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Floriade bracht lente in Rotterdam
Nog een paar daagjes en
dan breekt de lente aan. De
bomen kleuren weer groen,
parken en singels tonen
hun kleurenpracht en overal
schieten de bloemen uit
de grond. Ieder jaar is het
weer een feest, maar zo’n
feest als in 1960 zal het
waarschijnlijk nooit meer
worden. Toen ging de entree
van de lente gepaard met
de opening van de Floriade,
]RQGHUWZLMIHOKHWÁHXULJVWH
evenement dat Rotterdam
ooit heeft gekend. Voor mij
vormt het nog een apart
hoogtepunt, want het was
het eerste grote publieksevenement in de stad dat ik
bewust meemaakte.

Prinses Beatrix was speciaal naar
Rotterdam gekomen om de eerste Nederlandse Floriade te openen. Zij deed
dat op 25 maart 1960. Op dezelfde dag
werd meteen de Euromast geopend,
destijds het hoogste bouwwerk van
Nederland (119 meter) en een toeristische trekpleister van jewelste.
De Floriade was de derde grote
naoorlogse publieksmanifestatie in
Rotterdam. Na Ahoy in 1950 en E’55,
over de haven en energie, stond in
1960 de Nederlandse tuinbouw in het
middelpunt van de belangstelling.
Uiteindelijk brachten circa vier
miljoen mensen een bezoek aan de
Floriade. Veel buitenlandse toeristen,
maar ook Nederlandse dagjesmensen
en vooral talloze Rotterdammers, die
maar niet genoeg konden krijgen van
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- De Energiehal was omgetoverd tot een grote bloemen- en plantenhal -

deze schitterende tentoonstelling.
Vermaak
Zo’n Rotterdammer, of beter Rotterdamse, was mijn oma, die, samen
met haar vriendin Alie (voor mij Tante
Alie), zo ongeveer iedere week wel
een hele dag doorbracht op de Floriade. Als negenjarige dreumes mocht ik
regelmatig mee en ik genoot met volle
teugen. Niet zozeer van de natuur en
bloemenpracht, daar had ik nog niet
zoveel oog voor, maar voor een jong
ventje als ik was er daarnaast genoeg
te beleven. Absoluut hoogtepunt, letWHUOLMNHQ¿JXXUOLMNZDVXLWHUDDUGHHQ
bezoek aan de Euromast, maar dat kon

Postkoets
Organisator Jac. Kleiboer had het allemaal bedacht naar aanleiding van het
honderdjarig bestaan van de Algemene
Vereeniging voor Bloembollencultuur
en gaf de Internationale Tuinbouwtentoonstelling het motto ‘Van Kiem
tot Kracht’. In dat kader organiseerde
hij een opvallende stunt, waarmee hij
grote internationale belangstelling
voor de Floriade genereerde. Voor de
opening liet hij met een postkoets een
tulpenbol ophalen uit Turkije, net zoals

- Een rondgang over de Floriade met de Floriade-Express was een hele belevenis -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring



 


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

natuurlijk niet elke week, want daarvoor was dat iets te duur. Maar een
tochtje met de kabelbaan, die over het
hele terrein, van het Museumpark tot
aan de Parkkade, voerde, was al bijna
net zo opwindend. En anders kon ik
mij wel vermaken met een ritje met de
Floriade Express, een grappig treintje
dat je langs alle bezienswaardigheden
voerde.
Het maakte allemaal grote indruk op
mij; wandelen door tropische kassen,
waarbij ik mij in het donkere oerwoud
waande, de exotische inzendingen uit
verre landen waarbij je heerlijk kon
weg fantaseren; het sprak allemaal
enorm tot mijn verbeelding.
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- De bezoekers konden prachtige modellen van HAL-schepen bewonderen -

de Leidse hoogleraar Carolus Clusius
vier eeuwen eerder de eerste tulpenbol
vanuit Istanbul naar Nederland had gebracht. De tocht van ruim drieduizend
kilometer nam 39 dagen in beslag en
kreeg overal in Europa aandacht.
Euromast
De Euromast, van architect Maaskant,
is een van de markantste overblijfselen
van de Floriade. De uitkijktoren raakte
echter al na tien jaar het oorspronkelijke uiterlijk kwijt, toen bij de manifestatie C’70 de Space Tower bovenop
de toren geplaatst werd.

Rijbewijs voor privé of werk snel nodig?
Bespaar ook veel
Tijd / Geld & Betaal je
rijopleiding in 2009!
www.rijbewijsservice.nl
0900 – 20 20 778 (20 ct/pm)
of SMS 4477 RSN GRATIS

Wat overigens veel Rotterdammers
niet weten, is dat het nog een hele
discussie is geweest of deze Euromast
er zou komen. Er was namelijk nog
een tweede ontwerp, van architect
Bakema, dat bestond uit een toren
met vier uitzichtpunten op verschillende niveaus. Zijn ontwerp, hoe
spectaculair ook, haalde het niet. Het
zal wel altijd een raadsel blijven of die
toren later net zo sterk het beeld van
Rotterdam zou hebben bepaald als de
Euromast dat al decennia lang doet.
Fred Wallast
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Zonnige Winteraanbiedingen bij
Woninginrichting Verschoor
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UITbureau
voor Ouderen
WILT U EEN DAGJE WEG
OF AVOND UIT?

Tapijt Ambiant
Crescendo van € 94,-

Nu nieuwe collectie*
houten vloeren
v.a. € 44,95 m2

In 16 verschillende kleuren , 400 cm
br, ook leverbaar op 500 cm br.

inclusief ondervloer.

voor € 79,95

Nu alle soorten laminaat GRATIS GELEGD

*

Wij hebben nu ook een nieuwe collectie behang!

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

VOLLEDIG VERZORGDE ARRANGEMENTEN VOOR 55+ERS
INCLUSIEF:
- Vervoer vanaf uw eigen voordeur
- Eersteklas kaarten
- Begeleiding door gastheer of gastvrouw
- Lunch/diner en drankjes

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

MEER INFORMATIE?
U kunt het programmaboekje met inschrijfformulier opvragen via
telefoonnummer:

0800 588 66 78

www.laurens.nl

Laurens, uniek net als u

Op zoek naar een leuke functie
op parttime of fulltimebasis?
De Broekman Group is op zoek naar nieuwe collega’s
voor diverse functies. Binnen onze organisatie zijn er volop
mogelijkheden van schoolverlater tot 50+-er!

Kijk voor meer informatie op:
www.broekman-group.nl
of bel met Sietse Barendregt -010-4873215-

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “ www.deloet.nl 0180661559
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Fietsenmaker Van Munnik repareerde ook
ladder in nylonkous
De eerste winkels van Zuidwijk waren gevestigd aan de Nederhorst. Pas later kwamen daar de Slinge, Vaerhorst, Langenhorst
en Schere bij. Aan de middenstanders van de Nederhorst van het
eerste uur herinnert alleen snackbar Seppel, weliswaar in een
nieuw pand want het oude is afgebroken.
Voor melkbezorgers van Van Berkel’s
Melkinrichting was Seppel een vertrouwd adres. Niet alleen als verzamelpunt om een ‘bakkie te lurken’,
maar ook om hun bezorgkar te laden
en te lossen. De vrachtwagen van De
Graafstroom uit Bleskensgraaf zette de
bestelde kratten melk en vla langs de
stoeprand aan de overzijde van Seppel.
Op hun beurt hield het personeel van
Seppel een oogje op de schooljeugd
van de aangrenzende houten noodschool zodat die niet de afsluitcapsules
YDQGHÀHVVHQLQGUXNWHQHQHUVWLHNHP
een slok van namen.
Naast de ijssalon van Seppel was aan
de Nederhorst 31 de bakkerij en winkel
van M. van Delft. Bij hem kochten
mensen uit de buurt brood en ander
lekkers. Op zaterdag stonden ze op
straat in de rij in afwachting van hun
beurt. Het was een familiebedrijf met
moeder Van Delft en dochter Elly
achter de toonbank.
Zuinigheid
Zuinigheid was in die jaren troef. Dat

gold zeker voor jonge vrouwen, die
pronkten met nylonkousen. Die dingen
waren ontzettend duur. Zo duur zelfs
dat als er onverhoopt een hinderlijke
ladder in kwam te zitten, men deze
liet ‘ophalen’ bij H.P. de Munnik van
schoenmakerij De Vakman op 39a. In
1964 werd het bedrijfje overgenomen
door A.J. van Nispen en daarna tot
1987 door zijn zoon A.W. van Nispen.
In dat jaar opende hij een nieuwe
winkel aan de Slinge, waar hij op 30
december 1996 met pensioen ging.
Bij Seppel’s IJs van Piet Sloenhorst op
41a/b was het altijd druk. Later werd
de winkel, waar Leen van Dijk de scepter zwaaide, uitgebreid met patat en
andere snacks. Een van de specialiteiten was de slagroomoblie. Dat was een
lange, rondgekrulde wafel gevuld met
slagroom. Een heerlijke lekkernij.
Op 33 was de leesbibliotheek gevestigd
van J. de Wolf en op 37 de rijwiel- en
motorhandel van G.G. Jense. Op 25
bevond zich het kantoor van de Stichting voor Volkshuisvesting Tuinstad
Zuidwijk, met als directeur K. Post

- De Horstenbuurt in Zuidwijk werd als eerste gebouwd en als eerste ook weer afgebroken, zoals deze rustieke Glinthorst met een
broodbezorgkar van Van der Meer & Schoep. Foto collectie Rein Wolters -

die aan de Oldegaarde 118a woonde.
Sigarenmagazijn De Zuidwijker van A.
Stedehouwer bevond zich op 27a/b en
de ijzerwarenwinkel van Bob Beer was
aan de overkant op 44b.
Nabij
In de winkelgalerij van de Schere, in
het verlengde van de Nederhorst, waren andersoortige winkeliers gevestigd.
Onder anderen A.M. van ‘t Hoen in
YHUIHQEHKDQJHHQ¿OLDDOYDQEORHPLVW
H. Prins op 3 (zijn hoofdvestiging

had hij aan de Groenezoom 300), de
aardappelen-, groenten- en fruithandel
van C.H. Heezen op 5, de Vivo-kruidenierswinkel van A.A. Baks op 7 en
slager H.C. de Zeeuw op 9. Sigarenhandelaar G.J. Kwant was te vinden op
nummer 13, zuivelhandelaar Hoogstraten op 15, het schoenenmagazijn van
-+.DONPDQRSHQHHQ¿OLDDOYDQ
¿UPD'H+RRJH¶VYRJHODTXDULXPHQ
pluimveevoederhandel (hoofdvestiging
aan de Groene Hilledijk 272) op nummer 19.

Op 19 mei 1953 opende wethouder Jan
Meertens de nieuwe winkelgalerij aan
de Vaerhorst. Voor die tijd was die rijk
gevarieerd met een breed assortiment.
Winkels van het eerste uur zijn er anno
2006 niet meer te vinden. Door het
openen van de winkelstrips hoefden
bewoners van de Horstenbuurt niet langer met hun boodschappen te sjouwen
RIDFKWHURSGH¿HWVWHYHUYRHUHQYDQDI
de Dordtsestraatweg, Oud-Charlois of
de winkelboulevard Zuid (Beijerlandselaan en Groene Hilledijk).

CCtje De aarde

Van de week kon ik een meewarige glimlach toch weer even
niet onderdrukken. Hoewel ik natuurlijk ook van mening ben dat
we, hoe zal ik het kort door de bocht zeggen, “zuinig moeten
zijn op de Schepping”, heb ik toch zo mijn vraagtekens bij alle
onheilspellende berichten van de milieuridders. Dat schijnt
enorm goed te verkopen, al die zwartgalligheid over opwarming
en wegsmelting en de teloorgang van de ijsbeer en noem maar
op. Ik heb er zo’n donkerbruin vermoeden van dat het hier ook
weer draait om een potje met geld, waar ieder zoveel mogelijk
van loopt te graaien ten eigen bate. Want hoe gaat het? Er is
een probleem. Mooi zo, draai de subsidiekraan maar open. En
dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat het probleem wordt
opgelost, want dan houdt de geldstroom op.

c foto burosolo.nl

Wat zouden we bijvoorbeeld met al die
“hulpverleners” aan moeten als er geen
achterstandswijken, drugsverslaafden,
onopgevoede Marokkaantjes en noem
maar op, meer zouden zijn? Dan hadden
die mensen niks meer te doen. Als ze
de problemen op zouden lossen, zouden
ze zichzelf overbodig maken, en dat is
natuurlijk niet de bedoeling.

C C
ox

olumn

Ik heb al eens geschreven dat ik ergens
heb gelezen dat de invloed van de mens
op de opwarming van de aarde op ten
hoogste een half procent kan worden geschat. Toch wordt onze kop gek gezeurd

wat we allemaal moeten doen om de
ramp af te wenden. Dat gezeik over auto’s bijvoorbeeld, daar krijg ik ook een
staart van. Het rijden van auto’s vervuilt,
allicht, maar HET STILSTAAN vervuilt
veel meer, dus doe eindelijk eens iets
DDQGH¿OH¶V 'DWGHZHUHOGYHUEHWHUDDUV
met hun baarden en sandalen, met hun
lelijke eenden de grootste vervuilers
zijn, sla ik nou maar even over.)
Ik heb het eerder gezegd, een zekere
soberheid siert de mens en strekt hem
tot aanbeveling. Het geeft geen pas de
aarde en wat er op staat een beetje te

gaan lopen pot verteren, maar daar heb
ik de milieupolitie niet voor nodig. Ik
ben nog van die generatie, niet de deur
open laten staan, want “dan gaat de
warmte er uit.” Geen licht laten branden
in delen van het huis waar je niet bent.
Niet nodeloos lang de kraan, warm en
koud, laten stromen. Ik kan geen kopje
omwassen zonder te denken: “Zo, de
watervoorraad van een middelgroot dorp
in Afrika op gebruikt.” Vroeger was er
bij ons op Zuid maar één kamer warm,
namelijk daar waar de kachel stond. ’s
Morgens werd die, als je geluk had, en
na eerst de rekken met de was er voor
weg gehaald hebbende, met veel gerammel tot leven gewekt, (de asla werd
voor de deur op de stoep in de sneeuw
geleegd, tegen het uitglijden,) en dan
ging er een zuinig laagje antraciet in (ik
heb het woord in de van Dale moeten
opzoeken,) nou ja, het waren ook
meestal eierkolen. Maar daarom vind
LNKHWQXRRNOHNNHURPPLMQKXLVÀLQN
warm te stoken, “ik heb als kind al zo
geleden” zou Sonneveld zeggen. En lekker eten en drinken, laat de cholesterol
maar de pest krijgen. Ik betaal belasting,
hou een paar goede doelen bij, dan is het

PLMKHXVZHOJHJXQG¿MQYDQKHWOHYHQ
te genieten.
En bovendien, dan lees ik van de
week in de krant dat ze ergens in een
Golfstaat in Arabië ten behoeve van
de Grand Prix-motorsport, waar ik
overigens een enorme fan van ben,
’s avonds gaan racen, en daartoe een
verlichte racebaan hebben aangelegd
van honderdduizendmiljoen kilowatt of
een beetje meer. En dan zitten ze ons
hier ziek te maken met spaarlampen!
Maak ‘m nou een beetje.
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Vervangen van uw inbouwapparatuur?
Ook dat kan...bij Budgetplan!
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DE GROOTSTE VAN NEDERLAND
Koken
ar

leverba
Alle grote merken fornuizen zoals Boretti, Smeg, Honderden inbouwapparaten uit voorraad
M-systems en Solitaire. Fornuizen vanaf 999.-

Keramische kookplaat vanaf 349.Inductie kookplaat vanaf 499.Gaskookplaat vanaf 99.-

Vaatwassers
vanaf
399.-

Grote partij
afzuigkappen
Meer dan
50 ovens

Koelkasten
Nis 88 cm vanaf 269.Nis 102 cm vanaf 349.Nis 122 cm vanaf 399.Nis 178 cm vanaf 499.-

Inbouw-magnetron vanaf 199.Combimagnetrons vanaf 499.-

5

Bekend van

OP ZONDAG GESLOTEN

TV Rijnmond

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE

VOOR ROTTERDAM
BOEKEN
WWW.UITGEVERIJVOET.NL

010-2847362
5NIEKE $6$ (UISMUS
VOOR SLECHTS



 

"ESTEL SNEL OP WWWVOGELBESCHERMINGNLMUS
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Mode in maat 36-50
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UITGEBREIDE
COLLECTIE
REGENMANTELS
EN JACKS

ÙÙÙÙÙÙêI§I

¿¨
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o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun,
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann
en Freya etc.

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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.
O Wij werken door het gehele land.

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

4248

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

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 60”
Wat kan ‘zomaar een brug’ toch
een herinneringen en nostalgische gedachten oproepen.
Waar ik de brug kende als een
obstakel in het wegverkeer en
een hinderlijke sta-in-de-weg
voor mijn plezierbootje, was
deze voor honderden inzenders
absoluut geen brug der zuchten.
TOEN
De raadfoto liet de (Prinses)
Irenebrug zien, die tussen Hillegersberg en
de brug aan de Terbregseweg lag de
Terbregge over de Rotte lag. Sinds begin deze eeuw ligt er een
boerderij van Van de Kloot. Ik heb
nieuwe brug, maar die is nog net zo smal voor het wegverkeer
vlak voor de sloop nog een laatste foto
en net zo laag voor de scheepvaart als de oude.
We doen een greep in de oplossingen.
J. Stam: “De brug op de foto is de
oude Irenebrug in Terbregge. Ik heb
hier sinds mijn jeugd (geb.19-08-1935)
veel herinneringen aan. Vanaf 1941
tot 1948 zat ik op de Prins Alexanderschool aan de Ommoordseweg/hoek
Terbregseweg, met als hoofd van de
school de heer van Willegen. Aan de
rechterkant is het oude gymnastiekgebouw nog te zien, waar wij eenmaal
per week gymles kregen van onze
klasseleraar. Netjes in de rij liepen
wij van school de hol op naar de brug
en kregen dan een uur les. Vanaf de
brug gezien had je de boerderij van de
familie Van der Kloot (later hebben zij
hun naam veranderd). Links over de
brug ging je oud-Terbregge in, waar
diverse winkels waren. Mijn opa Van
Kleef had hier een zuivelbedrijf. Iedere
dag ging hij met de hondenkar erop
uit om melk te slijten op de Stoopweg
bij o.a. het zigeunerkamp en verder in
Crooswijk. Van de andere kant van de
brug kon je alleen links of rechtsaf,
rechtuit ging je naar de Rechter Rottekade of richting kruidenier Molenaar
en Teerfabriek. Linksaf ging je richting
Christelijke school, bij de molen ging
je dan rechtsaf richting Molenlaan.
Rechts had je voetbalvelden van
vereniging Hillegersberg, waar ik ook
een aantal jaren heb gevoetbald. Je kon
vanaf de brug niet rechtdoor rijden,
want daar was de hoefsmid van de
¿UPD%RVVFKH+LHUNZDPLNUHJHOPDtig om het paard te laten beslaan van
boer\varkensfokker Moerman aan de
Hoofdweg, waar ik naast woonde. De
oude brug is sinds enkele jaren vernieuwd, maar helaas voor velen veel te
laag gehouden. Vooral in de zomertijd
vergt dat veel opstoppingen, ik vaar er
met mijn vrouw met ons sloepje nog
onderdoor. Tot slot hebben wij in onze
jeugd in de zomer ook veel plezier
beleefd met zwemmen in de Rotte.
We doken van de brugleuning tot we
weggejaagd werden door brugwachter
de heer van Driel.”
Meijer de Wolf (Spijkenisse) heeft mij
in de afgelopen 40 jaar veel geleerd
over Rotterdam. Toen ik nog bij de gemeente werkte, keek ik graag en veel
naar de geschriften van Meijer; zijn
kennis over Rotterdam was fantastisch:
“Toen wij nog in het oude Noorden
woonden, hebben wij heel wat tochten
JHPDDNW$OVZLMJLQJHQ¿HWVHQRYHU
die brug in die heerlijke omgeving. De
brug is op 8 augustus1939 opengesteld
door Prinses Irene (Meijer, je gaat hier

de fout in. Op die dag was Prinses
Irene (Vrede) 3 dagen oud. AvdS).
De oude brug, die de naam droeg van
Terbregsebrug, stortte 3 juni 1936 in.
Er was net een bus met passagiers
overheen gereden. In de oorlog mocht,
op last van de Duitse bezetter, de
naam Prinses Irene niet meer gevoerd
worden en kreeg de brug de naam
Terbregsebrug. Dus kreeg hij zijn oude
naam terug, gelukkig tijdelijk.”
Jan Weda (Maassluis): “We zien de
Prinses Irenebrug over de Rotte en
staan met de rug naar de Molenlaan
in Hillegersberg. Deze brug is enige
jaren geleden vervangen door een
nieuwe brug. Rechts zien we nog een
klein gedeelte van het pand op de hoek
met de Terbregse Rechter Rottekade.
Afgezien van de nieuwe brug en
de bestrating is de situatie niet veel
veranderd. Het verkeer is wel veel
drukker geworden. Over de brug is aan
de rechterkant, achter de Alexanderkerk - niet zichtbaar op de foto - de
wijk Nieuw Terbregge ontstaan. Hier
was eind april, begin mei 1945 het
droppingsterrein voor de geallieerde
voedseldroppings.”
Aad Deelen (Papendrecht): “Volgens
mij was het de ophaalbrug over de
Rotte bij Terbregge. Vijftien jaar
dagelijks door mij gepasseerd op weg
van Papendrecht naar m’n werk in
Hillegersberg. Op de cameraplaats
was een tuinderij. Linksaf het bruggetje over langs de Rotte was in 1956
bootverhuurderij Otterspeer, waar ik
met m’n toenmalige verkering ging
roeien. We zitten trouwens na 52 jaar
nog steeds in hetzelfde schuitje.”
F.A.H.Nöller, Ringspoor 153, 2908
%'&DSHOOHDG,-VVHO³7UDQHQLQPLMQ
ogen krijg ik van die foto. Die mooie
ouwe brug had nooit gesloopt mogen
worden. Ik ben geboren tegenover de
vroegere brug die niet lang daarna de
geest gaf. De Prinses Irenebrug die
op de foto staat heeft al verschillende
kleuren gehad en was een kenmerk
van het dorp Terbregge. Het gebouw
rechts op de foto was vroeger het
Gymnastieklokaal waar behalve
gymnastieklessen voor beide scholen
ook festiviteiten plaats vonden. Het
was ook jaren lang de repetitieruimte
van Dameskoor Excelsior. Voor het
verkeer was het een bottleneck. Tegen
GHPXXUYDQGHEUXJDFKWHUGH¿HWVHU
was een grote uitholling ontstaan door
onze knikkerpartijtjes. Daar sloegen de
stalen kogels de muur én de knikkers
kapot. Ja, je moest wat ! Direct achter

gemaakt en vorige week nog één van
de nieuwe brug. Het verschil spreekt
voor zich”. (Het lot wees Nöller aan
als winnaar. AvdS).
Margreet van Dongen (Nieuwerkerk
aan den IJssel): “Aan de rechterkant
zie je het gymnastieklokaal. en rechts
was de winkel van J. v.d. IJssel. In
de zomer was het voor ons altijd
feest, want dan zwommen wij in de
Rotte en sprongen en doken vanaf
de brug.. Ook probeerden wij achter
de pleziervaartuigen die een sloepje
er achter hadden, aan het sloepje te
hangen; vaak kreeg je dan een tik met
een peddel van de eigenaar. Als kind
reden op zondag de mensen in koetsjes
met paard naar de kerk. Er reed elk
half uur een bus naar Hillegersberg.
Er waren een paar winkels. Kruidenier
YDQ+HUN%DNNHU-DQ9DON¿HWVHQPDNHU-GHEUXLQ%DNNHU/DQVVODJHULM
v.d.Welle, Sigarenzaak Rodenburg.
Manufakturen Kool en een drogist
alsmede een café van Loon. Verder
was er eigenlijk niets op ons dorp te
GRHQ%HKDOYHRS.RQLQJLQQHGDJGDQ
was het feest.”
Paul Kurpershoek (Klundert): “Dit
is de oude Prinses Irenebrug in
Terbregge. Grootste gedeelte van mijn
jeugd heb ik doorgebracht rond de Molenlaan. In mijn jeugd liep deze recht
toe recht aan naar de molen, linksaf
het dorp Terbregge in. Toentertijd zat
er rechts aan de Rotte een graanmaalGHULMHQHHQNHUN KLHULVODWHU%RVschee(?), exporteur van militaire auto’s
in gekomen) en een garagebedrijf. Het
pand op de foto op de rechterhoek was
een school. Direct links over de brug
]DWRQ]H¿HWVHQPDNHU.ODDVGH%UXLQ
waar ik menig uurtje heb doorgebracht
en veel geleerd heb. En nu, na meer
dan 50 jaar, ga ik de andere kant op
om mijn vader en schoonmoeder te
bezoeken in 110-Morgen. Alleen dan
wel over de nieuwe brug.”
Fred van der Reijken (N’kerk a/d
IJssel): “Dit is volgens mij de Prinses
Irene brug over de Rotte in Terbregge.
Dat Francien de Leede-van Driel deze
foto heeft gekozen ligt een beetje voor
de hand, want ze woonde in Terbregge
vlak bij die brug. Ik kan mij dus goed
voorstellen dat zij er veel herinneringen aan heeft.”
&YDQ%RYHQ %RGHJUDYHQ ³'LWLV
de brug over de Rotte in Terbregge,
die de Molenlaan en de Terbregseweg
met elkaar verbindt. Ik herinner me
dit plaatje vanuit de oorlogsjaren.
De Molenlaan liep rechtdoor vanuit
Hillegersberg naar de kade (Rechter

