes.
Ik zou willen dat dat nog zo was!
Jos Holterhues
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www.huis-ontruiming.nl
O Wij zijn gespecialiseerd
in woningontruiming.
O Tevens zijn wij ook gespecialiseerd
in verhuizingen van groot naar
klein met eventueel in- en
uitpakservice.
O De woning wordt in staat van
oplevering gebracht naar de
eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.

Oud ijzer is GOUD bij
Leo van Leeuwen Metaalrecycling

O Wij werken door het gehele land.

- Ruim veertig jaar een
begrip in Rotterdam

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

- Altijd de scherpste prijzen
en een snelle afwikkeling

4248

- Milieugetoetste en
 JHFHUWL¿FHHUGHYHUZHUNLQJ
- Makkelijk bereikbaar aan de
Waalhaven oostzijde 20
- Van Leeuwen Metaalrecycling
voor bedrijven én particulieren

Witte de Withstraat 81 B
Rotterdam Centrum

ELMDÀHYHUHQOHJLWLPDWLHYHUSOLFKW

zondag 6 januari 2008 een:

- Geopend maandag t/m vrijdag
07.30-17.00 uur en zaterdag
07.30-12.00 uur

Waalhaven Oostzijde 20
tel. 010-2839400 - fax: 010-2839401
e-mail: leo@leovanleeuwengroep.nl
internet: www.leovanleeuwengroep.nl

WERELDS
Nieuwjaars
BRUNCH-BUFFET

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

Meer informatie?
www.wereldsrestaurant.nl
tel 010 414 16 90

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

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!

BESTELLIJST
Naam
Adres
Telefoon

Boxspring

compleet met matras en
tijdelijk gratis topper!

995-

Gezellige
2-zit bank

ook leverbaar als 3-zits

695,-

Bij vooruitbetaling is thuisbezorging mogelijk

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

Burgeneester Baumannlaan 145-147, 3042 AC Rotterdam, Tel. 010-4371749, Fax 010-4150539
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“Graag waren we op het Zeeltplein doorgegaan met onze bakkerij”
Nel en John van Nieuwenhuijzen waren onlangs terug in Hoogvliet. “We keken verbaasd op
en schrokken ook een beetje. Bijna niets herinnert meer aan onze tijd dat we onze brood- en
banketbakkerij Exter hadden op het Zeeltplein op de Meeuwenplaat en ons filiaal aan de
Lavasweg op de Westpunt. Wat is het daar allemaal veranderd.”
De 68-jarige Nel en haar even oude
echtgenoot vervallen in stilzwijgen
en mijmeren terug naar 1963. “Toen
openden we op het Zeeltplein onze
prachtige winkel en bakkerij. Natuurlijk was het dag en nacht werken,
maar dat hadden we er graag voor
over. Onze klantenkring was breed en
tevreden”, vertelt John senior.
Tussen het bakken van brood en
opmaken van gebak door kregen de
twee drie kinderen: twee zonen en een
dochter. Op hun beurt waren die later
weer goed voor twee kleinkinderen.
Ruim 25 jaar gingen de zaken prima
en werd er zelfs aan de Lavasweg een
¿OLDDOJHRSHQG-RKQMXQLRUNZDP
in de zaak en bezorgde vanaf zijn
zestiende met een kar brood aan huis.
“Dat deed die knul goed en hij was
graag gezien bij de klanten”, vertelt
moeder Nel trots.

Einde
Niettemin ging het bergafwaarts met
hun bedrijf. Nel durft daar nu best
over te praten. “De buurt veranderde
met de dag en werd steeds crimineler.
Andere bevolkingsgroepen met andere levensbehoeften en -gewoonten
namen bezit van de wijk. Onze zaak
kreeg te maken met onprettige zaken
als inbraken, diefstallen, overvallen en
intimidatie. Op het gazon voor de deur
stonden ze met getrokken messen, er
waren schietpartijen en ze gooiden
met molotovcocktails. Te gek voor
woorden en verbetering van die situatie lag niet in het verschiet. Daarom
hebben we ten einde raad na 29 jaar de
deur gesloten. Einde van ons bedrijf,
terwijl we dat onder normale omstandigheden graag hadden voortgezet.”
Nel en John verruilden hun woning
boven de zaak voor een appartement
in het centrum van Rotterdam. De 52jarige John werd vertegenwoordiger

in speciale wens- en airbrushkaarten.
Daarbij werd hij ijscoman en dat is hij
nog, maar wel beduidend minder dan
voorheen. Op dinsdag verkoopt hij op
de Centrummarkt, maar dan moet het
weer er wel naar zijn. “Zodoende blijf
ik onder de mensen”, verklaart hij met
zijn aanstekelijke lach.
Noodlot
Een paar jaar geleden had het noodlot
het opnieuw op John voorzien. Op
brute wijze werd hij overvallen op
de Lijnbaan, terwijl hij bij zijn ijskar
klanten bediende. De overvaller rukte
de geldtas van zijn schouders, waarbij
John viel en gewond raakte. De dader
ging er vandoor, de ijscoman hevig
ontdaan achterlatend. “Zoiets gaat
niet in je koude kleren zitten”, zegt hij
benepen. “Dat je dat overdag in een
stad vol mensen moet overkomen.”
Het duurde geruime tijd voordat
John voldoende was hersteld om zijn

CCtje Het Recht

c foto burosolo.nl

Hoe het met u is weet ik natuurlijk niet, wij kennen elkaar eigenlijk niet. Ik schrijf in deze krant en als ik geluk heb, leest u
het, maar dichter komen we eigenlijk niet bij elkaar. Misschien
zien we elkaar wel eens op straat lopen, maar ja, dan weten
we weer niet dat wij het zijn, en in ieder geval weet ik meestal
niet dat u het bent. Maar je kunt natuurlijk een vermoeden
hebben wat er bij de mensen leeft, vooral doordat je bij jezelf
iets constateert dat in je hoofd is gaan zitten drenzen. En dat
is in mijn geval dat ik me steeds intenser begin te storen aan
het verschijnsel “advocaat”. Nou heb ik naast negers, homofielen, joden en andere Belgen ook advocaten onder mijn beste
vrienden, maar toch.

Cox Column

Als ik zo’n Moskoviets of zo’n Spong
op de televisie zie, dan bevangt mij
een hevige twijfel of ik voor zo iemand nou enig ontzag of respect moet
koesteren. (Het woord en begrip “respect” is trouwens sowieso onbruikbaar
en waardeloos geworden: elke halve
zool waar je op straat per ongeluk
tegen op botst begint te roepen om
“respect”, vooral als ie gekleurd
is, ja, ik kan er ook niks aan doen).
Advocaten hebben zo’n mooi verhaal,
waar je als redelijk burger natuurlijk
achter moet staan. ”Ieder is onschuldig tot het tegendeel bewezen is”, ik
weet het. “De beschuldigde moet tot
het einde worden verdedigd tot echt
vast staat dat ie fout is”, allicht, dat is

zogenaamd in ieders belang. Wij kunnen door een ongelukkige samenloop
van omstandigheden zelf ook voor de
Rechtbank komen te staan en dan kun
je ook alleen maar hopen dat het Recht
zijn loop heeft. Maar toch schreef ik
net “zogenaamd” , want als het om
Holleeder gaat, of de Hell’s Angels,
of ander uitschot, dan weet ik het toch
niet hoor, met al die beschermende
maatregelen. Nou heb ik het er maar
niet over dat vrijspraak soms volgt
op het feit dat er een naam verkeerd
gespeld is, of dat de datum een dag
verschilt of dat er een ongeldige
postzegel op zit, want dat vind ik echt
te zot voor woorden. Ik zou dan zeggen, herstel de fout en ga door met de

- Nel en John van Nieuwenhuijzen werden door John junior in de watten gelegd tijdens een
¿MQHFUXLVHRYHUGH5LMQ)RWR(OOLH6FKRS

ijscowagen weer uit de stalling te
halen. Hoewel zijn gezondheid nadien
te wensen overlaat, trekken hij en
zijn vrouw er toch met regelmaat op
uit. Zoals recent toen ze inscheepten
voor een riviercruise met John junior,
die al jaren op zo’n luxueus varend
vakantiehotel werkt als purser. Op het
schip bleek nog eens nadrukkelijk hoe

handel. In het geval van die motorclub,
(heb je ze indertijd door Mokum zien
rijden, bij die begrafenis van een of
ander stuk tuig, gewoon zonder helm,
geen agent die iets DURFDE te doen)
schijnt het Openbaar Ministerie tijdens
het opsporen dingen gedaan te hebben,
banden afgeluisterd en dergelijke, die
niet door de beugel konden. “Jaaaa”,
juichen dan de Moskovietsen en de
Spongs, “dat is om de veiligheid van
de burger te garanderen.” Maar ik
voel me heel wat veiliger als het gajes
achter slot en grendel zit, en om dat te
bereiken kan voor mij bijna alles door
de beugel, gegeven het feit dat het hier
het OM betreft, daar stel ik als burger
graag mijn vertrouwen in.
Maar ja, dat klopt natuurlijk ook niet
helemaal. Het is natuurlijk goed als
alles volgens de regels verloopt, maar
ik krijg zo langzamerhand de indruk
dat die regels eerder werken in het
voordeel van het geboefte dan van de
eerzame burger. Waarbij komt dat ik
het optreden van de advocaten van
dienst in de media ronduit walgelijk
vind. “Het Recht”, ja ja, maar ondertussen wel grote honoraria opstrijken.
Zou ik ook doen hoor, maar doe er
dan niet zo nobel over. Als mensen

hecht de band is tussen hem en zijn
ouders. “Pa en ma zijn mijn kanjers en
daarom leg ik ze graag in de watten”,
luidt zijn uitleg. En moeder Van Nieuwenhuijzen: “John is een fantastische
zoon.”

zien dat motorrijders in een bepaald
verband de verkeersregels aan hun
laars kunnen lappen zonder dat de
politie iets doet, als mensen zien dat
HHQEHSDDOGH¿JXXUHHQVWXNRIWLHQ
mensen om laat leggen “maar ja, dat
moet eerst bewezen worden” dan
worden de mensen bang. En daar
zal ik nog wel eens een artikeltje aan
wijden, aan de angst die onder de
mensen leeft, en die wordt veroorzaakt door een slecht functionerend
rechtssysteem. Maar kop op, mensen.
Het nieuwe jaar staat voor de deur. Ik
wens u veel geluk en voorspoed, en
weinig angst.

Pagina 4

Donderdag 27 december 2007

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

‘Werking is wonderbaarlijk’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens nieuwe
vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser van de ﬁrma
Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en sinds 15 jaar bezig met
de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels operationeel. Het valt niet mee
om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit
artikel over Sovaat Medical en de RT-220, omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak
nummer één zijn in ons land. Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter
het is.

Zonnige

Winteraanbiedingen
bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten
laminaat

GRATIS GELEGD
Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

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

Wij hebben
nu ook een
nieuwe collectie
behang!

Tapijt Ambiant
Bellissimo van € 135,-

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

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

t.w.v.

399,Nu bij aanschaf van een
verstelbaar Supreme bed:

EEN GRATIS MASSAGE-UNIT
voor nog meer ontspanning en comfort!

GRATIS

massage-unit
Optimaal slaapcomfort door drukverlaging
TEMPUR is een visco-elastisch materiaal met een open celstructuur dat zich exact vormt naar de contouren van uw lichaam.
De unieke drukverlagende eigenschappen van TEMPUR zorgen niet alleen voor optimaal slaapcomfort, maar leveren ook een bijdrage aan het verminderen van rug- en nekproblemen,
pijnlijke gewrichten en problemen met de bloedsomloop. De nieuwe Supreme lijn
combineert een Scandinavische uitstraling met het unieke - door NASA
ontwikkelde - drukverlagende materiaal. He t Supreme assortiment bestaat
uit 3 modellen: Avantgarde, Ice grey en Chocolate.

Met welke klacht gaat u slapen?

Leonie de Visser komt uit
Hoogvliet. In haar praktijk voor
alternatieve geneeswijzen maakt
ze gebruik van behandelingsmethoden die gebaseerd zijn op
gecombineerde geluidsgolven
en magneetvelden. Vijftien jaar
geleden ben ik aan een apparaat daarvoor gaan werken;
inmiddels is het zesde model
gereed en zijn er patenten
verleend op de apparatuur. De
beide technieken vullen elkaar
aan. Het is een pijnloze en zeer
patiëntvriendelijke behandelwijze, die ook nog eens prima
resultaten geeft. Amputaties en
gangreen zijn ermee te voorkomen, vaatvernauwingen worden
verminderd of zelfs opgeheven.
Het principe van de RT-220
(resonantietherapie) komt in het
kort gezegd neer op het via de
voetzolen in het lichaam brengen van geluidsgolven, gecombineerd met magneetvelden van
een speciﬁeke frequentie. De
patiënt ligt daarbij ontspannen
achterover. De geluidsgolven
dringen via de huid in het
lichaam en stijgen zelfs door
tot het hoofd. De lichaamsvloeistoffen en het weefsel dienen
daarbij als geleider voor de geluidsgolven. Waar de resonantie
(plaats van een vaatvernauwing)
optreedt, geven de trillingen
hun energie af. De energieoverdracht resulteert in de geleidelijke afname van de vernauwing.

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

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

Wij wensen u

Advies verkoopprijs matras 952,-**
** Matrastype 15 cm/90-200 cm
Actieprijs bij type 20 cm incl. lattenbodem = 1199,Actieprijs bij type 22 cm incl. lattenbodem = 1349,Actieprijs bij type 25 cm incl. lattenbodem = 1598,GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING
GEEN
AANBETALING

Erkend lid
Centrale
Branchevereniging
Wonen

Hoofd - rug - knieknik en benen verstelbaar

ACTIESET

1050,-

Orthopedische hoofdkussens
en drukverlagende matrassen

RUGPIJN

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

ISCHIAS

Changing the way the world sleeps.

PROBLEMEN
MET
BLOEDSOMLOOP

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.
EXCLUSIEF
LUND DEALER

FIBROSITIS
ARMPIJN

Wereldwijd aanbevolen door meer dan 30.000 medisch specialisten.

Zevenhuizen:

PULLMAN

HOOFDPIJN
STIJVE NEK

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

HEUPPIJN

KNIEPIJN

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

Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl
Voor behandeling:
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief:
4 weken voor  300,00
i.p.v.  800,00

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!

Combinatie-actie (zolang de voorraad strekt) Proﬁteer nog van de 2007 Prijzen
2-MOTORIG ELECTRISCH
VERSTELBARE LATTENBODEM

Alleen thuisbehandelingen.
Tevens diverse andere
therapie behandelingen
mogelijk voor overige
klachten.

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

Droomvlucht Slaapcomfort; omdat
een gelukkig Nieuwjaar
Aangepaste openingstijden rond oud & nieuw:
vakkundig advies, optimale service en
Maandag 31 december vanaf 10.00 uur geopend.
persoonlijke benadering bij ons vanzelfsprekend zijn! Nieuwjaarsdag gesloten.

MATRAS

andere chronische pijn in armen
en/of benen, koude voeten en
ledematen, zwart-blauwe en
bleke voeten en/of handen,
kramp, vermoeide benen bij het
lopen, niet genezende wonden
(diabetici), duizeligheid, oorsuizing en concentratiestoornissen, pijn in de hartstreek. De
therapie blijkt echter ook te
werken bij gewichts-, spieren zenuwaandoeningen,
kneuzingen en sportblessures,
moeilijk geneesbare botfracturen, reuma. Het streven van
Leonie de Visser is dat iedereen
gebruik kan maken van deze
patiëntvriendelijke therapie.

Zit & Méér Comfort;

Droomvlucht Slaapcomfort;
dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

De RT-220 is inmiddels een
mobiel apparaat dat op een
gewone wandcontactdoos kan
worden aangesloten. Standaard
duurt een behandeling ongeveer
20 minuten

Relaxen

Bloedcirculatie

599,Rechtstaan
Rusten

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

Relax-draaifauteuil
met verstelbare rugdeel

Wellness
2 stuks voor

699,-

Geheel uitgevoerd in leder, verkrijgbaar in bruin en zwart.
5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Extra tijdens deze actie:

Gratis
voetstoel t.w.v. 99,-

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 53”
Bij het plaatsen van de
‘Waar-was-dat-nou-foto nr
54’ was ik me niet bewust,
dat ik door vele inzenders op
het verkeerde been gezet kon
worden. Als jongetje van deze
kant, ben ik niet altijd goed
TOEN
op de hoogte geweest van wat
aan de overkant was. Maar ’t
schuin tegenover gewoond. Het is op
is me nu gebleken, dat de zuiderling soms ook iets anders naar
de Brielselaan, links van wat bij ons
zijn stukje Rotterdam kijkt dan mijn waarheid is.
‘het straatje’ werd genoemd dat naar
de Maashaven loopt. Rechts zit tegenIk hield me echter vast aan de
was Brielselaan 149. In de rechterZRRUGLJ.ZLN¿W+HWKRXWHQKXLVMHLV
inzender van de foto, P. Slagboom
woning woonde de familie Van de
midden/eind 1965 afgebroken en het
uit Gouda. Hij schreef bij de foto
Broek. Het was een dienstwoning van
terrein is nu van de AVR. Op de ach“Een vrachtschip in één van de
gemeente dokken en veren. Wanneer
tergrond het droogdok. Enige tijd hebGemeentelijke Droogdokken in de
we er precies gingen wonen weet
ben er twee gelegen, een kleine en een
Dokhaven aan de Brielselaan op Zuid.
ik niet meer, maar de oudste twee
grotere. In de oorlog lag dat droogdok
Op de achtergrond zijn het Maastunmeiden waren 13/14 jaar dus het
er ook. Mijn vader vertelde dat de
nelgebouw, het Belastingkantoor
was rond 1959. De jongste was drie.
Duitsers in dat droogdok een boot van
en het GEB-gebouw op de rechter
Buiten spelen was niet goed mogelijk,
beton bouwden als proef, maar dat
Maasoever te zien.” Ik zakte af naar
maar we hadden een grote tuin waar
saboteurs hem voor de tewaterlating
de plek van de voormalige Dokhaven
ze konden spelen. Mijn man heeft
aan het dok hadden vastgemaakt.
en maakte daar de foto van nu. Ruim
zelfs nog een speelhuisje gebouwd;
Toen het dok ging zakken gaf dit bij
60 procent van de oplossers liet echter
dan konden ze daar met vriendinnen
de Duitsers de nodige paniek.” De
het Gemeentedok in de Maashaven
in spelen. We hebben er ongeveer elf
attentie gaat naar de Platehaven.
liggen, rechts van de vuilverbranding.
jaar gewoond. De oudste meiden zijn
W.Y.Faber (Hellevoetsluis): “Als ik
vanuit dit huis getrouwd. De kantine
in deze raadfoto een denkbeeldige
We kijken even naar goede en foute
van de dokken was naast het huis en
lijn trek vanaf het ventilatiegebouw
inzendingen.
als er een buitenlandse boot lag en het
van de Maastunnel aan de Rechter
A.van Pelt (geen plaatsnaam is Rotwas erg druk in de kantine, kwamen
Maasoever alsmede het gebouw van
terdam): “Gemeentedok nr 4 in de
]HHHQYDQGHPHLGHQKDOHQRPNRI¿H
de rivierpolitie, naar de plaats vanMaashaven naast de Roteb.”
te serveren en broodjes te smeren.
waar ik denk dat de foto is genomen,
P.G. Broekman (Vlaardingen): “Het
Ons huis was aan deze kant van de
kom ik uit bij de Brielselaan. Daaruit
dok ligt in de Dokhaven met drie anBrielselaan het enige woonhuis. Links
concludeer ik, dat het een foto is van
dere Gemeentedokken. Op 1 januari
stond wat verderop de vuilverbranhet gemeentedok in de Maashaven,
1965 is de afdeling Dokken en Veren
ding.”
waar ik eens op een schip gewerkt
van het Gemeentelijk Havenbedrijf
Jan Weda (Maassluis): “Soms zet
heb, waar ik een aparte herinneopgeheven en de dokken werden aan
een eerste blik op de raadfoto mij
ring aan heb. Ik werkte bij Wilton
Rotterdamse werven verkocht. De
op het verkeerde been. Een tweede
Fijenoord in Schiedam en als er geen
Dokhaven is later gedempt; in het
‘betere’ blik levert dan een andere,
plaats was een schip te dokken op
gedempte deel werd een afvalwaterbetere locatie op. Zo ook nu. Eerst
de werf in Schiedam, werd er ergens
zuiveringsinstallatie gebouwd. Op
dacht ik aan het Gemeentedok in
anders gedokt om daar werkzaamheen rond deze ondergrondse AWZI
de Dokhaven, maar dan klopte het
den uit te voeren en werd je daarheen
werden woningen gebouwd en groenbeeld van het tunnelgebouw op de
gebracht. Zo werd ik in de jaren vijfstroken aangelegd.”
achtergrond niet. Ook de woningen
tig naar een schip in het bewuste dok
B.K. Erskes (Hoogvliet): “Dit is het
op de voorgrond klopten niet met
gestuurd om een elektrisch klusje te
dok in de Maashaven, dat naast de
de Dokhaven. Door goed naar de
klaren. Omdat ik in de buurt woonde,
Roteb lag. Op de achtergrond zie je
achtergrond te kijken was er maar één
had ik met mijn baas afgesproken dat
het Dijkzigtziekenhuis.” (Toen de
conclusie: de foto is genomen vanaf
ik na werktijd vandaar naar huis zou
raadfoto gemaakt werd, was er nog
de Brielselaan. Ook het Belastinggaan. Toen ik om vijf uur de poort
geen Dijkzigtziekenhuis. De Rotgebouw aan de Puntegaalstraat en het
uitwandelde, werd ik ter hoogte van
terdammer moest nog met een half
GEB-gebouw aan de Rochussenstraat/
het witte huis op de foto aangehouden
Coolsingelziekenhuis tevreden zijn.
G.J. de Jonghweg zijn goed te zien.
door een douaneambtenaar. Hij vroeg
AvdS).
In de hoek van de Maashaven, bij de
waar ik werkte en wat er in mijn tas
H.J. Breetveld: “Na het lezen van het
Vuilverbranding, lag tot in de zestiger
zat. Overrompeld als ik was, zei ik:
bijschrift zou je denken dat het de
jaren ook een Gemeentedok. Op weg
“Mijn gereedschap.” Ik moest mijn
Dokhaven was van vroeger, maar na
naar familie ‘op Zuid’ kwam ik daar
tas openen. Gezagsgetrouw als we
een minuutje wist ik dat het daar niet
in de vijftiger jaren langs en het beeld
toen waren, voldeed ik direct aan
kon zijn. Ik moest in de Maashaven
van de woningen is op een of andere
zijn verzoek Natuurlijk vond hij niets
zijn.”
manier blijven ‘hangen’. Het was
anders dan tangen en schroevendraaiEr leefden steeds meer twijfels bij me,
weer een leuke doordenker.”
ers. Die controle vloeide voort uit het
maar na de brief van mevrouw Carla
P.W. Alessie, Platehaven 71, 2993
feit, dat er destijds veel sigaretten uit
Kooijman wist ik het: “Mijn man,
HR Barendrecht: “De nieuwe “Waar
de haven gesmokkeld werden.”
Bep Kooijman, werkte als machinist
was dat nou” zette mij een aardig stuk
Hans Nonner (Stolwijk): “We kijken
op de dokken. Wij hebben met drie
terug in de tijd, want ik herkende het
hier vanaf de Westkousdijk over
kinderen met plezier in de woning
direct. Niet zo moeilijk, want ik heb
de kop van de Schiehaven, richting
links op de foto gewoond. Het adres
daar ruim zestig jaar, vanaf 1944,

NU

het zuidelijke Maastunnelgebouw.
Daarachter zien we de graansilo’s van
Meneba. Mijn ouderlijk huis stond
precies in dezelfde lijn erachter, op de
grens Rotterdam – Schiedam. Samen
met de buurjongen reden wij, toen
we een jaar of acht waren (1955), op
een autoped langs de havens naar de
0DDVWXQQHOGRRUGH¿HWVHUWXQQHOQDDU
mijn oma op de Clingendaal op Zuid.
Nadat oma over de eerste schrik heen
was, dronken we een kopje thee met
een chocolaatje. En daarna vlug op
de step terug. Een spannende reis en
de roltrappen in de Maastunnel waren
het absolute hoogtepunt van de trip.
Voorzichtig schoven we tussen de
ULMHQ¿HWVHUVGHVWHLOHUROWUDSRSEDQJ
dat we door de toezichthoudende
agenten werden teruggestuurd. Oud

en Nieuw was in die tijd in dit havengebied een belevenis. De schepen
bleven voor dit feest een paar dagen
langer liggen en om twaalf uur hoorden we duizenden scheepstoeters en
werden even zovele vuurpijlen afgeschoten. Een spectaculair schouwspel
waar je kippenvel van kreeg en dat
minstens een half uur duurde. Tegenwoordig zie en hoor je dit niet meer,
doordat de schepen na een paar uur de
haven alweer verlaten en de havens
dichtbij de stad nauwelijks nog door
zeeschepen worden aangedaan. Er is
niets van over en daarom noemen we
het nu de goede oude tijd.”
Iedereen zonder scheepstoeters toch
HHQ¿MQH2XGHMDDUVDYRQG

Nieuwe opgave no. 56
Vele gezinnen gingen ‘vroeger’ op Nieuwjaarsdag naar dit etablissement voor
HHQNRSNRI¿HWKHHRIUDQMD'DDUQDJLQJPHQZHHUYHUGHUPHWKHWIDPLOLHbezoek. Door het gehele jaar had deze zaak veel aanloop; vooral op drukke
winkeldagen. Als je geluk had speelde er ‘boven’ nog een trio, bestaande uit
SLDQREDVHQGUXPV¶W:DVGDDUJHQLHWHQ'HGDPHVLQ]ZDUWHMXUNMHVHQ
kleine witte schortjes waren het gezicht van de zaak.
Over het wat behoeven we niet te praten; dat staat duidelijk op de foto. Maar
KHWZDDUNDQYRRUPLMQLHWGXLGHOLMNJHQRHJ]LMQ«GRHXEHVW
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 7 januari 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ Rotterdam
Inzendingen per e-mail zijn welkom bij: waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op het winnende antwoord

Pagina 6

Donderdag 27 december 2007

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Arnold Aijkens 80 jaar Oud & Wijs
Maar onwijs goedkoop!!!