NU
Rottekade?) en boven op de kade kon
je over een pad naar rechts richting de
Strekkade, maar linksaf ging je langs
woningen en enkele winkels en niet
te vergeten de molen, naar de brug.
Halverwege was een kromming in de
VWUDDW%HJLQUHHGLN WRHQMDDU
oud) met mijn vader vanaf de Molenlaan naar de brug en net om de kromming stonden enkele Duitsers: razzia!.
We werden opgepakt, moesten verGHURSGH¿HWVHQWHJHQKHWKHN]HWWHQ
en werden de school ingedreven, waar
meerdere opgepakte mannen stonden.
Ik bleef enige tijd bij mijn vader, maar
liep daarna op zijn aandringen alleen
GHVFKRROXLWSDNWHPLMQ¿HWVHQUHHG
ongehinderd terug naar Hillegersberg.
Halverwege de Molenlaan kwam ik
mijn moeder tegen, die van de razzia
gehoord had en samen reden we terug
naar de school. Daar aangekomen waUHQDOOH¿HWVHQYHUGZHQHQPDDURRN
de opgepakte mannen en de Duitse
soldaten. Radeloos gingen we naar
huis. ´s Nachts ging thuis de bel. Daar

stond mijn vader; hij was ontsnapt.
In de laatste oorlogsdagen liep ik met
mijn vriendje over de brug om te gaan
kijken naar de voedseldropping in
de weilanden rechts van de Terbregseweg, een geweldig schouwspel. Ik
herinner me nog goed, hoe enkele
vliegtuigen laag over de Rotte kwamen aanvliegen en vlak voor de brug
hun toestellen omhoog trokken. Zeer
spectaculair. Inderdaad ziet de situatie
er thans wat anders uit. Het laatste
stuk van de Molenlaan is omgelegd en
loopt nu met een boog naar de brug.
De brug is inmiddels ook vernieuwd;
het schoolgebouw/gymlokaal staat
er nog, maar heeft nu mogelijk een
andere functie? Enne, zo rustig en
vredig als het er toen uitzag, zo druk
is het er nu; een bekend knelpunt voor
het verkeer.”

Nieuwe opgave no. 62

De foto’s in deze rubriek zijn altijd uit de periode 1945 tot 1980; foto’s van
het in 1940 verdwenen Rotterdam zult u niet aantreffen.
Toch heb ik deze keer een oud dorpsplein(?) met pomp, gezellige terrasjes
met oude Rotterdamse geveltjes en veel groen.
Helpen doe ik nooit, maar ik zeg nu: Dit stukje Rotterdam kwam, zag, overwon en verdween!
Als Internetbezitters de foto beter willen bekijken, verwijs ik hen naar
www.ditisrotjeknor.nl .

Let op……………………………….adreswijziging
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar
gedachten gaarne vóór
31 maart 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres blijft: waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar

Weids wonen in een wereldstad
Volop groen, weidse luchten en ruimte. Dat is wonen in de Douglasspar. In de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek staat de Douglasspar, het middelste gebouw van de drie
appartementencomplexen die samen Het Bergse Park vormen. Vanaf uw terras heeft u een spectaculair
uitzicht. En wilt u nog dichter bij de natuur zitten? Pak dan de ﬁets of maak een heerlijke wandeling.
U loopt vanuit de Douglasspar zo het Lage Bergse Bos in. Bent u meer een liefhebber van gezellig
shoppen? De Bergse Dorpsstraat, het hart van het pittoreske dorpscentrum van Hillegersberg, is een
luxueus shoppinggebied.
ruime 2- en 3-kamerappartementen • oppervlakten van ca. 73 m2 tot ca. 120 m2 • luxe
afwerkingniveau • zeer ruim terras • al vanaf F 726,- per maand, inclusief eigen parkeerplaats • geniet van de voordelen van huren!
Verhuurinformatie:

Kijk voor meer informatie over dit project op
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Streksingel 37

Thomas Mannplaats 490

2-kamer appartement gelegen op
de 3e verdieping met lift in het
winkelhart van H’berg. Fantastisch
uitzicht op de singel. Eigen grond.
Blokverwarming, warm watervoorziening via elektr. boiler. VVE ca. %
80,- p/m, excl. voorschot stookkosten.
Woonopp. ca. 65 m2. Bouwjaar 1969.
Ged. dubbel glas, videophone-installatie. Ind: gesloten entree, trappenhuis en lift. Entree appartement,
vestibule, gang, inloopkast (265 x
145). Slaapkamer (410 x 245) met een
loggia (ZW). Badkamer (245 x 220)
met douche, wastafel, toilet en wma.
Woonkamer (470 x 555). Moderne
keuken (415 x 200). Berging in kelder
(415 x 200).

2-kamer appartement gelegen op de
3e verdieping met lift in de woonwijk
H’berg. Eigen grond. Blokverwarming
en elektr. boiler. Berging in onderbouw. VVE % 152,- p/m. Woonopp.
ca. 65 m2. Bouwjaar 1969. Ged. dubbel glas, videophone-installatie. Ind:
Entree appartement, vestibule, gang,
meterkast. Riante slaapkamer. Nette
badkamer met ligbad, wastafelmeubel
en radiator. Apart toilet. Woonkamer
(470x555) met 2 vaste kasten.
Moderne keuken in hoekopstelling
(360x190) met o.a. elektrische kookplaat, koelkast met vrieslade, vaatwasser en opstelplaats boiler. In de kelder
is een berging (415x200).

Royaal 3-kamer hoekappartement
op de 9e verdieping gelegen van
het Humanitas-complex: Gerard
Goosenflat. Nabij metrostation en
winkelcentrum. De Gerard Goosenflat
is aangesloten op de Humanitas
Servicecentrale. Ind: entree, royale
hal met toilet. Badkamer (290x210)
met 2e toilet, wastafel en douche. De
badkamer is vanuit de hal alsmede
de slaapkamer direct toegankelijk. 2
slaapkamers (380x325 en 340x250) met
aan balkon. Woonkamer (600x520)
met half open keuken (330x245).
Bijkeuken/berging met wma. Balkon
(W) fraai uitzicht over het Hoge
Bergse Bos. Eigen grond. Berging op
begane grond. VVE % 150,- p/mnd.

Vraagprijs % 149.500,- k.k.

Vraagprijs % 149.500,- k.k.

Vraagprijs % 274.500,- k.k.
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40 APPARTEMENTEN
EN 4 PENTHOUSES

ROTTERDAM
HILLEGERSBERG

te huur in Hillegersberg
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VERHUUR GESTART!
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Thomas Mannplaats 346

Appartementen

Adriaen van der Doeslaan

Levensloopbestendig 3-kamer
HOEKappartement 1e etage van
Humanitas-complex. VVE % 125,p/m. Woonopp. 85m2 eigen grond.
Indeling: entree, hal, toilet met fonteintje. Woonkamer (600x500) met
balkon (W). Open keuken (330x244)
vzv een keramische kookplaat en
afzuigkap. Bijkeuken (240x180) vzv
kastenwand en opstelling wasmachine/droger. Slaapkamer 1 te bereiken
via woonkamer en hal. Slaapkamer
2 te bereiken via hal. 2e slaapkamer
geeft toegang tot balkon en heeft
een directe verbindingsdeur naar de
badkamer. Vernieuwde badkamer
voorzien van riante douche, dubbele
wastafel, 2e toilet en radiator.

In de wijk Ommoord gelegen 3-,
4- en 5-kamer appartementen aan
de Zernikeplaats, Robert Kochplaats,
Andre Gideplaats en Anatole
Franceplaats. Gunstige ligging nabij
recreatiegebied De Rotte. De winkels
van de Hesseplaats en de Binnenhof
zijn op loopafstand, alsmede scholen
en het openbaar vervoer. De woningen zijn voorzien van een royale
woonkamer, groot zonnig balkon en
beschikken over een afgesloten berging in de onderbouw. De oplevering
is per direct. De huismeester zorgt
voor service en let op de veiligheid.
De erfpachtcanon is voor 99 jaar
afgekocht. Maandelijkse bijdrage VVE
(incl. voorschot stookkosten).

Diverse appartement in de
Olympusflat. Zowel te koop, als te
huur: 55+ service- appartementen in
hart van Hillegersberg. Het complex
beschikt over liften, huismeester,
restaurant, bibliotheek, maaltijdverzorging, 24uurs alarmopvolging en
logeerkamers. Zowel winkels, supermarkten, als openbaar vervoer zijn
in de directe omgeving. Verwarming
middels blokverwarming, warm
water middels boiler. Vereniging van
Eigenaren is actief. Servicekosten
afhankelijk per appartement.

Vraagprijs % 273.900,- k.k.

Indicatieprijs v.a. % 140.000,- k.k. Vraagprijs v.a. % 80.000,- k.k.

w w w. d o u g l a s s p a r. n l

010 - 404 01 26

NVM Makelaarskantoor G. Kok B.V.
010 - 418 11 08 • info@gkok.nl • www.gkok.nl

Richting Rotterdam

25 minuten met de auto

Richting
Het Strand

f

ethho

9 minuten met de fiets

b
Elisa

• 5 eengezinswoningen met tuin op het zuidwesten
• 18 penthouses met balkon/terras
• 62 appartementen met balkon/terras
• 2-, 3- en 4- kamerappartementen
• oppervlakten van 93m2 tot 224 m2
• afgesloten stallinggarage
• zongeoriënteerde balkons

FEESTELIJKE

START
BOUW
27 maart

Richting
Het Centrum

Richting Vestingstad
Hellevoetsluis

1 minuut wandelen

15 minuten met de auto

E E N P R O J E C T VA N :

Aanmelden op:
WWW.WONENIN
OOSTVOORNE.NL

Degas/Monet

V E R KO O P :

0181 - 484 000

010 - 433 57 10

www.vanderhoekmakelaars.nl

www.atta.nl

Degas:
6 luxe/royale appartementen
en 2 riante penthouses.
Koopsom vanaf circa
€ 415.000,- v.o.n.
Monet:
9 luxe appartementen
en 2 riante penthouses.
Koopsom vanaf circa
€ 295.000,- v.o.n.

Pissarro
5 ruime eengezinswoningen.
Koopsom vanaf circa
€ 330.000,- v.o.n.

Bonnard
8 luxe appartementen en
4 prachtige penthouses.
Koopsom vanaf circa
€ 245.000,- v.o.n.

Matisse
9 luxe appartementen en
2 riante penthouses.
Koopsom vanaf circa
€ 295.000,- v.o.n.

Gauguin
12 royale/luxe
appartementen en
2 riante penthouses.
Koopsom vanaf circa
€ 390.000,- v.o.n.

W W W. W O N E N I N O O S T V O O R N E . N L
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Opinie&Informatie
?

Hans
Roodenburg

Veel mensen mét vooral lage inkomens weten niet de weg te vinden in de sociale ‘bureaucratie’. Daardoor lopen ze vaak (aanvullende) financiële hulp mis! In
deze rubriek de mogelijkheden om deze zaken over te laten aan deskundigen. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Ouderenteams helpen
duizenden onwetende senioren
Er zijn – alleen al in Rotterdam
– duizenden ouderen die geld laten
liggen waarop ze recht hebben. Vaak
gaat het juist om de mensen die ieder
dubbeltje moeten omdraaien om rond
te kunnen komen.
Ze hebben niet in de gaten dat ze een
aanvulling kunnen krijgen op onvoldoende AOW, dat zij in aanmerking
kunnen komen voor een huur- en
zorgtoeslag, dat zij kwijtschelding
kunnen krijgen van gemeentelijke
KHI¿QJHQGDW]HLQDDQPHUNLQJ
komen voor gratis openbaar vervoer
of dat ze door ziektekosten misschien
wel ingehouden belastingen kunnen
terugkrijgen.
Om deze mensen in het kader van de
armoedebestrijding te helpen zet de
gemeente Rotterdam ‘ouderenteams’
in. In andere gemeenten moeten
ouderen zich hiervoor melden bij de
afdelingen sociale zaken of maatschappelijk werk.
Een bijzonder project van de ouderenteams van de gemeente Rotterdam

betrof het bezoeken van 1600 65plussers met een onvolledige AOWuitkering. Doel van het bezoek was
om te bekijken of ze iets voor deze
mensen kunnen betekenen. De teams
bezoeken dus deze mensen zonder dat
zij daarom hebben gevraagd.
De adressen komen uit de bestandskoppeling van de dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam en de Rijksbelastingdienst. Die
koppeling – Rotterdam is de eerste
gemeente waar dat heeft plaatsgevonden - bracht aan het licht dat ongeveer
6200 65-plussers onder het sociaal
minimum leven omdat zij een onvolledige AOW hebben opgebouwd. Een
deel van deze mensen kan een aanvullende uitkering krijgen vanwege de
Wet Werk en Bijstand (WWB).
Een onvolledige AOW ontstaat vaak
als mensen jaren in het buitenland
hebben gewoond of gewerkt of bij
allochtonen die zich pas na hun
vijftiende in Nederland hebben
gevestigd. Iedere Nederlander die

vanaf zijn vijftiende in Nederland is
gevestigd geweest heeft op 65-jarige
leeftijd recht op volledige AOW. Voor
een alleenstaande bedraagt deze thans
ELMQD¼EUXWRSHUPDDQG(ONH
gehuwde 65-plussers heeft recht op
ELMQD¼EUXWRSHUPDDQG.RPW
men daar niet aan en heeft men weinig spaargeld of ander vermogen, dan
kan men uit de WWB een aanvulling
krijgen tot ongeveer deze bedragen.
Een probleem is vaak dat de AOW en
de WWB door verschillende instanties worden uitgevoerd. In Rotterdam
is dat minder het geval De SVB en
de dienst SoZaWe van Rotterdam
werken nauw samen, met de inzet van
de ouderenteams, om mensen zoveel
mogelijk te bereiken. ,,Deze aanpak
werkt goed. We willen samenwerking
en gecoördineerde oplossingen in de
toekomst zeker breder aanpakken in
de stad,’’ zegt Judith Bruinsma van de
afdeling communicatie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam. Inmiddels wordt de koppeling

van gegevens - zoals in
Rotterdam – ook landelijk uitgevoerd.
De ouderenteams onderzoeken bij hun bezoeken
aan huishoudens met
lage inkomens ook of zij
recht hebben op andere
sociale voorzieningen,
zoals toeslagen (huur en zorg) en
bijzondere (extra) bijstand, of kunnen
regelen dat zij gratis met het openbaar
vervoer met de RET kunnen reizen.
Ook kunnen ze mensen helpen en
doorverwijzen naar de mogelijkheden
om belasting terug te vragen vanwege
ziektekosten. Indien gewenst kunnen
de teams ook bemiddelen bij of
contacten leggen met instanties die
helpen bij taal, werk, inburgering, activerende zorg en bij sociale binding.
De teams richten zich met name op
de minima die zelf niet stilstaan bij
de mogelijkheden die zij hebben of
die geen kennissen of andere organen
kennen die de weg weten in deze

‘sociale bureaucratie’.
De ouderenteams zijn niet voor een
ieder inschakelbaar. De senioren moJHQQLHWPHHUGDQ¼QHWWRSHU
maand aan inkomen hebben inclusief
vakantiegeld als het om gehuwden of
om samenwonenden gaat. AlleenVWDDQGHQPRJHQQLHWPHHUGDQ¼
netto (inclusief vakantiegeld) hebben.
Ook zijn er grenzen gesteld aan het
spaargeld en ander vermogen. Voor
een alleenstaande mag dat niet meer
EHGUDJHQGDQ¼HQYRRUHHQ
echtpaar en eenoudergezin niet meer
GDQ¼
Een ouderenteam kan in Rotterdam
worden aangevraagd op 0800 1545.

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
Opdraaien voor de
nabetalingen moeder
Onze moeder is vorige maand
overleden. Wij dachten dat wij haar
aanleunwoning netjes hadden opgeleverd. We kwamen echter bedrogen uit
want van de verhuurder kregen we een
zware rekening voor de vervanging
van vijf deuren die door haar rolstoel
waren beschadigd en voor egalisering
YDQGHYORHU2IZLMQRJHYHQ¼
willen betalen. Bovendien moeten
we nog acht of negen maanden aan
haar teveel uitgekeerde huursubsidie
WHUXJEHWDOHQ:HKHEEHQDO¼
bijgelegd omdat zij zwaar was onderverzekerd voor haar begrafeniskosten.
We vinden dat wij hiermee al genoeg
hebben betaald. Kunnen wij uitkomen
onder de betaling van deze schulden
van onze moeder?
De wet voorziet erin dat erfgenamen
de nalatenschap van een overledene
EHQH¿FLDLUNXQQHQDDQYDDUGHQ'DW
houdt in onder voorrecht van boedelbeschrijving. De erfgenaam dekt zich
zo in tegen risico’s want zijn aansprakelijkheid voor de schulden van de
nalatenschap is beperkt tot de omvang
van de waarde van de goederen van de
QDODWHQVFKDS'HEHQH¿FLDLUHDDQYDDU

GLQJJHEHXUWGRRUKHWDÀHJJHQYDQHHQ
verklaring (binnen drie maanden) bij
GHJULI¿HYDQGHEHYRHJGHUHFKWEDQN
NRVWHQFLUFD¼ 
De vereffening van de nalatenschap
- en dus het niet betalen door de
erfgenamen van de schulden - vergt
vervolgens ook een hele procedure en
is zeer gecompliceerd.
Of u (en andere erfgenamen) dit nog
kan doen om de nabetalingen voor uw
moeder te weigeren, kunnen we niet
beoordelen. U en andere erfgenamen
kunnen namelijk al handelingen hebben verricht waardoor de nalatenschap
als ‘zuiver aanvaard’ is beschouwd
waardoor ook haar schulden voor
de erfgenamen komen. Dat kan al
stilzwijgend zijn gebeurd als al spullen
(al is het maar een theelepeltje) uit de
woning of kamer van de overledene
zijn verdeeld.
Het enkel regelen van de begrafenis
valt daar niet onder! Op het inmiddels
‘zuiver aanvaarden’ (uitdrukkelijk of
stilzwijgend) kan men ook niet meer
terugkomen. In feite had de woning of
kamer van uw moeder in oorspronkelijke staat moeten worden achtergelaten om schuldeisers de kans te geven
aanspraak te maken op eventuele
waardes!
Wij kennen de situatie niet, maar wij
vermoeden dat u en andere erfge-

namen handelingen hebben verricht
waardoor u en de anderen toch vastzitten aan de schulden.
Erfenis in Duitsland
uit een warm land
Ik woon zelf al zeven jaar in Duitsland
en krijg AOW uit Nederland en een
klein pensioentje uit Duitsland. Een
familielid van mij is overleden en laat
ook aan mij een behoorlijk bedrag
na. Hij woonde echter een jaar of vijf
met een jonge dame in een warm land
ver van Nederland. Welk land heft er
successierechten over de erfenis?
Als de overledene een Nederlander
ZDVYDOWGHVXFFHVVLHKHI¿QJQRJ
onder de Nederlandse wetgeving
als hij of zij minder dan tien jaar uit
Nederland weg is. Als u onder de
Duitse belastingwetgeving valt, dan
is het misschien handig om te weten
hoe en of de Duitse belastingdienst
met uw erfenis om gaat. Daarom
informeer daar naar eventuele Duitse
consequenties..
Tante wil bij leven
al gaan delen
Wij hebben een hoogbejaarde tante in
een verzorgingshuis die wat spaargeld
RQJHYHHU¼ KHHIW=HZLO
een deel wegschenken aan neven en

nichten. In onze familie weet niemand
precies hoeveel verantwoord of mogelijk zelfs verplicht is dat zij overhoudt
als reserve. Wij zijn op de hoogte
van de schenkingsmogelijkheden, het
gaat ons echter om een buffer voor
haarzelf.
Hoeveel uw oude tante over wil
houden als buffer om nog prettig te
leven, weten wij niet. Die kan per
persoon verschillen. Voor begrafenis- of crematiekosten is het aan
WHUDGHQRP¼WHUHVHUYHUHQ
waarvoor men een aardige plechtigheid kan organiseren. De vrijstelling
bij schenkingen aan neven en nichten
LVLQPD[LPDDO¼YRRU
een alleenstaande of per huwelijk en
geregistreerde relatie.
AOW en pensioen
Tussen de wal en
het schip geraakt
Ik dacht in aanmerking te komen
voor het extraatje voor alleenstaande
vrouwen met alleen AOW omdat ik al
LQEHQJHVFKHLGHQHQJHHQSHQ
sioendeling van mijn ex heb gehad.
(FKWHUWRHQLNLQMDDUZHUG
heb ik een klein bedrijfspensioentje
YDQPLQGHUGDQ¼SHUMDDUODWHQ
afkopen. Ik kreeg daarvoor een af-

NRRSVRPYDQ¼1XNULMJLNYDQ
de SVB te horen dat ik daardoor over
ERYHQGHJUHQVYDQ¼
aan belastbaar inkomen ben gekomen.
Als ik dat had geweten, had ik het
pensioen niet afgekocht maar als klein
bedrag jaarlijks laten uitkeren. Ik vind
het onrechtvaardig. Is er nog iets aan
te doen?
Een van de voorwaarden van deze
regeling is inderdaad dat uw totale
belastbare inkomen over 2005 telt. U
mocht dat jaar aan AOW en nevenLQNRPVWHQQLHWPHHUKHEEHQGDQ¼
12.822 bruto. Door uw afkoopsom
bent u waarschijnlijk daarboven
uitgekomen en loopt u de netto-uitkering mis. Een vluchtige berekening
leert ons dat als u uw bedrijfspensioen
wel jaarlijks had laten uitkeren u
waarschijnlijk net onder die grens van
¼ZDVJHEOHYHQ+HWLVKHHO
vervelend voor u, maar we vrezen dat
u - wat zo mooi heet - tussen de wal en
het schip bent gevallen. Het enige wat
we u nog kunnen adviseren is dat u in
beroep gaat bij de SVB en uitlegt dat
u in feite een pensioen hebt afgekocht
in 2005 terwijl u met dat pensioen in
een jaarlijkse aanvulling op de AOW
wel in aanmerking zou zijn gekomen
voor het extraatje van lang gescheiden
gepensioneerden!
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WWW.WONINGONTRUIMING.NET
Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen
Tevens doen wij verhuizingen van groot naar klein/seniorenwoningen
O De woning wordt in de staat van oplevering teruggebracht naar de eisen
van de familie, makelaar en / of woningstichting
O Tevens doen wij inkoop van gehele inboedels
O Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
O Gratis prijsopgave/offerte/geen voorrijkosten
O Gelijk contact: 010-8424225 / 06-29103430
O per email bontes@upcmail.nl
O Zie ook www.woningontruiming.net
O
O
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MAKELAAR TE DUUR?
:LMNRSSHOHQNRSHUVHQYHUNRSHUVYDQ
KXL]HQDDQHONDDU
2Q]HVLWHEHVFKLNWRRNRYHUHHQIRUXP
HQEHQRGLJGHDGYLH]HQHQEHODQJULMNH
OLQNVQDDULQWHUHVVDQWHVLWHV

WWW.VERKOOPJEHUIS.INFO
De allernieuwste showroom in de
regio Rotterdam met de grootste
keuze openhaarden op hout en gas!

Ook uw gasopenhaard heeft
onderhoud nodig!
Bel ons voor een
onderhoudsbeurt
en wij controleren
gelijk ook uw
rookkanaal.

Edisonweg 12 – Strijen
Tel. 078 - 674 4147
www.steevens-zoon.com

Siemens wasautomaat voorlader
- max. centrifugetoerental 1200...600 per minuut
- trommelinhoud van 42 liter
- één knop voor programma en temperatuur
- onbalans correctietechniek
- grote vulopening ( 30 cm doorsnede)
- afm.: 60,0 x 85,0 x 56,0 cm (bxhxd)

van 699,-

nu

399,Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

Lage prijzen - beste ser vice

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

NIEUW

!!

HAAL- EN
BRENGSERVICE

)FFGUVHFFO
WFSWPFSPN

PO[F
#30..0#*&-,."650(&&/3*+#&8*+4/0%*(&/(&&/8&(&/#&-"45*/(#&5"-&/ TIPXSPPNUF
CF
[PFLFO EBOI
BMFO
"-0/;&#30..0#*&-&/;*+/"650.""5&/3*+%&/01%*&4&-
XJKV PQBGTQSB
BL 
HSBBHPQ
BROMMOBIELEN

AIXAM 400.4 SL, zilver met., l.m. velgen, electr. ramen
AIXAM A 741 “De Luxe”, antraciet met. Vele extra’s
AIXAM 500.4 Minivan, Demo, slechts 950 km.
AIXAM Mega 400 vrachtauto met laadbak, bull-bar, side bars
3x BELLIER Opale rood, lila, zilver l.m. velgen, lage km. standen
CHATENET Barooder iceblauw met., l.m. velgen slechts 5.000 km’
CHATENET Barooder, zilver met., l.m. velgen, 3.300 km.
CHATENET Barooder “Opgepimpt”, heldere koplampen
CHATENET Barooder “Sporting”, geel, vele extra’s
CHATENET Media, rood, slechts 11.000 km.
GRECAV Eke 505 XL “Elegante”parkeersensoren, 800 km.

Prijzen in euro’s p.mnd v.a.
’02
€ 5.950
€ 71
’05
€ 9.950
€ 119
’06
€ 9.950
€ 119
’06
€ 6.950 incl 19% btw
’06 v.a.€ 7.950
€ 95
05
€ 8.950
€ 107
’05
€ 9.950
€ 119
’05
€ 9.950
€ 119
’06
€ 9.950
€ 119
’02
€ 5.950
€ 71
12-06
€ 9.950
€ 119

2e PAASDAG GEOPEND
VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR
JDM Abaca Mountain 4x4 look, c.v.,l.m. velgen, verhoogd
JDM City Comfort “ﬁetspad”, geen bromﬁetscertiﬁcaat nodig demo
JDM City “speciaal voor op het ﬁetspad” geen bromﬁetscert.nodig
LIGIER X-Too, Basis Plus., l.m. velgen, slechts 760 km.
3x LIGIER X-Too MAX, TITANIUM de grootste brommobiel
MICROCAR MC1, antraciet met., l.m. velgen, electr. ramen
MICROCAR MC1, Performance, licht metalen velgen, 3.600 km
MICROCAR MC2 CAMPUS XS, super grote kofferruimte,
MICROCAR Vigro III, blauw met., slechts 7.700 km
MICROCAR Vigro “De Luxe”, Liberty zilver met. l.m. velgen

nieuw
€ 13.790
’06
€ 8.950
nieuw
€ 10.990
’06
€ 9.950
’06 v.a.€ 8.950
’05
€ 7.950
05-07
€ 9.950
nieuw € 13.195
’03 € 7.450
’03 € 6.950

€ 165
€ 107
€ 131
€ 107
€ 119
€ 95
€ 119
€ 158
€ 89
€ 77

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

6*5(&#3&*%'*/"/$*&3*/(1-"/
5&7&/44$)"%&73*+&#30..0#*&-&/5&,001(&73""(%
$ISJTUJBBO)VZHFOTXFH *OEVTUSJFUFSSFJO,JDLFSTCMPFN** )FMMFWPFUTMVJT
5FMFGPPO 7SJKEBHBWPOELPPQBWPOEUPUVVS
0QFOJOHTUJKEFO


NBBOEBHUNEPOEFSEBHVVS
WSJKEBHVVS [BUFSEBHVVS

ABA

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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Boek ‘Hand in hand,
kameraden’
Het was een drukte van belang op 7 maart
jl. in Boekhandel Snoek aan de Meent. De
Feyenoordnostalgie vierde hoogtij bij de
lancering van het boek ‘Hand in hand, kameraden’ geschreven door Jan Oudenaarden.
De auteur zelf reikte het eerste exemplaar uit
aan Coen Moulijn, de oud-linksbuiten die
vervolgens druk was met het zetten van zijn
handtekening in de ter plekke aangeschafte
exemplaren. Cor Huisman, met zijn 91 jaren
een van de oudste Feyenoorders, ontving
het tweede exemplaar van het 312 pagina’s
tellende boek.
Jan Oudenaarden, zoals hij zelf zegt zoon
en kleinzoon van een Feyenoord-supporter, is een kenner van de geschiedenis van
Feyenoord. In ‘Hand in hand, kameraden’
heeft hij meer dan honderd verhalen over
Feyenoord uit de periode 1908-2008 bijeengebracht. Het boek bevat bijdragen van
verschillende auteurs en uit allerlei bronnen.
Oudenaarden leidt die bijdragen steeds op
zijn eigen wijze in. Het resultaat is een echt
leesboek met verhalen die stuk voor stuk de
moeite waard zijn.

Ambachtse Filatelisten
Vereniging 40 jaar
Deze maand bestaat de Ambachtse Filatelisten Vereniging 40 jaar. Dit heugelijke feit
willen wij uiteraard niet zomaar voorbij laten
gaan. Daarom organiseren wij op zaterdag
15 maart een open dag die voor iedereen
toegankelijk is. Op deze dag bieden wij u het
volgende: Speciale beurs waar postzegels en
munten te koop worden aangeboden.
Veiling van 135 kavels met mooie zegels.
(aanvang 12.30 uur)
Tentoonstelling van thema-verzamelingen.
Tevens wordt er een verloting gehouden met
veel en mooie prijzen.
Voor de jeugd zal er een speciale hoek zijn
waar ze voor 5 cent per zegel heel mooie en
leuke zegels kunnen aanschaffen en zo hun
verzameling kunnen beginnen of uitbreiden.
Toegang voor deze dag is gratis en er wordt
u ook een consumptie aangeboden.
Deze dag wordt gehouden in het pand van
Sandido aan de Reeweg in H.I.Ambacht
De zaal is open vanaf 10.30 uur tot 16.00
uur. Om 11.00 uur zal wethouder de heer
YG9OLHVGH]HIHHVWHOLMNHGDJRI¿FLHHO
openen. Wij hopen op heel veel bezoekers
op deze dag die niet alleen voor onze leden
maar voor iedereen gratis toegankelijk is.

Dinsdag 18 maart 2008
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Voor recreatief jeugdvoetbal
moest je niet bij een
professionele club zijn
Als je wilde gaan voetballen, was de keus bij welke club
snel gemaakt. Of de dichtst bijzijnde of de vereniging met de
grootste uitstraling. Jongetjes uit Schiebroek of Overschie
wilden het liefst Xerxaan worden, die van Zuid zagen zich al
in het rood-wit van Feyenoord over het veld rennen en woonde je in Spangen dan moest je op Het Kasteel zijn. En jochies
uit Kralingen meldden zich op Woudestein bij Excelsior .
Tot die laatsten behoorde ik. Niet
dat Excelsior in de tijd dat ik me
aanmeldde als pupil aansprekende
namen in het eerste elftal had spelen,
maar het was toch een betaald voetbalclub en in aanzien de derde van
Rotterdam, na Feyenoord en Sparta.
Ze deden er bij Excelsior alles aan
om je zelfs bij de pupillen al het gevoel te geven dat de organisatie professioneel was. Zo droeg elk team
de naam van een vooraanstaande
voetbalnatie uit die tijd. Zo speelden
onder meer Brazilië, Argentinië,
Uruguay, Engeland, Zweden, Italië
en Frankrijk een onderlinge competitie. Geen Nederland, want dat had
toen in het echie al moeite om van
de Belgen te winnen. Ik kwam als
keeper terecht in Uruguay, in een ver
verleden twee keer wereldkampioen,
maar nu een voetbalnatie in verval.

Wij spiegelden ons daaraan, want we
waren veruit het zwakste team.
Pipo
Aanvankelijk was het echt pupillenvoetbal. Waar de bal was, waren alle
spelers op beide keepers na. Maar na
verloop van tijd kregen de leiders er
toch meer lijn in en werd niet meer
met z’n allen als dwazen achter de
bal aan gerend.
Voordat er een bal getrapt was,
PRHVWHQZHQDWXXUOLMNHHQRXW¿W
hebben. Die konden we met korting
kopen in de sportzaak van Bob
-DQVHGHKRÀHYHUDQFLHUYDQ([FHO
sior, aan de Beneden Oostzeedijk.
Echte voetbalschoenen kreeg ik
niet, die vonden mijn ouders in de
eerste plaats te duur en ik zou er
zo uit gegroeid zijn. Zonde van het
geld dus. Bij een warenhuis werden

plastic schoenen gekocht en daarop
heb ik gespeeld tot ze gingen scheuren. Mijn voeten waren inmiddels
zo groot dat ik de schoenen paste,
die ik van een oom had gekregen.
Wat merkwaardig schoeisel, want de
noppen bestonden uit op elkaar gelijmde rondjes multiplex en ze waren
nog voorzien van een stalen neus.
Het schijnt er potsierlijk uitgezien
te hebben, want ik kreeg gelijk de
bijnaam Pipo.
Zoals gememoreerd stelde het
voetbal van ons team niet veel
voor en dat had consequenties.
Want Excelsior was ook toen al een
ambitieuze club, waar alleen de
besten konden doorgroeien. Voor
spelers waarin de jeugdleiders het
niet zagen zitten, was het avontuur
op Woudestein gauw afgelopen. Die
werden vriendelijk doch dringend
verzocht op te stappen.
Prof
Van de spelers die wel doorstroomden zijn mij drie namen bij
gebleven. Zoals die van Chris Ernst,
een begenadigd dribbelaar met
een goede neus voor een doelpunt,

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

waarvan ik wel had verwacht dat hij
carrière zou maken als profvoetballer, wat volgens mij niet is gebeurd.
Voor twee anderen gold dat wel. De
grote geblokte Bertram Tabbernee
drong door tot de A-selectie van
Excelsior en speelde ook enkele
wedstrijden in het eerste.
Maar de bekendste voetballer uit die
jaargang was toch wel Ton Wickel
die samen met de van Feyenoord
overgekomen Rinus Israel, een tijd
lang het centrale verdedigingscentrum vormde bij de Kralingers en
later z’n brood nog verdiende bij
Ajax, FC Utrecht en ADO/Den
Haag.
Overigens was de door Excelsior
gehanteerde selectiemethode niet
uniek voor die club, elke profclub
deed dat en de betere amateurverenigingen ook. Er waren uiteindelijk
nog genoeg verenigingen waar wel
ruimte was voor recreatief voetbal.
Peter van Zwienen

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 19 februari 2008
Feyenoord mag dit jaar dan het 100-jarig bestaan vieren, niet vergeten mag worden dat
Sparta binnenkort 120 jaar oud wordt. Deze foto is genomen op 7 juni 1953 en het is duidelijk feest op Spangen. Rinus Terlouw gaat op de schouders, want Sparta heeft zojuist het
afdelingskampioenschap behaald. De foto heeft bij veel lezers jeugdsentiment losgemaakt.
Zo schrijft Hans van Houdt: ‘De wedstrijd was een van mijn eerste en mooiste herinneringen
aan Sparta. Met mijn neus stond ik tegen het hek van de jongenstribune, de plaats waar nu
de bobo’s zitten en zag 18 minuten voor het einde hoe tegen een stug verdedigend Excelsior
PLGYRRU%RRWGHZLQQHQGHWUHIIHUYRRU6SDUWDELQQHQVFKRRW1DDÀRRSNORPPHQZHRYHU
de hekken en mochten we de spelers van dichtbij bejubelen. Spelers werden daarbij op de
schouders genomen. Wie Rinus Terlouw heeft gedragen moet dat zeker met een hernia hebben bekocht. Sparta
- dat verdiend kampioen werd, ook omdat
ze dat seizoen 24 speeldagen aan de leiding stond - speelde in de volgende
3-2-5 opstelling: Landman - Tiebout, Terlouw, Wenneker – Zuidgeest, Sonneveld, Van Ede, Benningshof, Boot, Verbeek en Van Male’. In de kampioenscompetitie moest Sparta met RCH, Eindhoven en Vitesse uitmaken wie zich
de beste van Nederland mocht noemen. Sparta kwam daarin een punt te kort
en moest de eer aan RCH laten.

Nieuwe foto
Deze foto uit 1970 heeft ook met sport te maken. Misschien is de opgave
deze keer wel te gemakkelijk, maar moeilijker is te weten welke sportaccommodatie zich links – hier nauwelijks zichtbaar – van de foto bevond.

Pagina 10

Dinsdag 18 maart 2008

T!P-Kaders
De Oud

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Visgilde Voordeel

Tilapia
gemarineerd naar keuze
p.st. 2,25
nu 3 stuks

6,00

Pangaﬁlet in cajun

Venrooy Tandtechniek

1,85

100 gram

D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
M
M
M

Hesseplaats
AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Strevelsweg 61, 3073 DT Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

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

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

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

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

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

Bij een langer verblijf gelden speciale
tarieven. Vraag ernaar!

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

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

IN- EN VERKOOP PRENTBRIEFKAARTEN
ANTIQUARIAAT
& UITGEVERIJ

ARNOUD VOET

Voorhaven 16, Delfshaven
Open op afspraak: vrijdag 14.00-17.30
(010) 2847362 of (010) 2763852 of 0647 775893
Email: arnoudvoet@orange.nl, www.uitgeverijvoet.nl

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

STOELENMATTERIJ

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

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

Opticien

DESCENDRE
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

Receptie:

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

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

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.

In nieuwstaat verkerende
Tourcaravan merk: Eriba
491 type nova
Bouwjaar 1994. Lengte: 6.34 mr.
Breedte : 2.20 mr.
Rechte zithoek vóór - Vast bed – alle
toebehoren. Koelkast-3pits gasstel,
2 gasfl.
(w.v.1 nieuw) Gas. Veel extra’s
Voortent-rolzonwering-beveiligd slot.
Staat momenteel in overdekte stalling- betaald tot sept.2008

Vraagprijs :  4950,-telefoon: 06 – 2366 2412

40PlusRelatie.nl
Voor een betrouwbare partner!
Bel: 015-8894807 (lid BER)

Behandeling bij u thuis mogelijk!

ABA

PAASAANBIEDING:

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij ons aan het goede adres.

GERALDO Sports & Beauty
Pedicure Manicure (Sport)massage
Diabetische en Reumatische aantekening

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
TMG

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

Al bijna 29 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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Reas Reizen beste
reisbureau van
Zuid Holland
Vakblad Reisrevue heeft donderdag 13
maart de provinciale winnaars van de
verkiezing Reisbureau van het Jaar 2008
bekend gemaakt. Reisbureau Reas Reizen is uitgeroepen tot provinciaal winnaar van de verkiezing Reisbureau van
het Jaar 2008 en mag zich vanaf heden
SUR¿OHUHQDOVEHVWHUHLVEXUHDXYDQ=XLG
Holland. Reas Reizen dingt samen met
de andere provinciale winnaars mee naar
de landelijke titel. Het ‘Reisbureau van
het Jaar 2008’ zal tijdens een gala-avond
op maandag 14 april bekend worden
gemaakt. De verkiezing Reisbureau van
het Jaar is een initiatief van vakblad
Reisrevue en heeft tot doel een bijdrage
te leveren aan het voortdurende proces
van kwaliteitsverbetering van de reisbureaus en het verhogen van de teamspirit.
Reisbureaus nemen op vrijwillige basis
deel aan de verkiezing en krijgen allen
QDDÀRRSHHQUDSSRUWRSPDDWRSJHVWHOG
door training- en adviesbureau InCompany. Sander Janssen, directeur van Reas
Reizen is trots op de provinciale titel
Reisbureau van het Jaar: “Deze uitverkiezing is voor ons van grote waarde. Het
is een erkenning voor de inzet van ons
gehele team en de hoge kwaliteit die wij
onze klanten bieden. Meedoen met de
verkiezing vergt de nodige inzet, maar
het is een leerzaam en nuttig proces.
Je wordt gedwongen kritisch naar je
activiteiten te kijken en de kritische blik
van een adviseur van InCompany draagt
bij aan het handhaven en verbeteren van
deze kwaliteit.”

Simultaan door
ex-wereldrecordhouder
Op 15 november 2001 begon Adri
Helfrich aan zijn wereldrecordpoging.
De simultaan begon met gelijktijdig 24
spelers. Steeds als een partij afgelopen
was kon een ander aanschuiven, zodat
het aantal tegenstanders steeds gelijk
bleef. Na 29 uur en 5 minuten, dus op
16 november, had Adri Helfrich 738
tegenstanders partij gegeven en scoorde
het zeer hoge percentage van 80,80%.
Zelfs de bekende grootmeester Hans
Böhm haalde slechts 560 partijen. Het
wereldrecord is later overgenomen door
een van de Polgar zussen, de bekendste
en beste schaaksters van de wereld, maar
als Nederlands record staat het nog steeds
in het Guinness book of records
Op 28 maart heeft u een unieke kans in
het strijdperk te treden tegen deze ex-wereldrecordhouder simultaan schaken. In
buurthuis De Waerschut, Van Waerschutstraat 11, Rotterdam-Provenierswijk
(achter het Centraal Station). Deelname
is gratis. Wel moet er op tijd worden
ingeschreven. Wie deze unieke kans wil
benutten, kan zich telefonisch melden bij
Peter Nederhand, voorzitter Schaaksoos
De Provenier. Tel: 010 466 66 89 of per
email: pnederhand@yahoo.com
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Leen Jansen was boksheld
van Gelderse Dorp
Janus Jansen en Petronella
(Pietje) Seeters en hun acht
kinderen kwamen in 1941
wonen aan de Eerbeekstraat
5 in het Gelderse Dorp, een
van de drie nooddorpen langs
het Noorderkanaal. Eind jaren
twintig waren de in Made
en Raamsdonkveer geboren
echtelieden na hun huwelijksvoltrekking in Brabant naar
Rotterdam gekomen. In de
provincie beneden de grote
rivieren was armoede troef,
erger nog dan in de grote steden. Werk was er nauwelijks,
terwijl het groeiende Rotterdam fantastische toekomstmogelijkheden bood.
Als woning kocht Janus Jansen van de
gemeente Rotterdam een afgedankte
vuilnisschuit, meerde deze af in de
Rotte bij de Algemene Begraafplaats
Crooswijk en bouwde de roestbak om
tot comfortabele woonark. Met hun
kinderen Sjaan, Stien, Leen, Aad, Jan,
Theo en de tweeling Frans en Rob
ging het echtpaar er wonen.
Het gezin Jansen zou, als zoveel
mensen in de nooddorpen, anoniem
zijn gebleven, ware het niet dat hun
zonen Leen en Aad naam maakten in
de nationale en internationale bokswereld. Leen werd drie keer kampioen
van Nederland, waarvan twee keer
als profbokser en zijn broer Aad één
keer. Leen Jansen was van 1947 tot
1967 pupil van de bekende Kralingse
bokspromotor Theo Huizenaar. In
twintig jaar besteeg hij 201 keer het
trapje naar de ring: 130 keer als amateur en 71 keer als semi-prof, want bij
bleef daarnaast gewoon voor zijn baas
werken en hij was in zijn vrije tijd in
tal van clubhuizen ook nog eens actief
als sportleider.
Rugklachten
Op zijn vijftiende ging oersterke

'HERNVVFKRROYDQ/HHQ-DQVHQLVEHKDQJHQPHWIRWR¶VHQDI¿FKHVXLW]LMQURHPUXFKWHFDUULqUH
)RWR¶VYHU]DPHOLQJ5HLQ:ROWHUV

Leen naar zijn eerste baas, de NV Van
der Burg’s Borstelfabrieken aan de
Oudendijkse Schiekade in Overschie.
Voor zes dagen per week ontving hij
in zijn loonzakje 9,90 gulden, negen
gulden voor thuis en negentig cent
zakgeld. Op zijn eerste werkdag ging
het mis onderweg naar zijn baas. Leen
gleed uit op een bevroren plas, knalde
hard op zijn rug met enkele kapotte
wervels als blijvend letsel, bleek later.
Volwassen als hij op dat moment al
was, ging Leen toch aan de slag, de
pijn verbijtend. Soms stopte hij een
bos brandnetels tussen zijn hemd en
blote bast om weerpijn op te wekken.
Als prof verloor Leen Jansen negen
partijen, waarvan één door een knockout van de latere Olympisch kampioen
Floyd Patterson. Het joch van het Gelderse Dorp bouwde een indrukwekkende carrière op met als hoogtepunt
zijn deelname voor Nederland aan
de Olympische Spelen in Helsinki,
Finland, in 1952.