SIEMENS Afwasautomaat SE 25E250
Afwasautomaat mat energieklasse A, Afwasresultaal A en
Droogresultaat A. Wasmiddelherkening 3in1
Aquastop en RVS kuip. Resttijdindicatie via LED display, 5
Sproeiniveaus en
2 wave sproeiarmen.
Waterverbruik van
slechts 14 liter.
Afmetingen
van HxBxD=
85x60x60 cm.

379,00

AEG Wasdroger
Lavatherm 36600

AEG Wasautomaat
Bella 7

Luchtafvoer wasdroger met 5 kg. Maximale belading.
Electronische vochtigheidsmeting in de
trommel.
En electronische besturing. Stroomverbruik
3,3 kWh
Links en rechtsdraaiende
trommelbeweging.
Energieklasse C.
Afmetingen HxBxD=
85x60x60 cm.

Deze AEG wasautomaat kunt u tot wel 7 kg.
Beladen. De centrifugesnelheid is maximaal 1400 toeren
en instelbaar. Uitgesteld starttijd keuze middels een display.
Een perfect wasresultaat met wasresultaat klasse A
Droogresultaat B
en Energieklasse
A. Waterverbruik
slechts 49 liter en
een Energieverbruik
van 1,19 kWh. Extra
wol en handwas
programma
Afmetingen HxBxD=
85x60x58 cm

GRATISD
G
BEZOR

299,00

WHIRLPOOL Wasautomaat Indiana 1400

SAMSUNG
wasautomaat WF 7602

Samsung wasautomaat met een laadvermogen tot 6 kg.
Met een centrifuge snelheid van 1200 toeren instelbaar.
Energie en wasresultaat A
en droogresultaat B.
Volledig electronische
besturing met Fuzzy
inteligentie.
Waterverbruik 54 liter
en automatische halve
belading.
Afmetingen HxBxD=
85x60x55 cm

Whirlpool 1400 toeren wasautomaat met starttijd keuze via
display. Energieklasse A, Wasresultaat klasse A en Droogresultaat klasse B.
Vulgewicht maximaal
5 kg. Waterverbruik
o
bij 60 is slechts
49 liter
Afmetingen
HxBxD=
85x59,5x54 cm.

GRATISD
G
BEZOR

299,00

359,00

ZANUSSI ZRB 24SS 230
liter koel / vrieskast
230 Liter UpSide-Down
koelkast. 173 liter koel en
57 liter vriesruimte. Invriescapaciteit van 6 kilogram
per 24 uur.
Energieklasse A. Bewaartijd
bij storing 21 uur. Deurdraai
richting verwisselbaar.
Afmetingen HxBxD=
140x55x60 cm.

299,00

629,00

Gratis 2 luxe
badjassen*
één voor haar
en één voor hem
*Bij aankoop van een Bauknecht 7,5
kg wasautomaat t/m 31 december
2007 ontvangt u 2 gratis badjassen.
www.bauknecht.nl

ETNA ECM 163
Combimagnetron

Uiterst complete Roestvrijstalen combi magnetron
Met een inhoud van wel 30 liter en een draaiplateau van
31,5 cm. 900 watt magnetron, 2500 watt Oven en 1100
watt Grill. Druktoets bediening voor eenvoudig gebruik. Met
timer en automatische ontdooiprogramma’s
Afmetingen HxBxD=
33,5x52x51 cm

159,00

* Advertentieprijzen zijn geldig tot 31 december 2007. Zet- en drukfouten voorbehouden. Alle prijzen van apparaten zijn zonder verwijderingsbijdrage.
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Als een oudere geen aanvullend pensioen of vermogen heeft, is het geen vetpot. Is men ouder dan 65 jaar, dan moet men het alleen met de AOW doen. Daarom is de verhoging van deze uitkering per 1 januari 2008, hoe gering ook, vaak zeer welkom. In deze rubriek de nieuwe bedragen in de sociale voorzieningen. Een ieder met AOW krijgt van de Sociale Verzekeringsbank nog
bericht wat men in het nieuwe jaar maandelijks gaat krijgen. Opmerkingen of reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Basispensioen van staat en bijstand iets omhoog
'HXLWNHULQJHQZDDUPHHRRNRXGHUHQ
WHPDNHQKHEEHQJDDQSHUMDQXDUL
iets omhoog omdat zij zijn gekoppeld
aan het wettelijk minimumloon. De
EHODQJULMNVWHLVGH$2:KHWEDVLVSHQ
sioen van de staat voor de 65-plussers.
$2:¶HUV]LHQKXQXLWNHULQJSHU
MDQXDULQHWWRPHW¼WRW¼SHU
maand stijgen om hun kostenstijgingen (enigszins?) op te vangen.
+RHKRRJKHWEHGUDJLVKDQJWDIYDQ
GHSHUVRRQOLMNHVLWXDWLH=R]LHWHHQ
DOOHHQVWDDQGH$2:¶HU]LMQQHWWR
XLWNHULQJWRHQHPHQPHWUXLP¼WRW
ELMQD¼SHUPDDQG(FKWSDUHQYDQ
wie beide partners 65 jaar of ouder
]LMQNULMJHQLQWRWDDOQHWWR¼SHU
maand erbij. Hun gezamenlijke nettoXLWNHULQJNRPWGDQXLWRSELMQD¼
per maand.
'DWLVH[FOXVLHIYDNDQWLHWRHVODJHQ
de tegemoetkoming AOW. Deze
tegemoetkoming wordt aan alle
$2:¶HUVXLWEHWDDOGHQKHWEUXWR
EHGUDJLVLQ¼SHUPDDQG
:DWGLWEHGUDJQHWWRLVKDQJWYDQGH
persoonlijke situatie af.
$2:¶HUVGLHJHWURXZG]LMQRIVD
menwonen hebben elk een eigen recht
op een AOW-pensioen. De hoogte
daarvan is gelijk aan de helft van het
nettominimumloon. De AOW voor
HHQDOOHHQVWDDQGHEHGUDDJWSURFHQW
van het netto minimumloon.
9RRUJHKXZGH$2:¶HUVYDQZLHGH
SDUWQHUMRQJHULVGDQMDDUJHOGHQ

De bruto AOW per 1 januari 2008:
AOW

Bruto per maand

Bruto vakantieuitkering per maand

Gehuwden

¼ 673,84

¼

Gehuwden met maximale toeslag
(partner jonger dan 6MDar)

¼1347,68

¼

Maximale toeslag

¼ 673,84

Ongehuwden

¼ 984,86

¼

Ongehuwd met kind tot 18 jaar

¼1222,72

¼

In bovenstaande bedragen zit niet de tegemoetkoming AOW van ¼,82 bruto per maand.
Is de AOW ingegaan voorfebruari 4, dan is het systeem iets anders .

afwijkende regels. Normaal gesproken
LVKHWSHQVLRHQJHOLMNDDQSURFHQW
van het minimumloon (de uitkering
voor een gehuwde). Daarbovenop
NRPWHHQWRHVODJYDQPD[LPDDO
KHW]HOIGHEHGUDJQDPHOLMNEUXWR¼
'H]HWRHVODJNRPWRYHULJHQV
(voor nieuwe gevallen) te vervallen
SHUMDQXDUL
Toeslag
Ingewikkeld is het berekenen van de
WRHVODJGLHGH$2:¶HUNULMJWYRRUGH
partner die jonger is dan 65 jaar. Het
berekenen van de hoogte van de toeVODJJDDWDOVYROJWGHHHUVWH¼
van het partnerinkomen is vrijgesteld.
Ook een derde deel van het inkomen
daarboven telt niet mee. Als de partner
GXV¼EUXWRYHUGLHQWWHOWGH
HHUVWH¼QLHWPHH2RNLVHHQ
GHUGHGHHOYDQKHWPHHUGHUH ¼
¼ ¼YULMJHVWHOGZDW
XLWNRPWRS¼,QWRWDDOLVGDQ
¼YULMJHVWHOG9DQGHWRHVODJ

ZRUGWGXV¼¼ ¼
 EUXWR LQJHKRXGHQ6DPHQJH
vat komt het erop neer dat de partner
jonger dan 65 jaar ook bij het aanhouden van een kleine baan aanzienlijk
PppU KRQGHUGHQHXUR¶V RYHUKRXGW
dan de toeslag die de partner vanaf 65
jaar op de AOW krijgt.
Behalve de AOW zijn ook de
DOJHPHQHQDEHVWDDQGHQZHW $1: 
de werkloosheidsuitkeringen (WW)
en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO en WIA) verhoogd
PHWSURFHQWEUXWR 9RRUGH
H[DFWHEHGUDJHQYHUZLM]HQZLMXQDDU
KHWPLQLVWHULHYDQ6RFLDOH=DNHQHQ
Werkgelegenheid (www.minszw.nl) of
uw uitkeringsinstantie UWV.
Bijstand
Sommige ouderen hebben te maken
met de bijstandsuitkeringen (WWB)
die door de gemeentelijke sociale
diensten worden uitgevoerd. Ook deze

XLWNHULQJHQJDDQRPKRRJGRRUGH
koppeling aan het verhoogde wettelijk
minimumloon. Met het bijstandsstelsel hangen ook samen de uitkeringen
voor oudere werkloze werknemers
,2$: RXGHUHYRRUPDOLJH]HOI
VWDQGLJHQ ,2$= HQNXQVWHQDDUV
(WWIK).
Bij het aanpassen van de bijstandsuitkeringen telt de verhoging van het
QHWWRPLQLPXPORRQ3HUMDQX
DULLVKHWQHWWRPLQLPXPORRQ
LQFOXVLHIYDNDQWLHJHOG¼SHU
maand. De bijstandsuitkering voor
gehuwden en ongehuwd samenwonenden is daaraan gelijk. Vergeleken met
GHFHPEHUJDDWGHXLWNHULQJYRRU
KHQLQMDQXDULPHW¼RPKRRJ
De uitkering voor alleenstaanden
WXVVHQGHHQMDDULVJHOLMNDDQ
procent van het netto minimumloon.
'DWZRUGW¼SHUPDDQG=LM
JDDQHU¼SHUPDDQGRSYRRUXLW
Alleenstaande ouders krijgen vanaf
MDQXDUL¼PHHU+XQ
XLWNHULQJLVJHOLMNDDQSURFHQWYDQ
het netto minimumloon. Dat wordt
¼SHUPDDQG,QDOOHKLHU
genoemde bedragen is de vakantie-uitkering inbegrepen.
Bij het vaststellen van de hoogte van
de bijstandsuitkering van alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt
ervan uitgegaan dat zij (woon)kosten
met anderen delen. Als dat niet het
JHYDOLVNXQQHQ]HLQDDQPHUNLQJ
NRPHQYRRUHHQWRHVODJYDQPD[LPDDO

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
Zonder testament is
notaris niet verplicht
Mijn vrouw en ik hebben een en/ofrekening bij twee banken. We hebben
twee kinderen. Erg veel spaargeld en
vermogen hebben we niet. Als een van
ons overlijdt, komt er dan een notaris
aan te pas?
Voor de afwikkeling van de nalatenschap als een van u overlijdt is in
principe geen notaris nodig als er
geen testament speelt. De inschakeling van een notaris is wel aan te
bevelen als het na te laten vermogen
groot is en er ingewikkelde kwesties
spelen. Het kan wel zijn dat een van
de banken na overlijden van een van
de rekeninghouders om een verklaring
van erfrecht vraagt. Dat is een door de
notaris opgestelde akte waarin staat
ZLHGHRI¿FLsOHHUIJHQDPHQ]LMQ=R¶Q
verklaring (die nog geen afwikkeling
van de nalatenschap door de notaris
betekent!) kost enkele honderden

HXUR¶VPDDUNDQELMKHWXLW]RHNHQ
van ingewikkelde erfrechtkwesties
behoorlijk hoger uitkomen. Al met al
willen nabestaanden ook hierop vaak
EH]XLQLJHQPDDU]HNHUDOVKHWRPHHQ
ODQJVWOHYHQGHpQNLQGHUHQJDDWNXQQHQ
NRSLHsQYDQ]R¶QYHUNODULQJODWHURRN
nog wel eens van pas komen.
Sociale voorzieningen
Huishoudelijke hulp
wordt alphakracht
Door de invoering van de wet WMO
heeft mijn huishoudelijke hulp bedenkelijke arbeidsvoorwaarden gekregen.
Zij heeft namelijk een contract als
alphahulp getekend. Ze is daardoor
voor haar inkomen slechts voor
maximaal zes weken verzekerd tegen
ziekte. Als zij langer ziek is, heeft zij
geen inkomen meer. Stel je voor dat zij
in mijn huis van de trap valt en een jaar
uit de roulatie raakt. Wat kan ik voor
haar doen?
We waarderen uw zorgen over de
arbeidsvoorwaarden van uw alphahulp.

0HWDOOHUHVSHFWYRRUXKHWLVWRFKHHQ
kwestie tussen uw hulp en haar werkgever (waarschijnlijk een thuiszorgorganisatie). Haar arbeidscontract is kennelijk
omgezet van een vast dienstverband in
een alpha-overeenkomst. Als zij dat niet
ZLOKDG]LMGDDUPHHRRNQLHWDNNRRUG
moeten gaan.
Het is een bekend probleem dat menVHQGLHHHUVWLQYDVWHGLHQVWZDUHQYDQ
HHQWKXLV]RUJRUJDQLVDWLHLQVRPPLJH
arbeidsvoorwaarden erop achteruit gaan
DOV]LMDOSKDKXOSZRUGHQ=LMZRUGHQ
deels als het ware kleine zelfstandigen.
Sommige arbeidsvoorwaarden gaan
GDDUGRRURSGHKHOOLQJ]RDOVSHQVLRHQ
RSERXZVRFLDOHYHU]HNHULQJVZHWWHQ
en er vindt slechts tijdelijke doorbetaling bij ziekte plaats. Daar staat echter
tegenover dat zij bij gelijkwaardige
brutoverdiensten per uur netto meer
overhouden.
0DDUQRJPDDOVKRHJRHGEHGRHOG
RRNYDQXKHWLVHHQNZHVWLHYDQXZ
alphahulp en haar werkgever/opdrachtgever. De laatste bent u alleen als u met
een Persoonsgebonden Budget (PGB)

haar rechtstreeks betaalt. Maar dan is
de situatie voor haar ook niet anders
dan vroeger!
Flexpensioen wordt
gekort op bijstand
Ik heb een uitkering van Sozawe in Rotterdam. Ik ben alleenstaand en thans 61
MDDU1XNULMJLNVLQGVNRUWÀH[SHQVLRHQ
van 102 euro dat ik ooit tijdens mijn
werkzaamheden in de gezondheidszorg
heb opgebouwd. Mag SoZaWe dat
ÀH[SHQVLRHQKHOHPDDOLQKRXGHQ"
Het gaat hier om een bijstandsuitkering
(WWB). Dat betekent dat inkomsten uit
arbeid en in verband met arbeid (zoals
XZÀH[SHQVLRHQ LQPLQGHULQJZRUGHQ
gebracht op de bijstandsuitkering.
Eigenlijk is het andersom: u krijgt op
XZÀH[SHQVLRHQHHQDDQYXOOLQJWRWKHW
(netto) sociaal minimum van de gemeentelijke sociale dienst.
AOW en pensioen
Pensioenverevening is

twintig procent van het netto miniPXPORRQGXV¼SHUPDDQG
'HRXGHUHQGLHJHHQYROOHGLJH$2:
KHEEHQRSJHERXZGNXQQHQDDQYXO
ling krijgen tot de netto normbedragen
in de bijstand voor mensen van 65 jaar
en ouder.Het gaat hier vaak om degenen die langdurig in het buitenland
hebben gewoond en gewerkt en om
DOORFKWRQHQGLH]LFKYHUQDKXQGH
jaar in Nederland hebben gevestigd.
=LMNULMJHQHFKWHUZHOWHPDNHQPHWGH
begrenzingen aan spaargeld en ander
YHUPRJHQGDW]LMPRJHQKHEEHQ
voordat zij de aanvulling krijgen. Het
vrij te laten vermogen voor gezinnen
SDUWQHUV EHGUDDJW¼HQYRRU
DOOHHQVWDDQGHQ¼9RRUHLJHQZR
QLQJEH]LWWHUVJHOGWHHQH[WUDYULMODWLQJ
YDQPD[LPDDO¼
Bij de IOAW (voor oudere werkloze
ZHUNQHPHUV ZDDUELMKHWLQNRPHQ
van de rechthebbende en zijn partner
wordt aangevuld tot het bijstandsQLYHDXLVJHHQEHJUHQ]LQJDDQKHW
YHUPRJHQJHVWHOG%LMGH,2$= YRRU
oudere voormalige zelfstandigen)
ZHHUZpO(HQYHUPRJHQWRW¼
wordt nog wel buiten beschouwing
JHODWHQ'DDUERYHQZRUGWKHW¿FWLHYH
UHQGHPHQWYDQSURFHQWLQPLQGHULQJ
gebracht op de uitkering.
Mensen met een bijstandsuitkering
mogen een beperkte onkostenverJRHGLQJNULMJHQ PD[LPDDO¼SHU
PDDQGPDDUQLHWPHHUGDQ¼SHU
jaar).

Hans
Roodenburg

over gehuwde periode
Ik ben gehuwd geweest van 1970 tot
1988. Mijn ex-vrouw maakt aanspraak
op een gedeelte van mijn pensioen.
Dit is nu de wet en daar heb ik geen
problemen mee. Later kreeg ik weer
contact met mijn ex-vrouw en we zijn
in augustus 1994 opnieuw met elkaar
gehuwd. Dit tweede huwelijk met haar
heeft maar een jaar geduurd. Nu wil zij
ook aanspraak maken op het pensioen
van mij in de tijd dat we niet gehuwd
waren. Hoe zit dat?
Het antwoord is heel eenvoudig: zij
heeft alleen maar recht op pensioenverevening in de periode dat zij met u
gehuwd was of een samenlevingscontract had. Ons advies: stuur haar een
brief dat zij alleen rechten kan doen
gelden op pensioendeling tijdens haar
huwelijk met u! Als zij dat ook wil doen
over dat ene jaar dat u opnieuw met haar
JHKXZGZDVGDQLVKHWWLMGJHQRHJRP
uw pensioenfonds daarbij te betrekken.
Is dat al niet geregeld toen u voor de
tweede keer van haar ging scheiden?
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U kunt nog boeken...
Hoger Onderwijs voor Ouderen
(HOVO)

MDSA (Meer Dan Sporten Alleen) heeft nog enkele plaatsen
beschikbaar voor een fantastische skivakantie
in het Franse Alpe d’Huez

Aan de Erasmus Universiteit worden jaarlijks ruim 90 cursussen
en lezingencycli gegeven onder de noemer HOVO.
Erasmus Academie

Een compleet
SKI-ARRANGEMENT
(incl. skipas en -les)
voor slechts

` 775,-

Van 19 t/m 26 januari 2008

Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

U kunt van onze diensten
gebruik maken, ongeacht waar
of op welke wijze u verzekerd bent
Wij verzorgen uitvaarten
in de gehele regio
Kosteloos en vrijblijvend hulp
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)

Vraag de gratis studiegids aan.

bens
bens
bens
MODE

 

J.D. Dubbelt

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra

Jaarthema 2007-2008: Zicht op zee.
De zee in de ﬁlosoﬁe, economie, muziek,
literatuur, etc.

Mode in
maat 36-50
Vermaakservice!



J.D. (Joke) Dubbelt

Programma’s in alle wetenschapgebieden. Leer meer over Kunstgeschiedenis,
Psychologie, Literatuurwetenschap,
Archeologie, Wiskunde, Muziekwetenschap, Geschiedenis, Economie, Sociale
Wetenschappen, Filosoﬁe etc.

Erasmus Academie afd. HOVO
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam,
Tel. 010-4082465
E-mail hovo@erasmusacademie.nl
www.erasmusacademie.nl.

Boek snel!
vol=vol

Voor meer informatie en boekingen:
Henny Blokpoel, 06-27108120

Korte cursussen, lezingencycli en studiereizen voor iedereen van 50+, ongeacht
vooropleiding.

 



  

           

Zeer persoonlijke begeleiding
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

SALE

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
O 06 51606587 O 06 41247482

    

Meer informatie?
www.wereldsrestaurant.nl
tel 010 414 16 90

Bel: 06-22390287
Of mail naar:
info@boodschappenserviceoverschie.nl
www.boodschappenserviceoverschie.nl

Knippen
voor maar

¼

Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:
Watergolven norm. ¼QX
FöhnenQRUP¼QX
DeelpermanentQX

Onze unieke
service:
U wordt gra
tis
opgehaald
en
thuisgebrac
ht na
telefonische
afspraak!

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

Wij doen uw boodschappen
En brengen deze tot in de keuken

WERELDS
Nieuwjaars
Afternoon tea

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

      

B.S.O.

zondag 6 januari 2008 een:

Wij nodigen u hierbij graag uit voor
onze Nieuwjaarsreceptie op 5 januari.
U bent de gehele dag welkom.

  

     


Boodschappen Service Overschie

Witte de Withstraat 81 B
Rotterdam Centrum

o.a.Betty Barclay, Bandolera,
Taifun, Tuzzi, Frank Walder etc.

¼
¼
¼

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

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

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Keurmerk voor
palliatieve zorg
in Antonius
IJsselmonde
De palliatieve eenheid van verpleeghuis Antonius IJsselmonde heeft
deze maand het keurmerk in de zorg
behaald. Dit keurmerk wordt verstrekt
door de stichting Perspekt en is een
onafhankelijk bewijs dat er in de
palliatieve unit van Antonius goede
zorg wordt geleverd. De palliatieve
unit biedt thans aan tien cliënten zorg,
die is gericht is op het verzachten
van het lijden in de laatste fase van
een ongeneeslijke ziekte. Er is niet
alleen aandacht voor bestrijding van
de lichamelijke symptomen, maar ook
voor psychosociale, emotionele en
spirituele aspecten. Ook het ondersteunen van naasten is onderdeel van
deze zorg. Het toekennen van het
keurmerk is gebaseerd op een onderzoek naar de tevredenheid van de
cliënten en hun familie en de kwaliteit
van alle zorgprocessen.

Voordelige
rijbewijskeuringen
voor Rotterdamse
70-plussers
Ook in 2008 worden iedere derde
donderdag van de maand rijbewijskeuringen aangeboden in Wijkgebouw
‘Het Kopblok’, Riederlaan 200 in
Rotterdam voor 70-plussers.
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u tussen 09.00 en 12.00 uur
bellen naar tel. 0251-205913.
'HNHXULQJNRVW¼HQLVEHGRHOG
voor automobilisten vanaf 70 jaar.
Vanaf deze leeftijd is een medische
keuring verplicht voor verlenging van
het rijbewijs. Ook personen die jonger
zijn dan 70 jaar en om medische
redenen gekeurd moeten worden voor
verlenging van het rijbewijs B/E en
groot rijbewijs (behalve zgn. beroepschauffeurs; de keuring kost dan wel
¼HXUR ]LMQZHONRP
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Geraldo Sports & Beauty:

“Als de cliënt
tevreden is,
zijn wij dat ook”
In het appartementengebouw “Poort van Zuid 1994”aan de
Strevelsweg is sinds begin 2007 Geraldo Sports & Beauty
gevestigd. Je moet beneden op nummer 852 aanbellen om
toegelaten te worden tot de salon, waar Gerrit van Oudenhoven en zijn vrouw Alda actief zijn met voetverzorging, sportmassage, manicure en schoonheidsbehandelingen. De twee
bewijzen met verve dat je absoluut niet uitgerangeerd bent
boven je vijftigste, maar dat je nog probleemloos, én met succes, aan een nieuwe carrière kunt beginnen.
Gerrit (59) werd in 2003 werkeloos
en de arbeidsmarkt zat in die tijd niet
op hem te wachten. Maar hij ging
niet bij de pakken neer zitten. Hij
bekwaamde zich op het gebied van
sportmassage en aansluitend op de
voetverzorging. “Ik ben dol enthousiast”, zegt hij. “Dit had ik 30 jaar
terug moeten doen. Het is zo leuk om
te doen.” Alda is het volledig met
hem eens. Zij bekwaamde zich in
manicure en schoonheidsverzorging.
“Oorspronkelijk was het plan onze
zaak in Spanje op te zetten. Maar
na onderzoek bleek dit niet haalbaar; te duur en de risico’s waren
te groot. Toen hebben we de knoop
doorgehakt en zijn in Rotterdam in
ons eigen appartement begonnen.