Hij begon met boksen toen hij zestien
ZDV,QKDDOGHKLMGH¿QDOHYDQ
het Nederlands kampioenschap in de
middengewichtsklasse, maar Leen
ZHUGLQGLHSDUWLMJHGLVNZDOL¿FHHUG
Een jaar later bracht hij de titel toch
op zijn naam na achtereenvolgens
winst op Van der Veen, Van der Berg
en De Vries. Jansen nam in 1951 deel
aan de Europese kampioenschappen
in Milaan en verloor zijn eerste partij
op punten van een tegenstander die
GH¿QDOH]RXEHUHLNHQ7XVVHQGH]H
kampioenschappen en het Olympisch
toernooi in Helsinki verloor Leen
Jansen slechts een partij op punten
tegen de Duitser Sladky.
Onstuimig
De Gelderse Dorper was een snel en
beweeglijk bokser en een sportman
die altijd vol vuur en wilskracht in
de ring stapte. Hij beschikte over een
loeiharde stoot, zowel links als rechts.
Helaas liet hij zich door zijn tempera-

,Q]LMQVODDSNDPHULQGH(HUEHHNVWUDDWLQKHW*HOGHUVH'RUSEHZDDUGH/HHQ-DQVHQDOOHWURIHHsQGLHKLMELMHHQERNVWH

'HWRHQMDULJH/HHQ-DQVHQLQIHEUXDUL
LQ]LMQERNVVFKRROLQKHW=HHXZVH
7KROHQZDDUKLMGDJHOLMNVSXSLOOHQpQ
]LFK]HOIWUDLQGH

ment wel eens wat te veel gaan. Zijn
onstuimigheid veroorzaakte wildheid
met alle daaraan verbonden risico’s.
Zijn stoten werden dan onzuiver en
hij liet gaten vallen in zijn dekking.
Het één bleek soms even gevaarlijk
als het ánder.
Elke week liet ‘zwarte Leen’ in het
zaaltje van clubhuis De Jeugdhaven
in het Gelderse Dorp zijn stentorstem
schallen over de hoofden van een
dozijn stevige jongens tot 18 jaar.
De knullen luisterden nauwlettend
naar zijn opdrachten. Ze oefenden
vol overgave en met een onoverwinnelijke blik in de ogen. Leen was geen
echte bokstrainer. Toen clubhuisleider
Simonse hem kwam vragen of hij er
iets voor voelde het eens te proberen
ter wille van het clubhuiswerk, zei
Leen niettemin volmondig ja. Uiteindelijk was zijn sportieve carrière ook
in De Jeugdhaven begonnen. Leen
zorgde voor zakken om op te slaan,
voor echte ballen om tegen te stoten
en ook voor oefenbokshandschoenen. Bokshandschoenen konden de
jongens krijgen van De Jeugdhaven
en die afbetalen met één kwartje per
week. De knullen begonnen met tien
minuten touwtjespringen, waarna
schaduwboksen op het programma
stond. Na het stoten op de punchbal
en de bokszak werd de training na
anderhalf uur besloten met een kwartiertje gymnastiek, waar Leen ijverig
aan meedeed, want dat was ook goed
voor zijn conditie.

Pagina 12

Dinsdag 18 maart 2008

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Alles wat u moet weten om te reizen met de RET
Bijzonder
feestelijk
Feitje

RET verloot prijzen
onder Nieuwsbriefleden en start online
Klantenpanel!

Omleidingen

Om reizigers snel en direct op de
hoogte te houden van nieuws en campagnes van de RET en ze daarnaast
te belonen met leuke voordeelacties
start de RET met de RET Nieuwsbrief.
Onder de aanmelders worden diverse prijzen
waaronder een jaarabonnement ter waarde
van € 845,= verloot. Om snel te weten wat
reizigers van (openbaar) vervoer vinden, en
de dienstverlening steeds beter af te stemmen op de wensen van de klant is gelijktijdig het online Klantenpanel gestart.

Nieuwe RandstadRail-voertuigen

De RET Nieuwsbrief
Wanneer de reiziger zich voor 10 mei 2008
aanmeldt voor de RET Nieuwsbrief maakt
deze kans op diverse leuke prijzen waaronder 1 jaar gratis reizen ter waarde van €
845,= of één van de andere aantrekkelijke
prijzen. Als ontvanger van de RET-nieuwsbrief wordt de reiziger per email op de
hoogte gehouden van het laatste nieuws,
leuke voordeelacties en informatie over
campagnes van de RET.
Het RET Klantenpanel
De RET wil graag weten wat reizigers
vinden van onze dienstverlening en wat hun
wensen en verwachtingen van het openbaar
vervoer zijn. Hiervoor heeft de RET een online Klantenpanel opgezet. Door middel van
een paar enquêtes per jaar wordt de mening
over een onderwerp dat te maken heeft
met het (openbaar) vervoer in Rotterdam en
wijde omgeving gevraagd. Met de uitkomsten van het RET Klantenpanel verwacht de
RET haar dienstverlening voortdurend te
kunnen verbeteren.
Aanmelden
Eenvoudig aanmelden voor de RET Nieuwsbrief kan via de RET website www.ret.nl.
Voor het RET Klantenpanel kunt u zich ook
aanmelden via deze website. Deelname is
geheel vrijblijvend en afmelden kan op elk
gewenst moment.

meter lang, twaalf meter langer dan de
huidige metro’s. In twee gekoppelde treinen
kunnen bijna twee keer zoveel reizigers als
in de stellen die er nu rijden.

Bij treinenfabrikant Bombardier in
Bautzen (Duitsland) is het nieuwe
lightrailvoertuig voor RandstadRail
gepresenteerd. De eerste nieuwe
voertuigen gaan vanaf juli rijden tussen Rotterdam-Hofplein en Den Haag
CS.

De trein werd in Bautzen gepresenteerd aan
de RET-directie, portefeuillehouder Verkeer
& Vervoer van de Stadsregio Jeanette Baljeu
en de verkeerswethouders van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, Hans de Rijke
en Piet van Adrichem. Half maart wordt het
eerste stel in Rotterdam verwacht. De RET
heeft 21 treinstellen besteld voor RandstadRail. Een serie van 43 is nu ook al in
productie genomen ter vervanging van de
oude metro’s op de Calandlijn. Deze worden
in 2009 verwacht te rijden.

Deze nieuwe voertuigen zijn gebaseerd op
het beproefde concept van 81 metro’s en
sneltrams die door de RET bij Bombardier
werden besteld tussen 1996 en 2000. De
nieuwe trein is eigenlijk een verlengde en
verbeterde versie van de metro’s die nu op
de Erasmuslijn rijden. Ze worden voorzien
van airconditioning, stoeltjes met bekleding
en speciale plaatsen voor rolstoelen. Ook
hangen er camera’s die over de veiligheid
van de reizigers moeten waken.
Het nieuwe type vervangt de oude metrostellen van de RET die daar nu nog rijden.
Voor die tijd wordt er vanaf april proef
gereden met één trein tussen het Centraal
Station en Slinge.
De nieuwe RandstadRailvoertuigen zijn 42

Hoe kan ik mijn
reiskosten
declaren?

Bezwaar tegen proces verbaal
Bent u bekeurd wegens reizen zonder geldig
vervoerbewijs en u bent het hier niet mee eens?
Teken dan schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan.
‘Gemotiveerd’ houdt in dat u in uw bezwaarschrift
de reden uitlegt waarom u het niet eens bent met
de bekeuring.
Stuur uw bezwaarschrift zo snel mogelijk naar:
RET Toezicht & Veiligheid, Postbus 112
3000 AC Rotterdam
Let op!
Vergeet niet het procesverbaalnummer te noemen
(het nummer op de bekeuring). Zonder dit nummer
kunnen wij uw bezwaar helaas niet in behandeling
nemen.
Mocht u de boete ter plaatse voldaan hebben,
vermeld dan in uw bezwaarschrift de datum, tijd
en personeelsnummer van de controlebeambte (dit
staat op het betalingsbewijs).

Heeft u een persoonlijke OV-chipkaart? Dan kunt u via www.
ov-chipkaart.nl een uitgebreid overzicht opvragen en uitprinten voor
uw declaraties, bijvoorbeeld bij uw werkgever of voor de belasting. Let
op: uw tarnsacties (inchecken, uitchecken, opladen) zijn niet altijd meteen
zichtbaar op de website. Bij de oplaadautomaten en RET Verkoop- & Informatiepunten kunt u een bon uitdraaien met uw laatste 10 transacties. Dit kan zowel
met een persoonlijke als een anonieme OV-chipkaart

Check de feiten!

Handig om
te weten

Adressen en openingstijden
Let op: in verband met de feestdagen wijken de openingstijden op sommige dagen af!
RET Servicewinkel
Coolsingel 141

maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag
09:00 - 18:30 (op
09:00 - 17:00 12:00 - 17:00
koopavonden tot 21:00)

Verkoop- & informatiepunten maandag t/m vrijdag

zaterdag

zondag

Stationsplein Centraal Station

06:00 - 23:00

07:00 - 23:00 12:00 - 17:00

Metrostation

07:00 - 21:00 (op

09:00 - 19:00 10:30 - 18:30

Beurs/Churchillplein

koopavonden tot 21:30)

Metrostation Zuidplein

06:00 - 23:00

07:00 - 23:00 08:00 - 23:00

Metrostation Spijkenisse Centrum

06:30 - 18:30

08:00 - 18:15 09:00 - 11:00 en
11:30 - 16:15

Metrostation Capelsebrug

07:00 - 18:30

08:00 - 17:30 09:00 - 11:00 en
11:30 - 16:15

Buslijn 35, werkzaamheden
Meidoornsingel Oostzijde
Van maandag 17 maart 2008 tot dinsdag
29 april 2008 ca. 16.00 uur is de Meidoornsingel (oostzijde) tussen de Wilgenplaslaan
en de Wilgenlei afgesloten. Lijn 35 rijdt
gedurende deze periode een andere route.
Richting station Alexander
Normale route
Richting station Noord
Bestaande route tot Wilgenlei bij Wilgenplaslaan, vervolgens rechtsaf Wilgenplaslaan
– linksaf Donkersingel - rechtsaf Wilgenlei
en vervolgens eigen route
Vervallen halten richting station
Alexander: Geen
Vervallen halten richting station
Noord: Meidoornsingel voor Wilgenlei
Vervangende halten richting station
Noord: Wilgenplaslaan voorbij Meidoornsingel, ter hoogte van halte lijn 20 en 25
Buslijn 57, afsluiting Anthony Knottenbeltsingel/Plein 1940
Van maandag 17 maart tot vrijdag 21
maart zijn de Anthony Knottenbeltsingel en
Plein 1940 afgesloten. Lijn 57 rijdt daarom
gedurende deze periode een andere route.
Richting Westerhoofd
Bestaande route tot Holysingel bij Burgemeester Heusdenslaan, vervolgens rechtsaf
Burgemeester Heusdenslaan – linksaf Westlandseweg – rechtsaf Hoﬂaan en vervolgens
eigen route.
Richting Holy-Noord
Dezelfde route in omgekeerde volgorde.
Vervallen halten richting Westerhoofd:
Burg. Verkadesingel voorbij Prins Hendriklaan. Anthony Knottenbeltsingel bij
Narcisplein
Vervallen halten richting Holy-Noord:
Anthony Knottenbeltsingel voor Goudsesingel, Burg. Verkadesingel voor Kievitlaan
Vervangende halten: Geen

Waarom duurt mijn
OV-chipkaart aanvraag zo lang?
Na uw aanvraag heeft u
uw persoonlijke chipkaart
binnen twee weken in huis. De
snelste manier is via internet (www.ret.nl).
Bij speciale acties, zoals gratis OV voor 65plussers, kan uw aanvraag langer duren. Als
uw aanvraag niet helemaal compleet of juist
ingevuld is, krijgt u het verzoek om alsnog
de juiste gegevens aan te
leveren. Ook in dit geval duurt
uw aanvraag langer.

Check de feiten!
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Het Vrije Volk: verdwenen
maar nog lang niet vergeten
De laatste weken is de verdwenen krant Het Vrije Volk met
enige regelmaat in het nieuws geweest, ook in De Oud-Rotterdammer. In de jaren vijftig was ons gezin lid van de rode krant.
Vanwege de voorliefde van vader voor de Partij van de Arbeid
en de VARA was dat niet zo vreemd. Als joch van acht kreeg ik
meer met de krant te maken dan hem alleen van de mat oprapen. Onze buurvrouw, Mina Vogelezang, bezorgde de krant in de
Bothastraat, Beyersstraat en Jacominastraat vrijwel huis aan
huis. Ik hield haar fiets vast, zodat ze niet telkens terug hoefde
te lopen voor een nieuwe bos kranten uit haar fietstas.
Een jaar of vier later werd ik knechtje
van bakker Herman Witholt, die een
HVV-krantenwijk had in Charlois.
Ik hielp hem zowel bij het een als
het ander. Doordat er nogal eens bezorgers door ziekte niet aan het werk
konden, klopten al spoedig de inspecteurs Rinus Roesteen, Cor Sneep of
Cor Jonkergouw aan. Zo werd ik als
13-jarige reservebezorger voor de
toen grootste krant van Nederland.
Dat mocht niet, want je moest zestien
zijn om voor de NV Arbeiderspers
te mogen werken, waar Het Vrije
Volk onderdeel van was. Die regel
lapten de inspecteurs aan hun laars.
Nauwelijks vijftien jaar kreeg ik zelfs
een vaste wijk op het Noordereiland
met ruim tweehonderd abonnees. Het
bezorgen van kranten heb ik meer
dan tien jaar volgehouden.
Voorbeeld
Mijn grote voorbeeld in de krant was
Pieter Spreeuw, het pseudoniem dat
Jan Meijer gebruikte voor zijn rubriek Spreeuwenpraat. Hij beschreef
dagelijkse dingen en startte een hulpactie als iemand bijvoorbeeld door
brand huis en haard was kwijtgeraakt.
Jan was daarmee de eerste sociale
ombudsman in krantenland. Zijn
voortreffelijke werk heeft hij meer
dan 25 jaar verricht vanachter zijn
redactiebureau aan de Slaak.
Op een keer was Jan naar een
bijeenkomst in clubhuis Sarto in de

Afrikaanderwijk gekomen voor een
verslag over het buurt- en speeltuinwerk. Daar stond ik als 17-jarige oog
in oog met mijn grote voorbeeld. We
raakten in gesprek en ik vertelde Jan
van mijn schrijfwerk voor diverse
verenigingsbladen. Als ik nieuwtjes
had, moest ik ze maar naar hem
sturen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Al na een paar dagen

- De geluidswagen van de krant was een bekende verschijning op straat en ook op het strand van Oostvoorne bij de Tour van Drie voor kinderen -

stopte. Ik was zo trots als een pauw.
Over mijn dubbelrol vertellen deed
ik niet. Niemand zou geloven dat een

geweest en in die periode heb ik het
verval van de krant van nabij meegemaakt; van landelijk dagblad naar

- Het Vrije Volk wilde in de reclamevoering best weten dat het de grootste krant van Nederland was, zoals op dit pand aan de verdwenen Westkade in Kralingen -

stonden de eerste berichten van mijn
hand in de krant, die ik ook nog eens
bij mijn abonnees ik de brievenbus

- Hoofdredacteur Herman Wigbold (rechts) in 1981 tijdens een jubileumreceptie in café Verschoor in gesprek
met Geert-Jan Laan, zijn latere opvolger. Foto’s collectie Rein Wolters -

brood- en krantenbezorger ook nog
eens journalist was. Toch was dat zo
en later kwam het ook uit.
Al na een paar maanden kreeg ik via
Jan Meijer, mijn mentor en leermeester, een aanstelling als wijkencorrespondent, compleet met mijn foto op
een HVV-perskaart.
Af en toe was ik vanwege de
bezorging in het HVV-gebouw en
zodoende maakten portier Leen Kok
(die man was een instituut) en ik
kennis met elkaar. Nadat ik ben gaan
schrijven, was af en toe een bezoek
aan de redactie nodig. De eerste keer
verwees Leen me gewoontegetrouw
naar de afdeling bezorging. Hij
fronste zijn blik en krabbelde achter
zijn oren toen ik zei naar Jan Meijer
te moeten, omdat ik ook als redactiemedewerker actief was. Dat ging
Leen boven de pet, die hij toen droeg.
Verval
Vijftien jaar ben ik medewerker

regionale krant en ook de verhuizing
naar de Witte de Withstraat 25.
Diverse keren werd ik uitgenodigd
in vaste dienst te treden, maar dat
weigerde ik, omdat ik de combinatie
van melkbezorger en correspondent
als ideaal ervoer. Mijn melkwerkgeYHUJLQJLQHFKWHURSGHÀHVHQ
daarna was de keuze niet moeilijk
meer. Hoofdredacteur Herman
Wigbold stelde me persoonlijk aan
als redacteur en gaf me de vrije hand
dagelijks de rubriek Eigenwijks met
berichten uit de wijken samen te
stellen. Uiteraard ging ik ook grotere
reportages maken en niet lang daarna
werd ik coördinator van de wekelijkse bijlagen Zuid-Extra en Spijkenisse-Extra. Intussen was ik, tot ergernis
van Jan Meijer, in de Zuid-bijlage
ook de rubriek ‘Mijmeren over Zuid
van Toen’ begonnen. Jan vond dat die
zijn maandagse historische rubriek
‘In den Bonte Hondt’ beconcurreerde.
Dat is echter nooit gebleken.

Ritme
Omstreeks 1989, ik was (verplicht)
verkast naar de editie Schiedam,
kreeg ik de rubriek die Jan Meijer
eertijds begonnen was. Jan was gepensioneerd en overleed helaas kort
daarna. Zijn geesteskind heb ik over
de fusie met het Rotterdams Nieuwsblad heen getild en die werd vanaf 2
april 1991 wekelijks afgedrukt in het
Rotterdams Dagblad onder de naam
‘Rotterdam van Toen’. Tot augustus
2004 vulde ik trouw de rubriek en
ik kreeg in die periode zo’n kwart
miljoen reacties te verwerken. Als
ik voor langere tijd afwezig was,
schreef ik de rubrieken in voorraad,
want ik wilde geen onderbreking van
het wekelijkse ritme.
Na een nooit volledig opgelost conÀLFWPHWKHWKRRIGUHGDFWLRQHOHGXR
Leo Pronk en de twee weken geleden
veel te vroeg overleden Jan Prins,
mocht ik ‘Rotterdam van Toen’ niet
meer op dezelfde wijze voortzetten.
Met spijt in het hart bedankte ik voor
de eer van bijwagen en sindsdien
proberen twee nu ex-collega’s de
aandacht van de lezers te boeien met
het concept door mij bedacht. BovenGLHQZDVLNYDQZHJHKHWFRQÀLFWRRN
nog eens ‘weggepromoveerd’ naar
de edities Zuidrand (Barendrecht,
Zwijndrecht en Dordrecht), Alblasserwaard en Hoeksche Waard. Sinds
de fusie met het Algemeen Dagblad
ben ik weg bij de krant. Overigens
met een bittere smaak in de mond,
want de laatste jaren waren niet
bepaald de prettigste van mijn langdurige carrière in de journalistiek.
Gelukkig zijn er het internet en mijn
rijke (foto)archief en die gebruik ik
beide om De Oud-Rotterdammer te
bestoken met zo leuk mogelijke en
vooral herkenbare verhalen. Wat dat
betreft heb ik een prima uitlaatklep
en ook nog eens een brede schare aan
dankbare lezers.
Rein Wolters
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Voor al uw
tuinwerkzaamheden o.a.
Aanleg
O Onderhoud
O Schuttingbouw
O Vijvers
O Alle soorten bestratingen
O Ophogen
O Schoonmaken en fatsoeneren
O Blokhutten
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Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

TEVENS GEVEN
WIJ 65+ KORTING
Van klein klusje tot
complete aanleg.
Garantie op al onze
werkzaamheden en materialen.
Wij zijn gespecialiseerd
in de aanleg van
onderhoudsvrije tuinen!!
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Voor de actieve 50-plussers
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Voor Informatie of reservering
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Kijk voor nog meer
aanbiedingen op onze website:
www.hotelaandevaart.nl
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Knippen
voor maar ¼
Knippen, verven
65+ korting wo.
¼ hele perm.
kort haar

¼

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

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

ONDERHOUD
Al vanaf 35 euro
per maand

4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770
Polyanderweg 19
Christiaanhuygensweg 2
Garantie op al onze materialen
en werkzaamheden

Zo van het land,
naar de klant

sen
Lekker met de Pa

Geopend vrijdag
en zaterdag
van 09.00 tot
17.00 uur

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

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

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

klusserij

“Nieuw Zuid”
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

Veel ouderen hebben klachten aan bijvoorbeeld rug, nek, arm, schouder of knie.
Ook komen diabetes, COPD, Reuma en algeheel conditieverlies veel voor.
Dan is het voor u goed om te weten dat er een enorme verbetering mogelijk is.
Bij OCA Rotterdam werken wij actief aan het oplossen van uw klachten.
0HWJHULFKWHSURJUDPPD·VGLHSHUVRRQOLMNRSX]LMQDIJHVWHPG
3URIHVVLRQDOVGLH]LFKLQ]HWWHQYRRUXZI\VLHNHZHO]LMQPHW
als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.

politiebericht
Ga actief uw klachten te lijf



   

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
Dedicated to everybody

XXXTNJMFDMJOJDOM

Informatie: 0624275313
0614363568

 *  %
 !)#%(" '&# & #$#(

91% garantie op structureel herstel
geen wachttijden, u kunt direct beginnen
professionele en persoonlijke begeleiding
Ruime parkeermogelijkheden.
YHUJRHGGRRUDOOH]RUJYHU]HNHUDDUVPHWDDQYXOOHQGHYHU]HNHULQJ

(naast de apotheek)
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Met OCA Rotterdam heeft u:

Fam. Boom

Voordelen computergestuurd implanteren:

OCA Rotterdam, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl

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 all-in,
wintersets, ook huur/ruil. Alle merken goedkoper.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak.
Tel. 0180-619411
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Paar uur
in de cel na
vernielen
etalage
De talrijke winkels in de driehoek Pretorialaan, Paul Krugerstraat
en Maashaven hadden in mijn jeugd een magische aantrekkingskracht op mij. Voor elke etalage stond ik wel even stil op
de terugweg van mijn ‘opoe Bootjes’ van Katendrecht en bewonderde ik al die mooie kleding, schoenen (Beek en Assem), fietsen
(Alblas hoek Paul Krugerstraat) en snuisterijen bij Weijers.
Op de Pretorialaan was ook de viswinkel van Goof en Bep van Geenen.
Verlekkerd keek ik naar de talrijke
vissoorten in hun altijd propere etalage. Het duo bestierde in het seizoen
ook een haringkar aan de kop van de
Pretorialaan. Voor veel bootwerkers
was het de eerste stop op hun weg
naar de kroeg.
De zaak van Goof en Bep zat naast
garage Pretoria van Auk van Wiechen

op nummer 48 met daar ook de boekwinkel van Ottervanger. Zijn etalage
hield vaak mijn blik gevangen. Boeken en andere lectuur genoten al
héél vroeg mijn grote interesse. Een
andere bekende winkel was die van
woninginrichter Metz & Metz op de
hoek met de Paul Krugerstraat. Ook
daar verlekkerde ik me vaak aan
al dat fraais in de uitstalling. Thuis
leefden en sliepen we op oude en
versleten meubelen en bedden, afdan-

- Het ‘plisiepossie’ Afrikaanderplein waar het verblijf in de cel geen lolletje was -

- Bep en Goof Geenen in hun destijds zéér populaire viswinkel aan de Pretorialaan. Foto’s collectie Rein Wolters -

kers van anderen. Jaloers en tegelijk
zielig voelde ik me op die momenten
op de mensen die zulke prachtige
meubelen, gordijnen en slaapkamers
konden kopen. Armoedzaaier zijn
was toch maar niks.
Schrik
Metz & Metz maakte plaats voor een
¿OLDDOYDQGH9HUHQLJGH6SDDUEDQN
Op de tegenoverliggende hoek was
de zaak van Weijers in speelgoed,
beeldjes en duizend-en-één huishoudelijke artikelen. De twee etalages
aan de kant van de Pretorialaan en de
Paul Krugerstraat waren altijd fraai
ingericht en trokken veel kijkers.
Maar erg stevig stonden de schappen niet, zo ervoer ik op een keer
toen een stel gasten en ik overal in
de Pretorialaan winkeldeuren met
een enorme duw opengooiden. Bij
Weijers was het mijn beurt. Ik smeet
de deur met kracht tegen een zijschot
met als gevolg dat de gehele etalage
in elkaar stortte.
Van schrik verstijfd door brekend
glas en andere nare geluiden durfde
ik niet eens weg te lopen. Zodoende

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (8)

was ik een gemakkelijke prooi voor
de boze verkoopster, die mij stevig in
de kraag vatte. De draaien om mijn
oren vond ik nog niet eens zo heel

melkboer Houtbraken verdiende. Op
maandag bracht ik telkens één gulden
QDDU:HLMHUVDOVDÀRVVLQJYDQGH
door mij veroorzaakte schade. Nooit

- Links de Maashaven en rechts de Paul Krugerstraat. Met de Pretorialaan vormden
ze de winkeldriehoek Afrikaanderwijk -

erg, die had ik verdiend. Erger was
dat ze me in een ijzeren houdgreep
opbracht naar de politiepost Afrikaanderplein, waar ik een paar uur in
de cel moest zitten alvorens moeder
me afhaalde. Thuis kreeg ik van haar
ook nog een portie.
Vijf weken achtereen geen zakgeld
van het geld dat ik als knechtje bij

heb ik meer een winkeldeur opengegooid. Vandaag de dag doe ik ze nog
steeds, voor zover dat nog noodzakelijk is, zachtjes open en dicht.
Rein Wolters

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.

Metrobouw
Als er één groot bouwwerk is dat Henk Hartig
nauwgezet heeft gefotografeerd, dan is het wel
de bouw van de Rotterdamse metro geweest.
Wekelijks stelde hij zich op de hoogte van de
vorderingen, legde deze vast op de gevoelige
plaat en voorzag de dag- en weekbladen van
fraaie afdrukken. Een geliefkoosde plek om opnamen te maken was het gebouw van Unilever
en het oude GEB-kantoor aan de Rochussenstraat (links op de foto), maar ook de stadhuistoren beklom Hartog vaak.
Voor Henk was het overigens niet moeilijk de
metrobouw te volgen. Dat kon hij bijvoorbeeld
vanuit het raam van zijn woning in de Rochussenstraat. Leunend op de vensterbank en zijn
camera binnen handbereik zag hij dagelijks hoe
het traject Marconiplein-Ommoord gestalte

kreeg. Niet alleen vanaf de zijkant van de
Coolhaven, zoals bijgaande foto laat zien, maar
vrijwel van elke meter van het railtraject.
Als het moest klom hij in een bouwkraan, of
trok hij zijn laarzen aan en daalde af naar een
tunnelbuis om daar foto’s te maken. Natuurlijk was hij al regelmatig in alle boven- en
ondergrondse stations geweest voordat het
grote publiek er bezit van nam. Ook andere
belangrijke en ook onbelangrijke gebeurtenissen
aan het metrofront vereeuwigde Henk Hartog
(openingen, ongelukken, veranderingen) en zijn
een belangrijk onderdeel van het veelzijdige en
omvangrijke archief dat hij in zijn actieve leven
heeft opgebouwd.
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WACHTEN TOT HET
VERZORGINGSHUIS,

reisopmaat.com

RIQRJYLWDDOYHUNDVVHQQDDUHHQJHULHÀLMNDSSDU
WHPHQWPHWYHHOVHUYLFHHQJXQVWLJHSULM]HQ"
%H]RHNHHQV'H9DONHQEXUFKWLQ2RVWHUEHHN
DDQGH9HOXZH]RRP%HOYRRUHHQDIVSUDDN
RIRINLMNRS
ZZZSDUNÀDWGHYDONHQEXUFKWQO

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3

DECO-VLOER
PLAVUIZEN
GRATIS
GELEGD
WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

door

-reizen

met een
”Oude Rotterdammer”

dagtochten en
meerdaagse arrangementen

teer
Proﬁ nze
van o IJKSE
EL
N
WEK IEDINGE
AANB

reizen

VLOERVERWARMING
Gespecialiseerd
COMPLEET
in geluiddempende
GEINSTALLEERD
vloeren

Postbus 24, 4353 ZG SEROOSKERKE (W)
www.jgreizen.nl, e-mail: info@jgreizen.nl

Info en boekingen: 0181-290600

Dominicus
Specialist in Gedenktekens

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
.BOHBBOTUSBBU
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natuursteen, brons, rvs of glas
voor ieder budget en van klassiek tot modern
Bezoek onze showroom in de regio


XXXEFDPWMPFSOM

Madame Curiestraat 10
3316GN Dordrecht
T. 078-6182888

Burg. van Walsumweg 530
3011 MZ Rotterdam,
T. 010-2709009

Collecteer
voor geluk!
Collecteer een avondje voor Kinderhulp en geef een beetje gewoon geluk aan kinderen in
moeilijke thuissituaties.Voor een weekje kamperen of het lidmaatschap van een sportclub.

WWW.DOMINICUSGEDENKTEKENS.NL

De collecte is in de laatste week van april.
Aanmelden kan op www.kinderhulp.nl of bel 0570 - 611 899.

Westkapelle

Goes

Dordrecht

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Zoetermeer

AANBIEDING

Kostuum
€ 299,-

Overhemd
€ 39,95

Stropdas
€ 18,95
 INSTELBARE ZITDIEPTE
 BINNENVERING
 HOGE RUGLEUNING

Van

€ 357,90

Voor
OOK IN STOF LEVERBAAR

€ 199,00

De Kofﬁe
staat klaar !
Probleemloos en
gratis parkeren
CBW
ERKEND

Koperwiek, Centrum Passage 55-57, Capelle a/d IJssel, 010-4588170
Reigerhof 84, Nieuwerkerk a/d IJssel
Hesseplaats 72, Rotterdam-Ommoord
Keizerswaard, Rotterdam

G r o e n e K r u i s s t r a a t 4 – 3 2 0 1 C A S p i j k e n i s s e t e l . 0 1 81 - 6 1 0 2 1 1
I n d u s t r i ew e g 4 8 – 2 6 5 1 B D B e r k e l e n R o d e n r i j s t e l . 0 1 0 - 5 1 1 2 8 5 5

Zuidwijk, Rotterdam
Sterrenburg, PA de Kokplein 128, Dordrecht-Sterrenburg

Column
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Croosboot na twintig jaar
van 50
-plussers naar de kelder
Geluk

Onderstaande column is geschreven door dr Lyanda
Vermeulen-Kerstens. Zij is als onderzoeker verbonden
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doet
onderzoek naar het geluk van 50-plussers. Samen met
professor Ruut Veenhoven heeft zij het Dagboek van
Gisteren ontworpen dat door honderden 50-plussers
maandelijks op internet wordt ingevuld. Lyanda doet
in De Oud-Rotterdammer maandelijks verslag van verschillende opmerkelijke zaken die zij bij dit onderzoek
tegenkomt. Wilt u ook meedoen met het onderzoek?
Kijk dan op www.risbo.org/levensstijl

Positief en
relatief
Schreeuwende krantenkoppen en
meer slecht nieuws dan goed nieuws.
Beïnvloeden de media uw humeur
daarmee? Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat onze
hersenen gedurende ons leven steeds
minder onder de indruk zijn van
heftige negatieve prikkels. Oftewel,
oudere hersenen laten beduidend minder vaak gevoelens toe van angst of
boosheid. Wetenschappers stellen dat
onze hersenen als het ware ‘gehard’
worden gedurende het leven.
En wat gebeurt er als we positieve
berichten krijgen? Worden onze hersenen gedurende ons leven ook minder
gevoelig voor positieve emoties?
Kunnen we de mooie dingen in het
leven minder waarderen als we ouder
worden? Nee, dat blijkt niet het geval.
Oudere mensen reageren even positief
op goed nieuws als jonge mensen.
Zo wekt een pasgeboren lammetje bij
ouderen vergelijkbare gevoelens op
als bij jong-volwassenen.
Als we bovenstaande gegevens
bij elkaar optellen dan kunnen we
vaststellen dat oudere mensen zich
over het algemeen gelukkiger voelen
dan jongere mensen; oudere mensen
genieten evenveel van de mooie
aspecten van het leven èn zij kunnen
de minder leuke kanten van het leven
beter relativeren. Krantenkoppen met
angstaanjagende berichten krijgen u
niet gek. Gelukkig maar.
Deze recente onderzoeksresultaten
trekken natuurlijk onze aandacht.
Wij gaan hier zeker op door. En
over een paar jaar hebben wij een
prachtige krantenkop, bij voorkeur een
positieve!
Lyanda Vermeulen

In 1991 maakte ik kennis met het fenomeen Croosboot. Op
de ponton aan de Linker Rottekade interviewde ik Dick Aaij,
de stug overkomende voorzitter van Stichting De Croosboot.
Het verhaal over de vrijwilligers, hun schepen De Croosboot, Fuut en Meerval, en hun rondvaarten van vier uur
naar de Rottemeren en terug is genoegzaam bekend. Het
was een door Aaij bedachte succesformule, die sinds 1986
zo’n tienduizend mensen per jaar een betaalbaar uitstapte
bezorgde.
Mensen als Dick (overleden) en
Jeanne Aaij (hij voorzitter en zij
secretaresse/penningmeester van het
stichtingsbestuur), Frits Vergeer en
Cor Willemse (beiden overleden),
Arie Hovestadt, Chris van Asperen,
de gebroeders Harry en Albert Latooy, Wim Snijders, Aad en Roney
Pronk, Annie Brands, Frits Draad
(bijnaam), Johan van der Wouden,
Guus Otte, Klaas, Jan van Alpen,
Iris Phaff-de Vaal en anderen zetten
zich er zeven dagen per week voor
in.
Ik vond het project zo leuk, dat

ik er ook ben gaan werken. Niet
alleen als gids en achter de bar,
maar bovenal als pr-medewerker en
sponsorwerver. Ik voelde me bij dat
soort vrijwilligerswerk als een vis
in het water. Het timmeren aan de
weg was begonnen en maakte veel
los: verf, geld, ansichtkaarten om te
verkopen, veel publiciteit en extra
subsidie van tonnen in guldens.
Kortom: het bietsspel was op de
wagen en de Croosboot kreeg steeds
meer respons, ook door uitzendingen op radio en televisie. De
schepen konden worden verbouwd

- De Meerval was héél lang het vlaggenschip van rederij De Croosboot en draait op de foto op
de Rotte bij de Zaagmolenbrug -

- De Croosboot en De Fuut onderweg op de Delfshavense Schie naar de ponton in Delfshaven. Rechts gevangenis De Schie Foto’s verzameling Rein Wolters -

en opgeknapt, er kwam een rolstoellift en nog veel meer zaken die het
comfort omhoog brachten. In 1992
werd ik ‘Rotterdammer van het
Jaar’ en het bijbehorende geldbedrag schonk ik aan de Croosboot.
Twee jaar later kreeg ook Dick Aaij
die titel.
Nieuw schip
Er kwam een tweede route naar
een eigen steiger bij molen De
Distilleerketel aan de Voorhaven
in Delfshaven en er werd een Croosboot-cd geproduceerd met liedjes
van Peter Groenendijk, ingezongen
en ingespeeld door Cock van der
Palm, Eline Groenendijk en Bert
Nicodem.
Ook kwam er een nieuw en groter
schip: De Reiger. Het lag te koop in
de Berlijnse voorstad Braunsweich.
Dick Aaij, Frits Draad, Frits Vergeer
en mijn persoontje zijn erheen
gereisd en na stevig onderhandelen
en rekenen werd het gekocht. Een
paar weken later kwam het schip
met veel panne onderweg naar Rot-

terdam, waar werd afgemeerd in de
Leuvehaven. Dat was in 1998.
Nadien heeft de teloorgang van
de rederij zich ingezet en hielden
vrijwilligers het meer en meer voor
gezien. Twee jaar geleden werd
duidelijk dat het zelfstandig niet
verder kon. Wethouder Dominic
Schrijer en PvdA-fractieleider Peter
van Heemst ondernamen nog een
vergeefse reddingspoging, maar de
Croosboot stierf een roemloze dood.
Slechts de herinnering leeft voort
achter de geraniums, waar nu velen
zitten die liever een tochtje met een
van de Croosboten zouden maken.
De Croosboot ligt al heel lang
ongebruikt voor de kant bij de
watertoren van Kralingen, De
Meerval vaart in Noord-Holland,
De Fuut op de Binnenmaas en De
Reiger is nu een varend restaurant
van De Lindehoeve op de Rotte bij
Bergschenhoek. Voor de schepen is
het niet voorbij.
Rein Wolters

Staande ovatie voor Wim en Willem
in finale Charlois’ Songfestival
Met hun 72 en 82 jaar waren Wim Voogt en Willem Kalkman
de oudste van vijftig deelnemers van de eerste editie van
het Charlois’ Songfestival. Beiden zijn inwoner van Capelle
aan den IJssel en tot hun deelname wisten ze niets van
elkaar. Met veertien andere kandidaten zongen ze zich in
de finale van het spraakmakende festival op zaterdagavond
15 maart in een afgeladen café-restaurant-partycentrum
Wereldhaven én aangebouwde tent aan de Sluisjesdijk in
Rotterdam.
De ruim tweehonderd bezoekers
waren verrukt van het Sinatra-repertoire dat de twee zich eigen hebben
gemaakt. In de prijzen vielen ze
niet, maar dat vonden Wim en
Willem niet erg. Ze genoten van de
staande ovatie.
“Het is heerlijk om deel te nemen
en te laten zien dat senioren heel
goed aan dit soort festivals kunnen
deelnemen. Je bent onder de mensen
en je kunt laten horen dat je vocaal

iets in je mars hebt.”
Het festival werd gewonnen door
het duo Lindy van Wanum (22,
onderwijzeres) en Angelique Verbruggen (25, musicalzangeres) uit
Rhoon en Poortugaal. Tweede werd
de 27-jarige kapster José Vergeer
uit Leiden en derde de 36-jarige
administratief medewerkster Elisa
van der Sterren uit Hoogvliet.
Het festival, dat omarmd is door de
deelgemeente Charlois, groeide naar

- Wim Kalkman (links) en Wim Voogt zetten elk een voortreffelijke optreden op het podium.
Achter hen zanger Richard Brandse en festivalorganisator Angel-lique Foto Ellie Schop -

een hoogtepunt en dat is voor manager Silvia Perquin van Wereldhaven
reden het te promoveren tot een
jaarlijks evenement. Op 12 oktober
starten nieuwe voorronden. “Daar
zullen we zeker voor inschrijven”,
aldus Wim en Willem.
'HRI¿FLsOHSULMVXLWUHLNLQJZRUGW

zaterdag 5 april verricht door de
Charloise deelgemeentebestuurder
Lionel Martijn. Dat zijn onder
meer een cd die de winnaressen
dezer dagen inzingen, cheques en
door Charlois beschikbaar gestelde
bekers en een wisselbeker.

Pagina 18

Dinsdag 18 maart 2008

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

RESTAURANT

6FKLHGDPVH9HVW%*5RWWHUGDP
(Hoek Witte de Withstraat)

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

(reserveer tijdig)

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

MALEISIË, SZECHUAN, CANTON, PEKING,
INDONESIË EN THAILAND
Als aanvulling op onze bestaande menu’s, serveren wij
in de maand April 2008:

7KDLVH*HUHFKWHQYD¼
MAANDAGAVOND

Senioren
avond
Menu’s vanaf

¼

DONDERDAGAVOND

“StudentsNight”
Speciaal Studentenmenu
( Soep – en dagschotel en
&RQVXPSWLHJUDWLVYRRU¼
Tijdens uw verblijf draait een bekende D.J

³/RXQJH&ODVVLFVXLWGHMDUHQ¶¶³

B RUILOFTEN & P ARTIJEN TOT  PERSONEN
U ITERMATE GESCHIKT VOOR UW B EDRIJFSFEESTEN
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Elke veertien dagen vindt u op de
achterpagina van De Oud-Rotterdammer 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 zetten we o.a. onze terugblik op de historie van Humanitas
voort en vindt u een uitgebreide uiteenzetting over ‘Geluk als doel
van de zorg’ en wat Humanitas daarmee bedoelt.

Wonen in het bruisend centrum van Nesselande?

Nog enkele woningen (met en
zonder zorg) te huur in De Kristal
De komende weken worden de appartementen in nieuwbouwDPNQMFY%F,SJTUBMPQHFMFWFSE*OKVOJTUBSUUFEFCPVX
WBO%F,SJTUBM FFOJOJUJBUJFGWBO1843PUUFSEBNFO4UJDIUJOH
Humanitas. Het nieuwbouwcomplex is gelegen in de wijk Nesselande.
Momenteel is er nog een aantal tweekamerappartementen
te huur aan de Noordzijde van
het gebouw. Deze woningen
variëren in grootte van 75 tot
83 m2 en beschikken over een
inpandige berging. Enkele woningen beschikken over een
balkon. De huurprijs bedraagt
€ 604, exclusief servicekosten
per maand.
Alle appartementen in De Kristal zijn levensloopbestendig’ In
het complex wordt een combinatie van wonen, dienstverlening en wijkvoorzieningen
geboden conform het zogehe-

Werken in De Kristal?
Humanitas zoekt voor De Kristal
nog verzorgenden IG en huishoudelijke medewerkers.
Voor meer informatie: Marjo
Hermans, teamleider Humanitas-Alexander, telefoon 010 251 14 00, email: mhermans@
humanitas-rt.nl.
bieden drie ruim opgezette parken de bewoners volop mogelijkheden tot rust en recreatie. De
Kristal ligt dicht bij het metrostation en het (toekomstige)winkelcentrum langs de boulevard bij
de Zevenhuizerplas.

De Kristal in aanbouw, gezien vanaf metrostation Nesselande, met
op de achtergrond de Zevenhuizerplas
ten Humanitas Plaza Concept. Voor meer informatie kunt u
Op de begane grond van het contact opnemen met Imke
carrévormig gebouw komen Swierstra van het PWS-team Hueen Humanitasrestaurant, bi- manitas, te bereiken op telefoon
bliotheek, sociaal culturele 
activiteiten, een gezondheidscentrum en internetcafé. Van Huren met zorg
al deze voorzieningen mogen Uiteraard zijn huurders met een
uiteraard ook wijkbewoners zorgvraag ook van harte welkom
gebruik maken. Hierdoor krijgt om in De Kristal te komen wonen.
De Kristal een centrale plaats in De medewerkers van Humanitas
de wijk Nesselande.
kunnen diverse vormen van
zorg thuis leveren. Alle variaties
-PDBUJF
zijn mogelijk, van huishoudelijke
De wijk Nesselande ligt aan hulp tot persoonlijke verzorging
de oostrand van Rotterdam, en verpleging. Wie een indicatie
in de polders tegenover Nieu- heeft en in De Kristal wil wonen,
werkerk aan den IJssel. De wijk kan contact zoeken met José
grenst aan de nieuwe Zeven- van Oers, zorgbemiddelaar van
huizerplas en bestaat uit drie Humanitas-Alexander, telefoon
woongebieden: Tuinstad, Bad- o, email: joers@
plaats en Waterwijk. Daarnaast humanitas-rt.nl.
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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 kwamen het ‘bejaardencentrum’ Gerard Goosenhuis en het
verpleeghuis ‘Humanitaskliniek’ gereed. Over de historie van deze vestigingen heeft u al eerder kunnen lezen. Nu is het Herman
Visserhuis in Hoek van Holland aan de beurt. In 1973 werd met de Wekelijks zendt Humanitas via
‘Rotterdam TV’ op de Rotterbouw begonnen.
damse kabel een interessant
Herman Visserhuis
programma uit over wonen,
In maart 1975 wordt het Herman Visserhuis in Hoek van Holland werken en de nieuwste ontfeestelijk geopend. Het is een op dat moment heel modern woon- wikkelingen bij Humanitas.
complex met 78 appar- Met o.a. reportages van evetementen voor zelfstan- nementen en activiteiten van
dig wonende bejaarden. binnen en buiten de vestiDe bewoners kunnen gingen. Elke donderdag van
gebruik maken van een 19.00 - 19.30 uur; elke vrijdag
bescheiden servicepak- (herhaling) van 11.00 - 11.30
ket. Het complex werd uur. Stem af op kanaal 67+ op
genoemd naar de in de kabel.
1970 overleden sociaalMeer weten over de
democraat Herman VisHumanitasfilosofie?
ser, ondermeer lid van
de Wijkraad voor Hoek Lees ‘Levenskunst op
Leeftijd’!
van Holland, die zeer geïnteresseerd was in het huisvesten en verzorgen van ouderen.