We hebben de huiskamer (ca 40m2)
opgeofferd voor het inrichten van de
praktijkruimte.”
Rolstoelvriendelijk
De praktijkruimte mag er zijn. Je
vindt er een wachtkamer waar een
NRSMHNRI¿HRIWKHHQLHWRQWEUHHNW
een servicebalie en natuurlijk de
werkplekken voor de behandelingen.
Alles ruim opgezet. Zelfs voor cliënten in een rolstoel zijn de behandelplaatsen zonder probleem bereikbaar.
“Ja, elke nieuwe cliënt verbaast
zich over de inrichting van de salon.
Men verwacht een klein kamertje.
We krijgen vaak complimenten. En
daar zij we trots op. Op onze website
www.Geraldo.nl staan wat foto’s die

een goede indruk geven.”
Het ziet er inderdaad verzorgd uit.
Naast de behandelplekken ziet ook
de vitrinekast, met producten voor
de verkoop er professioneel uit. Op
al het linnengoed prijkt het logo van
Geraldo Sports & Beauty. “Wij vinden kwaliteit erg belangrijk en willen
dat ook uitstralen bij de behandeling,
via persoonlijke aandacht en natuurlijk de inrichting.”
Ambitieus
Jullie zijn niet de jongsten meer.
Menigeen zou denken aan stoppen op
die leeftijd. Jullie niet.?
“Nee, wij denken absoluut niet aan
stoppen. Sterker nog, we beginnen
pas. We hebben nog voldoende ambitie. Als de gezondheid goed blijft,
willen we nog heel wat bereiken. We
zijn nu toegelaten tot de databank van
zorgverzekeraars, zodat bijvoorbeeld
diabetische voetverzorging, afhankelijk van de polisvoorwaarden, geheel
of gedeeltelijk wordt vergoed. Ook
werken we voor twee thuiszorgorganisaties in Rotterdam en omstreken,
voornamelijk bij de mensen thuis.

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Sinds kort zijn we erkend leerbedrijf
van het KOC waardoor we stagiaires
mogen begeleiden bij het behalen
van hun diploma en onze kennis aan
hen kunnen overdragen. In 2008 willen we verder uitbreiden en de titel:
‘medisch pedicure’ behalen.”
Sfeer
Veel plannen dus. Hebben jullie
nog wel tijd voor jullie zelf? “Ja
natuurlijk”, zegt Alda. “We genieten
van ons werk, zijn er veel mee bezig.
Maar in het weekend trekken we
naar onze caravan in Brabant. Daar
genieten we even van onze rust.”
“In de toekomst willen we een
gezond bedrijf blijven, waar kwaliteit, enthousiasme en persoonlijke
aandacht hoogtij vieren en plezier
hebben in ons werk. Als de cliënt
tevreden is, zijn wij dat ook. Het
gaat niet alleen om het zakelijke,
maar ook om de sfeer”, besluit het
echtpaar eensgezind.

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 11 december
Toen Feyenoord op de middag van 12 november 1969 op bezoek kwam bij AC Milan liep het Italiaanse
publiek daar niet massaal voor uit. Slechts 16.000 toeschouwers kwamen naar het San Sirostadion voor het
treffen in de tweede ronde van de Europacup. Voor de wedstrijd gaf aanvoerder Willem van Hanegem bloemen aan Gianni Rivera voor het behalen van zowel de Europacup als de Wereldcup eerder dat jaar. Links
zien we de Duitse scheidsrechter Weyland en op de achtergrond keeper Eddy Treytel. Niemand in Italië dacht
dat Feyenoord een struikelblok zou vormen, maar dat zou heel anders uitpakken. Weliswaar won AC Milan
deze thuiswedstrijd met 1-0 (doelpunt Nestor Combin), in Rotterdam was er echter veertien dagen later de
onvergetelijke overwinning van Feyenoord. Weet u het nog, die bal van Wim Jansen die in de bovenhoek
achter keeper Cudicini verdween (1-0) en
de 2-0 in de tweede helft toen Wim van
Hanegem een voorzet van Coen Moulijn
inkopte? De onoverwinnelijk geachte
Milanezen waren uitgeschakeld, wie had
dat gedacht!

Tentoonstelling
“Winters Overschie”
Museum Oud-Overschie “De Hoop
doet Leven” neemt alvast een
voorschot op het twintigjarig bestaan
in 2008 met de expositie “Winters
Overschie”. De expositie geeft een
dwarsdoorsnede van twintig jaar
verzamelen, geheel rondom het thema
‘winter’. Naast reguliere openingstijden op zondag en iedere eerste zaterdag van de maand zijn er voor deze
tentoonstelling drie avondopenstellingen, te weten op 11 januari, 1 februari
en 1 maart 2008. Op deze avonden
kunt u tevens een echte wintermaaltijd
nuttigen. De tentoonstelling is nog te
zien tot 9 maart 2008.

Donderdag 27 december 2007

Nieuwe foto
Een belangrijk Rotterdams sportevenement gaat begin januari 2008 voor de 26ste keer
van start. Hier een foto uit de editie van 1985. Herkent u één of meerdere personen?
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Een begrip in vloertegels sinds 1987
3

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

Venrooy Tandtechniek

GRATIS
GELEGD

D.R. Venrooy, tandprotheticus

WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

KUNSTGEBITTEN
M
M
M

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Crooswijkseweg
ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

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

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

XXXEFDPWMPFSOM

.BOHBBOTUSBBU

,BUUFTUBBSU

(53PUUFSEBN
5FM

111BQFOESFDIU
5FM

JOEVTUSJFUFSSFJO1S"MFYBOEFS
BDIUFSEFCSBOEXFFSLB[FSOF

JOEVTUSJFUFSSFJO8JMHFOEPOL

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

DESCENDRE

GERALDO Sports & Beauty

STOELENMATTERIJ

Pedicure Manicure (Sport)massage
Diabetische en Reumatische aantekening

Prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar voor al onze cliëntele
Strevelsweg 852
3083 LV Rotterdam
Telefoon: 010 - 844 75 19
E-mail: g-oudenhoven@chello.nl
internet: www.geraldo.nl

010-4125679

Proﬁteer
van onze
WEKELIJKSE
AANBIEDINGEN

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

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

uitvaartbloemisterij.nl

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

7H .R R S J HY U D D J G 
72<27$¶6+RQGD1LVVDQ
0D]GD0LWVXELVKL
PHWVFKDGHRIGHIHFWJHHQEH]ZDDU

rotterdampas

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

2RNDQGHUHPHUNHQmet of zonder APK
PHW 5':YULMZDULQJ
8  E H O W   Z L M  N R P H Q  O D Q J V 
RI
R R N  · V  D Y R Q G V 

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

STARTMETZOEKEN.NL

DIRECT DE JUISTE SITE!

Opticien

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

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

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

Belastinghulp voor iedereen!

- Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen.

Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR
(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

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

WWW.INBOEDEL.NU

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

- De woning wordt in de staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de familie, makelaar en / of woningstichting.
- Wij werken door het hele land.
- Tevens doen wij inkoop van gebruikte meubelen / antiek.
Oudedijk 221, 3061 AG Rotterdam; KvK nr 24371993
Gelijk contact 06-29103430 - 010-8424225 - 010-4148630
Email: bontes-huisontruiming@hotmail.com
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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 fiets of boot.

- Op de hoek de schoenmakerij van Egeter, gefotografeerd vanuit een bovenkamer van de familie Bender. Privéfoto’s Balt Bender -

(Foto Lucy Craamer)

Justus van Effencomplex RM
Justus van Effenstraat
Architect: M. Brinkman / Bureau Leo de Jonge
Realisatiedatum: 1919-1921 / renovatie 1984
Dan woon je drie-hoog en komt gewoon de melkboer aan je
voordeur met zijn kar. Nu zou het bijzonder zijn, omdat er
geen melkboeren meer langs de deur komen, maar in de twintiger jaren van de vorige eeuw was dit complex beslist uniek
omdat driehoog toch meestal gepaard ging met steile trappen.
Brinkman kreeg opdracht van de Gemeentelijke Woningdienst een complex te ontwerpen voor minder draagkrachtigen. Hij heeft een bouwblok ontworpen dat erg naar binnen
gericht was en veel extra voorzieningen bood. Op het
binnenterrein bevonden zich een aantal kleinere woningen
en de gemeenschappelijke voorzieningen als de centrale verwarming, het badhuis, de wasruimte en een speelterras voor
kinderen. De voorzieningen zijn er nu niet meer. Opvallend
aan dit complex is dat het bouwblok geen voordeuren heeft
aan de buitenkant van het bouwblok. Het complex heeft vier
centrale ingangen.
Oorspronkelijk bevatte het complex 273 woningen in een
blok van vier lagen. Aan de binnenzijde is er op de tweede
verdieping een drie meter brede betonnen galerij. Door de
breedte van de galerij èn door de aanwezigheid van een lift
met daarop toegesneden gebruik, woonde men op de verdieping ook aan een ‘straat’: de bakker en de melkboer kwamen
namelijk met de lift naar boven en langs de deur.

Herinneringen aan Smeetsland
“Het is vanuit Nieuw-Zeeland, aan de andere kant van de wereld,
soms niet zo makkelijk de ervaringen van zo’n 65 jaar geleden naar
voren te halen. Dus, met behulp van enkele foto’s van Smeetsland,
die ik gelukkig bezit en koester, komen herinneringen langzaam naar
boven die toentertijd op mij als teenager indruk hebben gemaakt”, zo
opent Balt Bender zijn brief, die hij ons vanuit Nieuw-Zeeland stuurde.
“Ik weet nog dat bijgaande foto’s in januari 1946 door mijn broer zijn genomen
met zo’n AFGA-box. Wie goed kijkt,
ziet dat de lantaarnpalen nog steeds de
witte strepen hebben, die er in de oorlog
vanwege de verduistering op waren aangebracht. De lantaarnpaal vlak voor ons
huis heeft geen lamp. De fotograaf heeft
die er heus niet uitgehaald om die foto’s
te maken. Alhoewel, het zou ons, die hem
kenden, niets verwonderen als hij dat wel
had gedaan.
In die tijd, zo kort na de oorlog, waren
lampen niet zo makkelijk aan te schaffen.
De fabrieken konden pas op volle toeren
draaien als machinerieën en manschappen
weer volop aanwezig waren. Dat was nog
lang niet het geval. Dus had de gemeente,
als bezuinigingsmaatregel, om de andere
lantaarnpaal van een lamp voorzien. Nog
iets dat aantoont dat de foto na de oorlog

is gemaakt, is de schuilkelder die aan het
begin van de Mr. Arend van der Woudenslaan stond en verdwenen is.
Bevroren groente
Wij, de familie Bender, woonden op
nummer 2, op de hoek van de Molenvliet. Vanuit het raam op een van onze
bovenkamers heeft mijn broer de foto’s
gemaakt. Diezelfde broer bracht ons naar
de Achterhoek, nabij Dinxperlo. Met z’n
vieren (drie broers en een kleine zus Jannie) liepen we in elf dagen in de sneeuw
en kou van Rotterdam naar Zutphen en
vandaar naar onze plaats van bestemming.
Het was op het moment van het maken
van de foto ook nog maar net een jaar
geleden dat we op het land aan de andere
kant van de sloot op de Molenvliet spruitjes, rode-, witte-, savooien- en boerenkool
gingen plukken. Allemaal in bevroren

Het complex is in 1984 gerenoveerd door architectenbureau
L. de Jonge, in samenspraak met de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Bij die renovatie zijn woningen samengevoegd, waardoor het huidige woningaantal 164 bedraagt.
Omdat er veel reparaties in het metselwerk nodig waren en er
dientengevolge kleurverschillen optraden, heeft men besloten
het metselwerk te schilderen.
Op dit moment onderzoekt men hoe het complex weer zijn
oorspronkelijke metselwerk-uiterlijk kan terug krijgen: het
voornemen is om in 2008 een verbeterplan uit te voeren,
zowel woningverbetering als restauratie van het exterieur.

- De andere hoek van het rijtje tegenover Bender, waar de familie Rook intrek had genomen -

staat, dus niet goed meer voor eigenaar.
Zolang wij de groente in zakken buiten
lieten liggen, bedierf die niet. Als we op
het land liepen, moesten we wel uitkijken.
Op het weggetje aan het einde van de Molenvliet lagen de Duitsers alles in de gaten
te houden. Als we tegen hun zin te dicht
bij de palen kwamen, werd er soms nog
op ons geschoten ook. Die palen waren
overal in het land gezet om een landing
met zweefvliegtuigen tegen te gaan.
Op de bon
Er waren na de oorlog nog veel artikelen
op de bon, zoals men gewoon was geworden in de vijf donkere jaren. Dat gold
vooral voor tabak, sigaretten en sigaren.
In die tijd waren anderen en ik gestoken ik
in een Amerikaans legerjasje. Dat hadden
wij gekregen op de Ambachtschool aan de
Hillevliet. Met de schoenen erbij.
Op ons rijtje in de Mr. Arend van der
Woudenslaan woonde naast ons op 4 de
familie Linders, op 6 de familie Jansen en
op 8 de familie Huverman. Natuurlijk ben
ik namen vergeten. Ergens was er nog een
mevrouw Van de Starre en aan het einde
van ons blok bevond zich de melkwinkel
van Arend van Berkel.
Recht tegenover onze woning, op de foto
rechts te zien, was op 1 de schoenmakerij van Egeter, die ook commandant
was bij de brandweer. We genoten van
de verhalen die hij vertelde over zijn
jarenlange ervaringen bij de brandweer.
Aan de overkant, in het linker hoekpand,
woonde de familie Rook. Wij kwamen er
in de winter van 1941 wonen. Enkelen van
onze kinderen werden ondergebracht in
de Achterhoek. Eenmaal weer thuis ben ik
daar gebleven tot ik in 1949 werk buiten
de stad vond. In januari 1955 ben ik naar
Nieuw-Zeeland geëmigreerd en daar woon
ik nog steeds.”
Balt Bender
Nieuw-Zeeland
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Levensverhaal vastgelegd in boek

Vrijwilligerskoor
Vliegende ‘sierbengel’
Dick van der Leeuw Nieuw Zuid
De Rotterdamse ondernemer M.A.G.
(Dick) van der Leeuw, firmant van Van
Nelle koffie- , thee- en tabakswaren,
was een gepassioneerd sportvlieger.
Zijn levensverhaal is door Matthijs
Dicke geschreven en is recent verschenen in boekvorm met als titel ‘Hoe
komt wie vliegt ooit tot bedaren’. Het
leest als een ooggetuigenverslag van
de Jazz Age van de Rotterdamse elite
tijdens het interbellum (1918-1940). Dat
was een periode die werd gekenmerkt
door hooggestemde idealen met aan de
horizon de dreiging van het opkomend
fascisme en de Tweede Wereldoorlog.
Dick’s moderne levensstijl stond niet op zichzelf,
maar werd mede ingegeven door zijn oudere broers
Koos en Kees. Gedrieën stonden zij in Rotterdam
bekend als ‘de sierbengels’. Ze waren knap, droegen maatpakken en waren bruinverbrand van het
vele reizen. Alles waarmee zij zich omringden was
mooi: moderne, ruime witte villa’s en buitenhuizen,
stalen designmeubels, gestroomlijnde Amerikaanse
auto’s en snelle sportvliegtuigen.
Als een vliegforens ‘avant la lettre’ pendelde Van
der Leeuw met zijn vliegtuig heen en weer tussen
zijn woonhuis in Rockanje en ‘het glazen paleis’:
GH9DQ1HOOHNRI¿HHQWKHHHQWDEDNIDEULHNHQLQ
de Rotterdamse Spaanse Polder. De vele vliegreizen die hij daarnaast met zijn vrouw Betty maakte

Audi A4 TDI 130 pk
blauw met,aut.Leer,
106.000km 2004
24.900,Audi A8 4,2
Quattro Oestergrijs metl
autm-leer-navi 2003
32.500,%0:&L&RXSæ
blauw met. exe.airco 2001 14.500,BMW 530 d Touring
Blauw metl.
autm-zwart leer
1999 9.000,Chrysler 300C 3.5I
Blw.metl.Grijsleer demo
16300km 2007
42.750,-

worden in het boek beschreven en geïllustreerd
met foto’s uit zijn reisdagboeken. In 1933 vloog
hij via Italië naar de binnenlanden van Afrika waar
hij als blanke man met zijn magische machine een
bezienswaardigheid vormde.
Dick van der Leeuw werd, evenals zijn broer Koos,
slachtoffer van zijn eigen passie. In december 1936
stortte hij bij een landingspoging op vliegveld
Waalhaven met zijn toestel in de Nieuwe Maas. De
manier waarop hij hierbij de dood vond, betekende
niet alleen het einde van een boeiend en veelzijdig
leven, maar markeerde ook het slot van een lichtvoetig tijdperk, een wereld waarin het optimisme
oneindig leek.
‘Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren’ bevat 240
pagina’s met circa
220 afbeeldingen op
het formaat 17 bij
22 cm. Auteur: Matthijs Dicke. Prijs:
29,90 euro. ISBN
978.90.6906.041.5
Verkrijgbaar in de
reguliere boekhandel
of te bestellen hij
uitgeverij De HEF
Publishers, Maaskade 106, 3071 NG Rotterdam,
010-4131086, e-mail aa@dehef.demon.nl of
www.dehefpublishers.nl

Chrysler Voyager 3.3I
7-pers.blauw met.
LPG.airco 2002
12.500,Citroen Berlingo 1.9D
bestel –groen
138000Km
2002
2.950,Daihatsu Cuore rood
2000
4.250,Daihatsu YRV 1.3 XTI
blauw met.airco,
74.000km
2003
8.250,Daihatsu Charade nw
APKgrijs met.
1994 1.250,-

Bijna tien jaar geleden richtte
een aantal medewerkers van het
Olympus College in Rotterdam
het Olympuskoor op. Zo nu en dan
kwam een clubje van zo’n twintig man samen om een uurtje te
zingen. Met de naamswijziging van
de school veranderde ook de naam
van het koor en inmiddels heeft het
ruim vijftig leden tellende gezelschap genaamd ‘Koor Nieuw Zuid’,
een overvolle agenda.
Er is de afgelopen jaren veel veranderd, maar
de drijfveer van het koor is altijd dezelfde
gebleven. Het geheel uit vrijwilligers bestaande koor wil de medemens vermaken.
Gezelligheid, lol en spontaniteit zijn daarbij
kernwoorden. De sfeer die het koor uitstraalt
is gemoedelijk en ongedwongen. Repeteren
en optreden doet het koor puur voor de lol; er
is geen bestuur, de dirigent is meer entertainer dan een echte dirigent en mocht u sporen
YDQFKRUHRJUD¿HELMKHWNRRUZDDUQHPHQ
dan is dit gebaseerd op een toevalligheid.
Eens in de week komen ze samen om de
liederen in te studeren en inmiddels heeft het
koor zo’n 45 optredens per jaar. Ook voor
klusserij

“Nieuw Zuid”
Informatie: 0624275313
0614363568

Fiat Doblo Cargo Bestel 1.9 D
wit
2002
4.900,Ford Fusion 1.4i 59kw
47.000 km., grijs met.2006 11.950,Jeep Grand Cherokee Overland V8
HEMI demo full opt.2007 54.500,Mercedes S 320
Groen metl grijsleer
navi –autm 2000
17.950,Mercedes 450 SEL 6.9
Blauw met
Wegenbel. vrij 1976
11.500,-

2008 is de agenda grotendeels vol gepland.
Vrijwilligerswerk
Koor Nieuw Zuid is een echt vrijwilligerskoor en dat moet vooral zo blijven. “De
waardering zit ‘m in de lachende gezichten.”
Een polonaise van rolstoelen voorbij te zien
komen, tovert bij de zangers en zangeressen
een glimlach op hun gezicht. En wat is er
mooier dan een demente oudere het repertoire uit volle borst te horen meezingen? De
smartlappen uit vroeger tijd zijn blijkbaar
altijd bijgebleven.”
Om leden of optredens zit het koor bepaald
niet verlegen. Het steekt momenteel het
liefst zijn energie in het enthousiast maken
van het publiek. Niet alleen enthousiast voor
de muziek, maar vooral voor het vrijwilligerswerk. Het koor hoopt met hun optredens
te laten zien hoeveel voldoening het kan
geven hier en daar een handje toe te steken.
³(U]LMQ]RYHHOSOHNNHQZDDUHHQNRSNRI¿H
moet worden geschonken of een rolstoel
moet worden geduwd. De middelen zijn er
wel, maar overal komt men handen tekort.”
Dus kom eens kijken bij Koor Nieuw Zuid,
zing mee en ervaar de goede sfeer van het
vrijwilligerswerk.

Klusserij "Nieuw Zuid" is een kleine bedrijfsruimte voor de regio Rotterdam Zuid
waarin op ambachtelijke wijze zaken en objecten gefabriceerd worden die niet precies
naar uw wensen of maatvoering in de reguliere handel verkrijgbaar zijn en in overleg met
u wellicht wel geleverd, gerepareerd of aangepast kunnen worden.
Bel gerust voor vrijblijvende informatie een van de bovenstaande nummers
of kijk op www.klusserijnieuwzuid.nl

Mercedes E320 CDI
grijs metallic,
Avantgarde 2003
32.500,Mercedes C200 Komp combi
automaat, blauw met.2002 17.900,Mercedes A150
grijs met.5-drs.Automaat
24.000km 2006
23.950,Mercedes Viano 3.0 V6 CDI
204 pk Nieuw Van
15%korting
40.414,Mercedes Viano 2.2 CDI Van
Ambiente Nieuw,
20%korting
31.285,Mercedes Vito 110 CDI,
wit
2002 8.450,Mercedes Vito 115 CDI Dub.Cab.
Blauw Airco
2004
13.950,-

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

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

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

Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier
Alle kantoorartikelen op voorraad
Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?
Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

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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Om bioscoop Centraal kon je nauwelijks
heen, zeker niet om de enorme gevelreclame
Foto collectie J. van der Schoor

Alleen nog
herinneringen aan
bioscopen in het
centrum
Naar de bioscoop gaan was voor en
na de Tweede Wereldoorlog geliefd
bij mensen die hielden van amusement en ontspanning. Het Centraal
Theater opende de deuren in 1914
aan de Binnenweg 34. Exploitant Piet
Vermeer dreef voordien in het pand een
zalmhandel. In 1933 werd het theater
verbouwd en aangepast naar de eisen
van die tijd. Dat kwam vooral door
verscherpte regels voor vluchtroutesen brandveiligheid.
Het Centraal Theater ging verloren op 14 mei 1940 bij het Duitse
bombardement op de binnenstad van
Rotterdam, tegelijk gingen elf andere
¿OP]DOHQLQYODPPHQRS'DWZDUHQ
Asta, City Theater en Thalia aan de
Hoogstraat, het Ooster Theater op de
hoek Hoogstraat en Sint Jansstraat, op
de Coolsingel Cineac NRC, Corso en
Lumière, aan de Pompenburgsingel
het Grand Théâtre en Studio ’32, op de
(oude) Binnenweg Olympia en aan de
Kruiskade Scala.
Centraal Theater was de eerste van de
verwoeste bioscopen die op 22 oktober
1953 aan de Oude Binnenweg 59 werd
geopend door burgemeester mr. G.E.
van Walsum. Voor het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog was deze
bioscoop aan de zuidkant van de straat,
ongeveer waar nu het Binnenwegplein
LV$OVPX]LNDOHRSHQLQJV¿OPZHUG
vertoond ‘Small Town Girl’ met Farley
Granger en Jane Powell.
Centraal Theater had geen balkon en
bood plaats aan 852 toeschouwers. Na
jaren van bloei ging het bezoekersaantal almaar achteruit, mede door de
invloed van televisie en toenemende
mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Centraal Theater probeerde
het tij te keren door het vertonen van
SRUQR¿OPVPDDUUHGGHKHWXLWHLQGHOLMNQLHW,QZHUGKHW¿OPGRHN
GH¿QLWLHIRSJHUROG+HWSDQGZRUGWQX
gebruikt als gokpaleis.
Petrus Verhaar stichtte in 1910 aan de
Binnenweg 46 zijn Olympia Familie
Bioscope Theater. Abraham Tuschinski
nam het in 1916 over, waarna het theater bij de buurtjongens bekend werd
als ‘De Plump’. Om van die naam af
te komen liet Tuschinsky het theater
verbouwen en dat deed hij tien jaar
later nog een keer. De heropening was
op 25 maart 1927.
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Hans Somers:
Rotterdamse
zanger in hart
en nieren
Hans Somers en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Want als er één artiest is met extra groen-witgroene bloedlichaampjes in zijn lijf, dan is het Hans Somers
wel. Al jaren achtereen presenteert de 60-jarige zanger de
Rotterdamse Dag in de St.-Laurenskerk. Vrijwel alle bekende
Rotterdamse songs staan op zijn repertoire en ook een breed
scala aan gezellige en swingende meedeiners.
Volgend jaar brengt de in de deelgemeente Prins Alexanderpolder
wonende Somers een, naar hij zegt,
bijzonder album uit. “Een mix van
mooie liedjes en nieuwe Rotterdamse
songs, die ik aan het schrijven ben.
Dat heeft mede te maken met de
dertigste editie van de Rotterdamse
Dag”, legt hij uit.
“Twee niet-Rotterdamse songs, ‘Al-

leen uit liefde’ en ‘Als de zon maar
schijnt’ heb ik al opgenomen om ze
eerst door kenners te laten beluisteren
YRRUGDWLN]HGH¿QLWLHILQKHWDOEXP
opneem. Ze zijn prima ontvangen,
dus maken ze een goede kans.”
Hans legt uit: “Bij vorige albums
ging ik zonder direct aan het
eindresultaat te denken de studio
in en kwam ik er weer uit als alles

was opgenomen. Ik ben anders gaan
werken. Pas wanneer ik zeker weet
dat het goed zit, neem ik op.”
Somers werkt samen met de bekende
zanger Frank Ferrari, die in Heusden
een professionele opnamestudio
heeft. “Met hem kan ik het prima
vinden. Frank voelt precies aan wat
ik wel of niet wil.”
Hans Somers presenteert met regelmaat shows, waar hij natuurlijk ook
zijn zangtalent etaleert. Op 2 en 9 december presenteerde hij bijvoorbeeld
HHUVWGHKDOYH¿QDOHHQGDDUQDGH
¿QDOHYDQ9HUVFKRRU¶V6RQJIHVWLYDO
in café Verschoor in Delfshaven.
Hans brak in 1985 door in het
amusementsvak na het winnen op tv

van de spraakmakende Veronica’s
PatsBoemShow.
In de loop van jaren heeft hij vele
singles en cd’s opgenomen. Over
zijn succes zegt hij bescheiden:
“Dat komt wanneer je altijd je
afspraken nakomt, op tijd arriveert
waar je moet optreden en er goed en
verzorgd uitziet. Dat zijn mede mijn
handelsmerken.”

Weet je nog....

Kattenkwaad in de
Zonnebloemstraat
Ik heb een belangrijk gedeelte van mijn jeugd doorgebracht in de Zonnebloemstraat. Vanwege een bouwstop
was deze straat in 1938 nog niet af. Er waren huizen
aan de Kleiwegzijde, dan een open stuk en dan een
blokje huizen aan de Rozenlaanzijde. In dàt stuk woonden wij; het laatste huis voor het open gedeelte, waardoor onze buitenmuur in feite een binnenmuur was,
waarin de waterleiding zat. Dus als het in Hoek van
Holland begon te vriezen, zoals nu niet meer gebeurt;
zaten wij zonder water.
Aan de overkant lag het terrein
braak, de waterstoker parkeerde
daar zijn paard ,dat bijzonder gevaarlijk kon zijn als er een veulen
kwam. Tussen de sloten door was
voldoende speelgelegenheid en ‘s
winters ruimte om te schaatsen.
Daarachter was de Allanfabriek. bouw waar het spoorwegmateriaal
op de brug met de hand van de ene
loods naar de andere werd geduwd
voor verdere montage. Lopende
band in optima forma.
Op straat was het goed toeven;
nagenoeg geen auto’s, maar wel
veel paarden, van bakker Hartog,
melkboer Bak, de schillenboer,
eierboer, roteb en nog meer.
Het voordeel van die paarden was
dat je over fantastische projectielen
kon beschikken, want wat te den-

ken van de paarde(met of zonder
N)drollen. Het juiste formaat,
lagen heerlijk in de hand, alleen
ze moesten niet al te vers zijn, dat
plakte zo.
Kattenkwaad
Kattenkwaad was er niet bij, hoewel…! Hoogstens de melkboer z’n
klompen omdraaien, die hij soms
buiten liet staan als er binnen een
betalingsregeling moest worden
getroffen, of ze aan elkaar vastbinden of nog liever volgieten met
water. Soms parkeerden we paard
en wagen een straat verder. Het
beestje was mak en wist precies
waar de volgende klant woonde; ’t
was trouwens geen paard, maar een
hit. Schoolgevechten waren er natuurlijk ook wel tussen de roomse

- In de zomer was het loeiend heet op de Ceintuurbaan -

papenlullen en de katte(n)stront. Ik
behoorde tot de eerste groep, leve
de paarde(n)kogels.
Wij hadden behalve melk aan huis
ook een broodbezorger, van Ulrich,
die ging heeeel “hiegienies” te
werk.
Aan de deur werd het brood onder
het zeiltje tegen de regen met de
tang gepakt en overhandigd .....
mooi toch? ‘t Oog wil ook wat.
Maar. .. vooraf ging hij meestal
zijn zwager een hand geven aan
de zijkant van het huis en met
diezelfde hand werd het brood uit
de wagen in het mandje gedaan,
dus zonder tang.
Er viel genoeg te beleven. Zoals
die zielige nagenoeg stekeblinde
koopman die “aangezichtkaarten”
verkocht. Hij tikte met zijn witte
stok overal tegenaan, maar zag aan
de Straatweg eerder dan ik welke
tram er aan kwam; lijn 10 of 14.
Stok opvouwen en doodgemoedereerd instappen

Zakkenwassers
Om aan de Straatweg te komen
gingen we meestal via de Ceintuurbaan. Loeiend heet kon het daar
zijn ‘s zomers langs die schuttingen rechts en de kolenboeren links;
zoals Van Weelden met vrachtwagens met massieve banden en
kettingaandrijving. Boze tongen
beweren dat de sjouwers wel eens
uit alle open balen een handje
opzij legden, maar dat zal wel voor
gewichtsverdeling zijn bedoeld
zijn. Soms zag je daar ook lege
kolenzakken te drogen hangen.
Ik ben er nog steeds niet achter of
daar de uitdrukking zakkenwassers
vandaan is gekomen.
W.J.Fellinger
Slinge 759 G
3085 EV Rotterdam
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HOORPROBLEMEN?

Openhaarden & Kachelcentrum

Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s

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

De Hoorstudio’s bieden u een

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

breed assortiment aan
moderne hoortoestellen en

 
  
 
 



 

andere geavanceerde

     

 

hulpmiddelen waarmee uw
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worden verbeterd.

 


      

 


gehoor spectaculair kan





  

 

Voor meer informatie bent u
altijd welkom. Wij staan ook



voor u klaar om een

  

afspraak voor een gratis
hoortest te maken.

En als uw persoonlijke omstandigheden dat vereisen,
bezoeken wij u thuis.

…verbetert de kwaliteit van leven

Leverancier van alle merken,
leverancier voor alle
zorgverzekeraars.

Hoorstudio IJsselmonde
Rotterdam, 010 - 292 02 02

Maak vrijblijvend
een afspraak voor
een gratis hoortest.

Hoorstudio Beethoven
Rotterdam, 010 - 418 00 91

troy! 3.8498

Hoorstudio Briedé
Hellevoetsluis, 0181 - 310 268

www.dehoorstudios.nl

RESTAURANT

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.

wk52

Schiedamse Vest 91, 3012 BG Rotterdam
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

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

(reserveer tijdig)

Wij wensen u een prettige jaarwisseling.

Ook in 2008 serveren wij
Menu’s a la Carte

Bij een mandje oesters
een gratis oestermes

Ruime keuze uit diverse gerechten uit de keukens van:

MALEISIË, SZECHUAN, CANTON, PEKING,
INDONESIË EN THAILAND

Maaltijd van de Week

Vraag naar onze heerlijk uitgebreide
gourmet mogelijkheden
Kreeftsalade

www.tommesan.nl info@tommesan.nl

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

Visgilde Voordeel

Salade van de Week

(Hoek Witte de Withstraat)

Tel. 010 - 2409833 / Fax 010 - 2409832

100 gram

3.50

INTRODUCTIE PRIJS
VOOR LEZERS VAN DE OUD-ROTTERDAMMER
ALLEEN MAANDAGAVOND

Hesseplaats

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

(VAN 17.00 TOT 22.00 UUR)

¼

B RUILOFTEN & P ARTIJEN TOT 350 PERSONEN

U ITERMATE GESCHIKT VOOR UW B EDRIJFSFEESTEN

P.P.
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Elke veertien dagen staat de achterpagina van De Oud-Rotterdammer boordevol
berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen
en werken en de nieuwste ontwikkelingen. En zo af en toe hebben
we zó veel te melden dat we ook het hart van dit blad nodig hebben. We kunnen dan wat dieper op sommige zaken ingaan. Als u
dat wilt kunt u de pagina’s uit dit blad halen om alles later nog eens
op uw gemak door te lezen. Vandaar: ‘bewaarexemplaar’. Op deze
extra pagina’s blikken we o.a. terug in de historie van Humanitas en
geven we u meer informatie over het Herinneringsmuseum en het
vrijwilligerswerk.

Humanitas-Akropolis ‘beste
verpleeghuis’ van de grote steden!
De Volkskrant onderzocht de kwaliteit van verpleeghuizen en
stelde een ranglijst op waarin ze alle 334 Nederlandse verpleeghuizen vergelijken. De lijst, die de nodige commotie veroorzaakte, werd op zaterdag 15 december jl. gepubliceerd.
Het onderzoek geeft aan dat
de beste verpleeghuizen van
Nederland op het platteland
staan. De kwaliteit van de verpleegzorg in de grote steden
blijft achter. Anders dan vaak
wordt aangenomen, doen
kleine huizen het gemiddeld
nauwelijks beter dan grote instellingen. De omvang van het
verpleeghuis maakt dus volgens de Volkskrant weinig uit.
Dat blijkt uit een analyse van
gegevens die verpleeghuizen
vorig jaar hebben verstrekt aan
de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Het is de eerste keer dat de tehuizen onderling op kwaliteit
worden vergeleken.
Huizen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

scoren slechter dan die in de rest
van Nederland. Ze komen minder vaak voor in de top, en vaker
aan de staart van de ranglijst.
Onze beide verpleeghuizen,
Humanitas-Akropolis en Hannie
Dekhuijzen scoren hoog op de
lijst. Humanitas-Akropolis staat
niet alleen in Rotterdam aan de
top, maar kwam zelfs als beste
verpleeghuis van de grote steden uit de bus!
De organisatie van zorgondernemers ActiZ is niet blij met de
Volkskrantmeting. De in 2006
verstrekte gegevens zijn volgens
de verpleeghuiseigenaren al achterhaald. Recentere informatie is
overigens niet beschikbaar.
U neemt het ons vast niet kwalijk
dat wij toch trots zijn op het behaalde resultaat in de meting.

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!
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Humanitas al 49 jaar in de voorhoede

Humanitas thuis?
Kijk Humanitas-TV!

De Stichting Humanitas werd opgericht in 1959 en begon in 1962
met het Jan Meertenshuis in Lombardijen. Het Johan Brautigamhuis in Schiebroek opende in 1966 zijn deuren en een jaar later
startte het Gerrit Spronkershuis in Honderd en Tien Morgen. In
1972 kwam het ‘bejaardencentrum’ Gerard Goosenhuis gereed.
U heeft over deze eerste vestigingen al eerder kunnen lezen. Nu
is de ‘Humanitaskliniek’ aan de beurt. Deze kwam in hetzelfde
Wekelijks zendt Humanitas via
jaar als het Gerard Goosenhuis in gebruik.
‘Rotterdam TV’ op de Rotterdamse kabel een interessant
De Humanitaskliniek
Al in de aanloop naar de oprich- programma uit over wonen,
ting van de Stichting Humanitas in werken en de nieuwste ont1959 drong geriater S. Braadbaart wikkelingen bij Humanitas.
erop aan de aandacht niet alleen Met o.a. reportages van evete richten op verzorging van ou- nementen en activiteiten van
deren, maar ook op verpleging. In binnen en buiten de vesti1963 kreeg dit idee gestalte in de gingen. Elke donderdag van
vorm van een plan een verpleeg- 19.00 - 19.30 uur; elke vrijdag
huis te bouwen. Na enige hob- (herhaling) van 11.00 - 11.30
bels genomen te hebben over de uur. Stem af op kanaal 67+ op
financiering (34 miljoen was in de kabel.
die tijd wel érg veel geld) sloeg J.
Meer weten over de
Melk op 20 februari 1969 de eerste paal. De kliniek verrees naast Humanitasfilosofie?
het Gerrit Spronkershuis en werd Lees ‘Levenskunst op
Leeftijd’!
met haar twaalf verdiepingen
een markante verschijning aan de rand van de wijk Honderd en Tien
Morgen. Van deze twaalf verdiepingen vormden negen (later meer)
het ‘beddenhuis’, het eigenlijke verpleeghuisgedeelte met, voor die
tijd normaal, kamers met twee, vier en zes bedden. In de overige
ruimten waren o.a. de
fysiotherapie, laboratorium, onderzoekskamers, leslokalen, een
keur aan centrale diensten en een dagbehan- Neem uit de eerste hand kennis
delingscentrum (vanaf van de filosofie van de Humani1975) gevestigd. Op 30 tasorganisatie. In het spraakmaseptember 1972 opende kende, rijk geïllustreerde boek
burgemeestersvrouw A. (reeds in 7e druk) beschrijft de
Thomassen de Humani- voorzitter van de Raad van Betaskliniek officieel.
stuur, prof.dr. Hans Becker, in
240 bladzijden de allesomvatHumanitas-Akropolis
tende visie van Humanitas op
Als in 1996 de nieuwe Gerrit Spronkersflat zijn deuren opent is de de ouderenzorg. ‘Levenskunst
flat verbonden met de Humanitaskliniek. Het ‘tussengebied’ grenst op Leeftijd’ is gebaseerd op zijn
aan het ruime atrium van de Gerrit Spronkersflat, met o.a. de ‘dorps- proefschrift ‘De verborgen hand
pleinfunctie’ en een Humanitas seniorenrestaurant, net als bij Hu- van culturele sturing’.
manitas-Bergweg.
Het boek (winkelprijs € 24,90)
In 1998 is de Schiebroekse Parkflat in de buurt klaar. De cliënten van is rechtstreeks te verkrijgen
de Humanitaskliniek gaan eerst voor geruime tijd naar die nieuwe (010 – 461 53 47). Verzendkosvestiging, zodat het gebouw aan de Achillesstraat grondig kan wor- ten rekening Humanitas!
den verbouwd en aan de eisen van de moderne tijd kan worden
De Stichting Vrienden van
aangepast. De twee gebouwen maken daarna samen deel uit van
Humanitas is in het leven
Humanitas-Akropolis. Dat regels en opvattingen veranderen blijkt
geroepen om voor bewowel uit het feit dat, als straks de appartementen in gebouw ‘De Zil- ners en personeel af en toe
verlinde’ van het Bergse Park klaar zijn, er wéér bewoners tijdelijk die dingen te kunnen doen,
verhuizen om aan de laatste nieuwe wensen op verpleeghuisgedie anders niet mogelijk
bied te kunnen voldoen.
zijn omdat er in budget
of subsidievoorwaarden
geen plaats voor is. Het
gaat dan vaak om sfeer- en
motivatiebevorderende
activiteiten. U begrijpt
dat dit voor bewoners en
personeel heel belangrijk is.
U kunt deze stichting
helpen door schenkingen,
erfenissen of legaten.
Stichting Vrienden van
Humanitas
#BOLSFLFOJOH
ING Rotterdam
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Kijk, dàt is nou Humanitas!

De Humanitas Herinneringsmusea

Na halve eeuw weer malen met de
schootkoffiemolen
Jan Meertensflat

De Oosterwiek

De Wetering

Marthalaan

Humanitas aan Zee

Aveling

Putselaan

Nu het verpleeghuis steeds meer een
woonvoorziening is geworden voor
mensen met niet te cureren chronische
handicaps moet de zorgorganisatie haar
aanpak veranderen van sterk medisch
gericht naar welzijnsgericht. Men moet
zich meer richten op het leren leven
met handicaps en op het (doen) vergeten. Vergeten doe je als er afleiding geboden wordt, iets om te doen, iets om
over te praten, iets om naar uit te kijken.
Deze afleiding kan bestaan uit activiteiten, huisdieren en dierenweide, eten
en drinken, kapper en beautysalon. Het
herinneringsmuseum is eveneens een
subliem middel.
Eenzaamheid en depressies zijn moeilijk te
bestrijden met louter medische middelen.
Men moet bij cliënten die vaak niet goed
meer lopen, ruiken, zien en horen, kijken
wat nog wél kan, mogelijkheden zien te
vinden om te activeren en in gemeenschapsgevoel te voorzien, iets om over te
praten te geven.
Gebruiksvoorwerpen
Een heel speciale categorie zijn de gebruiksvoorwerpen van vroeger. Al die zaken, die
men op het werk of in het gezin tientallen
jaren gebruikte, hebben een grote invloed
gehad in het gepasseerde leven. Het zijn
deze voorwerpen die men in het herinneringsmuseum weer terug kan zien, soms
zelfs na een halve eeuw. Het gaat hier om alle aspecten van deze gebruiksvoorwerpen,
inclusief geluiden, geuren en aanraakbaarheid. Hierbij komt nog het groepsproces
van het gezamenlijk opdiepen en uitwisselen van de herinneringen. Hoe men de
was deed met een plank en een tobbe en
hoe men met de Singernaaimachine ware
kunststukjes verrichtte.
Niets genereert zulke aangename levendige en intensieve dialogen als voorwerpen,
geuren, geluiden en foto’s uit het verleden.
In plaats van in je eentje met een door Nintendo ontwikkelde videogame te spelen
om de hersenen te prikkelen, bieden de
herinneringsmusea de mogelijkheid om
met leeftijdsgenoten of samen met de
(klein-)kinderen lang vergeten gebeurtenissen op te halen.
Als er bij het uiten van herinneringen ook
nog oren beschikbaar zijn om te luisteren en stemmen om iets terug te zeggen,
te bevestigen of aan te vullen, kan dit op

Schiebroekse Parkflat

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64
Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu

verschillende manieren het effect nog verdiepen. Het herinneringsmuseum kan dan
de band tussen cliënten vergroten, kan de
band tussen cliënten en medewerkers en
vrijwilligers verstevigen en kan de band
tussen bloedverwanten van een nieuwe
impuls voorzien en verbeteren.

zelfde veelvuldig gebruikte voorwerpen:
twintig koektrommeltjes, vijftien elektrische kacheltjes op een rij in de hoop dat
de mensen hún trommeltje en hún kacheltje terugvinden. De geluiden die bij
deze voorwerpen horen, spelen ook een
speciale rol. Het gerinkel van de glazen
melkflessen in een flessenrek, het geratel
van de ratel van de vroegere vuilnisman,
het geluid van de schootkoffiemolen en
het laag zoemende geluid van de trapnaaimachine. Al deze geluiden hebben
de kracht herinneringen op te wekken en
de potentie om tot conversatie te leiden.
Ook de bijkomende geuren kunnen een
grote impact hebben. De petroleumachtige geur van het fietsenhok, de geur van
vers sop uit het washok, de geur van voor
gezondheid verstrekte levertraan, de
geur van drogend wasgoed op het rekje
rond de kolenkachel, de geur van carbid
voor de fietslamp.

Geluiden
Bij de voorwerpen gaat het om gebruiksvoorwerpen uit het dagelijks leven van de
afgelopen eeuw. Deze voorwerpen worden ten dele getoond in een thematische
opstelling: de huiskamer van 1960 of de
keuken van 1930. Ten dele betreft het niet
een thematische opstelling maar het bij Aanraken mag
elkaar voegen van zoveel mogelijk van de- Dat men de voorwerpen in het herinneringsmuseum kan en mag aanraken,
vormt een extra element van plezier en
beleving. Voor het eerst na dertig jaar
weer eens een schootkoffiemolen te bedienen, voor het eerst de kersenontpitter
weer eens te proberen, de stamper van
de wastobbe na een halve eeuw geleden
weer eens te hanteren. Weer eens op de
oude Vespa of Solex gaan zitten of de
flitsspuit gebruiken, de kassa laten rinkelen en weer eens te typen op de oude
tikmachine.

De bereidheid een bijdrage te leveren in
menskracht of in spullen is aanzienlijk.
Tientallen kubieke meters voorwerpen,
variërend van oude radio’s uit de jaren
twintig, Ausweisen uit de oorlog en oranje haardrogers uit de jaren zeventig, worden aangesleept. Een verjaardagslunch
van opa in het restaurant en daarna in het

Het Bourgondische Hof

De Evenaar

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

De Steenplaat

herinneringsmuseum met de hele familie
herinneringen ophalen is een regulier fenomeen geworden bij Humanitas: geen
afwas en geen kleinkinderen die zich al
na een kwartier vervelen bij zo’n visite.
Het museum kent een waaier van vrijwilligerstaken: beveiliger, suppoost, inkoper/werver, opknapper, schoonmaker,
pr-man/vrouw, etc. Een belangrijk punt
daarbij is dat de vrijwillige suppoosten,
die vaak zelf de voorwerpen hebben aangedragen, schoongemaakt en opgesteld,
er niet zijn om geld te verdienen. Zij zijn
via alle verhalen van bezoekers en door
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Gerard Goosenflat

Müllerpier

Gulle gave voor nieuwe musea

een grotere emotiewaarde. De geur van solutie om de banden te plakken voegt nog
een andere emotiecomponent toe, evenals
het geluid van de fietsbel. Dit alles geflankeerd door de liedjes die uit de oude radio schallen van ‘Als ik tweemaal met mijn
fietsbel bel, nou dan weet je ’t wel’ en ‘Mijn
achterband is wel wat zacht, maar ’t geeft
niet lieve pop, spring maar achterop’. Het in
context zetten van objecten blijkt zo zeer
belangrijk.

De twee nieuwe Humanitas Herinneringsmusea in de Jan Meertensflat en Humanitas-Bergweg kunnen sneller dan gepland
van start gaan. Dankzij een gulle gift van
de Stichting DELA-fonds kunnen wij vitrines aanschaffen. Hoofd Voedingsdienst
Hans van den Berg is onze huisambassadeur namens DELA en zal er zorg voor
dragen dat de aangeschafte vitrines goed
gebruikt gaan worden. Namens de huidige en toekomstige bezoekers van de herinneringsmusea: DELA bedankt!
rende rol van de vrijwilligers iets toevoegt.
Het feit dat vrijwilligers vaak van dezelfde
generatie zijn als de bezoekers, maakt het
contact ook soepeler en sneller.

Schenkingen
De belangrijkste verwervingsbronnen voor
herinneringsvoorwerpen zijn de schenkingen. Zien doet geven. Mensen komen op
allerlei ideeën om aan de collectie wat toe
te voegen. Onverkoopbare zaken, zoals gebreide onderbroeken, die voor het museum
wel waardevol zijn, niet weggooien, maar
juist voor het museum bewaren. Voorwerpen die tienmaal gerepareerd zijn, zoals
verzoolde schoenen en oneindig gestopte
sokken, zijn immers veel interessanter voor
het museum dan de in staat van nieuw geeigen ervaringsdeskundigheid specialis- bleven voorwerpen.
ten geworden, die meer als toehoorder
en verhalen oproepende en doorvertel- Er zijn meer zaken nodig dan alleen de oblende gids fungeren dan als bewaker. Zij jecten zelf. Een fiets uit 1920 met houten
doen het werk ook duidelijk voor hun ei- velgen, die ook nog temidden van twintig
gen geluk/plezier. Het is dus erg belang- van dit soort fietsen te zien is op een oude
rijk om te benadrukken dat de active- foto van het overzetpontje, krijgt daardoor

Ida de Leeuw-van Rees
Wat betreft de beelden en geluiden blijkt
het experiment om een jaren zestig televisie
om te bouwen tot een apparaat, waarop je
met een DVD-tje oude zwart wit programma’s kunt oproepen uit diezelfde tijd, sterk
aan te slaan. De jaren zestig-film Fanfare
van Bert Haanstra bijvoorbeeld, wordt zo
op de jaren zestig manier getoond. Ook de
omgebouwde radio, met zoekoog, waaruit
het vijftigerjaren liedje ‘de groenteman’ en
voetbalverslagen schalden, gevolgd door
de ochtendgymnastiek van toen, bleek
evenals ‘met naald en draad’ de handwerkuitzending van Ida de Leeuw-van Rees, een
eenvoudige manier om de herinneringen
op een adequate wijze op te roepen.
Imago van de zorg
Een interessant punt is de invloed van de
herinneringsmusea op het imago van de
zorginstellingen. Dit is belangrijk, onder
andere voor het krijgen van nieuwe cliënten en voor het werven en opleiden van
medewerkers. Helaas is het imago van de
ouderenzorg niet al te best. De via televisiefilms aantrekkelijker en interessanter geachte ziekenhuiszorg, de doorlopende en
eindeloze conflicten over toch al niet al te
aantrekkelijke CAO’s in de ouderenzorg, de
doorlopende bezuinigingen en verschralingen, gevoegd bij uitwassen als ‘pyjamadagen’, vastbinden en ‘plastijden’, doen veel
jongelui beslissen toch maar liever op een
vrolijke camping te gaan werken of bij een
gezellige supermarkt.
Toch is het werken in de ouderenzorg, het
werken met mensen en voor mensen, in
principe erg leuk en dankbaar. Het herinneringsmuseum kan helpen te laten zien hoe
leuk het is in de ouderenzorg. Het bindt medewerkers en cliënten, cliënten onderling
en cliënten met hun familie. Een eerste kennismaking met de zorginstelling is door het
herinneringsmuseum direct al iets spannends en vrolijks.
Prof.dr. H.M. Becker
Voorzitter Raad van Bestuur

IJsselburgh

De Prinsenwiek

Jan van der Ploeghuis

De Molenwiek

Nieuwbouw Humanitas aan Zee

Het Bergse Park

De Leeuwenhoek

Humanitas-Akropolis

Humanitas-Bergweg

Nancy Zeelenbergflat

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen
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Bijzondere schenking kruikenverzamelaar Breuer

Herinneringsmuseum verwerft
unieke collectie kruiken

zink en koper tot glas. Tegenwoordig zijn de meeste kruiken
gemaakt van rubber, PVC en andere kunststoffen. Ook metaal
werd veel gebruikt maar heeft
het nadeel dat de geleiding zo
goed is dat altijd een beschermende hoes moet worden gebruikt.