Herman Visserhuis/Duynstaete
Nadat in 1997 ‘De Brinktoren’ tegen het pand was
aangebouwd (eerder was al het verzorgingshuis
‘Bertus Bliek’ gerealiseerd - over deze twee vestigingen meer in een volgende Oud-Rotterdammer),
begon in 1998 de grondige renovatie van het inmidddels zo’n 23 jaar oude gebouw. Daarbij werden
Naamgever
ook de uitgangspunten van levensloopbestendigheid gerealiseerd. Tegen de kop van het gebouw Herman Visser
aan de Prins Hendrikstraatzijde werden negen nieuwe woningen
gebouwd — het nieuwe ‘Duynstaete’ — en op het dak vijf. Van het
nieuwe totaal van 86 woningen werden er uiteindelijk 30 verkocht.
De verkoop werd in augustus gestart en verliep zeer voorspoedig.
Tevens werden er winkelruimten op het plein gerealiseerd. Op 9 juli
1999 werd het hoogste punt bereikt en op 1 december van dat jaar
werd het bouwproject gebruiksklaar opgeleverd. Hierdoor konden
de bewoners van het Herman Visserhuis nog net vóór de eeuwwisseling in de gerenoveerde woning terugkeren.
Het gerenoveerde Herman Visserhuis laat goed zien wat levensloopbestendig inhoudt. Van het aantal ouderen dat een beroep op zorg
en begeleiding deed woonde de helft in het Herman Visserhuis. De
nieuwe woning maakte het voor een aantal mensen tevens mogelijk
dat men uit het verpleeghuis kon terugverhuizen naar de eigen vertrouwde omgeving. Dat de eigen woning van groot belang is voor
het welzijn van ouderen hebben de Herman Visserhuisbewoners
laten zien die tijdelijk in het Bertus Bliekhuis woonden. De zeer beschermde woonomgeving van het verzorgingshuis maakt dat men
zich aan het instituut aanpaste en inleverde aan zelfstandigheid en
privacy.
Duynstaete
Brinktoren
Herman Visserhuis
Bertus Bliekhuis

Neem uit de eerste hand kennis
van de filosofie van de Humanitasorganisatie. In het spraakmakende, rijk geïllustreerde boek
(reeds in 7e druk) beschrijft de
voorzitter van de Raad van Bestuur, prof.dr. Hans Becker, in
240 bladzijden de allesomvattende visie van Humanitas op
de ouderenzorg. ‘Levenskunst
op Leeftijd’ is gebaseerd op zijn
proefschrift ‘De verborgen hand
van culturele sturing’.
Het boek (winkelprijs € 24,90)
is rechtstreeks te verkrijgen
(010 – 461 53 47). Verzendkosten rekening Humanitas!
De Stichting Vrienden van
Humanitas is in het leven
geroepen om voor bewoners en personeel af en toe
die dingen te kunnen doen,
die anders niet mogelijk
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

Pagina 20

Dinsdag 18 maart 2008

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser




C
B

P
GCMTC )SK?LGR? Q
R
?
K
P
M
D

*L
GAFRGLE
R
4

Speciaal voor de lezers van

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Geluk als doel van de zorg

Bezuinigen op menselijk geluk
maakt de zorg alleen maar duurder
Jan Meertensflat

De Oosterwiek

De Wetering

Marthalaan

Humanitas aan Zee

Aveling

Putselaan

In de zorg wemelt het van verplichte richtlijnen. Cliënten moeten tweemaal per
week gewassen worden, bij nieuwe verpleeghuizen zijn minimaal tweepersoonskamers verplicht, er moeten zoveel koolhydraten, vitaminen en mineralen in het eten
zitten, etc. Een heel zorgdossiercircus is minutieus vastgelegd en er is een strikt reglement van onafhankelijke indicatie. Door de horeca-eisen wordt het ingewikkeld
of de oude buurvrouw wel in het seniorenrestaurant mee mag eten of niet. Regels
op gebied van vakbekwaamheid zijn zeer vergaand. Wat mag de verpleegkundige?
Wat mag de ziekenverzorgster? Wat mag de schoonmaakster?
Op het eerste gezicht zijn veel klassieke
protocollen logisch en bijna zonder nadelen. Het is niet zo gek dat mensen genoeg
en gezond eten krijgen, dat ze door vakbekwaam personeel geholpen worden, regelmatig gedoucht en in een kamer liggen met
buitenlicht. Het is ook logisch dat er regels
zijn voor de besteding van subsidiegelden.
Ons belastinggeld voor chronisch zieken
mag niet slordig verkwanseld worden!
Uiteindelijk moet geld toch uitgegeven
worden ten bate van het geluk van de individuele cliënt met zijn individuele wensen,
gericht op het zich prettig voelen, het gevoel nog mee te tellen, ergens bij te horen,
nog iets te vertellen hebben. Als het hele
dure regelcircus niet dat geluk oplevert
dat de instanties ervan
verwachten, wat dan?
Als een cliënt die nog
goed bij de tijd is, drie
maanden niet gedoucht
wil worden, als hij geen
gezond eten wil hebben
maar alleen hamburgers
en jenever, als hij niet
door professionals wil
worden geholpen maar
door de empathische
werkster zonder diploma, als hij niet in een
mooie, goedgekeurde,
verpleegkamer wil woWe moeten vooral ook denken aan het voorzien van de cliënt nen maar in het aftandvan bezigheden zoals boodschappen doen
se kantoortje van de conciërge, als hij het
Het resultaat hoort toch geluk te zijn?
vertikt om in de tillift te willen hangen en
Waar is dat hele opgetuigde circus in de zorg zelf uit bed wil kruipen met grote kans op
eigenlijk voor bedoeld? Je zou verwachten vallen? Als de cliënt, en dat hebben we bij
dat de zorg zich richt op menselijk geluk. Als Humanitas meegemaakt, zomer en winter
mensen mankementen gaan vertonen, pro- op blote voeten wil lopen? Als de cliënt een
beert men het geluksgevoel te vergroten oude schurftige kater in bed wil hebben,
door deze te genezen of de gehandicapte oergezellig, maar bepaald niet hygiënisch?
te leren ermee om te gaan. Of hulp te bie- Mag dit alles dan of krijgt de systeemlogica
den bij het dagelijks functioneren, medisch, met al haar regels voorrang?
paramedisch en verzorgend. Als dit alles
echter nauwelijks helpt, omdat de handi- Deregulering
caps chronisch zijn, is men aangewezen op Uit dit alles vloeit voort de roep om dereniet-medische gelukscheppers. Hier ligt het gulering. Als er minder reglementen en
protocollen zijn, dan is er minder kans op
echte probleem, want dat gebeurt niet!
Geluk is echter niet gebaseerd op medische
zaken, verzorging of reglementen, maar op
contact met medemensen, bezigheid en
aandacht. Alle vormen van ouderen’zorg’
zijn echter nog steeds zeer medisch gericht.
Het verpleeghuis bijvoorbeeld begon als
een namaakziekenhuis waar bijna negentig
procent van de cliënten na revalidatie naar
huis ging. Dit namaakziekenhuis met terecht alle kenmerken van een ziekenhuis
(witte jassen, vierpersoonskamers, zusterposten, hygiëne en medisch gerichte huisregels) eindigde als een woonvoorziening.
Zo’n woonvoorziening stelt natuurlijk heel
andere eisen dan een hospitaal. Er hebben
echter nauwelijks aanpassingen plaatsgevonden.

Schiebroekse Parkflat

Het Bourgondische Hof

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
negatieve bijwerkingen en ergernissen.
Deregulering bespaart. Dit bespaarde
geld kan dan wel geluksgericht uitgegeven worden. Zo kost bij de thuiszorg onnodige, verplichte registratie bijna tien
procent van het hele miljoenenbudget!
Daar komt nog bij dat die registratie het
werken in de zorg minder leuk maakt.
Men heeft gekozen voor een baan in de
zorg, voor werken met mensen en niet
voor administratie. Hierdoor vermindert
het aantal potentiële werkers in de zorg,
de wervingskosten stijgen en het ziekteverzuim loopt op.
De instelling moet ook zelf niet te veel regels stellen. Verlies van geliefden kunnen
iemands leven knakken, maar ook rigide
organisatiestructuren. Deze kunnen, op
basis van een nee-cultuur, een desastreuze invloed hebben op iemands levensgeluk. Een organisatiecultuur gebaseerd op
het positieve ‘ja-zeggen’ voorkomt een
hoop ellende. Het Humanitasconcept van
de door ja-cultuur, eigen regie en eigen
activiteit gevoede ‘extended family’, die
de eenzame cliënt kan voorzien van een
warme familiemantel, is hiervan een duidelijk voorbeeld.
De ‘geluksaanpak’ bij Humanitas
Humanitas kent vier kernwaarden voor
haar organisatie, die door een ieder beleefd, gekend en nagestreefd moeten worden. Zij zijn richtlijn zijn voor het handelen
voor het management en personeel, maar
ook voor cliënten, familie, vrijwilligers en
relaties. Deze kernwaarden zijn:
tde eigen regie, voor cliënten, partners,
vrijwilligers en medewerkers;
t de eigen werkzaamheid. Men moet
wat te doen hebben om mens te zijn onder de mensen. Om met een variant op
de éminence grise van het Nederlandse
humanisme, dr. J.P. van Praag te spreken:
‘Mensen zijn voor hun geluk nu eenmaal
op elkaar aangewezen’;
t de ja-cultuur. Begin met ja-zeggen en als
direct ja-uitvoeren echt niet gaat, ga dan
de dialoog aan om wensen helder te krij-

De Evenaar
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De Steenplaat

Gerard Goosenflat

Müllerpier

gen en alternatieven te vinden;
t de ‘uitgebreide familie’-aanpak. Ga
met elkaar om als een grote familie met
al haar diversiteit. Vermijd tegenstellingen als ‘we’, de professionals, en ‘ze’, de
patiënten.

van een organisatie. Het is veel makkelijker
om op een vaste manier voor alle cliënten
te zorgen, zonder hinder van wensen van
cliënten en familie, dan met veelal niet gesubsidieerde welzijnselementen ‘stukwerk’
te leveren. Bij dit stukwerk dienen cliënten
ook nog een grote inbreng te kunnen leveren en dit kost in directe zin meer tijd (=
geld) dan het opbrengt. Het behaalde resultaat wordt wel veel beter en uiteindelijk
via het voorkomen van depressies en het
realiseren van minder zorgvraag zelfs goedkoper! Natuurlijk kan niet iedereen nog van
alles doen. Als iemand verlamd is kunnen
we niet verwachten dat deze zich helemaal wast, maar hij kan wel de depressieve
buurvrouw opvrolijken of actief zijn bij de
telefoonkring. Het is aan de organisatie om
met de cliënt hier creatief mogelijkheden te
verzinnen.

nals (minimaal een halve euro per minuut
effectieve werktijd). Meer welzijn blijkt dus
niet méér geld te kosten maar mínder! De
via het welzijn leuk en activerend gemaakte
ambiance nodigt daarnaast cliënt en partner uit zelf werkzaamheden te verrichten.
Ook familie en vrijwilligers worden actief
omdat ze het leuk vinden om iets te doen.
Dit betekent voor de gehele zorgsector een
grote verlichting: er hoeft minder gedaan
(= bekostigd) te worden en het wordt nog
leuker ook!

Met deze kernwaarden speelt Humanitas
in op primaire behoeften als zich veilig
voelen, zekerheid hebben en sociaal ingebed zijn. Het schept de mogelijkheid van
rendement van de eigen inspanningen,
het gevoel invloed te hebben op de eigen
vertrouwde omgeving, greep te hebben
op het eigen lichamelijk comfort en de zo
noodzakelijke ontspanning. Het ligt ook
voor de hand te kijken naar wat wél kan in
plaats van wat niet mag, naar bekwaamheden in plaats van handicaps. Men moet
zich niet richten op het disfunctioneren
maar juist op functies die nog wèl geIn de zorgsector bestaat de neiging, mede
bruikt kunnen worden.
gedwongen door het financieringssysteem met een over
het algemeen korte termijnen foutief rekenende politiek,
te bezuinigen op juist het welzijn. Veelal wordt geredeneerd:
‘het gaat om zorg en als men
moet bezuinigen moet dat op
de welzijnszaken’ of ‘voor het
welzijn moet een ander (b.v.
de gemeente) maar zorgen’.
Voor het geluk van de cliënten
is deze redenering desastreus.
Welzijn als puur alternatief
We moeten ons niet richten op het disfunctioneren maar voor zorg en als noodzakelijke
juist op functies die nog wèl gebruikt kunnen worden
complement van zorg wordt
Keuzevrijheid in positieve organisatie veelal volledig vergeten, terwijl welzijn toch
Er is voldoende literatuur waaruit blijkt veel goedkoper is dan pure ‘zorg’.
wat mensen gelukkig maakt. De praktijk
bij Humanitas laat zien dat dit ook in de Bezuinigen maakt duurder!
zorg van waarde kan zijn. Schep grote Het gekke is dat het zogenaamde efficiënter
keuzevrijheid binnen een op eigen regie en effectiever maken op het eerste gezicht
en eigen werkzaamheid gerichte posi- wel bezuinigend lijkt, maar dat niet is! Het
tieve organisatie. Richt je daarbij op veel blijkt zelfs vaak het paard achter de wagen
niet-zorgelementen. Vul de pure zorgza- spannen. Het via welzijnselementen oproeken altijd aan met welzijnselementen van pen tot eigen regie en werkzaamheid, hetuiteenlopende aard. Hierbij moeten we geen handicaps doet vergeten, en de daarvooral ook denken aan het voorzien van uit volgende mindere hoeveelheid klachten
de cliënt van bezigheden (mogelijkheid brengt op langere termijn veel geld op. Wie
zelf boodschappen te doen, koffie te zet- zich niet ellendig voelt en niet steeds via
ten, schoon te maken, bedden op te ma- de zorg aandacht voor de handicaps opgeken, voor een knuffeldier te zorgen, finan- drongen krijgt, klaagt ook niet over de hanciën bij te houden, zich in te zetten voor dicaps als een schreeuw om aandacht. Wie
door natuurrampen getroffen gebieden met iets leuks bezig is heeft wel wat anders
etc.). De leuzen van Humanitas ‘je moet aan het hoofd. Ik schat dat er met een meer
niet voor mensen zorgen, je moet zorgen op geluk gerichte organisatie zeker meer
dat ze voor zichzelf kunnen zorgen’ en ‘te dan tien procent minder geklaagd wordt.
veel zorg is erger dan te weinig zorg’ ko- Dat wil zeggen in dezelfde mate minder bemen hier ten volle in beeld. Dit vergt veel roep wordt gedaan op dure zorgprofessio-

IJsselburgh

De Prinsenwiek

De Molenwiek

Nieuwbouw Humanitas aan Zee

Het Bergse Park

De Leeuwenhoek

Wie met iets leuks bezig is heeft wel wat anders
aan het hoofd dan klagen
Gelukkige ‘oude dag’
Je zou je kunnen afvragen of dit verhaal niet
een pleidooi is voor het overboord zetten
van door overheden opgelegde protocollen en regelgeving en in plaats daarvan via
eigen regels en protocollen een vrolijke en
gelukzalige chaos binnen de verzorgingswereld te bewerkstelligen. Dit is maar zeer
ten dele waar. Enige regulering van overheidswege, al was het maar als vangnet
voor de financieel minderbedeelden, is
noodzakelijk, evenals een zeker toezicht.
Maar dan liefst achteraf en steekproefsgewijs en zeker niet zo dat het meer dan 5%
van het totaal kost. Als hier sprake is van een
pleidooi, dan is het om overbodige, elkaar
tegensprekende en foutief uitwerkende
regels en verordeningen tegen het licht te
houden en te vervangen door een goed gefinancierde integrale welzijnscomponent.
Daarbij dient het ‘licht’ het uiteindelijke doel
van de zorg te zijn: een zingevende, actieve
en vooral gelukkige ‘oude dag’ voor allen die
in hun laatste levensfase verkeren en veelal
zijn aangewezen op zorgorganisaties.
Prof.dr. H.M. Becker

Jan van der Ploeghuis

Humanitas-Akropolis

Humanitas-Bergweg

Nancy Zeelenbergflat

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen
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Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?! (4)
In De Oud-Rotterdammer van
19 februari liet Priscilla Gonçalves van de afdeling Voorlichting
en Publiciteit u een bijzonder
voorwerp zien. We ontvingen
weer veel leuke inzendingen,
soms op heel grappige kaarten
en soms weer voorzien van uitgebreide toelichtingen op het
voorwerp.
En wat was het voorwerp? Welnu, het ging hier om een zogenaamde laarzenknecht!
Van Dale zegt daarover:
‘een hulpmiddel om laarzen uit te trekken’. Het was
deze keer wel wat moeilijker dan de ‘rokkenspuit’
van de vorige keer, omdat het om een erg luxe
exemplaar van de laarzenknecht ging. Er zijn nl.
ook eenvoudiger uitvoeringen.

mevrouw R. Klis uit Rotterdam,
mevrouw A.J. Zimmermann
uit Heerjansdam en Sonja van
Rossum-Niessink uit Spijkenisse. Van harte gefeliciteerd! U
krijgt binnenkort uw prijs thuisgestuurd.
En wat is dit?
Wij roepen deze keer weer uw
hulp in bij het achterhalen van de
naam en het doel van een artikel.
Priscilla toont u
deze keer een mi-

DJFTWPPSHFCSVJLUXFSE Stuur uw
oplossing vóór 8 april 2008 naar
Stichting Humanitas, Afdeling
Voorlichting en Publiciteit, Postbus 37137, 3005 LC Rotterdam of
mail naar info@humanitas-rt.nl
(onderwerp: prijsvraag - vergeet
niet uw adres te vermelden) 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 15 april 2008.

Uit de inzendingen zijn de
volgende prijswinnaars
geloot:
J.P. Vuijk uit Rotterdam, me- lieuvriendelijk houten onkruid- .FEFXFSLFST WBO )VNBOJUBT [JKO
vrouw G. van der Meer-Boot bestrijdingsmiddel. Weet u de WBOEFFMOFNJOHVJUHFTMPUFO0WFSEF
uit Krimpen aan den IJssel, juiste benaming èn waar het pre- VJUTMBHXPSEUOJFUHFDPSSFTQPOEFFSE

Op basis van de kernwaarden van Humanitas

Humanitas start zorgstichting in Almere
Onlangs is door de Stichting Humanitas een zelfstandige
stichting in het leven geroepen die, samen met anderen, zorg
en dienstverlening gaat leveren aan ouderen in Almere: de
Stichting Humanitas Almere.
Vanaf begin 2000 is Humanitas, wachten tegen het einde van het
samen met de woningbouw- volgende jaar de woningen en
corporaties De Alliantie en voorzieningen op te leveren.
Goede Stede, Welzijnstichting
De Schoor en de Zorggroep De gemeente Almere heeft de
Almere, bezig met de voorbe- verzorging van Persoonlijke Assireiding van levensloopbesten- stentie in het kader van de WMO
dige woningen in de wijk Eu- o.a. aan Humanitas gegund en
ropakwartier in Almere Poort. straks wordt samen met Atenda
Ook gaat Humanitas in deze en Nusantara de vroegere huiswijk dagopvang en dagactivi- houdelijke verzorging in een
groeiend aantal huishoudens in
teiten opzetten.
Er komen een gebouw met een Almere op de voor Humanitas
gezondheidscentrum, consul- kenmerkende wijze geleverd. Ook
tatiebureaus en een apotheek heeft het Zorgkantoor Humanitas
en er worden kleinschalige de ruimte gegeven Thuiszorg in
woongroepen voor ouderen Almere te gaan bieden.
die hulp bij het zelfstandig wo- Ten slotte wordt nauw samengenen nodig hebben (o.a. de- werkt met vrijwilligers van de vermenterenden) gerealiseerd. eniging Humanitas, die zich inzetOp de begane grond — het ten voor o.a. maatjesprojecten.
dorpsplein — komen naast
een restaurant en een kiosk an- Humanitas werkt op basis van
dere publieksvoorzieningen. haar kenmerkende uitgangsDe woningcorporaties ver- punten: vanuit respect en gelijk-

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

waardigheid mensen het recht
op menselijk geluk en de eigen
regie over het leven laten behouden. De in Rotterdam ontwikkelde kernwaarden worden ook
hier toegepast in het dagelijkse
contact tussen medewerkers, clienten en Almere:
t%FFJHFOSFHJF
t%FFJHFOXFSL[BBNIFJE
t%FKBDVMUVVS
t%FVJUHFCSFJEFGBNJMJFBBOQBL
Meer over deze kernwaarden
op de volgende bladzijden van
deze Oud-Rotterdammer.
Voor meer informatie over Stichting Humanitas Almere: Kees
Bos, telefoon: 0653 - 21 31 86.
Email: cbos@humanitasalmere.nl
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Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51
jobs@humanitas-rt.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

Humanistisch Café over Humanisme en Islam
Het Humanistisch Café bestaat alweer ruim een jaar. En er is
nog steeds veel belangstelling voor. Het café is een initiatief
van verschillende Rotterdamse humanistische organisaties.
Elke laatste donderdagavond van de maand is er een ander
thema en een andere spreker: een filosoof, een kunstenaar,
een artiest, musicus, of een wetenschapper.
De volgende keer staat een ont- t)PFHBBOXFPNNFUNFOTFO
moeting tussen Humanisme en VJU FFO NPTMJNDVMUVVS FO SFMJIslam centraal.
HJF
Salima Belhaj is fractievoorzitter van D66 in
Rotterdam en
zakelijk leider
van kunstcentrum De Appel, 29 jaar
oud, vrouwelijk,
allochtoon, heteroseksueel, moslima
en humanist.
Het Café is bedoeld voor iederJohn Brobbel is humanistisch een die het leuk en belangrijk
geestelijk raadsman, 74 jaar vindt om anderen te ontmoeoud, mannelijk, autochtoon, ho- ten en over de grenzen van de
moseksueel en atheïstisch.
eigen directe leefomgeving
Twee mensen met verschillende heen te kijken. Omdat samen
achtergronden, maar met het eten uitnodigt tot een gehumanisme als bindende factor, sprek met de ander, wordt er
gaan met elkaar in gesprek. Met voor € 7,50 (inclusief drankje)
uiteraard de mogelijkheid voor een maaltijd geserveerd. Vanaanwezigen om deel te nemen af 18.00 uur is de bar open. De
aan het gesprek, wordt gepro- maaltijd is om 18.30 uur en de
beerd een antwoord te geven inleiding begint om 19.15 uur.
op vragen als:
Aanmelden is niet nodig. Het
t 8BU [JKO EF PWFSFFOLPNTUFO FO Café wordt gehouden op donWFSTDIJMMFOUVTTFOIVNBOJTUFOFO derdag 27 maart a.s. in HumaNPTMJNT ;ÓKOXFFJHFOMJKLXFM[P nitasrestaurant ‘De Zingende
Zeeleeuw’, Sint-Jobskade 10
WFSTDIJMMFOE
t8BULVOOFO[JKWBOFMLBBSMFSFO  (Müllerpier), 3024 EN Rotterdam, bereikbaar met tram 8.
WPPSFMLBBSCFUFLFOFO
t)FFGUIFUIVNBOJTNFFFONFFS- Zie ook de website:
www.humanistischcafe.nl
XBBSEFXBUCFUSFGUJOUFHSBUJF

Het Humanitas Herinneringsmuseum zoekt...
Ons museum geeft
een vrij compleet
beeld van de ruimten en spullen die de
vorige eeuw maakte
tot wat hij was. Toch
zijn er nog voorwerpen die we graag
aan onze collectie
zouden willen toevoegen. Eerdere oproepen hadden veel
resultaat, dus we
gaan door! Het gaat
vaak om zaken, die
men vroeger niet
zo gauw bewaarde,
zoals bijvoorbeeld
een opklapbed met
gordijntjes, waarvan de ombouw
steeds bleef staan.