Er zijn veel apparaten die gebruikt worden voor verwarming
als het weer kouder wordt. Door de komst van goede kachels
en centrale verwarming zijn andersoortige verwarmingsapparaten en -attributen, zoals hand-, voet-, lijf- en bedverwarmers nagenoeg totaal in vergetelheid geraakt. De algemene
verzamelnaam voor dit soort objecten is de kruik.
Kruikenmoeder
Sinds 1926 worden in NederlandDe geschiedenis van de kruik gloeiende kolen in een houder se ziekenhuizen en verpleeghuigaat terug tot begin zestiende gedaan maar al spoedig ging zen roestvaststalen bedkruiken
eeuw. Aanvankelijk werden men over op heet water en nog gebruikt die zijn gevuld met een
Een deel van de verzameling. Links en rechts veel later op olie en een natriumlegering. Door de
vóór twee platte, gebogen ‘koetsierskruiken’ elektriciteit. Zelfs de kruiken warm te maken in een
opkomst van elek- kruikenmoeder, een speciale,
triciteit in het begin voor dit doel ontworpen kast,
van de 19e eeuw, wordt de natriumlegering vloeinam niet de plaats baar. In bed koelt de kruik af en
in van heet water, kristaliseert het natrium. Dit krisheet zand, gloeien- talliseren geeft ca. 7, 8 uur een
de kolen en hete behaaglijke warmte af.
stenen. De materialen waarvan de krui- Zeldzame omvang
ken werden ge- De Stichting Humanitas mocht
maakt variëren van onlangs een schenking ontvan-

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?!
In het Herinneringsmuseum vinden we allerlei voorwerpen die
ons doen denken aan het alledaagse leven in de vorige eeuw. Veel
van die voorwerpen roepen ogenblikkelijk persoonlijke herinneringen en verhalen op.
Af en toe zien we
echter zaken waar
we even de wenkbrauwen bij fronsen.
Wat is dát nu weer?!
Waar werd dát nou
voor gebruikt?!
Wij ‘roepen uw hulp
in’ bij het achterhalen van de naam en
het doel van een
aantal artikelen die
je op het eerste gezicht niet zo direct
herkent, maar die, als
je de naam eenmaal
hoort, toch wel herkenbaar zijn. Deze
eerste keer toont
Priscilla Gonçalves
van de afdeling Voorlichting en Publiciteit u een bijzonder voorwerp. Weet u wat het is en waar het voor gebruikt werd? Stuur uw
oplossing vóór 15 januari 2008 naar Stichting Humanitas, Afdeling
Voorlichting en Publiciteit, Postbus 37137, 3005 LC Rotterdam en
u maakt kans op één van de vijf prachtige boeken ‘Open de luiken
van uw geheugen’ met dinerbonnen ter waarde van € 30 te gebruiken in één van de vijftien Humanitas seniorenrestaurants. De
uitslag van deze prijsvraag kunt u lezen in De Oud-Rotterdammer
van 22 januari 2008.
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gen van kruikenverzamelaar W.I.
Breuer uit Den Haag. Breuer verzamelde kruiken uit heel Europa.
De kruikenverzameling is van een
zeldzame omvang en kwaliteit

ling bevat ook speciale kruikvormen zoals bijvoorbeeld de
‘koetsierskruik’ (zie foto links),
een kruik in gebogen vorm
met een riem zodat hij, onder
de dikke jas, om
de buik gegespt
kon worden.
Naast heetwaterkruiken zijn
er ook nog oliekruiken en elektrische kruiken.
Bij de de laatste
De grootste kruik uit de verzameling is de ‘wees- groep heeft men
huiskruik’ voor meerdere personen tegelijk
er soms moeite
en bevat kruiken in alle soorten voor gedaan deze er nog uit te
en maten. De grootste kruik (zie laten zien als een heetwaterfoto onder) is een zogenaamde kruik!
‘weeshuiskruik’ die zo groot is
dat een aantal weeskinderen er, Thuiszorgmuseum
in het grote bed, de voetjes aan De kruikenverzameling krijgt
konden warmen. De kleinste waarschijnlijk een onderkokruik is het kleine ‘mofkruikje’ dat men in het nieuw te vormen
in de mof, op zichzelf al een aar- Thuiszorgmuseum bij Humadige handwarmer, kon worden nitas-Bergweg. Daar berichten
gestopt om zo nóg langer warme wij u in het komende jaar nog
handen te houden. De verzame- nader over.

Vrijwilligers staan borg voor plezier bij de zorg

010 - 461 52 48

Vrijwilligers in het zonnetje

Medewerkers van Humanitas zijn van deelneming uitgesloten.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Bezoek het Humanitas Herinneringsmuseum
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur
Gratis entree!
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

Waar het verleden toekomst heeft

Ons museum zoekt...

Onze musea geven een vrij
compleet beeld van ruimten en spullen die de vorige
eeuw maakte tot wat hij was.
Toch zijn er nog voorwerpen
die we graag zouden willen
toevoegen. Eerdere oproepen
hadden veel resultaat, dus we
gaan door! Deze keer vragen
wij speciale aandacht voor reclameboekjes met behangstalen, die vroeger huis-aan-huis
werden bezorgd en oude folders van bijvoorbeeld Ter Meulen en Galleries Modernes.
Voor het op in te richten Thuiszorgmuseum zoeken wij nog
een wijkzuster- en kraamverOok in de andere vestigingen van Humanitas is er nog van alles te zorgsteruniform.
Heeft u deze artikelen of andedoen voor nieuwe vrijwilligers.
re interessante zaken in huis en
wilt u ze ons schenken, neem
BEL VLIEGENSVLUG:
dan contact met ons op en we
maken een afspraak:
010-461 53 47 of 0622-78 22 89.
De Activiteitenbegeleiding van Humanitas-Akropolis in Honderd en
Tien Morgen (Hillegersberg) organiseert allerlei activiteiten voor de
bewoners (en soms ook voor gasten ‘van buiten’). Aan deze activiteiten werken 12 beroepskrachten en zo’n 150 vrijwilligers. De vrijwilligers worden breed ingezet. Zij begeleiden bewoners bijvoorbeeld
bij uitstapjes en ziekenhuisbezoek en organiseren spelmiddagen,
grote optredens en evenementen.
De
Activiteitenbegeleiding is op zoek naar nog
een aantal enthousiaste,
actieve vrijwilligers die bewoners begeleiden naar
en in het zwembad en een
vrijwilliger die tweemaal
per week leiding geeft aan
een groep van ongeveer
20 ouderen in het kader van ‘vrolijk bewegen’.

Zonder de inzet van de bijna duizend vrijwilligers zou Humanitas
haar werk niet kunnen doen. In de reguliere zorg ontbreken immers
vaak welzijnselementen die in de Humanitasvisie onontbeerlijk zijn.
Natuurlijk doen we er iets voor terug. De vrijwilliger hoort er als belangrijke medewerker helemaal bij. Cliënten, familie, vrijwilligers en
personeel vormen één ‘extended family’. Op de vrijwilligersdag op
18 december jl. werden onze vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. Op de foto: meer dan 200 vrijwilligers van Humanitas-Akropolis
genoten van een uitgebreid zesgangendiner en optredens van ‘nostalgie-zangeres’ Saskia Riemens.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Mike Spil benoemd
als notaris in
IJsselmonde
Op vrijdag 14 december is mr. M.S.
Spil (Mike) door de Rechtbank in
Rotterdam als notaris beëdigd. De heer
Spil was al als waarnemer in functie
om notaris Appel te vervangen die haar
werk als notaris om gezondheidsredenen helaas niet meer voort kan zetten.
In februari van dit jaar is notariskantoor Appel door mr. Spil overgenomen
en vanaf 14 december is hij geen
waarnemer meer, maar notaris.
Mr. Spil is in 1967 geboren in Den
Helder en heeft al geruime tijd ervaring als kandidaat-notaris in Schiedam
en Vlaardingen. Na jaren in dienst te
zijn geweest bij een groot notariskantoor ontstond bij mr. Spil de behoefte
om zelf een kantoor op te zetten,
waarin hij zijn eigen visie op het werk
en de dienstverlening vorm kan geven.
Volgens mr. Spil moet een notariskantoor laagdrempelig zijn en een binding
hebben met de leefomgeving van de
cliënten. Het kantoor moet voor de
bewoners uit de buurt een plaats zijn
waar ze terechtkunnen voor grote en
kleine zaken.
Om de betrokkenheid van het kantoor
met IJsselmonde tot uiting te brengen,
heeft mr. Spil de naam van het kantoor
dan ook veranderd in “Notariskantoor
IJsselmonde”.
De heer Spil streeft ernaar om cliënten
in begrijpelijke en duidelijke taal te
woord te staan. Doelstelling is dat de
cliënten met een tevreden gevoel naar
huis gaan. Service, klantvriendelijkheid en kwaliteit hebben een hoge prioriteit en cliënten moeten zich op hun
gemak kunnen voelen. Als iemand aan
huis gebonden is en niet naar kantoor
kan komen, behoort een huisbezoek
ook tot de mogelijkheden.
Bij Notariskantoor IJsselmonde zijn
ouders ook mèt hun kinderen welkom.
Als een oppas niet voorhanden is, moet
dit geen reden zijn om belangrijke
notariële zaken op te schorten.
Het kantoor van mr. Spil is gespecialiseerd in familierecht, zoals het opstellen van testamenten, samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en
het afhandelen van nalatenschappen.
Uiteraard verzorgt het kantoor de overdracht van woningen en bedrijfspanden
en het vestigen van hypotheken.
Ook ondernemingen kunnen met hun
vragen met betrekking tot het rechtspersonenrecht (oprichting van een BV,
statutenwijziging, aandelenoverdracht)
bij notariskantoor IJsselmonde terecht.
Het kantoor is op alle werkdagen geopend, voor een afspraak kunt u bellen
naar telefoonnummer 010-292 84 44.
Websiteadres: www.notariskantoorijsselmonde.nl (nog in ontwikkeling).
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De Haarlemmerstraat; wat een tijd
De Haarlemmerstraat was een straatje aan de Schiekade.
Er stonden kleine huizen, met in het midden de deur en aan
twee kanten benedenhuisjes; in het midden de trap naar de
eerste en tweede verdieping. Als je de trap op liep, liep je
zo tegen de wc aan waarvan beide kanten gebruik moesten
maken. Daarboven had je een grote open zolder.
Er woonden veel grote gezinnen met
soms tien of veertien kinderen en dat
allemaal in een tweekamerwoning
en een stuk zolder! In de kamer een alkoof waar pa en ma sliepen; in de achterkamer stonden drie of vier bedden
of de matrassen lagen gewoon op de
grond. De keuken was niet groter dan
anderhalf bij twee meter, misschien
wel korter. Er was een tweepitsgasstel
en een petroleumstelletje, een tafeltje
en dan was het vol. Planken aan de
PXXU9RRUNLQGHUHQZDVKHWHHQ¿MQH
straat om te spelen. Er was weinig verNHHU¿HWVHQHQODWHUZDWEURP¿HWVHQ
Er werd geknikkerd, touwtje gesprongen (ook moeders), krijten op straat en
achterin de straat gevoetbald tegen een
schutting; de achterkant van de tuinen
aan de Schiekade. Als de bal over de
schutting ging, moest je stiekem over
de schutting klauteren en gauw de bal
halen. Soms hielden die mensen de bal
dagen vast!
Belevenis
Er was een bloeiende straatvereniging
die elke week geld ophaalde voor de
straatfeesten en voor een dagje uit,
‘s zomers met de bus. Dat was een
belevenis! Net als Koninginne-en
bevrijdingsdag. De hele straat werd
versierd en er waren de hele dag
kinderspelen, limonade en koek en
‘s avonds één groot dansfestijn waar
het bier rijkelijk stroomde! Dan werd
het wel eens vechten als er een te veel

gedronken had.
Vechten of ruzie was er meer keren
per jaar; het hoorde er gewoon bij.
Wat wil je in zo’n klein straatje waar
iedereen alles van elkaar wist; je zat
op elkaars lip en bijna iedereen had
bittere armoede!
Het mooiste was de saamhorigheid,
naar zieken in de straat werd omgekeken en boodschappen voor gedaan.

op de Schiekade. Eind van de week
moest je dan betalen.
In de straat was een waterstokerij.
Daar haalden de moeders op maandag
heet water voor de was, ‘n stuk sunlightzeep of soda en petroleum voor
de kachel of het petroleumstelletje.
Dat er zo weinig gebeurd is met dat
hete water; onbegrijpelijk!
Wat denk je van de kolenman die op
zijn rug een mud kolen naar zolder
moest brengen. Hij had een jute zak
op zijn hoofd en schouders tegen het
vuil. Zijn gezicht en handen waren

- De hele straat, Diny zit 4e van rechts helemaal onderaan -

Als het moest werd je nagelopen en
verzorgd. Daar heeft niemand ooit ‘n
paar dagen dood op bed gelegen!
We speelden de hele dag buiten en als
het regende stond je onder de poort.
We verzamelden sigarenbandjes die
we aan de mensen vroegen die een
sigaar in hun mond hadden. “Meneer,
mag ik uw sigarenbandje?” Kijken
wie de mooiste had.
Als er thuis geen geld meer was, kocht
je op de pof bij Toontje de Rede in de
Poortstraat, bij Laban of van Ooosten

roetzwart. Later kwamen er zakjes
kolen.
Wat een tijd
Veel kinderen gingen naar het clubhuis van de Arend en de Zeemeeuw
aan de Schiekade. Voor de zomerkampen werd gespaard en Wil Bax haalde
het geld op.
‘s Winters schaatsen op de Provenierssingel, ‘s zomers voetballen in de
Zomerhofstraat. Daar organiseerde
het clubhuis vaak een voetbaltoernooi,

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (1)

waarvoor de hele straat uitliep.
Fietsen met een hele groep naar de
Hoek of Scheveningen en met een
verbrande kop thuis komen, of naar
de bollen. Geld voor de bloemen
hadden we niet, maar die pikten we
gewoon van de auto’s! Er woonden
veel werklozen in de straat die van
een uitkering leefden. Bij sommige
mensen kwam een maatschappelijk
werkster thuis, van “de Arend” of de
katholieke St.Vincentiusvereniging.
Die hadden een eetzaal in het Oude
Noorden, waar de kinderen tussen
de middag konden eten. De armste
gezinnen kregen kledingbonnen, die
moest je allemaal in dezelfde winkel
besteden. Je moest daarvoor wel
iedere week naar de kerk. De meesten
vonden het verschrikkelijk, allemaal
dezelfde kleren aan. Zo konden ze
zien dat “je van de arme was”.
Kerstbomenoorlog vooral tegen
de Agniesebuurt, verborgen op
de veelading of op het dak van de
waterstokerij. Kerstbomen jatten in de
Teilingerstraat, wat een tijd!
De straat werd op een gegeven
moment gerenoveerd. Van één huis
werden er twee gemaakt. Daardoor
moesten mensen verhuizen. Dat was
jammer. De straat viel uit elkaar!. De
meesten gingen naar het Zwaanshals
en het Oude Noorden, van de regen in
de drup, maar je had geen keus!
Het ergste was dat tien jaar na de
renovatie alle huizen werden gesloopt
en weg was de Haarlemmerstraat.
Diny Moreel
opgetekend door Agnes de Boek

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam
en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk was een ‘toffe peer’ en bovenal
een zéér gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan
uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Volgend jaar verschijnt een boek met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt lezers
van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door de lens.

De Distilleerketel
De foto is van 20 oktober 1979, maar stellingmolen De Distilleerketel werd al 252
jaar eerder gebouwd. Tot 1889 vermaalden de molenstenen van de bovenzeiler mout
voor de jeneverbranderijen en brandde toen uit. Dertien jaar later werd deze weer
opgebouwd. Malen deden de wieken tot 1922, maar daar maakten de import van
goedkoop meel, de opkomst van stoommachines en het bouwen van grote meelfabrieken een eind aan. Bovendien stierf het vak van korenmolennaar er langzaam maar
zeker door uit.
De Distilleerketel kwam leeg te staan en was in 1938 dusdanig in verval geraakt dat
deze onttakeld moest worden. Bij de oorlogshandelingen in 1940 werd de molen door
de Luchtafweerdienst in brand geschoten, waardoor de zware molenas dwars door de
zes molenverdiepingen naar beneden stortte. Tot 1984 stond de gemetselde molenstomp er afzichtelijk bij en het intussen tot rijksmonument aangewezen bouwwerk
dreigde verloren te gaan.
Stichting Stadsherstel Rotterdam maakte zich sterk voor restauratie. Via fondsenwerving, waarbij ook schrijver/columnist Jan Oudenaarden een stevige vinger in de pap
had, kon men de kosten van bijna twee miljoen gulden betalen. De stomp werd steen
voor steen afgebroken en elf meter zuidelijker opgebouwd. Dat was nodig vanwege
de bouw van woningen achter de molen (op de foto in volle gang), die bij handhaving
op die plaats de wind uit de wieken zou hebben weggenomen. Op het pleintje achter

de molen is de oorspronkelijke molen in de bestrating gemarkeerd.
De replica van De Distilleerketel maalt sinds de oplevering traditioneel en levert meel
aan bakkers in de regio Rotterdam. Op gezette tijden is de molen te bezichtigen.

Pagina 20

Donderdag 27 december 2007

Rembrandtsingel 43
2902 GR Capelle a/d IJssel
tel: 010- 4 5 0 5 4 7 3

GEBITSPROTHESES EN IMPLANTOLOGIE
Méér dan 45 jaar ervaring (Familiebedrijf)
Professionele begeleiding
Ook voor reparaties op afspraak (klaar terwijl u wacht)
Nabij gezondheidscentrum
te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem.
Kent u Paul niet, dan betaalt u teveel voor uw banden.
autoBANDenWIELen BESTEkoop, gebr. v/a 12 euro allin, wintersets, ook huur/ruil. Alle merken goedkoper.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

presenteert:
Maandmenu:

Vrijdag 28 december:
Jack Cross (meezingers)
Zaterdag 29 december:
Voute Partie
Vrijdag 4 januari:
Ton Tax (meezingers)
Zaterdag 5 januari:
Nomi (meezingers)

O

Voorgerecht:
Lauw warme eendenborstfilet op een
bedje sla met een dressing van sinasappel
Hoofdgerecht:
Gebakken runder entrecote met een
saus van roquefort kaas
Nagerecht:
Dessert van de dag
en een kopje koffie

24,50 p.p.

Restaurant O Bar O Live Muziek O Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206
(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

AUTOPOETSEN
incl. btw

124,95

Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen
en interieur reinigen

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.

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

Uw Gebit is onze uitdaging...
O

O
O
O

O
O
O
O

“Ik durf
weer te
lachen..”

Narcosebehandeling onder deskundige
leiding van een anesthesist
NIEU
W!
Al 35 jaar ervaring!
Nu oo k
op In te
Modernste technieken
w w w. sc hu rn et !
ite .c om
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

Witte de Withstraat 81 B
Rotterdam Centrum

zondag 6 januari 2008 een:

WERELDS
Nieuwjaars
walking dinner buffet
Meer informatie?
www.wereldsrestaurant.nl
tel 010 414 16 90

VOORKOM
MEER AUTOBELASTING

RIJ NU

BETAAL

LATER
AANBOD GELDT TOT
31 JANUARI 2008
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Genieten van Music
for Millionaires
Met de dubbel CD ‘Music for Millionaires’ is het nu eindelijk ook mogelijk
om thuis te genieten van de nieuwste
Chillout/Dance muziek zoals deze
gedraaid wordt door de DJ’s van de luxe
WUHQG\FOXEVLQMHWVHWRRUGHQDOV'XEDL
Marbella, Saint Tropez en Milaan.
0%53URGXFWLRQVEXQGHOGHGHYUDDJHQ
is op zoek gegaan naar de nieuwste hedendaagse sounds en beats speciaal voor
de meest verwende muziekliefhebbers.
Een team van top DJ’s die zelf in de beroemde clubs achter de draaitafel staan
werkte een jaar lang aan deze dubbel
CD en creëerden 24 nieuwe songs die zo
opgezet zijn dat je je werkelijk twee uur
relaxend op een heerlijk strand in Dubai
waant maar je ook uit je bol laat gaat
zoals alleen maar kan in een luxe club
in Milaan. Met titels als ‘Sunset at PuHUWR%DQXV¶ 0DUEHOOD µ0RQ3DULV¶HQ
‘L’Estate a Milano’ is het een en al genieten van de songs die met hun teksten
en rijke sounds de weelde uitstralen
van alles dat met luxe heeft te maken,
iets dat je direct ook al in de muziekwinkel opvalt door de luxeuse zwart
velouren box verpakking met een
opdruk in goudfolie.
%LMGHVHOHFWLHYDQGHVRQJVZHUGHQGH
top DJ’s ondersteund door een aantal
miljonairs die iedere song kritisch
toetsten aan de hand van hun herinneringen en belevenissen zoals zij die zelf
beleefden in hun favoriete jetset clubs
zodat de luisteraars van deze CD set er
zeker van kunnen zijn dat zij nu ook
thuis kunnen genieten van de nieuwste
muziekstromen in de Chillout en Dance
muziek.
Voor meer inlichtingen:
www.musicformillionaires.com

Diapresentatie
Ons Rotterdam
Zondag 20 januari 2008 is er weer
een diapresentatie over Delfshaven en
%RVSROGHU7XVVHQGLMNHQ'H]HGLJLWDOH
presentatie is in handen van Arnold Tak.
Hij voert u al wandelend door de wijk
en laat u zien hoe het er vroeger heeft
uitgezien. Ook laat hij nog de eventuele
veranderingen zien die er in de loop der
tijd hebben plaatsgevonden.
De voorstelling wordt gehouden in het
onderkomen van de “Stichting Ons
Rotterdam“ aan de Kerkwervesingel 53,
Rotterdam – Pendrecht.
De aanvang is 14.00 u en de zaal is open
om 13.30 u.
Als u interesse heeft deze middag bij
te wonen, verzoeken wij u dringend dit
van tevoren telefonisch te melden naar
de telefoonnummers
010 4806373 of 010 4804513.

- Het RTM-perron waarvan de beschoeiing werd
gebruikt om tegen te peunen.
Foto’s collectie J. van der Schoor -

Schoen met voet erin
stond tussen de tramrails
Van de Putselaan uit mijn kinderjaren is
vrijwel niets meer over en dus ook niets
van de buurtwinkels tussen de Hillevliet/
Pretorialaan en de 2e Rosestraat. Veel
woningen zijn gesloopt. Eigentijdse blokkendozen zijn er voor terug gekomen.
Op mijn vierde kwamen we wonen in de Pantserstraat, de middelste van vijf (verdwenen)
poortzijstraatjes van de Putselaan. Het was een
gezellig straatje met veel leeftijdgenoten. In
onze straat waren ook winkels: de hengelsportzaak van H. Ritmeester, de waterstokerij van
Nico en Sjaan de Kreij en op de hoeken met
de Slaghekstraat bakker Gerard van Elderen
en visboer Janus Toet. Ook was er nog de
¿HWVHQVWDOOLQJYDQ(HI%HLMHUHQHHQSDNKXLV
van het jukeboxen en plezierautomatenbedrijf
P. Dessel & Co.
De Putselaan had op mij een grote aantrekkingskracht. Ik keek er graag naar het drukke
verkeer dat over het asfalt zoefde. Na lang
voorbereidend werk werd het er omstreeks
1951 (teer- of macadamweg, zeiden we) op
een zaterdagmiddag ingewalst. Dat gaf veel
bekijks, want het was, naar ik meen, de eerste
straat op Zuid dat zulk plaveisel kreeg. Het was
een machtig gezicht, die enorme stoomwals die
het hete asfalt zo glad als een ijsbaan plette.
Het hete asfalt rook niet al te lekker.
Het middengedeelte van de Putselaan was
benut voor railtrace’s voor de tramlijnen 2
(Vlaskade-Centraal Station) en 12 (MijnsheUHQODDQ%XOJHUVWH\Q GH5RWWHUGDPVFKH7UDP
weg Maatschappij (RTM) en de Nederlandse
Spoorwegen (NS). Al met al een allegaartje
YDQ VPDO VSRRUUDLOV%LMKHWRYHUVWHNHQYDQHQ
naar school moest je goed uitkijken, want het
railverkeer was druk. In de loop van jaren heb
ik er veel ongelukken gezien, klein en groot.