Daarnaast zoeken we nog
ijzeren rails voor metalen
‘tweelingwieltjes’ en badpakken van vóór 1960. Heeft u
deze artikelen of andere interessante zaken in huis en wilt
u ze ons museum schenken,
neemt u contact met ons op
en we maken een afspraak:
010 – 461 53 47 of
0622 - 78 22 89.

Vrijwilligers
In het museum in Humanitas-Akropolis is nog plaats
voor vrijwilligers die rondleidingen verzorgen in de
weekeinden. Het gaat om
éenmaal in de veertien dagen op zaterdag of zondag
(over enige tijd ook in ons
museum op Zuid).
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Open dag in
nieuw OorlogsVerzetsMuseum
'HYHUKXL]LQJYDQ.DWHQGUHFKWHQGH
LQULFKWLQJYDQKHWQLHXZH2RUORJV9HU]HWV0XVHXP5RWWHUGDPRQGHUGH
3LHWHUGH+RRFKEUXJELMGH&RROKDYHQQDGHUHQGH¿QLVK2S]DWHUGDJ
DSULOLVKHWGpJURWHGDJZDQWGDQNDQ
LHGHUHHQWXVVHQHQXXU
HHQEH]RHNEUHQJHQDDQGHRSHQGDJ
HQKHWQLHXZHRQGHUNRPHQEH]LFKWLJHQ(UZRUGHQGLYHUVHDFWLYLWHLWHQLQ
HQRPKHWPXVHXPJHKRXGHQ(U]LMQ
legervoertuigen te bezichtigen en de
&LW\RI$SHOGRRUQ3LSHVDQG'UXPV
WUHHGWHHQDDQWDONHHURS2RNJHYHQ
UHHQDFWHUVHQRXGVWULMGHUVDFWHGH
SUHVHQFH
=LHRRNZZZRYPURWWHUGDPQO

- De Christiaan de Wetstraat in de richting van de Putselaan met winkels op de vier hoeken van kruisende Martinus Steijnstraat. Foto’s collecties Rein Wolters -

Christiaan de Wetstraat was een
volksstraat met grote gezinnen
Opstelling ‘Hoezo
waardeloos!’
in Dubbelde Palmboom populair
'HQLHXZHRSVWHOOLQJµ+RH]R
ZDDUGHORRV¶LQPXVHXP'H'XEEHOGH3DOPERRPLVGRRUKHWSXEOLHN
JRHGRQWYDQJHQ,QGHZHNHQQDGH
RSHQLQJRSMDQXDULNRQKHWPXVHXP
GDJHOLMNVUHNHQHQRSJURWHEHODQJVWHOOLQJ+HWEH]RHNLVPHWSURFHQW
JHVWHJHQWHQRS]LFKWHYDQYRRUJDDQGH
MDUHQ'HRQGHUZHUSHQZHJJRRLHQ
HQEHZDUHQDIYDOHQUHF\FOLQJ]LMQ
DFWXHHOHQEOLMNHQGXVRRNLQHHQ
PXVHXPSRSXODLU
0HWSRVWHUFDPSDJQHVZLOKHWYHUQLHXZGHPXVHXPQRJPHHUPHQVHQ
WUHNNHQ.LQGHUHQRXGHUVHQJURRWRXGHUV]LMQPHHUGDQZHONRPHQNXQQHQ
]HOIDDQGHVODJPHWZDDUGHORRV
DIYDOHQKXQHLJHQKHULQQHULQJHQ=H
NXQQHQVFKHUYHQRSJUDYHQLQGH
HHXZVHEHHUSXWWHQRIJDPHVGRHQHQ
OHXNH¿OPVEHNLMNHQ
µ+RH]RZDDUGHORRV¶LVHHQSHUPDQHQWHRSVWHOOLQJYRRUNLQGHUHQHQ
KXQJURRWRXGHUVJURHSHQRQGHUZLMV
HQQDVFKRROVHRSYDQJ+HWPXVHXP
LVJHYHVWLJGDDQGH9RRUKDYHQLQ
5RWWHUGDP'HOIVKDYHQ(QWUHHNLQGHUHQWRWHQPHWMDDU5RWWHUGDPSDV
HQ0XVHXPNDDUWJUDWLVYROZDVVHQHQ
GULHHXUR,QIRUPDWLH±
RIZZZKLVWRULVFKPXVHXPURWWHUGDP
QO2SHQYDQGLQVGDJWRWHQPHW]RQGDJYDQWRWXXU*URHSHQ
NXQQHQRSDIVSUDDNHHUGHUNRPHQ

De Christiaan de Wetstraat in de Afrikaanderwijk bekoorde me
als straat niet echt. Ik vond hem saai en lang. De gezusters Verbeek hadden er in de voorkamer van hun benedenwoning nabij
de hoek met de Putselaan een winkel ingericht met horloges,
cassettes en geboorte-, doop- en communielepels en -vorken.
Mede door de talrijke katholieke aanhangers in de jaren vijftig
en zestig, deden de gelovige zussen goede zaken. Al spoedig
moesten ze groter en verhuisden ze naar de voormalige winkel
van een invalide sigarenhandelaar aan de Putselaan 53 tussen
de Christiaan de Wetstraat en de Johannes Brandstraat.
Schuin tegenover het oude winkeltje
van Verbeek woonde boven een
¿HWVHQVWDOOLQJPHQHHU5HPPHOWV
*UHQ]HORRVZDVPLMQEHZRQGHULQJ
YRRUKHP'DWNZDPGRRU]LMQ
PRELHOHSRSSHQNDVWGLHKLMKDG
JHERXZGRSHHQIUDPHHQHHQSDDU
¿HWVZLHOHQ+LMSHGGHOGHHUPHHQDDU
YDVWHSODDWVHQYRRUKHWJHYHQYDQWRW
GHYHUEHHOGLQJVSUHNHQGHYRRUVWHOOLQJHQ6WHHYDVWEHOHHIGHQ-DQHQ
.DWULMQRS]DWHUGDJPLGGDJYRRUHHQ
JURRWSXEOLHNKXQDYRQWXUHQRSKHW
SOHLQYDQGH%HLMHUODQGVHODDQHQ

GH6WULMHQVHVWUDDW$OVKHWRRNPDDU
HYHQOXNWH]DWLNRSGHHHUVWHULMWH
JHQLHWHQYDQGHYRRUVWHOOLQJ
Duster
2SppQYDQGHYLHUKRHNHQYDQGH
NUXLVLQJ&KULVWLDDQGH:HWVWUDDWHQ
0DUWLQXV6WHLMQVWUDDWEHYRQG]LFK
LQGHMDUHQYLMIWLJGHZLQNHOYDQ+
1DXPDQLQPDQXIDFWXUHQHQZRQLQJWH[WLHOPHWDOVPRRLHGRFKWHU/LHV
LQGHEHJLQMDUHQYLMIWLJRPVWUHHNV
MDDU0HWKDDUPDDNWHLNNHQQLVLQ
GHSHULRGHGDWLNYRRUWXVVHQHQQD

- De kinderen poseren voor de winkel van Ekris in de Christiaan de Wetstraat. Wie zichzelf of
anderen herkent, mag het laten weten. -

- De Martinus Steijnstraat vanaf de kruising met de Johannes Brandstraat met rechts op de hoek
van de kruisende Christiaan de winkel van Nauman. -

VFKRROWLMGNQHFKWMHZDVELMPHONERHU
&RU+RXWEUDNHQ0HHVWDOZDV/LHV
JHKXOGLQHHQGXVWHUPHWGDDURQGHU
HHQNOHXUULMNHS\MDPDHQ]HNZDP
GRRUJDDQVQLHWYHUGHUQDDUEHQHGHQGDQGHGHUGHWUHHYDQGHWUDS
:DDURP]HQRRLWZDVDDQJHNOHHGLQ
MXUNRIURNKHELNQRRLWEHJUHSHQ
2SGHDQGHUHKRHNZDVHHQ¿OLDDO
YDQGHNUXLGHQLHUVZLQNHONHWHQ
YDQ9DQ*LOVW9LVVHUZDDUYDQKHW
PRHGHUEHGULMIZDVJHYHVWLJGDDQGH
%UHGH+LOOHGLMN1DDVW9DQ*LOVW9LVVHUEHYRQG]LFKKHWERHNZLQNHOWMH
YDQGHIDPLOLH/YDQ1LHXZHQKXL]HQZDDULNDOVLNHUKHWJHOGYRRU
KDGPLMQOHFWXXUKRQJHUVWLOGH,QKHW
SRUWLHNGDDUQDDVWZRRQGHNODVJHQRRW
-RRSYDQGH.UHHNHELMJHQDDPG
¶.UHNHOWMH¶+HPDDQVSUHNHQPHW
GLHELMQDDPJHEHXUGHVOHFKWV]HOGHQ
-RRSZDVGDDUQLHWYDQJHGLHQG+LM
ZDVQRJDOIRUVXLWJHYDOOHQHQKDGVWHYLJHNQXLVWHQZDDUYRRUZHDOOHPDDO
YHHORQW]DJKDGGHQ

Schillen
2SGHGHUGHVWUDDWKRHNGHVODJHULM
YDQ-/DYRR\PHWGDDUQDDVWGH
VFKRHQPDNHULMYDQ*%URHGHUV
YDQHHQEHNHQGVFKRHQPDNHUVJHVODFKW'HYLHUGHKRHNEHKRRUGH
WRHDDQJURHQWHERHU$(XVHU,QKHW
PLGGHQGHHOYDQGH&KULVWLDDQGH
:HWVWUDDWYHUKXXUGH-/HLMH¿HWVHQ
HQGDDUZDVRRNGHPHONZLQNHOYDQ
GHIDPLOLH3(NULVGLHRRNQRJHHQ
VFKLOOHQRSKDDOZLMNKDG
(UZRRQGHQYHHOJURWHJH]LQQHQ
RQGHUZLHGHIDPLOLHV2RVWHUZLMNHQ
2GLMN'DWJHOGWRRNYRRUKHWGHUGH
GHHOYDQGHVWUDDWWHJHQRYHUGHGLYHUVHVFKROHQHQHHQ]LMEHXNYDQGH
6W)UDQFLVFXVNHUN,QGHMDUHQYLMIWLJ
woonden daar de gezinnen van onder
DQGHUHQ9DQGH%HUJ+D]HQ6WDVVHQ
HQ:HLMWVZDDUYDGHUHQPRHGHU¶V
DYRQGVKXQGHUWLHQNLQGHUHQURQGGH
WDIHOHHQSUDNRSKHWERUGVFKHSWHQ
5HLQ:ROWHUV

Pagina 24

Dinsdag 18 maart 2008

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

deel 26

The Moonliners
Van beatmuziek was nog lang geen sprake, toen het
RUNHVWDOÁLQNDDQGHZHJWLPPHUGHLQKHW5RWWHUGDPV
XLWJDDQVHQPX]LHNFLUFXLW'HEDQGVSHHOGH]RQEHHWMH
DOOHVZDWPHQLQGHYLMIWLJHUHQEHJLQ]HVWLJHUMDUHQPDDU
KRUHQZLOGH'HQDDPYDQKHWRUNHVW7KH0RRQOLQHUV
Gitarist Henk de Deugd, die
jarenlang in het Hawaii-ensemble The Halona Hawaians had
gespeeld, belandde in 1955 bij The
Moonliners. Hij weet nog een paar
namen van mede-muzikanten op te
noemen: “Jan Harmsen, hij was de
bandleider en pianist én Jaap Barnau. Jaap speelde alles wat in z´n
handen kwam: saxofoon, klarinet,
accordeon en vibrafoon”, aldus De
Deugd. “De namen van de drummer en de accordeonist weet ik me
niet meer te herinneren”, zegt De
Deugd. “Op grote soirees hadden

Audi A4 TDI 130 pk
blauw met,aut
Leer,106.000km 2004
Opel Corsa 1.2
Blauw metl

1999

BMW 318 Ci Coupé
blauw met. exe.airco2001
BMW 530 d Touring
Blauw metl.
AUtm-zwart leer
1999

24.900,2.900,14.500,-

9.000,-

Chrysler 300C 3.5I Blw.metl.
Grijsleer demo
16300km
2007
42.750,Ssang Yong Kyron M200XDI SUV
Leer-Airco-Navi zwart
metl
2006
19.750,-

we bovendien een zangeres. Connie heette ze, haar achternaam is
me ook ontschoten.”
Personeelsavonden
The Moonliners speelden destijds
in bekende gelegenheden. “Palace,
Odeon, Lommerijk en restaurant
Engels”, somt De Deugd op.
“Vaste optredens waren die op personeelsavonden van Elektrostoom
op de Ceintuurbaan en voor het
personeel van het stadhuis. Dan
traden er altijd bekende artiesten
op, zoals De Mounties, Greetje

Peugeot 106 1.1 accent
Blauw metl
2002
Peugeot 206 1.6 I ECC
Airco velourse
bekleding
2000
Daihatsu Cuore
rood
2000
Daihatsu YRV 1.3 XTI
blauw met.airco,
74.000km
2003

2.500,-

6.500,4.250,-

8.250,-

Daihatsu Charade nw APK
grijs met.
1994
1.250,Renault Laguna Dynamic
5Drs Hatsback
grijs met
2003
8.350,-

- The Moonliners, met van links naar rechts Jan Harmsen, Jaap Barnau, de drummer, zangeres Connie,
Henk de Deugd en de accordeonist -

Kauffeld, Frans van Dusschoten en
The Fouryo´s.”
The Moonliners vertolkten
voornamelijk Amerikaanse songs:
ballroom, swing en jazz. “Maar later, toen er nieuwe dansen zoals de
Loop-de-Loop en de Twist kwamen overwaaien, deden wij daar
vrolijk aan mee”, aldus De Deugd.
Hij weet nog goed dat toen ze op
het stadhuis Let´s Twist Again aan
het spelen waren, een meisje enthousiast voor het podium aan het
twisten was. “Totdat ze plotseling
uit haar rokje scheurde, tot grote

Renault Clio Nw model 1.4
Brons metl
1998
4.000,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,Mercedes E 320 CDI
grijs metallic,
Avantgarde
2003 32.500,Mercedes C 200
Kompressor combi autom.
blauw metl
2002
17.900,-

hilariteit van ons en het publiek.”

ik de stekker van m´n snoer in een
gelijkspanningblok stak, kwamen
er rookwolken uit m´n versterker.
De schade viel gelukkig mee.
Alles deed het nog. We hebben
toen een fantastisch feest gehad”,
besluit de inmiddels 81-jarige
oud-muzikant.

Rookwolken
Eén van de mooiste optredens met
The Moonliners noemt De Deugd
een feestavond op De Willem
Ruys, één van de vlaggeschepen
van De Rotterdamse Lloyd. Dat
was in 1963, ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van de
Vereniging Insulinde. The Moonliners speelden in de VIP-salon
van het schip. Aanvankelijk zag
het ernaar uit dat De Deugd die
avond niet mee kon spelen. “Toen

Mercedes A 150
grijs met.5-drs.Automaat
24.000km
2006
22.950,Mercedes Benz R 350 4
Matic Zilver metl
Leer-Clima alle Extra’s
20175 Km
2007
63.500,Mercedes Benz V 220 CDI
Dubb.Cab Zilver metl
Airco
2001
9.950,- ex BTW
Volvo S70 sedan airco
Royalblue 2000

Wilt u reageren of heeft u een bijdrage voor deze rubriek? Mail dan
naar ed.vanhelten@hotmail.com

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

6.450,-

Alle kantoorartikelen op voorraad

Volkswagen Touareg 2.5 TDI
Full options
2005 43.750,-

Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?

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

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!
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v o o r j a a r-zo m e r s e izo e n
een uitgelezen collectie

CBR-keuringen  - 
Geen lange wachttijden
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VANAF HEDEN WEER
NIEUWE INSCHRIJVINGEN
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Rosner | Mac | Angels | Taifun
Bandolera | Mc Gregor

Winkelcentrum De Koperwiek
Capelle aan den IJssel
-
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‘t Veranderend gezicht van Pernis
In vijftig jaar kan veel veranderen, ook in een rustiek dijkdorp als Pernis. Omstreeks 1958 werd in het centrum van de oude kern bij de Uiterdijk de haven
gedempt. Die was er geweest sinds de elfde eeuw en werd gebruikt door onder
meer zalmvissers om hun vangst aan wal te brengen. Waar eeuwen achtereen
schepen lagen aangemeerd, staan nu auto’s geparkeerd en speelt de jeugd op
een basketbalveld.

- In 1958 werd begonnen met het dempen van de haven van Pernis. Op de berg zand staat nu een woontoren.
Foto sigarenmagazijn ’t Hoekje Pernis -

De bebouwing rondom de haven is nauwelijks veranderd. De rijtjeshuizen rechts worden net als een eeuw geleden nog gewoon
bewoond, al is de verste schoorsteen wel
verdwenen en zijn er hier en daar dakkapellen gebouwd. De scheepsbouw op de achtergrond is verdwenen en op de kale plek staat
sinds bijna één jaar een woongebouw van
veertien verdiepingen met vijftig koop- en
huurappartementen.
Ook op het aangrenzende terrein van de
voormalige gasfabriek van Pernis zijn woningen gebouwd, zelfs tot zes lagen hoog.
Het zijn de enige hoogbouwwoningen die
Pernis kent.

- De Uiterdijk in Pernis anno 2008 met oude panden, een
woontoren en meer groen dan toen. Foto Ellie Schop -

Weet je nog....

Sjaantje van de Laanzichtstraat
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag 19 februari 2008
herkende ik op de ‘Waar was dat nou-foto’ wèl meteen
Prins Claus, maar nog niet de Laanzichtstraat. Ook het
meisje naast de Prins kwam mij heel bekend voor, totdat
ik de eerste drie regels onder de inleiding gelezen had:
“De Laanzichtstraat! Jááá, Sjaange Vrolijk!” Welke naam
ik altijd verkeerd voorgehad heb, want zij bleek Sjaantje
Wijster.
Omdat zij vaak in gezelschap van de
kinderen vrolijk was (Engeltje Vrolijk
weet ik nog), dacht ik dat ook zij
een “Vrolijkje” was. Ik zag Sjaange
bijna dagelijks op mijn gang naar
mijn “School voor Openbaar Gewoon
Lager Onderwijs voor Jonge Heeren
Jonker Frans” in de Koepelstraat (in
1950 verhuisd naar de Haverlandstraat, waar plots ook meisjes mijn
school bezochten onder wie de zeer
populaire blonde Petra(?) en brunette
Jacqueline) even vóór de christelijke
school “in de hoek.”
Ik woonde op de Goudse Rijweg
147b, twintig meter links van de
Laanzichtstraat en ik was in mijn
kinderhartje wel een beege verliefd
op Sjaange. Wat spijtig, dat Sjaantje
zo relatief jong overleden is. Was
zij een leeftijdsgenote, iets jonger of
ouder, zij zou in 2004 zo tussen begin
zestig of enkele jaren ouder geweest
zijn. Wat zou ik haar nu graag even
opgebeld hebben en haar over de
DOR-foto gesproken.
Explosie
Het artikel ontketende een explosie
aan herinneringen, gezichten, namen,
gebeurtenissen en jeugdplezier, ook al
waren de naoorlogse jaren veertig en

de jaren daarna, jaren van armoede,
(nog) honger en hard werken.
Mijn ouders gaven mij in 1941, uit
protest tegen de Nazi’s, de Engelse
roepnaam John(ny) anders zou ik
evenals mijn vader, Jan geheten hebben. Bij gebrek aan kennis van het
Engels in die tijd heette ik Sjonnie
van Oers.
Mijn enigszins vaste vriendje was
Herman Blokland van moeder Katrien
Blokland met zusje Katrientje (was
er nog een dochtertje?) tegenover de
familie Vrolijk.
Ik herinner mij de heer Klouwens,
staatslotenslijter; Rosa, een knappe
jonge vrouw met obesitas en haar
jonge kindertjes; “opoe” Van de(r)
Velde(n) (ofwas het Van den Toom(?)
familie van Katrien?); de familie
Wakker, Peter was mij nooit bijster
goed gezind en ik meed hem omzichtig; de familie Mol, Emmie(y?) Mol,
een nog heel jong broertje zonder
zakdoek en de oudste zoon(?) met een
Noordafrikaans aandoend uiterlijk;
de waterstoker bij wie heet water en
petroleum gehaald werden.
Bezet
De Laanzicht uit, rechtsaf de “Rijweg” op, op 137, Antje de Rook met
dochters Gerda en Beppie; daarnaast

op 139, Henk “de koeieboer” Hoogendoom van de genoemde koeienstal
in het artikel; dan op 141, Anna
Leiendekker; 143, zakkenstopperij De
Roode, later De Spar; 145, aardappelpakhuis Schilperoord; boven beide,
op 147, mijn ouders (tante) Annie,
(oom) Jan van Oers en ik; plus op
dezelfde trap, net zoals in de Laanzichtstraat, eerst de familie Marie en
Toon Duivenwaard met Laura, enig
kind evenals ik, later opgevolgd door
Nel en Jan Ravenschot, zoons Cor,
Wim en dochter Engelina (Lienge),
de woningdeuren pal tegenover elkaar
zoals ook de zolders. Op de onze
waren twee houten slaapkamertjes
afgeschot.
Ook bij ons was er het wc-probleem
en het aldoor elkaar te moeten tegenkomen op de gemeenschappelijke
overlopen, trappen en die verwenste
gedeelde wc waarop altijd het haakje
in het sluitoog gedrukt gehouden
moest worden, wilde er niet een buurlid “op iemands schoot” komen zitten.
Er moest derhalve altijd: “Bezet”
geroepen worden. De Laanzichters
weten wat dat betekende.
Goudse Rijweg
Verder nog enige namen van de
Goudse Rijweg: Fransje “Broertje”
Dooremaalen, Jan van de(r) Wiele(n);
Wim van de tweede-handsboekenwinkel Rombouts(?), Amerom(?) naast de
ingang van de grote, wijde hof; Wimpie van de “Toko”, Wim Bo(c)khove;
Boender met de DKW die ik nog hoor
en ruik; de neefjes Duits(?), Boer(?)
bij oom Jan Duits van sigarenmagazijn ‘’Cuba’’; Mirre met Maartje; De

Groot; Lien en Leen Roggeveen met
Nico van het ijswinkeltje; Annie en
Kitty Potuit; Lisette Pe(e)ters met
de brede ronde aanplakzuil voor hun
deur; en Mia Morelis even voor de
eerstvolgende zijstraat waar op de
KRHNDDQGHRYHUNDQWGH¿HWVHQKDQGHO
van Piet de Waard gevestigd was. Ja,
meisjes genoten mijn volle belangstelling.
Wat is er van hen geworden, hoe is

het hen vergaan? Wie antwoorden
heeft wordt vriendelijk verzocht: a.
Mij te e-mailen: b. Te berichten in
DOR via de redactie of c. Mij een
kaartje of briefje te schrijven:
J.J.A. (John) van Oers
Favrestraat 119
3066 EC Rotterdam.
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Oud Schiedam
Herinnert u zich oud Schiedam? Kom dan op zaterdag 29 maart naar het Jenevermuseum, Lange Haven
72-74 en vertel ons ervan! Het museum en het gemeentearchief willen graag in gesprek komen met
Schiedammers die nog uit eigen ervaring kunnen vertellen over het werken in de distilleerderij of de
branderij. Ook verhalen uit aanverwante bedrijfstakken zoals de kuiperij, de glasblazerij en kurken- en
capsulefabrieken zijn welkom en de uitnodiging geldt ook voor degenen die als kind het werken in deze
bedrijven door grootouders en ouders van nabij hebben meegemaakt. Het gaat dan om het werken in de
jeneverindustrie, om anekdotes en verhalen die de ronde deden in de stegen en hofjes in de binnenstad,
waar de meeste arbeiders uit de jeneverindustrie woonden. Het Jenevermuseum wil met uw vertellingen
erbij een boeiende tentoonstelling maken over het werken en wonen in het Schiedam van vroeger. Foto’s
zijn eveneens van harte welkom.