'HUDLOVYDQGH1HGHUODQGVHVSRRUZHJHQ OLQNV GH570HQGH5(7QDPHQHHQÀLQNGHHOYDQGHPLGGHQEHUPLQEHVODJ$FKWHUGHWUHLQ
de oversteek tussen de Pantserstraat (rechts, niet zichtbaar) en de Johannes Brandstraat -

Ter hoogte van de Putsestraat bevond zich het
perron van de RTM. Dat was weinig meer dan
een verhoging met een beschoeiing van hout.
Die werd door ons gebruikt om te ‘peunen’,
dus met stalen kogels proberen knikkers uit
een pot te ketsen. Destijds was het een vaak
gespeeld spel, net als tikkertje, verstoppertje,
puttenloop, tollen, diaboloën, touwtje springen,
bokspringen, hinkelen, steltlopen, knikkeren
en hoepelen. Op straat zie je dat nergens meer,
maar af en toe nog wel op Koninginnedag.
$OVHHQ570WUHLQPHWJLOOHQGHÀXLWGHNRPVW
aankondigde, maakten we dat we wegkwamen.
2RNJHEHXUGHKHWGDWHHQ¿HWVDJHQWRQVZHJ
stuurde, maar niet na een berisping over dat we
gevaarlijk bezig waren tussen de rails. Want
dat was het natuurlijk wel.
Op een keer was ik onderweg naar mijn achterQHYHQ-RKQHQ)UHG:ROWHUVLQ'HOD5H\VWUDDW
Hun vader en die van mij waren neven. Daar
kwamen we achter door onze gelijkluidende
achternamen op de lagere school. Vanaf de
derde klas tot het derde schooljaar op de
technische school Nicolaas Witsenschool in de

- De winkel van Valat in speelgoed en huishoudelijke artikelen was decennia gevestigd op de hoek van Putselaan en Christiaan de Wetstraat -

Oranjeboomstraat bleven we bevriend.
%LMKHWRYHUVWHNHQYDQGH3XWVHODDQNZDPXLW
GHULFKWLQJYDQGH%ULHOVHODDQHHQYLHUDVVHU
van lijn 12 aanrijden. Ik kon nog ruimschoots
de rails passeren. In een schim zag ik op
de treeplank aan de gesloten kant van de
tram twee jongens meepiepen. Op hetzelfde
moment zag ik er eentje vallen en die knul
rolde een stukje met de tram mee. Hij stond
op en viel direct weer om. Ook bij de tweede
poging gebeurde dat. Zijn ene been was een
stuk korter geworden, besefte ik toen ik op
hem toe rende en zijn bloederige stomp zag.
Zijn schoen met afgereden voet erin stond
tussen de rails. Hoe het hem verder vergaan is,
weet ik niet.
Graag stond ik te neuzen in de speelgoedetalage van G.A. Valat op de hoek van Putselaan en Christiaan de Wetstraat. Verlekkerd
staarde ik naar het prachtige speelgoed achter
de winkelruit. In mijn kleine hoofd zwollen
mooie fantasieën over wat in de etalage lag en
dat wellicht ooit eens aan mij zou toebehoren.
Geld, veel geld, speelde in mijn fantasie een
hoofdrol, in een hoeveelheid als de inhoud
van het geldpakhuis van Dagobert Duck. Mijn
kindergeest liet maar niet los, dat met geld al
wat je maar wenst zonder mankeren realiseerbaar zou zijn.
Een andere favoriete winkel was de slagerij
van Vleeco op de tegenover liggende hoek.
Voor moeder haalde ik er geregeld vlees. Genoegzaam smikkelde ik van een heerlijk plakje
worst dat de slager me toeschoof. Het was een
van de weinige winkels waar ik met plezier
binnenstapte. Maar dat was in een periode toen
de Putselaan nog ‘mijn’ Putselaan was.
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Oude tijden herleven in de decembermaand....
De spannendste avond van het jaar. Op oudejaarsdag liet
vader de haven even voor wat íe was. Er moesten oliebollen worden gebakken op het balkon. Borrel er bij om de
kou te verdrijven. De eerste schalen waren al weg voordat het donker was. De hele buurt at mee. De oliebollen
van mijn vader waren de lekkerste uit de straat. Toen
de schalen op tafel stonden kon oudejaarsavond beginnen. Om 9 uur moesten we allemaal stil zijn. “Kop dicht
allemaal”, riep hij. Wim Kan nam Den Haag op de korrel.
Pa kwam niet bij van het lachen. We snapten er niets
van. Ma zette de glazen en flessen alvast klaar voor ná
twaalven, voor alle buren uit het portiek. Borrel en bier
voor de mannen, aalbessenjenever, citroentje met suiker
of advocaat met een lepeltje voor de vrouwen. Omdat het
oudejaarsavond was prik voor de kinderen. Vanaf morgen
weer gewoon water met een scheutje Ranja.
Toen de laatste spannende minuut van het jaar begon hadden we onze jassen al aan.
Ma kon ons nog maar net tegenhouden om ons een gelukkig nieuwjaar te zoenen. Weg
waren we. Het vuurwerk werd overstemd door de scheepshoorns van honderden, honderden binnenschepen. Een gelukkig nieuwjaar was begonnen.

Oud & Nieuw in het Oude Noorden
Tegen inlevering van deze advertentie:

2e artikel

50% korting

Drie beschermingen in één glas gecombineerd.
Uw dealer:

Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

Deze aanbieding is geldig van t/m 16 januari 2008 uitsluitend bij Hunkemöller
Deze aanbieding is geldig van 27 november t/m 16 januari 2008 uitsluitend bij
in de Noordmolenstraat in Rotterdam. Korting geldt over het laagst
Hunkemöller in de Noordmolenstraat in Rotterdam. Korting geldt over het laagst
geprijsde artikel en is niet geldig in combinatie met
geprijsde artikel en is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.
andere acties en aanbiedingen.

MODE TRENDS
2008
Zwartjanstraat 70a

hunkemoller.com

ARENA GORDIJNENPALEIS

Noordmolenstraat 35b • 3065 RE Rotterdam
Tel.: 010 - 265 15 95

Reformhuis W.van Mastrigt

De Clerqstraat 92-94
Amsterdam 020 - 612 26 52
Jarmuiden 22
Amsterdam 020 - 411 78 12
Vrije Markt Cuijk-Korte Ooijen 3
Cuijk 06 - 52 64 84 50
Grand Bazar, Hal 28 unit: 28053
Beverwijk 06 - 52 64 84 49

Zwart Janstraat 130
3035 AZ Rotterdam
tel: 010-4660974
fax:010-4698090
Gespecialiseerd in Glutenvrije Producten
Homeopathie-Vitaminen – Voedingssupplementen- Noten en Zuidvruchten.

heeft alles om dieren te plezieren
Fax: 010 - 465 54 20
3e Pijnackerstraat 9
E: info@riavdhoven.nl
3035 CK Rotterdam
I: www.riavdhoven.nl
Tel.: 010 - 465 71 66
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LEDER EN FOURNITUREN



www.afratapijthuis.nl

Noordmolenstraat 38-40
3035 RK Rotterdam
Telefoon: 010 - 466 30 99

Zwartjanstraat 79-81
3035 AM Rotterdam

www.striederlederwaren.nl

   
 

Een geschenk
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Noordmolenstraat 3 3035 RC Rotterdam
Tel: 010 - 265 16 18 Fax: 010 - 265 16 18

VINYL • TAPIJT • LAMINAAT

 
   
   
          

       
      


    

Tel.: 010 - 285 74 64
Fax: 010 - 285 74 65

WINKELWERKPLAATS GOUD & ZILVER
ZWART JANSTRAAT 85 - 3035 AM ROTTERDAM
T 010 46577164 - E INFO@TONENTIENEKE.NL
W WWW.TONENTIENEKE.NL

Raats
ALLE DAGEN IN
DE MAAND DECEMBER
extra koopavond op donderdag 20 december.
kerstkoopzondag 23 december van 12.00 tot 17.00 uur.
Zwart Janstraat 105, 3035 AN Rotterdam, 010 - 465 50 19 • www.parfumerie-raats.nl
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Ik was al jarenlang bezorger van De Nieuwe Rotterdamsche Courant
op de Straatweg, Kleiweg en het Statenkwartier. Een goeie wijk
voor een “gelukkig nieuwjaar”.
Vijf dagen per week ging prima, maar de zaterdagmiddag werd
steeds lastiger te combineren met het voetballen bij Xerxes. Mijn
laatste krantenrondje was op een zaterdag 31 december. Voor
mijn laatste krant belde ik om 19.00 uur aan. “Gelukkig nieuwjaar namens uw krantenbezorger”. Een dubbeltje viel tegen. Met
een kwartje was je tevreden. Een gulden was bingo. Ik moest
even wachten zei mijnheer. Niet hij kwam bij de deur maar zij.
Ik kreeg een briefje van vijf. “Omdat je altijd loopt te zingen”, zei ze. Met “ook
een gelukkig nieuwjaar” sloot ze de deur. Van de laatst verdiende centen van mijn krantenwijk had
ik eerder in de week al vuurwerk gekocht bij de fietsenmaker op de Kleiweg. De mooiste vuurpijl
was voor de mevrouw van mijn laatste bezorgadres. Ze heeft het nooit geweten. Nog een gelukkig
nieuwjaar. Bij deze.

Oud & Nieuw op de Kleiweg
$WHOLHU*DOHULH)DVFLQR

You&Be
De leukste winkel op de Kleiweg en met
de meeste nostalgie waar de klant de
klant nog is. Altijd wat anders en altijd wat
nieuws, nu Disney figuren en Betty Boop
origineel en goedkoop, Jarco honden en
katten voer puur natuur.

.8167 .$'2·


Heel de maand december:

3 kaarsen halen, 2 betalen
Kleiweg 48b - Rotterdam

.OHLZHJ*65RWWHUGDP
7HOZZZJDOHULHIDVFLQRQO
2SHQZRYUXXU]D²XXU

SENNA’S SPORTSHOP

Kleiweg 30 - Rotterdam - 0104189531

ů

9RRULQIR +DLUDUW%HDXW\ 1DLOV
Kleiweg 52b

*75RWWHUGDP


'H]HDGYHUWHQWLHLVJHOGLJYDQGHFHPEHUWRWHQPHWGHFHPEHU
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of kortingsbonnen.
Flower &
Gifts
Janssen

GROOT IN SPORTPRIJZEN EN VECHTSPORTMATERIALEN&BEDRUKKINGEN
Senna Sportshop voor:
- Alle sportartikelen
- Tevens zijn wij gespecialiseerd in
vechtsportmaterialen
- Excl. dealer van cusley- en windy
- Bedrukkingen zoals t’shirts-bordenmokken-cap’s-canvas foto’s
- Banners en kleuren foto’s
in groot formaat.
- Bij ons kunt u terecht voor alle
sportprijzen voor alle sporten

Speciaal voor de feestdagen voor U! Verwen Uzelf….
En kies één van onze voordelige heerlijke
vanaf
Hair & Beauty arrangementen

Tabac &
Gifts
Kleiweg

Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als
buiten of op kantoor

Kleiweg 3a en 5a
3051 GP Rotterdam
Telefoon: 010-4180405
www.dekozijnenmeester.nl

Bezoek ook onze
website !!

Het adres voor:
Rookwaren
Wenskaarten
Telefoonkaarten
Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten
Kleiweg 73, 3051 GJ Rotterdam 010-4180186
tabac@tabacandgiftskleiweg.nl

Atelier
Le Bouclier

Je regelt ‘t op het Bruna wenst alle lezers

fijne feestdagen en vooral
een gezond 2008
Openingstijden winkel:
Ma t/m Vr. 8.30 u tot 18.00 u
Za.
8.30 u tot 17.00 u

Openingstijden Postkantoor:
Ma t/m Do. 8.30 u tot 17.00 u
Vr.
8.30 tot 18.00 u
Za
8.30 u tot 14.00 u
Email: bruna8066@bruna.nl
Internet : www.bruna.nl
Kleiweg 147, 3051 GN Rotterdam
Winkel : 010 2850 850

Postkantoor: 010 4189 723

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

Binnenkort gaat de
kleiweg op de schop.
LIJSTENMAKERIJ EN KUNSTHANDEL dus onthoud wij
halen en brengen.
Tot ziens op de Kleiweg 201
3051 XJ Rotterdam Tel.: 010 - 41 86 163

* Inlijstingen * Spoed opdrachten
* Restauraties * Oude- en nieuwe kunst
* Reparaties * Prenten en foto’s
* Serie werk

KLEIWEG 201, TEL. 010-4186163, ROTTERDAM

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
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!

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.

GRATIS

OPHALEN EN
TERUG BEZORGEN
ALTIJD 3 JAAR
GARANTIE

RESTAURATIE
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verste-

vigen 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.

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,
wél een adres!”

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.

LEERSPECIALIST
In leer zijn wij groots. Wij stofferen met de beste kwaliteit leer al uw banken, stoelen en Chesterfield meubelen. Ook doen wij diverse leerreparaties zoals stiknaden,
kleine scheurtjes en beschadigingen. Wij laten oud leer
herleven door het in te kleuren op natuurbasis. Dit is
alleen mogelijk in dezelfde kleur. Wij hebben een groet
collectie leer op voorraad.

KUSSENSERVICE
Doorgezakte bank, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Veelal binnen 24 uur weer terug bezorgd. Gratis halen
en brengen, altijd 3 jaar garantie, grote collecties stof
en leer, uitsluitend beste kwaliteit materiaal, service en
kwaliteit en geen aanbetalingen.

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

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis. 010-218 88 76
of kom even langs in onze winkel.

Kleiweg 135, Rotterdam-Hillegersberg, tel. 010-218 88 76, www.miedemaenzn.nl
Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag t/m vrijdag: 11.00 - 17.00 uur en zaterdag 11.00 - 16.00 uur

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf
ROTTERDAM
Tel. 010-4229538, Fax 010-4611576

Gelukkig Nieuwjaar
Tegen inlevering van deze bon. Ontvangt
u t/m 31 december van 8 tot 12 uur:

Wenst u
prettige kerstdagen

Wij werken
met en zonder
afspraak

25%
korting
op alle behandelingen
Openingstijden: maandag 10-19 uur
dins-zaterdag 8-19 uur,
vrijdag tot 21 uur

KLEIWEG 21a, TEL. 010-2182028, ROTTERDAM
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Jessy and his
Flaming Stars
De jongelui uit Zuidwijk stonden eerder op het podium dan ze hadden durven dromen.
Dat kwam, doordat John Fiolet in 1963 op zijn werk opschepte en vertelde dat hij in een
beatband zat. Prompt werd het gezelschap gevraagd op te treden op een personeelsfeest van zijn werkgever. Toen moest er snel een band geformeerd worden. Dat werd
Jessy and his Flaming Stars.
“We zaten wel op gitaarles, maar
hadden nog geen band, laat staan
een repertoire en apparatuur”, aldus
John Fiolet, gitarist van de groep.
“Nadat we die uitnodiging kregen,
hebben we snel wat oude radio’s
tot versterkers omgebouwd. Dat
was geen punt, want twee van ons
waren elektricien. We kochten ook
een goedkoop drumstel, met twee
trommels.”
De band was in eerste instantie een
vrijwel complete familieaangelegenheid. Behalve drummer Aad
Lantinga waren John en de overige
groepsleden verwanten: zanger
Jessy (Wim Fiolet), Cor van Berkel
(sologitaar), Thea van Ringelestein
(zang) en André van Ringelestein

(slaggitaar).
Nadat de Van Ringelesteins en
Lantinga de groep hadden verlaten
en Peter Broekzitter (basgitaar) en
Cor den Herder (drums) waren aangetrokken, volgde het ene optreden
na het andere in Rotterdam-Zuid.
Tevens sleepte de band talloze prijzen in de wacht op talentenjachten.
Spijkenisse
Een jaar later en opnieuw in een andere samenstelling, deden de Rotterdammers mee aan het Kaagconcours
van organisator Jaap van Praag.
Een jaarlijkse muzikale ontmoeting
tussen Nederlandse en Belgische
artiesten, die dat jaar plaatsvond
in het Belgische Moeskroen. Jessy

and his Flaming Stars legde beslag
op de tweede plaats. De beatband
kreeg in die tijd ook grote zalen op
Zuid zoals De Spil, De Larenkamp
en zaal Van Marion in Oostvoorne
moeiteloos vol. “Heel veel fans
kwamen achter ons aan”, zegt John.
“Wanneer we bijvoorbeeld in Hotel
De Keijzer in Spijkenisse optraden,
namen ze het stoomtreintje daar
naartoe. Op de terugweg zetten zij
de boel wel eens op stelten en kwam
er politiebegeleiding aan te pas.”
De groep ging één keer de studio
in om een plaat op te nemen. Dat
werd een E.P. met daarop twee
covers van The Beatles en twee van
The Rolling Stones. “Een plaatje in
eigen beheer”, vertelt John. “Er zijn

- Hoes van de plaat van Jessy & his Flaming Stars, met van links naar rechts: Cor den
Herder, John Fiolet, Jessy Fiolet, Cor van Berkel en Peter Broekzitter. -

duizend exemplaren van verkocht.”
Toen de band in 1968 ter ziele ging,
werd een jaar later besloten een
herstart te maken onder de naam
Jessy’s New Selection. Jessy en zijn
mannen traden toen veel op in café
Centraal op de Beijerlandselaan. Het
zomerseizoen waren ze gecontracteerd door een zaal in Deventer.
Happening
Na vier jaar Jessy’s New Selection
ZDVKHWGH¿QLWLHIJHGDDQ-RKQ
“Totdat we in 1992 op Radio Rijnmond een oproep hoorden van fans,
die ons graag nog een keer wilden
horen spelen in zaal Van Marion.”
De reünie, in 1993 in Oostvoorne,
werd een happening waar achthon-

derd mensen op afkwamen. In 1994
en in 1995 werden die concerten
nog eens dunnetjes over gedaan.
Na het overlijden van zanger Jessy
in 1996 werden er weliswaar nog
enkele pogingen ondernomen met
andere vocalisten de band bijeen
te houden, maar die liepen op niets
uit. John: “Maar we zijn de muziek
altijd trouw gebleven. Nog wekelijks musiceren we met elkaar. We
spelen dan uitsluitend instrumentale
nummers.”
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.

Vaar het nieuwe jaar tegemoet op de Tourmalijn
tijdens de oud & nieuw party!!
Een gezellige avond op de Tourmalijn samen met vrienden en familie.
Geniet van live entertainment, oliebollen en appelflappen.
Laat u verrassen door het geweldige vuurwerk op de Maas
onder het genot van een glaasje bubbels. De Tourmalijn ligt
om 21.00 uur aangemeerd aan de Westerkade, om 22.30 uur
start de Tourmalijn met haar vaartocht door de Rotterdamse
haven en zorgt voor een geweldig uitzicht, vanaf de Maas, op
het vuurwerk!! Om 01.00 uur is de Tourmalijn terug aan de
Westerkade, om 02.00 uur is de Oud & Nieuw party op Event
Cruiser de Tourmalijn afgelopen.
Prijs boardingpas in de voorverkoop ` 45,Meld u aan voor een boardingpas of neem contact op voor
meer informatie:

www.detourmalijn.nl / info@detourmalijn.nl / 06-17157392

Kom op alle éérste vrijdagen van de maand aan boord van Event Cruiser de
Tourmalijn, om de 70’s & 80’s cruise te beleven.
Prijs Boardingpas 70’s & 80’s cruise ` 15,- (in de voorverkoop)
Data 70’s & 80’s cruise: 4 januari, 1 februari, 7 maart en 4 april 2008

De Tourmalijn, een unieke evenementenlocatie op het water!
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Indicatie is de basis van elk zorgplan

‘Cliënt mag geen last
hebben van bureaucratie’
Rotterdamse
Portretten in
De Dubbelde
Palmboom
Het werk van fotograaf Eric van
der Schalie (1954) is onlosmakelijk
verbonden met de stad Rotterdam.
Binnen zijn oeuvre vormen portretten
een bijzondere eenheid.
Van der Schalie maakt al meer dan
dertig jaar portretten. In opdracht,
op verzoek en op eigen initiatief.
De ruim duizend portretten die hij
de afgelopen decennia maakte, laten
niet alleen de ontwikkeling van de
stad zien, maar ook de persoonlijke
artistieke groei van de kunstenaar.
In de jaren zeventig experimenteerde
Van der Schalie met vorm en inhoud.
Grove korrel, bewegingsonscherpte
en een voorkeur voor zwart-wit
bepaalden de expressiviteit van zijn
werk. Aan het begin van de jaren
tachtig verandert zijn aanpak.
Door de opdracht voor het boek `Die
stad komt nooit af´ gaat hij anders
tegen de relatie tussen mens en stad
aankijken. Zijn werk uit die periode
weerspiegelt de dynamiek van het
nieuwe bouwen en de reacties daarop
van de geportretteerde inwoners.
In de jaren negentig verlegde Van
der Schalie zijn werkterrein van
buiten naar binnen. Rotterdammers werden vanaf toen ook in hun
(werk)omgeving gefotografeerd. Af
en toe gebruikt de fotograaf kleur.
Na 2000 onderscheiden de portretten
zich door een toenemende versobering. De fotograaf zoekt niet langer
naar indrukwekkende stadsdecors of
barokke poses, maar verplaatst alle
aandacht naar de expressie van het
gezicht en de handen. De omgeving is
niet langer van belang en wordt vervangen door een zwarte en neutrale
achtergrond.
De tentoonstelling is tot en met 16
maart 2008 gratis te bezichtigen in
galerie De Dubbelde Palmboom,
Voorhaven 12 in Delfshaven. Dinsdag
tot en met zondag geopend van
11.00-17.00 uur. Zie ook www.historischmuseumrotterdam.nl

Als mensen thuis, in verzorgingscentra of in verpleeghuizen gesubsidieerde zorg nodig hebben, krijgen ze te maken met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor Rotterdam en
omgeving. In het brede perspectief van de gezondheidszorg staat deze instelling aan de
basis van het zorgplan voor een ieder die zich niet meer zelf of met hulp van zijn familie kan
beredderen. Districtsdirecteur Jolanda de Witte van CIZ Rotterdam beantwoordt een aantal
kritische vragen naar aanleiding van de discussiereeks in de afgelopen maanden in De OudRotterdammer over huisvesting van ouderen die veel hulp nodig hebben of zelfs opgenomen
moeten worden in verzorgings- of verpleeghuizen.
Aan werk heeft het CIZ in de regio
Rotterdam geen gebrek. Volgens
directeur Jolanda de Witte van CIZ
Rotterdam worden in deze regio
dit jaar ongeveer 75.000 indicaties
gesteld voor de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In
dit getal zitten niet de indicaties voor
onder meer huishoudelijke hulp die
door de wet WMO onder verantwoordelijkheid van de gemeenten
vallen. Naar schatting zijn ruim
24.000 indicatiestellingen dit jaar
gericht op ‘verblijf’. Dat houdt in:
opname in bijvoorbeeld een verzorgings- of verpleeghuis.
- Heeft u een indruk hoeveel mensen
op de wachtlijst staan voor opname
in kleinschalige of grootschalige centra voor verzorging en verpleging?
De Witte: ,,Het CIZ onderzoekt
of iemand recht heeft op AWBZzorg. Als dat zo is, bekijkt het CIZ
welke soort AWBZ-zorg iemand kan
krijgen, hoeveel en hoe lang. Het
indicatiebesluit stuurt het CIZ naar de
cliënt en naar het zorgkantoor van de
zorgverzekeraars. Het Zorgkantoor
regelt vervolgens samen met de cliënt
hoe, wanneer en door wie de zorg
gegeven wordt. De indicatiegegevens
gaan via het Zorgkantoor naar de
zorgaanbieder. Het inzetten van zorg
is dus een kwestie tussen zorgaanbieders en Zorgkantoor. Het CIZ is niet
betrokken bij de levering van zorg
en heeft daarom ook geen inzicht in
wachtlijsten.’’
- Heeft u een mening of de groeiende vergrijzing de vraag naar
indicatiestellingen evenredig zal doen
toenemen?
De Witte: ,,Naarmate de leeftijd van
mensen toeneemt, wordt de kans dat
zij AWBZ-zorg of ondersteuning
bij het huishouden nodig hebben,
groter. Hulp bij het huishouden, zo
noemen wij dat, wordt sinds 1 januari
2007 geregeld door de gemeente
met de WMO en gaat niet meer via
de AWBZ. Soms wordt het CIZ wel
weer door een gemeente ingeschakeld om aanvragen voor huishoudelijke hulp te beoordelen, met name
als dit samen valt met AWBZ-zorg.’’

- Jolanda de Witte -

- Durft u in te gaan op de stelling
dat, gezien de huidige nieuwbouw- en
uitbreidingsplannen voor centrale
verzorgings- en verpleeghuizen, er
een groot tekort aan plaatsen zou
kunnen ontstaan? De overheid heeft
een beleid uitgestippeld dat mensen
zolang mogelijk in eigen omgeving
geholpen dienen te worden.
De Witte: ,,Rapporten laten zien dat
er veel verschillende wensen zijn.
Steeds meer ouderen kiezen nu en
in de toekomst voor kleinschalige
woonvoorzieningen, waar zij zelf de
zorg regelen. Dat is met behulp van
een Persoonsgebonden Budget (Pgb)
te realiseren. Het aantal mensen
dat een Pgb heeft, stijgt fors. Uit
onderzoek door het CIZ is gebleken,
dat niet iedere cliënt die een indicatie
voor verblijf krijgt, die indicatie ook
daadwerkelijk wil verzilveren. Hoeveel mensen er daadwerkelijk voor
kiezen om geïndiceerde verblijfszorg
via een Pgb of een VPT (Volledig
Pakket Thuis) te regelen, is het CIZ
niet bekend. Die cijfers zou het Zorgkantoor moeten hebben.’’
- Een van de bevindingen uit de

discussiereeks in De Oud-Rotterdammer over ouderenhuisvesting is dat er
geen centraal beleid in de regio Rotterdam wordt gevoerd die toekomstgericht bekijkt hoeveel zorgplaatsen
er moeten worden ontwikkeld. Iedere
instelling maakt alleen (of niet!)
plannen voor zichzelf. Coördinatie
ontbreekt! Wie is volgens u verantwoordelijk voor het beleid in de regio
Rotterdam?
De Witte: ,,In Rotterdam is regelmatig overleg tussen de grote zorgaanbieders waar dit onderwerp aan de
orde komt. Ook is er overleg tussen
de zorgaanbieders en het Zorgkantoor. Volgens mij zou de regie bij de
zorgverzekeraar moeten liggen. Dat
is de enige plek waar alle cijfers uit
de zorgketen bij elkaar komen. Welke
zorgbehoefte er is volgens indicaties
van het CIZ; welke zorg daadwerkelijk geleverd wordt; hoeveel plaats
beschikbaar is bij zorgaanbieders;
enzovoort.
- Hoe gaan de zorgaanbieders met de
indicaties om? Wie controleert eigenlijk of de zorgcentra de indicatiestelling en het daarin gestelde aantal

uren hulpverlening nakomen?
De Witte: ,,De indicatiestelling is het
afgelopen half jaar fors veranderd en
ook in de bekostiging gaat het een
en ander veranderen. Oftewel, hoe
alles betaald moet worden. Dit is nu
gebaseerd op zogenoemde budgetparameters. Dat zijn cijfers over
bijvoorbeeld gerealiseerde zorguren.
Straks gaat dat ook op basis van
zogenoemde zorgzwaartepakketten,
de ZZPs. Het CIZ geeft inmiddels
ook daarvoor al indicaties af.
Het budget zal bepaald worden door
het totaal aan zorg. De individuele
cliënt moet echter de zorg krijgen
waar hij recht op heeft. Met toepassing van alle regels en wetten die
daar bij horen. Een zorgaanbieder
heeft een contract met het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor betaalt
de kosten en is ook de instantie die
de hoeveelheid en kwaliteit van de
zorg controleert. Als iemand over de
geleverde zorg niet tevreden is, kan
hij eerst bij de instelling zelf terecht.
En anders bij het Zorgkantoor of
eventueel bij de Inspectie.
In 2007 heeft het ministerie van
VWS de zogenoemde zorgzwaartepakketten (ZZPs) geïntroduceerd.
Voor verpleging en verzorging zijn er
tien verschillende pakketten. Sinds 1
juli 2007 geeft het CIZ ook indicaties
af voor zorgzwaartepakketten. In elk
pakket zit een gemiddeld aantal uren
zorg.
Binnen de vorm waarin zorg geleverd wordt, zit nu meer speelruimte.
De ene week kan men meer zorg
krijgen dan de andere week. Maar
het gemiddelde aantal uren zorg moet
kloppen. De zorginstelling moet een
zorgplan maken, waarin afspraken
staan wat men aan zorg levert met
de uren uit het ZZP. En dat moet
natuurlijk passen bij de voorkeuren
van de cliënt.
De bedoeling is, dat in 2009 de
bekostiging volledig gebaseerd wordt
op de zorgzwaarte van de zorgzwaartepakketten. Het CIZ volgt alle ontwikkelingen nauwlettend en draagt
haar steentje bij aan ontwikkelingen.
Waarbij een van onze uitgangspunten
iedere keer weer is, dat de cliënt geen
last mag hebben van bureaucratie. En
dat hij de zorg die hij nodig heeft, zo
snel mogelijk krijgt.’’
(In het nieuwe jaar zal De Oud-Rotterdammer het Zorgkantoor Rotterdam benaderen om als laatste in deze
discussiereeks over huisvesting van
ouderen inzicht te verschaffen in de
investeringsplannen van zorgcentra
en over de wachtlijsten)
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Voor het eerst mocht ik opblijven. Als middelste van acht kinderen
hoorde ik vanaf nu bij de groten. Wel schoon gewassen en met mijn
flanellen pyama aan. De buren stapten om half tien binnen. Mijn
buurmeisje ook. Ze zat twee klassen boven mij. Mijn pakjes met
sterretjes had ik apart gelegd. Sigaretten stonden in glazen op de
tafel. Nooit aten we toastjes met paling en gevulde eieren, alleen
op oudejaarsavond. Glazen vulden zich met bier en de kamer
met rook. De avond kroop voorbij. Om 5 voor 12 werd ik wakker
gemaakt. Om 1 minuut over twaalf stond ik buiten. Jas over
pyama met een sterretje in mijn hand. Op de hoek van de straat
werden de kerstbomen verbrand. Vaders die dat hadden georganiseerd waren de baas over het vuur. Buurmeisje kwam naar
mij toe. Gelukkig nieuwjaar met een kusje. Het eerste kusje in
mijn leven. Gelukkiger kon het nieuwe jaar niet beginnen.

Oud & Nieuw in Centrum - West
Ook in het NIEUWE JAAR zorgen wij weer
dat u volgens de nieuwste mode geknipt bent.

Eesteklas groente en fruit en vele andere specialiteiten
Vleeswaren . kaas . melk
Belegdebroodjes . heerlijke verse salades
en stamppotten
Karel Doormanstaat 360 tel: 010-4133513

www.vreugdenhilfruit.nl

Hiervoor kunt u
terecht bij OCA
fysiotherapie

OCA Rotterdam is
gespecialiseerd in de
behandelingen van
aandoeningen
van het bewegingsapparaat en van
chronische ziekten
Heer Bokelweg 10,
tel. 010-4430090
info@ocarotterdam.nl
www.ocarotterdam.nl

Speciaal voor de jaarwisseling heeft
deze geweldige aanbieding!
Tegen inlevering van deze bon,
ontvangt u 10% korting op
een knipbehandeling.
(geldig t/m 31 januari 2007)

10 % KORTING

ZAANSE JUWELIERS

OP
SINTERKLAAS-

Karel Doormanstraat 459
3012 GH Rotterdam
tel. 010-4334442
fax. 010-4120498

IJSTAART!

Karel Doormanstraat 449, 3012 GH Rotterdam
Tel. 010-4138573 (ook zonder afspraak mogelijk)
w w w. k a p s a l o n b o t e r m a n s . n l

Karel Doormanstraat 334, Tel. 010-4126658

MET ACTIVE LIFE
GEZOND HET NIEUWE JAAR IN!

Dessus dessous de qualité depuis 1893

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ONTVANGT U

Quality clothing since 1893

*DEZE ACTIE IS GELDIG T/M 31-03-08

10% KORTING OP ALLE WANDELSCHOENEN*

Mijn Petit Bateau, zacht en comfortabel

KAREL DOORMANSTRAAT 398
3012 GR ROTTERDAM
TEL: 010-433 00 22
WWW.ACTIVELIFE.NL

Petit Bateau
Karel Doormanstraat 340
3012 GR Rotterdam
tel: 010-2409317

BOEKHANDEL SNOEK
* BOEKEN * TIJDSCHRIFTEN
* CD’S
* DVD’S * ANSICHTEN

7ESTERSINGEL 
 ,# 2OTTERDAM

WWWBBWNL
Galerie van Eijck

TEVENS ETSEN EN ZEEFDRUKKEN
VAN ROTTERDAM !

Witte de Withstraat 21 , Rotterdam
Grote sorteering Rotterdamse etsen.
www.eijck.nl

MEENT 126, 3011 JS ROTTERDAM, 010-4139666
INFO@BOEKHANDELSNOEK.NL
WWW.BOEKHANDELSNOEK.NL

LABORATORIUM SCHEERS

10%
KORTING

my little star
opa’s en oma’s & oom’s en tante’s
papa’s en mama’s verwen uw
nieuwste familielid met mooie
kleding of schoentjes met de
feestdagen.
ons adres is frits ruystraat 50d
3061 mg rotterdam kralingen
tevens zijn wij november en
december op vrijdag avond
geopend.
we heten u van harte welkom en
graag tot ziens.

Cafe de Grootste Slok
het gezelligste oud bruin cafe in Delftshaven
Waar je onder het genot van een drankje
kan biljarten
of live kijken
naar alle
eredivisie
wedstrijden.
Nu geheel in
kerstsfeer.

TANDTECHNISCH LABORATORIUM
VOOR KUNSTGEBITTEN
EN REPARATIES

Dus kom snel
eens langs.

Schiedamseweg 48, 3025AC Rotterdam

Lage prijzen - beste ser vice

SCHIEDAMSEWEG 28
bij lage Erfbrug
3025 AB
Rotterdam

010 - 477 46 30

Reserveer nu voor de kerst 010-4151776

Siemens 60cm fornuis

OOK VOOR KLIKGEBITTEN
OP IMPLANTATEN
VOOR DE MEEST
NATUURLIJKE PROTHESE

Eetcafe Moèd, een gezellig eetcafe in de sfeer
van een engelse pub. Waar je kan genieten
van een goede maaltijd, en van partij biljart of
darten. Ook worden alle ere-divisie wedstrijden live op een groot scherm vertoont. Nu
geheel in kerstsfeer.

Energie

A

Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10
Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

-

Soort ovensysteem: conventioneel
Controlelampjes oventemperatuur
Klapdeur met profi-greep
Vonkontsteking
Sierdeksel van email
2 pannendragers van geemailleerd staal
opberglade in sokkel
Fornuis gas/elektro 60
Afm: 60,0 x 85,0 x 60,0 cm (bxhxd)

van 459,-

nu

299,-

10%

Nu
extra korting op onze al zeer lage prijzen
Uitsluitend:
Schiedamseweg 58a • Rotterdam-west
Tel.: 010 - 476 91 56
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Ook voor de winkels op Zuid betekende oudejaarsdag het
einde van de drukke feestmaand. De feestetalages konden
worden opgeruimd, het leven kon weer zijn normale loop
nemen. Hoewel, op nieuwjaarsdag wachtte alweer de volgende klus; balanzen. Een minder leuk, behoorlijk inspannend
karwei, maar na het tellen en inventariseren wist je wel of
de voorbije feestdagen écht lonend waren geweest. Tijd voor
het werk was er genoeg, want het publiek was uitgewinkeld
en liet zich even niet zien. Tegenwoordig gaat het allemaal op
de computer en heb je met één druk op de knop inzicht in de
YRRUUDGHQ(IÀFLsQWPDDUODQJQLHW]RJH]HOOLJ

Oud & Nieuw
op Zuid
Nailshop Beautiful Elvire

BRASSERIE VRIJENBURG
-

Kopje koffie of een drankje
Lunch/diner
Receptie, bruiloft of feestje
3-gangen menu vanaf € 14,75

BOEK NU UW ZOMERVAKANTIE MET KORTING !!!
Als lezer(-es) van de Oud-Rotterdammer
ontvangt u bij boeking van uw
zomervakantie 4% korting op de reissom
Vul onderstaande bon in en stuur deze op per post of mail:
Naam

Telefoonnr(-s)

Adres

Emailadres

Postcode

Geboortedatum

Woonplaats

manicures/pedicures/nagels/makeup/harsbehandelingen

- Tegen inlevering van deze advertentie
krijg u een gratis kopje koffie

U ontvangt dan per omgaande uw eigen Reas-voordeelpas en profiteert per
omgaande mee van de kortingsregeling !
Dorpsweg 98-100 – 3083LE – Rotterdam
tel.nr.: 010-4814488 / fax: 010-4818817
mail: info@reasreizen.nl
Bezoek ook onze website: www.reasreizen.nl

WWW.NAILSHOPBEAUTIFULELVIRE.COM

Schopenhauerweg 5, 3076 DT Rotterdam
Brasserie Vrijenburg met zijn gemoedelijke bediening en zijn sfeervolle inrichting heet u van harte welkom. Wij zijn gelegen aan de
Vrijenburgweg 2 te Barendrecht, het verlengde van de Langenhorst.

Tel: 010-4195180
Ma t/m VR volgens afspraak

Lid ProVoet, Lid Het Nagelgilde

“We show you the World”

REISBUREAU

Lammers & van Oossanen Woondecor

RUIMT OP
Tafelkleden en
tafellopers nu

Boxspring compleet met
pocketveren matras
80 x 200 en 90 x 200 cm

15 %
korting

Tapijt en
Vinyl
Breed 400 cm

¼ 319,00 p/set
Eiken eetkamertafel en
4 stoelen met lederen
bekleding
NU

¼995,00

Nu vanaf
¼ 35,00

korting

en gratis gemaakt en
gratis band en haken

Gratis gelegd

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!
7SJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT
,MJLHFCJUPQJNQMBOUBUFO
,SPOFOCSVHHFOPQJNQMBOUBUFO
$PNQVUFSHFTUVVSEJNQMBOUFSFO OJFVX 
&ÊOEBHTSFQBSBUJFTFSWJDF
/B[PSHFODPOUSPMF

(M.u.v trappen)

Bankstel LUNA 2,5 -1-1 zits
Showroommodel
Voordelen computergestuurd implanteren:
 /BHFOPFHQJKOMPPT
 WPPSTQFMCBBSJNQMBOUFSFO
 UPUPQ NN
 (FFOIFDIUJOHFO
 %JSFDUFQMBBUTJOH
 OPPEWPPS[JFOJOH
 4PNTNFUFFO
 QMBBUTJOHEFGJOJUJFWFWPPS[JFOJOH
 ;FFSLPSUFCFIBOEFMJOH
 (FFOPOOPEJHF
 CPUUSBOTQMBOUBUJFT

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
0OEFSEFFM
WBO

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

5FMFGPPO 
*.1-"/50-0(*&&/,6/45(&#*55&/

Nu op de gehele
gordijn - en
vitragecollectie

10%

p/mtr

4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

Gratis thuisbezorgd

XXXTNJMFDMJOJDOM

Bedspreien 1 en 2
persoons div.
kleuren
NU

vanaf

¼ 49,=

nu met 25

% korting

tot 25%

Korting
op diverse showroom
modellen meubelen

Elektrisch verstelbare latten bodem 90 x 200 compleet met
pocketveren matras met afneembare hoes
Nu voor

¼ 379,00 per set

Lammers & van Oossanen woondecor
Slinge 145-147
3085 ER Rotterdam
Tel. 010 2930165
Openingstijden
di. t/m vr. 9.00-17.30 uur
za.
9.30-17.00 uur
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“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk
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Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Wim Zwijnenburg
Persoonlijk betrokken

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Rotterdam

Uitvaartverzorging

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak

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

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als nieuw!
“Wij hebben een paar keer op het punt gestaan om onze oude vertrouwde bank weg te doen,
maar vonden het telkens zonde. Oké, hij zag er niet meer uit, maar de bank zat nog zo lekker
en voelde vertrouwd aan. Toen zagen wij de advertentie van Marco Leer in de
Oud-Rotterdammer staan. En daar hebben wij nog geen
moment spijt van gehad, onze bank werd compleet
overgespoten. De bank ziet er nu weer uit als nieuw, maar
voelt als vanouds lekker vertrouwd!”

ECONOLOGISCH DE BESTE

®

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31, 3274 KJ Heinenoord,Telefoon: 0186-603268

www.marcoleer.nl
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Uren, dagen,
maanden, jaren…………
Hebt u dat ook, dat je aan het einde van de dagen die een kalenderjaar telt, zit te denken
aan ‘de tijd die vervloden is’? Of het dan helemaal in de laatste 365 dagen moet passen,
laten we hier maar even buiten beschouwing: het gaat in deze krant altijd over ‘toen’.
Wim den Hartog (89 jaar) herinnert zich nog die winteravond in
1950-1953. “Ik was trambestuurder met conducteur op de oude
vierassers van lijn 1, route Honingerdijk - Aelbrechtsplein. Het zal
tussen 1950 en 1953 geweest ziin;
exact weet ik het niet meer. Lijn
4 reed toen nog naar het Maasstation. Het was winter, vroor
hard en er lag sneeuw. Wij zouden
onze laatste rit gaan maken vanaf
de Honingerdijk (Rustwat); na ons
zou er die nacht geen lijn 1 meer
rijden. De conducteur en mijn
persoontje stonden verkleumd
te wachten tot het tijd was om te
vertrekken, twaalf uur.

Plotseling, hoorde we zwak
hulpgeroep vanuit de richting van
Bethesda. Ik bedacht mij geen
moment en zei: “Koos blijf jij bij
de wagen.” Ik rende zo snel als
mogelijk in die sneeuw het pad
af richting Bethesda-ziekenhuis.
Halverwege stond een jonge
vrouw om hulp roepend bij een
vrouw die op de grond lag. Ik
zei, dat ik snel hulp zou halen bij
Bethesda. Ik snelde erheen, een
ruk aan de bel, want de deur was
gesloten en een jong zustertje
gealarmeerd. Op de terugweg
heb ik de vrouw gezegd dat er
hulp kwam en snel terug naar
de wagen. We vertrokken veel
te laat, maar hebben daar geen
moeilijkheden mee gehad. Drie à
vier weken later, kregen wij aan ‘t
eindpunt een vrouw in de wagen
die zei: “U was het toch die hulp
gehaald heeft een paar weken terug?” Het was destijds donker, dus
ik herkende haar niet. Zij vertelde
me, dat de vrouw die op de grond
lag, haar moeder was en aan een
hartstilstand was overleden.”
Wim vraagt zich af of iemand zijn
herinnering herkent en wil graag,
via deze krant, nog iets horen.

Oudejaarsavond
In een eerder Spionnetje heb ik
over de Oudejaarsavonden in mijn
ouderlijk huis gesproken. Hoewel
Wim Kan op de radio en later op
de televisie een graag gehoorde
en/of geziene gast was en ook
amusementsprogramma’s door
mijn ouders werden gewaardeerd,
om 23.30 uur was het uit met de
pret.
Ik heb verslag gedaan van de
‘religieuze rituelen’ die vader
deed, maar uiteindelijk was ik
rond 00.07 op straat: de door mijn
vriendjes en mij verborgen drie
kerstbomen waren al door een
‘gang’ verderop in de straat gejat,

de tien rotjes die m’n vrienden
hadden, hadden al ‘poef’ gezegd
en m’n dronken buurman werd
vloekend door zijn vrouw het huis
weer ingejaagd.
Eind jaren ’50 woonde ik in Sydney (Australië). Rond Oudejaarsdag was het gemiddeld zo’n 35
gr. Celsius; logisch dat je dan aan
een ‘New Years Eve’ op het strand
denkt.
Mijn Australische vriendinnen
en vrienden hadden dezelfde
gedachte en daarom vertrokken
auto’s op 31 december om 20.00
uur vanuit diverse stadsdelen
richting Dee Why-beach. Waar
de ene auto voorzien was van
Foster- en Toheysbier, bevatte een
andere auto toastjes, salades of
frisdranken. Vraag niet wat er in
mijn auto lag: in ieder geval niet
het Heilig Woord. Wel weet ik, dat
ik een uit Nederland meegenomen
‘draagbare’ Philips-radio op batterijen bij me had. Destijds was
een ‘draagbare’ radio in Australië
een wereldwonder. Zoiets bestond
toch niet?
Op het strand zorgde deze radio
voor gezellige muziek, ondermeer afkomstig van de zender

2CH (nog steeds via Internet te
beluisteren bij www.2ch.com.au).
We dronken wat, zwommen wat,
aten wat en….ja, dat deden we
RRN«ZHÀLUWWHQZDW(UZDUHQ
momenten, dat ‘de rest’ weg was
en dan zat ik wat met de radio te
spelen: ’t Was een toestel met een
goede kortegolf-ontvangst.
Plotseling hoorde ik in de 19
Meterband een Nederlandse stem.
,NVWHOGHµ¿MQ¶DIHQEHOXLVWHUGH
de Nederlandse Wereldomroep.

De Oudejaarsavondconference
van Wim Kan werd aangekondigd
en binnen tien seconden was ik
weer ‘thuis’. Ik zat aan het toestel
gekluisterd. ‘De rest’ kwam
druppelsgewijs terug, maar ik zei
dat ik ‘even’ weer in Nederland
was. Men liet mij met rust, maar
steeds meer vreemden kwamen
bij me in de buurt zitten. Bij een
snedige opmerking van Wim
Kan lachten deze vreemden of
applaudisseerden. Het bleek dat er
meer Nederlanders (of zoals men
daar zegt Hollanders) het strand
hadden opgezocht, maar deze
avond dit stukje hoorbaar Holland
niet konden negeren. Rond 23.30
uur was de Wim Kan-pret voorbij
en ging iedereen zijns weegs. De
muziek van 2CH ging weer op
volle kracht over het strand en ik
was weer in m’n huis anno 1959:
Sydney!
We kregen woorden
Zeer onlangs kreeg ik een 200
pagina’s dikke paperback in
handen: ‘We kregen woorden’
– een zwerftocht door mijn leven.
’t Is geschreven door een Rotterdammer, Daaf Bokhout, die in
1933 in Bospolder/Tussendijken
is geboren en daar tien jaar heeft
gewoond. Tot 31 maart 1943 zijn
Daaf en ik min of meer ‘buren’
geweest; toen kenden en nu kennen we elkaar echter niet.
Daaf is in het gezin van een havenarbeider geboren. Hij maakte
de oorlog mee en een bombardement. De hongerwinter had grote

door Aad van der Struijs

invloed op zijn leven. Na de mulo
had hij verschillende banen; die
ervaring was zijn beste leermeester. Ondanks al die veranderingen
ontving hij woorden met eeuwigheidswaarde, die hij graag aan u
doorgeeft. Hij schreef een autobiRJUD¿HRYHU]LMQ]HHUDIZLVVHOHQGH
leven; een leven van iemand die
meer dan zeventig jaar leeft en
veel heeft meegemaakt. Zo had hij
24 verschillende banen, variërend
van nachtportier tot rechtskundig
adviseur, en leefde hij in gewone
huizen maar ook in verschillende
instellingen en op vele plaatsen
in Nederland. Hij ondervond niet
alleen moeilijkheden, maar ook
situaties vol humor. Ondanks
het moeizame leven beschrijft
hij eerlijk en emotioneel wat hij
heeft meegemaakt en noteert hij
wijsheden waarvan iedereen rijk
en gelukkig kan worden.
Het boek is voor elke (oud) Rotterdammer een aaneenschakeling
van herinneringen. Met name de
eerste 30 levensjaren van Bokhout
zijn zo herkenbaar, dat een ‘wegzakken’ in die ‘goeie(?) ouwe Rotterdamse tijd’ vanzelfsprekend is.
Daaf’s schrijfstijl is recht toe-recht
aan; voor iedereen is het plezierig
lezen: “Eind 1944 was de school
niet meer beschikbaar. Ik zat in
de zesde klas bij meester Esser op
de Colijnschool aan
de Korfmakersstraat.
Toen de Duitsers die
school gevorderd
hadden, gingen we
halve dagen naar de
Calvijnschool in de
Toussaintstraat vlakbij
het Spartastadion. Doordat er
een poosje later geen kolen meer
waren, hoefde je helemaal niet
meer naar school. Samen met mijn
zus Jopie, die op dezelfde school
zat, zitten we voor een schoolfoto,

die nog in de zomer van 1944
genomen werd, naast elkaar in
de bank. Op de achtergrond een
schoolplaat met de overwintering
van Willem Barendsz op Nova
Zembla. Ik was de kleinste jongen
van de klas. Zo langzamerhand
kreeg je steeds minder te eten
en op een zondag gingen mijn
zus en ik ons daarom wegen hij
Parfumerie Tickel op de Schiedamseweg. Daar stond in het
portiek een weegschaal. Als je
erop ging staan zag je wel de
gewichten uiteenwijken, maar
niet de wijzer draaien. Mijn zus
was handiger dan ik, want ze
stelde voor samen op die schaal te
gaan staan, daarna het dubbeltje
in de gleuf te gooien en zij zou
er vervolgens vanaf stappen, dan
konden we uitrekenen hoeveel
ieder van ons woog en dat voor
tien cent. Ik woog 28 kilo. Hoewel ik al elf jaar was, noemden
]HPLMQRJVWHHGVRYHUDO'D¿H
Eigenlijk heette ik David en bij de
Bijbelvertellingen op school over
koning David kreeg ik bijna altijd
een kleur, doordat ik net eender
heette als die Bijbelse koning.”
De Nobelprijs voor Literatuur zal
Daaf Bokhout niet krijgen, maar
wel de lof van de lezers.
Het boek is uitsluitend bij de
uitgever te koop: Uitgeverij
Boekscout, Postbus 198, 3760
AD Soest of via e-mail info@
boekscout.nl. De prijs, inclusief
YHU]HQGLQJLV¼
,NZHQVXHHQ¿MQH2XGHMDDUVvond, gun u veel geluk maar nog
meer gezondheid in 2008 en zal
vanaf de 13e verdieping via m’n
Spionnetje uitkijken naar het
vuurwerk dat u a.s. maandagnacht afsteekt.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Euromast
In een verzameling oude foto’s vond ik twee foto’s van de Euromast van september 1955. Ik reed dagelijks voor mijn machinistenopleiding van IJsselmonde naar Schiedam op een oude Norton 250 cc motor en passeerde dan de Parkhaven. Ik kon
daardoor de bouw van de Euromast goed volgen en maakte met een eenvoudig fototoestelletje regelmatig foto’s. Onder meer
van dit moment; het op de plaats hijsen van het restaurant.
A.Vogel, Havendijk 415, Schiedam

van ons eens zo geroemde onderwijs.
Deze commissie zal dus een gedrocht
ter wereld brengen. Ik weet waarover
ik praat, ‘k heb het 40 jaar volgehouden
in de mallemolen die in Nederland “het
onderwijs” genoemd wordt.
Jammer dat Gerard Cox niet de loopbaan van de heer Kok vermeldt. Kok,
die ooit in hart en nieren socialist was,
op de middelbare school in Gouda al
actief met zijn vriend Arie van der Hek
(later ook in de 2e Kamer), vakbondsman, voorzitter FNV, minister, ministerpresident en nu commissaris bij een
aantal multi-nationals. Dat levert zeker
meer op dan de zg. Balkenende-norm.
Overigens van harte gegund, maar laat
hij met zó veel boter op zijn hoofd dan
niet leuteren over de zwakk(er)en in de
samenleving en de bewogen socialist
uithangen. Eens te meer blijkt, dat een
politicus ook maar een mens is.
Hugo Sterkenburg
Yggdrasil75@gmail.com
-----------------------------------------------Bethesda Ziekenhuis
Naar aanleiding van het artikel over het
Bethesda Ziekenhuis wil ik even reageren. Het was april 1955 toen ik in dat
ziekenhuis lag voor een operatie. Door
een val was mijn stuitbeen gebroken en
dat moest worden verwijderd. Ik lag op
de eerste verdieping. Naast mij lag een
leeftijdgenote. Ik had erge hoofdpijn
en vroeg de zuster om een aspirientje.
Dat kreeg ik niet, omdat dat niet goed
was voor mijn darmen. Het zou diarree
veroorzaken. Ik was al een paar dagen
niet op de po geweest, dus dat zou juist
wel goed voor me zijn. Naar aanleiding

hiervan moest ik bij de hoofdzuster komen, omdat ik ‘geklaagd’ zou hebben.
Ik moest naar haar toe lopen, terwijl
ik van dokter De Groot mijn bed nog
niet uit mocht. Daar had de hoofdzuster
niets mee te maken. Als straf voor mijn
‘geklaag’ mocht ik niet meer naar mijn
zaal terug en moest ik naar een zaal op
de parterre waar de ramen wit geschilderd waren, zodat je niet naar buiten
kon kijken. Daar lagen alleen maar
oude vrouwen! Even later kwam mijn
leeftijdgenote ook naar die zaal. Zij had
‘geklaagd’ dat zij kleine sinaasappeltjes
kreeg, terwijl haar man grote Jaffa
sinaasappels had meegebracht.
Ik weet wel dat daar een erg lieve zuster
was, zuster Mary. Ik denk dat ze een
repatriant uit Indië was. Achteraf heb
ik het goed naar mijn zin gehad en heb
heel wat voor die oude dametjes kunnen
doen . Ik wilde alleen maar zeggen: ook
dat was het Bethesda Ziekenhuis.
Lenie van de Meer-Littel
Leyerwaard 552
3078 NG Rotterdam
---------------------------------------------Speeltuinvereniging
Het Noorden
De stukjes van Janny en Corry roepen
warme herinneringen op aan de jeugdgroep in en vlak na de oorlog. Eigenlijk
waren we te oud voor het speeltuingebeuren, maar met toestemming van de
heer Franke kwam er een jeugdgroep.
We deden er van alles. De heer Visser
gaf schaakles, we dansten volks en
modern, speelden operette, revue en
toneel. Maar bovenal; we vormden de
Speeltuinband. De instrumenten waren

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

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

van triplex; prachtig zilver of goud geverfd. De microfoon was een bezemstok
in bloempot met daarop een rondje en
daarboven in zilveren letters SVRN.
Op de door u gepubliceerde foto’s staan
van links naar rechts; Janny Hanselman,
Geertje Top, Gerda Verbeek, Corry
Kwawegen, Joop van der Wal, Frans
Ketting, Corrie van Vliet en Jan de Wit.
Niet zichtbaar Jan Nootenboom en Cor
van Gerven. We “bliezen” er lustig op
los en de twee Corrie’s en ik deden
vocaal een duit in het zakje. Frans en
Cor overleden een paar jaar geleden
en Jan overleed in de tachtiger jaren.
Jan en Gerda Nootenboom wonen in
Schiedam.
Na de oorlog hebben de meesten de
speeltuin ingeruild voor de Kampeerclub “Tot Ons Plezier”. Daar is zeer
veel over te schrijven. Maar dat zou
nu te ver voeren. Een volgend keer
misschien.
Joop van der Wal, Dinxperlo
0315-654481
----------------------------------------------Maas
Volgens Aad Heere is het vreemd, dat
Rotterdam de Maasstad wordt genoemd,
aangezien er maar een enkele Maas zou
zijn, die door Limburg loopt en in de
Waal uitmondt. Deze logica volgend,
had zijn brief niet uit Krimpen a/d
IJssel bij Rotterdam moeten komen,
maar uit Gelderland of Overijssel. Ik
vind het vreemd dat Heere niet door het
Gemeentearchief Rotterdam is gewezen
op rivier- en plaatsnamen ten westen
van Rotterdam, die vaak al tijdens de
Middeleeuwen in gebruik waren, als
Oude Maas, Brielse Maas (nu: Brielse
Meer), Maassluis, Maasland enz. De oplossing is simpel - die Merwe(de) uit de
brief van de heer Heere werd lang voor
de 18e eeuw meestal Maze of Maeze
genoemd. Zo werd Rotterdam in 1586
wel de zetel van de Admiraliteyt op de

Maeze en niet van de Admiraliteyt op
de Merwe(de).
Rob Bolman
Zuidspuistraat 3
3231 AW Brielle
-----------------------------------------------Dansschool
Kuyt v/h Tegelaar
Naar aanleiding van het stuk in De
Oud-Rotterdammer van Ad Visser wil
ik iets vertellen over de dansschool in
de Vlietstraat (Frits Ruysstraat).
Mijn opa en oma Teijgeman woonden in het benedenhuis, naast de
dansschool. Mijn moeder, Lena van
Maasakker-Teijgeman, heeft voor
de oorlog de toenmalige dansleraar,
Tegelaar, geassisteerd. Ze kon heel
goed dansen.
Mijn moeder vertelde dat, als een jongen vroeg of hij haar naar huis mocht
brengen, ze altijd ‘ja’ zei en dat hij dan
heel verbaasd keek als ze zei: “ziezo, ik
ben al thuis.”
Misschien zijn er nog meer mensen die
iets kunnen vertellen over de periode
Vlietstraat/Vlietkade.
Loes van Maasakker
Beneden Rijweg 501
2987 VA Ridderkerk
-----------------------------------------------Tram
Ook ik heb, tot tweemaal toe, een tram
mogen besturen. De eerste keer was
dat vanaf de Witte de Withstraat tot
Spangen op een wagen van lijn 10, de
520. De tweede keer op de laatste rit
op een Nieuwjaarsdag vanaf halte Jericholaan tot de Heulbrug op een wagen
van lijn 22, de 203. De 203 is in 1956
afgevoerd, maar de 520 rijdt nog steeds
zijn rondjes in het Openlucht Museum
in Arnhem.
Jan Stoep
Hendrik-Ido-Ambacht

Treinhuis?
Publiceerde De Oud-Rotterdammer in de vorige uitgave nog een mooi verhaal
over het Bussenkamp aan de Ommoordseweg, in deze krant kunnen we zie dat
ook treincoupés uitstekend als woonhuis kunnen dienen. De redactie ontving
bijgaande foto van de heer Sprangers. Hij mocht van zijn werkgever, de NS, deze
wagon kopen en bouwde hem om in een woning met slaapkamer, woonkamer,
keuken, badkamer en zelfs een kelder in de betonnen fundering. Het ‘huis’ stond
van 1948 toto 1953 aan de Oostmaaslaan in Rotterdam.

De Oud

Colofon

Geachte heer Cox,
Ook deze week weer met belangstelling
de bijdrage van GERARD COX gelezen, dit keer over democratie. Ik ben
het in grote lijnen met hem eens, zeker
als hij zijn vader citeert over “dat stelletje in Den Haag”, voorwaar iemand
met een vooruitziende blik. Hij citeert
verder ook Winston Churchill, jammer
dat de heer Cox een andere uitspraak
niet noemt, n.l. socialisme is het credo
van de afgunst. Ik kan mij vergissen,
maar ik geloof, dat de heer Cox aan
selectief geheugenverlies lijdt, immers
hij schrijft dat hij zich zo gauw van de
PvdA niemand kan herinneren. Hij bijt
zich terecht vast in ene Jorritsma, maar
hij vergeet b.v. Melkert, Netelenbos,
Wallage, Tichelaar, Vogelaar en consorten. Zowel Tichelaar als Vogelaar waren
ooit voorzitter van de ABOP, algemene
bond van onderwijzend personeel, later
AOB, algemene onderwijsbond, de
organisatie die er bij stond en er naar
keek. De lafaards, zij dachten uitsluitend aan hun carrière ! Van de Abop
zal de heer Cox in een vroeger leven
overigens ook wel lid geweest zijn.
De vroegere PvdA partijvoorzitter
Felix Rottenberg heeft herhaaldelijk op
radio en tv verklaard, dat de PvdA de
hoofdschuldige is aan het debacle van
het onderwijs. Hij durfde ! Toch - wat
een gotspe - is de voorzitter van de
enquêtecommissie onderwijs een PvdAer. Hiermede niets gezegd hebbend
over diens kwaliteiten. Net als bij de als
voorbeeld gebruikte enquete bouwfraude herinnerde zich in de afgelopen
weken niemand iets van de teloorgang
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Oleanderstraat
Deze straatfoto is gemaakt in 1948 in
de Oleanderstraat voor de deur van de
familie Izelaar. De foto is door midden
gescheurd. Wie herkent zichzelf en wie
heeft de andere helft van deze foto in
zijn bezit of gehad ?
Voorste rij zittend 2e van links is
$ULH/HHÀDQJ MDDU HYDQOLQNV
-RRS/HHÀDQJ MDDU (HQQDODDWVWH
ERYHQVWHULMHYDQOLQNV6MDDQ/HHÀDQJ
MDDU 
-RRS/HHÀDQJ
Smallandstraat 19
3195 AP Pernis.
-/HHÀDQJ#FKHOORQO
---------------------------------------------Herman Heijermansschool
Van 1956-1960 zat ik op de Herman
+HLMHUPDQVVFKRRO 08/2 DDQGH

5RVHQHU0DQ]VWUDDWWH5RWWHUGDP
Ik ben nu met enkele vrienden en
vriendinnen bezig later dit jaar een
UHQLHWHRUJDQLVHUHQ0LMQVSHXUWRFKW
heeft me al heel wat oud-klasgenoten
GRHQWHUXJYLQGHQ(HQDDQWDOHFKWHULV
moeilijker traceerbaar Het gaat om de
volgende leerlingen: Saakje Bleeker,
Wim Hoek, Beppie Rijswijk, Cockie
5REEH-RKQ6QLMGHU V 'LFN:HHEHUHQ
Lenie De Wit.
Ik hoop dat we via deze oproep ook
deze laatsten nog terugvinden.
Ze kunnen contact opnemen met:
Klaas Slegt
klaas@kslegt.nl

-----------------------------------------------Jan Schuring
Ik zoek een vroegere dienstvriend
 +LMKHHW-DQ6FKXULQJ
en woonde in Rotterdam Zuid aan
KHW%UHHSOHLQ RI%UHHZHJ ,Q
vertrok hij naar Indonesië en vertelde te
gaan werken bij de United Pentecostal
Church. Later zou hij misschien naar
Amerika gaan. Wellicht is er familie of
zijn er kennissen die mij over Jan kunnen informeren.
Kees Boender
Voorweg 24
3233 SK Oostvoorne

------------------------------------------------

Bep Sonneveld
Wie kent Bep Sonneveld, geboren 24
mei 1930? Ooit woonde zij in Kralingen
aan de Korte Kade 54b, maar vertrok in
1948 naar Winterswijk. Daar werkte zij
bij een busondernemer. Haar vriendin,
+HQQ\GHQ2XWHU JHEDSULO 
ZRRQGHRRNRSGH.RUWH.DGH0LVschien weet zij het adres in Winterswijk? Sonneveld en Den Outer zijn
beide meisjesnamen.
Anton Lanting
0U.HVSHUZHJ
505LGGHUNHUN

-----------------------------------------------Breugelstraat
Wie kan mij helpen aan foto’s van
QRRGZRQLQJHQDDQ GH%UHXJHOVWUDDW
HQGH0ROHQYOLHW",NZRRQGH]HOILQ
de Breugelstraat op nummer 13. Ik
herinner mij meester Klootwijk, meester
Akkersdijk en schoolhoofd Schutter
van de school op het Noorderplein nog
goed, evenals bakker Snijders uit de
Transvaalstraat. Ik ben benieuwd of zij
of hun familieleden nog in leven zijn.
Bovendien ben ik op zoek naar mijn
eigen familie Sterke en Dingemans.
Freek de Sterke
Sassenhout 26a
B-2290 Vorselaar
België
  

Heijplaat
Ik ben op zoek naar foto’s van het
rapporteerbureau een de kop van de
Heijplaat bij de aanlegsteiger van de
veerdienst “Heen en Weer”. Ook zou ik
graag willen weten hoe het de familie
De Jong vergaan is. De heer De Jong
was de beheerder van het bureau in de
jaren ’50. De dochter heet Neely, de
ouders Cor en Annie? Gaarne contact
als iemand iets meer weet.
A. Rovers
+HHU%RNHOZHJ
3032 AD Rotterdam
---------------------------------------------Graaf Jan van Nassau-school
In de Graaf Jan van Nassau-school in
Rotterdam wordt zaterdag 15 maart
2008 een reünie gehouden voor de klas
1 tot en met 6 uit de jaren 1954 tot
1960. Wij zoeken nog enkele personen:
0DMD2WWH7KHR%LMO5LHQYDQGH+HXYHO'ULHNXGH0RRL$DGYDQ2HYHUHQ
Kees Quist, Leen Pruijssers, Corrie
Bakker en Peter Scheer.
Voor meer informatie:
Piet van Gent
06-20439328
---------------------------------------------Ds.Rutgersschool
Wie vindt het leuk op zaterdag 8
maart 2008 een reünie te houden met
RXGNODVJHQRWHQ  YDQGH
Ds.Rutgersschool in Blijdorp? De

reünie in 1980 was heel gezellig en
wij vinden het leuk jullie nog eens te
ontmoeten.
Graag een reactie naar
Trudi van Oranje-Schoonenberg
Hartekruid 1
3068 RS Rotterdam.
Telefoon 010 - 4219330 of
Cobie Nieuwenhuizen-v.d. Berg
Behoudenhuis 4
2931 RG Krimpen a/d Lek
Tel. 0180 -516245
(PDLOFRELQLHXZHQKXL]HQ#=RQQHWQO
---------------------------------------------Andre van Beveren
Wie heeft foto’s van Andre van BeveUHQ"+LMZDVFKHIFRQWUROHXUELMGH5(7
PHWUR +LMLVQRJELMGHRSHQLQJYDQ
de metro aanwezig geweest. Wellicht
zijn daar nog foto’s van.
0HYU6WLHUPDQ
Biezen 10
5104 KC Dongen

016-2311083

rotterda

Puzzel mee en win !!!

¶W,V¿MQPHW.HUVWLQ5RWWHUGDPWH]LMQ'DWZDVGHXLWNRPVWYDQGHSX]]HOLQ'H2XG5RWWHUGDPPHUYDQ
GHFHPEHU'H]HRSJDYHEH]RUJGHZHLQLJGHHOQHPHUVJURWHKRRIGEUHNHQV0HHUGDQGXL]HQGRSORVVLQJHQNZDPHQ
er binnen en vrijwel geen foute. Wel zeer vele voorzien van een vriendelijke, welgemeende kerstgroet en erg lieve
wensen. Daar is de redactie uiteraard zeer verguld mee en we danken al die vriendelijke lezers hartelijk voor hun
aardige woorden. Het waren er teveel om ze te bedanken in de vorm van een prijs, dus hebben we toch maar weer tien
kalenders verloot onder de inzenders. De winnaars zijn:
T.C.P. van Vugt, Rotterdam
C den Dunnen, Barendrecht
W. Hof, Ridderkerk
(YDQ9OLHW5RWWHUGDP

A.L.Romijn, Schiedam
K.W. de Groot, Hellevoetsluis
John Krouwer, Vlaardingen
&-05RVLHU9HUYORHW/HLGHQ

'+RS¶W(QGH6SLMNHQLVVH
A.G. van Santen,Capelle a/d IJssel

Horizontaal
1. stoeltje zonder leuning aan het buffet; 7. voortreffelijk; 12. openbaar middelbaar onderwijs (afk.); 13. barnsteen; 14. boomsoort; 15. nummer (afk.); 17. god van de liefde; 19.
Duits automerk; 21. lidwoord; 22. lichte slag (klap); 24. met peper gekruide zoete koek;
27. projectieplaatje; 28. jeugdig; 30. Europeaan; 31. Europeaan; 32. tientje (Barg.); 33.
familielid; 35. appelsoort; 37. meetkundig lichaam; 38. dikke kleverige zoete vloeistof;
41. Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 42. uurwerk; 44. juist datgene waar het om
gaat (Fr.); 46. zuivelproduct; 47. uiting van blijdschap; 48. reeks van smeekbeden en
verheerlijkingen; 49. plaats in Noord-Holland; 50. adellijk (nobel); 52. tienpotig schaaldier;
54. jatten; 56. Gemeentelijk Energie Bedrijf (afk.); 58. prijsbepaling voor verschillende
zaken; 61. oceaan; 62. gang van het paard; 64. vaatwerk; 65. verward onsamenhangend
spreken bij hoge koorts; 67. asvaas; 68. Electric Light Orchestra (afk.); 70. boterton;
72. in de grond levend zoogdier; 73. zij die voor het gezin zorgt; 76. schaakterm; 77. int.
autokenteken Bulgarije; 78. een hoge temperatuur hebbende; 79. lusthof; 81. persoonlijk
voornaamwoord; 82. directeur (afk.); 83. bloemsoort; 84. rivier in Utrecht; 86. een snelle
pas; 87. signeren.
Verticaal
1. kledingstuk; 2. Rijksoverheid (afk.); 3. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 4. lichaam
van een schip; 5. riviervis; 6. kelner; 7. santé (cheers); 8. hooivork; 9. hevig (vurig); 10.
Europees Parlement (afk.); 11. schouwburg; 16. plaats in Brazilië (afk.); 18. uitroep van
schrik en verrassing; 20. hoofddeksel; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23. dierengeluid;
25. roemen; 26. jongensnaam; 27. kort spits stootwapen; 29. toveren; 32. iemand die
altijd erg liegt; 34. in de grond levend zoogdier; 36. aanzienlijk (voornaam); 37. gong; 39.
lekkernij; 40. Europees land; 42. plaats in Limburg; 43. verdieping; 45. nachtroofvogel;
46. brood van fijn roggemeel; 51. rivier in Engeland; 53. binnenvaartuig; 54. hielenlikker;
55. lastdier; 56. zwemvogel; 57. agrariër; 59. hoofd van een moskee; 60. installatie om
water met zekere kracht en sierlijkheid te laten opspuiten; 62. grijnzende vertrekking van
het gezicht; 63. schoft (gemene kerel); 66. dik en plomp; 67. deel van dag; 69. bejaard;
71. mannelijk dier; 73. snaarinstrument; 74. familietwist; 75. deel van jaar; 78. speeltuinattribuut; 80. ontkenning; 82. muzieknoot; 85. met name (afk.).
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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 2 JANUARI op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar:
info@deoudrotterdammer.nl. Succes!!
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Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,
bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn.
Nadere inlichtingen over Humanitas of eenvraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Bezieling
Er zijn van die mensen die altijd, soms tot op
het irritante af, gelijk hebben, het van velen
ook krijgen, en toch blijven het roependen
in de woestijn. Ze krijgen geen navolging.
Het mooiste voorbeeld vind ik Hans Becker. Al meer dan tien jaar verkondigt de directeur van Humanitas Rotterdam als een
apostel zijn boodschap aan iedereen die
maar horen wil. Hij houdt aan de lopende
band lezingen, geeft workshops, schrijft
boeken, leidt collega’s rond, staat journalisten te woord. Bij Google krijgt hij maar liefst 43.800 hits. Het is
een wonder dat die man nog aan werken toekomt. En toch ken ik
niet één zorgcentrum in Nederland dat zijn filosofie volledig heeft
overgenomen en geïmplementeerd. Ja, er zijn zorginstellingen die
een soort ‘use it or lose it’-visie (je moet mensen zoveel mogelijk
hun functies laten gebruiken) hanteren, er zijn verpleeg- en verzorgingshuizen die de eigen regie (mensen willen graag de dingen
zelf in de hand houden) centraal proberen te stellen, ook worden
er hier en daar pogingen ondernomen om zich de ‘ja-cultuur’ (bij
nieuwe wensen en ideeën moet er gewoon eerst ‘ja’ gezegd worden en creatief naar oplossingen gezocht worden) eigen te maken
of de tent te runnen volgen het principe van de ‘extended family’
(geen topdown hiërarchie, maar een soort uitgebreide familie).
Maar bij mijn weten heeft niet één van deze instellingen het allemaal tegelijk en in die mate als Humanitas Rotterdam. Ze willen
wel, maar om de een of andere reden kunnen ze de omslag niet
helemaal maken. De oorzaak is bekend: ze zitten te veel vast in de
oude stramienen en kunnen daardoor niet de frisse blik opbrengen die nodig is om de altijd op de loer liggende bedrijfsblindheid
te omzeilen. Met andere woorden: ze zijn in meer of mindere mate
gehospitaliseerd geraakt, net als hun cliënten. ‘Ze zitten vaak nog
in de medisch-hygiënische lijn van koolhydraten en vitaminen en
het moet schoon zijn,’ aldus Becker zelf. ‘En men begrijpt dikwijls
niet waar het in wezen om gaat. Dat restaurant is er niet in de eerste plaats om geld te verdienen, maar om geluk te brengen.’
Ik weet niet waar de oplossing ligt. Wel weet ik waarin instellingen
die het allemaal uitstekend voor elkaar hebben zich onderscheiden van andere instellingen: er werken mensen met bezieling. Het
onderscheid in kwaliteit zit ’m niet in een groter voedingsbudget,
niet in meer personeel, niet in betere leveranciers, een mooier
gebouw of een mooiere keuken. Het gaat om die bezieling. Die
maakt het verschil. Je moet mensen hebben die het leuk vinden
wat ze doen, die erin geloven en ervoor gáán, van de directie tot
de kok.
Blijft over de vraag: kun je bezieling aanleren? Of is het net zoiets
als blauwe ogen: je hebt ze of je hebt ze niet?
Igor Znidarsic
Met dank aan ‘Grootkeuken’. Deze bijdrage van de hoofdredacteur
verscheen in ‘Grootkeuken’ 11 van november 2007.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Humanitas nodigt u van harte
uit voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag
10 januari 2008 van 16 tot 18.00 uur
bij Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290 in Rotterdam-Honderd en Tien Morgen (Hillegersberg).

ge

n inform

ie
at

berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het
wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.

Ontmoetin
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
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Alzheimercafé in Hannie Dekhuijzen

Voor € 135.000 een

WETEN EN VERGETEN

Verp
Verpleeghuis
Hannie Dekhuijzen
leuke woning mèt
SJFQ FOJHF
FOJHF UJKE
UJKE HFMFEFO
HFMFE "M[IFJNFSDBGÏA8FUFO FO
SJFQ
alle zorg?!
7FSHFUFOJOIFUMFWFO)FUJTEFCFEPFMJOHÏÏONBBM
per maand een ander thema aan de orde te stellen. Ja, dat kan. In onze complexen
Oosterwiek en Prinsenwiek
Het trefpunt is er ander onderwerp centraal.
voor iedereen: Het volgende Alzheimercafé in de deelgemeente Prins
hulpverleners, fa- wordt gehouden op woensdag 9 Alexander hebben we nog enmilie, vrienden, januari 2008 van 14.00 tot 16.00 kele 2½-kamerwoningen (64
w i j k b e w o n e r s , uur. Het thema is: ‘Word ik niet m2) te koop, met balkon en
kortom: iedereen die te maken serieus genomen nu ik oud ben?’ leuk uitzicht. De complexen
krijgt met hersenaandoeningen Na een optreden van violist Yous zijn desgewenst voorzien van
en natuurlijk gewoon belang- Moghaddam verzorgt geestelijk alle service en zorg, tot en met
verzorger Margriet Groot de in- verpleeghuiszorg! Een gezelstellenden.
De deelnemers praten over din- leiding. Na de koffiepauze volgt lig restaurant en een prachtige
buitentuin completeren het
gen die ze meemaken en de mo- discussie.
geheel. Voor de zorg geldt algelijkheden voor hulp. Er kun- Informatie: .
nen ook vragen gesteld worden. Het adres is: Verpleeghuis Han- leen de beperkte eigen bijdraEn dat alles is in een gemoedelij- nie Dekhuijzen, Carnissedreef ge, dus iedereen kan erin! Voor
meer informatie: Harry Schefke sfeer. Iedere keer staat er een 280, 304 NN Rotterdam.
fers, .
Leest u ook onze vier pagina’s extra informatie
Huren kan ook. Daarvoor belt
u het PWS-team Humanitas:
in het hart van dit blad
o.

Riante Humanitas-appartementen te koop en te huur

Vlak naast Humanitas-Akropolis is net
klaargekomen het flatgebouw ‘Zilverlinde’. Humanitas heeft hier nog enkele
riante driekamerappartementen met
balkon te koop (rond de € 275.000,-).
Ook is er een aantal appartementen te
huur (tussen de € 1.200 en € 1.500,- per
maand). Alle appartementen kunnen Details van de tuin (boven) en
profiteren van de Humanitaszorg (tot restaurant ‘De Bezige Bij’ (onder)
en met volledige verpleeghuiszorg van de Oosterwiek
toe) en de service: restaurant, bar, supermarkt, herinneringmuseum, internetcafé, enz., enz., enz.

Werken met BMW?

Onze afdeling Bedrijfsmaatschappelijk werk (beter bekend als
(BMW) zoekt een stagiair die gedurende een jaar 16-20 uur per
week, verdeeld over meerdere dagen, ervaring op wil doen.
Een uitgelezen kans voor derdejaars studenten van de parttime opleiding MWD!
De afdeling BMW werkt voor het personeel van Humanitas (ca.
2.200 medewerkers, waarvan 900 allochtonen, verdeeld over 41
nationaliteiten) die met een enorme diversiteit aan sociale vragen en privéproblemen kan aankloppen voor advies of een luisterend oor. Het werkgebied is verspreid over heel Rotterdam.
Wij bieden een stage waarbij een student kan kennismaken
met bedrijfsmaatschappelijk werk, basisvaardigheden van het
beroep kan oefenen, specifieke competenties kan ontwikkelen, als aankomend professional kan meedraaien en kan werken aan een afstudeeronderzoek.
Info: Nel Romijn of Nelleke van der Zwan  of
.

Details van de tuin (boven) en
restaurant ‘De Prins Pinguïn’
(onder) van de Prinsenwiek
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