Voorjaarsmarkt in Winkelcentrum Beverwaard
Zaterdag 22 maart a.s. tussen 10:00 en 17:00 uur organiseert “Winkeliersvereniging Beverwaard” de
Voorjaarsmarkt bij Winkelcentrum Beverwaard op de Oude Watering te Rotterdam. Iedereen is uitgenodigd de gezellige en veelzijdige Voorjaarsmarkt te bezoeken.
De markt biedt met ruim zestig kramen voor ieder wat wils. Diverse heerlijke versnaperingen, van broodjes tot snoepgoed, maar ook van alles op het gebied van uiterlijke verzorging, mode, hobby en vrije tijd.
Naast de kramen zijn er diverse leuke attracties voor de kinderen, zoals een zweefmolen en eendjesvissen.
De organisatie heeft zich ingezet er voor iedereen een leuk dagje uit van te maken.

Vakantie in het

van Brabant

Speciale aanbieding!
=RPHUDUUDQJHPHQW¼
3DDVDUUDQJHPHQWPDDUW¼
(U wordt opgehaald en teruggebracht
met onze luxe touringcar)

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie op
basis van vol pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet,
kitchenette, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. Alles begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De prijs voor het week-arrangement bedraagt ` 525,00
en voor het Paasarrangement (vr. t/m di.) ` 340,00, geen
toeslag voor éénpers.kamer.
Opstapplaatsen vanaf Rotterdam:
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation
Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555,
Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of bezoek onze website:
www.hoteldepaddestoel.nl, email: hoteldepaddestoel@planet.nl

Nu ook op woensdag en donderdag snerttramritten!
Oud-Rotterdammer arrangement
Alleen tegen inlevering van deze bon ontvangt u

€ 2,50 korting

U betaalt i.p.v. € 15,00 maar € 12,50 p.p. voor een rondrit.
U maakt met de Snerttram een interessante, maar vooral ook een gezellige rondrit van ca. anderhalf uur door Rotterdam.Onderweg serveren wij
u een heerlijke kop erwtensoep en natuurlijk kunt u ook een drankje bestellen. De accordeonist speelt een toepasselijk lied, terwijl de gids u
verhaalt over ontelbare bijzonderheden, waarvan zelfs
de doorgewinterde Rotterdammers veelal nooit hebben gehoord.
De tram vertrekt vanaf Provenierssingel
(achterzijde Centraal Station)
Vertrektijd:
Woensdag 23 april a.s. om 13.30 uur
Donderdag 24 april a.s. om 13.30 uur

Voor reserveringen kunt u bellen:
Telefoon: 414.80.79 - www.brazzo.nl - info@brazzo.nl

All-in Arrangement
Restaurant Brazzo heeft
voor wie er een dagje-uit
van wil maken ook een leuk
arrangement.
Incl. tramkaaartje
Voor slechts

€ 49,50 p.p.

presenteert:
Vrijdag 21 maart:
Wim Dalmee (Zanger/entertainer)
Zaterdag 22 maart:
Sexual Choclate (Zuid Amerikaans)
Vrijdag 28 maart:
Marc Benz (Zanger/entertainer)
Zaterdag 29 maart:
Vrijgezellenavond

Maandmenu:

Voorgerecht:
Garnalen in pittige knoflookolie
Hoofdgerecht:
Kangaroe biefstuk
met rode wijn saus
Nagerecht:
Irish koffie
Bavarois

O Restaurant O

24,50 p.p.

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

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.
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Dankzij de dagelijks binnenkomende persberichten en e-mails van theaters en podia in “grootstedelijk Rotterdam” kent De Oud-Rotterdammer uitstekend de uitgaansmogelijkheden voor 50-plussers. Niet alleen van de grote producties in één van de bekende theaters in Rotterdam, maar juist ook van
éénmalige optredens of een kleine serie voorstellingen van een band, solist of cabaretier in de kleinere theaters en podia in de stad en regio.
De Oud-Rotterdammer informeert u hierover op deze pagina.

The Credo Singers Jubileumconcert
Het koor The Credo Singers viert dit jaar het 45-jarig bestaan. In 1963 is het koor opgericht als jeugdkoor
van de Credo kerk in Zuidwijk. Het ledental van het koor groeide vanaf het eerste begin zo snel dat in
1967, toen de teller op 200 stond, zelfs een ledenstop moest worden ingevoerd. Twintig jaar lang stond het
koor onder leiding van Jan Stolk en nu heeft dirigent Aad van der Hoeven de leiding over de inmiddels
160 leden van het koor, die met hart en ziel het repertoire ten gehore brengen.
Om het jubileum te vieren organiseert het koor een aantal feestelijke activiteiten. Eén ervan is het
Jubileumconcert, waaraan onder anderen Bert Kruis (orgel), Jan Rokyta (cymbaal) en Liselotte Rokyta
SDQÀXLW KXQPHGHZHUNLQJYHUOHQHQ'LWFRQFHUW]DOSODDWVYLQGHQRSYULMGDJDSULORPXXULQGH
%UHHSOHLQNHUNDDQGH9DQ0DOVHQVWUDDWWH5RWWHUGDP.DDUWHQDG¼NXQWXEHVWHOOHQELM-DQHQ
0DUMD9RRJWWHORIHPDLOMDQYRRJW#SODQHWQO

100 jaar Feyenoord op het toneel
Ook op het toneel wordt aandacht
besteed aan 100 jaar Feyenoord. In
Theater Zuidplein kunt u de voorstelOLQJµ+DQGLQ+DQG¶EH]RHNHQ'H
voorstelling gaat over de roemrijke
geschiedenis van de legendarische
voetbalclub en de trouwe supportersaanhang die wekelijks naar de
ZHGVWULMGHQWRHOHHIW'HHPRWLHV]LMQ
KHIWLJNQDOOHQGHYUHXJGHELMZLQVWHQ
diep verdriet bij verlies. Maar één ding
LV]HNHUKHW/HJLRHQVWDDWDOWLMGDFKWHU
Feyenoord.
,Q+DQGLQ+DQGPDNHQZHDOOHVPHHGHKRRJWHHQGLHSWHSXQWHQKLVWRULVFKHJHEHXUWHQLVVHQRS]LHQEDrende wedstrijden, de lach en de traan. Een wervelende voorstelling vol muziek, dans en theater gespeeld
door supporters onder leiding van professionele musici, dansers, circusartiesten en theatermakers.

T H E AT E R P R O G R A M M A
SOLO MET JAN | Huub van der Lubbe
Di 1 apr
Grote Zaal
20.00 uur
€ 18,€ 16,50

Theater Zuidplein
Zuidplein 60
3083 CW
Rotterdam
www.theaterzuidplein.nl
Kassa
010 20 30 203
ma t/m vr
12.00 tot 17.00
telefonisch tot
18.00 u,

Huub van der Lubbe. Zonder zijn muzikale kameraden van de Dijk met wie hij al vijfentwintig jaar
de Hollandse poppodia doet schudden. Zonder
de dichtersformatie Concordia waarmee hij eerder langs de theaters toerde. Dit keer is hij in zijn
eentje. Solo. Maar wel met zijn grote vriend Jan
Robijns achter de piano. Jan Robijns , componist,
arrangeur en pianist, onnavolgbaar begeleider,
artistiek leider van diverse combo`s. Veel op
radio en tv te horen geweest als pianist bij Ischa
Meijer en in het programma de Avonden.
Al meer dan 30 jaar zijn Huub van der Lubbe en
Jan Robijns de beste vrienden. Al bij de eerste
kennismaking zijn ze aan de slag gegaan,
liedjes gaan schrijven, muziek gaan maken. Dat
heeft veel moois opgeleverd. Een eenmalige
Schelpenshow. Een nooit uitgevoerde musical
Eldorado. Een Romantische Symfonie. De
legendarische rock & rollband Big Shot and his
Rocking Guns. En natuurlijk het hartveroverende
Concordia-projekt.
Uit dit gezamenlijke artistieke verleden zal het
tweetal rijkelijk putten bij de uitvoeringen van
deze bijzondere muzikale theateravond.

-- Er op uit! Kalender -22 maart

Voorjaarsmarkt Winkelcentrum Beverwaard
10:00 – 17:00 uur

22 maart

Martin Green’s Drive Inn Show – Dansavond
Pier 80 Delfshaven – aanvang 19:30u – ` 3,25

22 maart

Boek & Bal Waterweg
Bibliotheek Waterweg, stadserf Schiedam – 19:30u - ` 15,-

23 maart

Paaseieren zoeken in het Plaswijckpark
Tip voor de opa’s en oma’s – 12:00 uur - ` 8,80

25 maart

De Pianist – Edwin de Vries
Isala Theater – 20:15 uur – vanaf ` 18,40

29 maart

Schiedam - Hoe het vroeger was
Jenevermuseum - Vrije toegang 13:00 – 17:00

29 maart

De Snerttram – Iedere zaterdag en zondag
Zie ook de advertentie in deze krant

30 maart

C3 - Mike Boddé, Kees Torn en Onno Innemee
Oude Luxor Theater – 20:00 uur – vanaf ` 13,00

1 april

Solo met Jan – Huub van der Lubbe
Theater Zuidplein – 20:00u - ` 18,- / ` 16,50 reductietarief

2 april

Het Echt Rotterdams Open Podium – Seizoensfinale
Theater Zuidplein – 20:00 uur – ` 4,50

3 april

Amar speelt WIT – Amar (cabaret)
Theater Zuidplein – 20:15u - ` 12,50 / ` 11,- reductietarief

5 / 6 april
5 april
11 april

Van Aïda tot The Wiz –Vocalgroup WE
Theater Hal 4 - 20:00 uur - ` 15,00
Op reis met De Gouden Boekjes – Dorien Haan
Oude Luxor Theater - 14:00/16:00 uur - vanaf ` 12,50
The Credo Singer Jubileumconcert
Breepleinkerk – 20:00 uur - ` 10,00

LASTMINUTEACTIE
voor de lezers van De Oud Rotterdammer

za
15.00 tot 17.00

€ 3,00 korting*
onder vermelding van ‘De Oud Rotterdammer’ aan
de kassa van Theater Zuidplein. Geen restitutie op reeds
gekochte kaarten en niet in combinatie met andere kortingsacties. Kassa 010 20 30 203
* U betaalt dan € 15,- per kaartje i.p.v. € 18,00

telefonisch tot
18.00 u.
Ook kunt u per mail
kassa@
theaterzuidplein.nl
kaarten bestellen.

De R’damse Senioren Revue | Het Rotterdams Wijktheater
Do 10 apr
Kleine Zaal
14.00 uur
€ 3,-

Met de Rotterdamse Senioren Revue maakt het
Rotterdams Wijktheater een voorstelling speciaal
voor ouderen. Met een kleine groep ervaren
wijktheaterspelers wordt een voorstelling gemaakt
die qua thematiek geheel op de ouderen is toegespitst. Het wordt dus een feest der herkenning!
Met Koos Goedknecht, An van der Vaart, Adeline
Zeeuw, Ino Braam, Hans Verhoef, Stefan van
Hees, Annelies Spliethof en Arno Brouwer.

Zie voor meer informatie: www.theaterzuidplein.nl

Eetcafe Moèd, een gezellig
eetcafe in de sfeer van een engelse pub. Waar je kan genieten
van een goede maaltijd, een lekker drankje en van partij biljart
of darten.
Ook is het mogelijk om bij ons op zondag een besloten feest te
organiseren.

Eetcafe Moèd
Van lennepstraat 280, R’dam-West
Bel voor inlichtingen of reserveringen 010 - 4151776
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Informatie van De Stromen

Lang leve
de lente
De Stromen Prikbord
Op het Prikbord hebben wij een selectie gemaakt uit de acties en activiteiten
van De Stromen voor de komende weken. Voor meer informatie kunt u natuurlijk
altijd bellen met Zorglijn Rotterdam.
17 April: De Stromen Pubquiz
In Restaurant Zuiderkroon in Pendrecht (IJsselmonde) binden de deelnemende teams
aan de Rotterdamse variant van “Twee voor Twaalf” de strijd weer aan om De Stromen
Pubquizbokaal 2008. Wie dat eens wil meemaken is welkom vanaf 20.00 uur tot ca.
22.00 uur. Reserveren van kaarten kan via Zorglijn Rotterdam: 0900 - 20 60 660.

Alweer de tweede informatiepagina van
De Stromen in de Oud-Rotterdammer.
De eerste is ons uitstekend bevallen.
De lezers van de krant ook, getuige de
vele positieve reacties die wij in de afgelopen weken hebben ontvangen. Eerlijk
gezegd verwachten wij die ook naar
aanleiding van deze informatiepagina.
Met wetenswaardigheden over het
inroepen van onze hulp bij de grote
schoonmaak en met tal van activiteiten
kondigen wij het voorjaar aan.

Klussendienst
Voor velen onder ons betekent dit dat
de nodige klusjes in en om het huis
weer op het programma staan. De een
ervaart dit als een aangename bezigheid. Voor de ander is het een doorn in
het oog omdat deze klusjes er vanwege
lichamelijke beperkingen, tijdgebrek of
andere redenen steeds bij inschieten.
Speciaal voor de kleine klusjes in en om
het huis heeft De Stromen de klussendienst in het leven geroepen.
Een service waar iedere De Stromen
Comfortkaarthouder gebruik van kan
maken, of het nu gaat om het witten
van het plafond, het snoeien van de heg
of het repareren van de kraan die lekt.

De Stromen heeft afspraken met verschillende klusbedrijven die de leden
van De Stromen graag tegen een gereduceerd tarief van dienst zijn.

Huishoudelijke hulp?
Goed geregeld!
Wanneer het schoonhouden van het
huis u moeite kost en bijvoorbeeld de
was en de strijk, het lappen van de
ramen, of het doen van boodschappen
u te zwaar (beginnen te) worden, kunt u
daarvoor huishoudelijke verzorging aanvragen bij De Stromen. Wanneer u voor
uzelf, of voor een ander, meer wilt weten
kunt u ook daarover advies inwinnen bij
de Zorgadviseurs van De Stromen.

Er op uit in de lente
Maar het voorjaar is natuurlijk niet
alleen de tijd waarin we aan “de grote
schoonmaak “ denken. Langere dagen
en de warmere zon nodigen ons uit om
naar buiten te gaan. En ook daarvoor
kunt u bij De Stromen terecht.
De activiteiten worden georganiseerd
voor bewoners van onze locaties, maar
ook voor iedereen met De Stromen
Comfortkaart.

De Stromen Comfortkaart
Deze kaart ontvangt u als u lid bent van
De Stromen. Dat lidmaatschap wordt
ook in 2008 gratis aangeboden aan alle
Rotterdammers van 55 jaar en ouder.
Met De Stromen Comfortkaart kunt u
ook profiteren van kortingen op toegangsprijzen, uitstapjes en de aankoop van
handige en praktische producten.

27 maart en 24 April: Kijk eens in de poppetjes van m’n ogen
In LCC Zevenkamp in Prins Alexander (27 maart) en in LCC Lombardijen in IJsselmonde
(24 april) organiseert De Stromen weer een muziektheatermiddag, waarin het bekende
musicalduo Joke & Jean (samen met u) tussen 14.00 en 16.00 uur Nederlandstalige
liedjes aan elkaar zingen. De toegang is gratis, Voor wie ons nog niet kent: een uitstekende
gelegenheid om eens nader kennis te maken met De Stromen. Reserveer kaartjes via Zorglijn
Rotterdam: 0900 - 20 60 660.
Woensdag 7 mei: Haal het mooiste uit jezelf!
Exclusief voor houders van De Stromen Comfortkaart organiseert De Stromen een
Workshop kleurenanalyse in Restaurant Zuiderkroon in IJsselmonde van 10.00 tot 12.30 uur.
Onder deskundige leiding leert u wat kleuren met u doen: Welke kleuren maken u mooier,
de opbouw van uw garderobe en een persoonlijke kleurenanalyse op basis van huid-,
haar- en oogkleur maken deel uit van het programma. Na afloop krijgt u een kleurenkaart
mee en voorkomt u kleurmiskopen bij de aanschaf van kleding. De kosten voor de workshop
bedragen met De Stromen Comfortkaart slechts  47,50. Voor aanmelding of meer informatie:
0900 - 20 60 660.
Woensdag 14 mei: Dagtocht Alblasserwaard
In samenwerking met Snelle Vliet Dagtochten organiseert De Stromen een verrassende
dagtocht door de mooie Alblasserwaard. Onderdelen van het programma zijn ondermeer
een demonstratie ambachtelijk glasblazen en het bezoek aan een kwekerij met 2500
verschillende soorten cactussen in Lexmond. Koffie met gebak en een uitgebreide koffietafel zijn in de prijs van  37,50 p.p. inbegrepen. Aanmelden via 0900 - 20 60 660.
T/m 30 september: Oogzorg aan huis: nieuwe zonnebril op sterkte gratis
In samenwerking met de organisatie van Nederlandse huisopticiens organiseert De Stromen
een aantrekkelijke actie voor mensen die in alle rust en in de eigen vertrouwde omgeving
een nieuwe bril willen aanschaffen. Met professionele apparatuur meten erkende opticiens
uw ogen en oogdruk. U kunt kiezen uit talrijke modieuze monturen. De nieuwe bril wordt
keurig bij u thuis bezorgd. Houders van De Stromen Comfortkaart krijgen 15% korting op
de complete bril (glazen én montuur). Bij aanschaf van een nieuwe bril krijgt u bovendien
een enkelvoudige zonnebril op sterkte gratis.
Samen de (paas)dag(en) door
Als u wat vaker dan af en toe wat afleiding en gezelschap goed kunt gebruiken, of wanneer
u last heeft van vergeetachtigheid of andere ongemakken, kunt u bij De Stromen terecht.
U kunt dan wekelijks deelnemen aan leuke activiteiten met buurtgenoten. Tussen de
middag wordt er gezellig samen gegeten. Desgewenst zorgt De Stromen voor uit en
thuisvervoer. Bel Zorglijn Rotterdam voor meer informatie: 0900 - 20 60 660.

www.primathuis.nl
De kortste weg naar een zorgadvies

Ja, ik word lid van De Stromen en ontvang gratis
De Stromen Comfortkaart.
Naam:................................................................Voorletters....................M/V
Straat:..................................................................Huisnummer:........................

Wilt u zelf wel eens weten voor welke zorg iemand in aanmerking komt wanneer
lichamelijke of geestelijke ongemakken iemand parten (beginnen te) spelen?
Ga dan eens naar www.primathuis.nl en beantwoord de vragen. U krijgt dan
direct een zogenaamd eerstelijnsadvies over de zorgintensiteit voor de persoon
voor wie u de vragen heeft beantwoord.

Postcode:................................ Woonplaats:........................................................
Telefoon:..................................E-mail:................................................................
Geboortedatum:....................... Geboorteplaats:..................................................

Ik wil graag een extra gratis De Stromen Comfortkaart voor mijn partner
Naam:................................................................Voorletters....................M/V

Plaats:.................................................................Datum:................................

U kunt deze coupon ingevuld opsturen in een enveloppe zonder postzegel naar:
De Stromen Comfortkaart, Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam.

ORTD 1803

Handtekening:....................................................................................



Geboortedatum:....................... Geboorteplaats:..................................................

Voor informatie, vragen en reserveringen kunt u bellen
met Zorglijn Rotterdam 0900 - 20 60 660 (5 ct p.m)
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Gereformeerden
zetten door
op Feijenoord
Voetbalclub Feyenoord is niet de enige ‘club’ die in 2008 haar
100-jarig jubileum viert, dit voorrecht is ook toegekend aan de
Gereformeerde Kerk Rotterdam-Feijenoord. In januari 1908 werd
haar eerste kerkenraad beëdigd en konden de gereformeerden in
de wijk Feijenoord/Noordereiland als een zelfstandige gemeente
van start gaan. Het onlangs verschenen jubileumboek Unus Deus,
plures amici (Eén God, veel vrienden) vertelt het verhaal van deze
kerk. En het blijkt dat, zoals eigenlijk van de hele wijk, ook haar
twintigste eeuw een frappante is geweest.
Menig oud-Feijenoorder kan zich
nog de sloop voor de geest halen
van de hervormde Wilhelminakerk
in 1973. De kerk werd het slachtoffer van de ‘exodus’, de leegloop der
kerken. Reeds in 1961 klaagde hervormd wijkpredikant Jac. Treffers:
“Mijn kerk loopt leeg. Wat moeten
wij met zo’n “bakbeest” van een
kerk doen als er geen gemeenteleden

- De Geroformeerde Kerk Rotterdam-Feijenoord -

zijn?” De markante rooms-katholieke
parochie van de Heilige Martelaren
van Gorkum op het Stieltjesplein onderging drie jaar later hetzelfde lot.
Het leek erop dat de Feijenoorders
die tegen het einde van de jaren
’70 met hun ziel onder hun armen
liepen – en omdat het in die jaren
slecht ging met de wijk waren dat
er velen – die ziel nergens te ruste
konden leggen. De mogelijkheden
voor gelovigen om hun godsdienst
uit te oefenen waren zeer beperkt.
Er stond in de wijk echter nog één
kerk overeind, de gereformeerde
kerk op de Prins Hendriklaan op het
Noordereiland….
Noordereiland tijdens de
oorlogsjaren
De aanwezigheid van dit kerkgebouw was allerminst vanzelfsprekend. Toen zo’n duizend gereformeerde Feijenoorders in 1906, nog
voor de stichting van hun gemeente,
een eigen kerkgebouw in de wijk

- De Gereformeerde Kerk Rotterdam-Feijenoord, gezien vanaf de ruines van de in de oorlog afgebrande Onze Lieve Vrouwe van Lourdes-parochie -

verlangden, waren ze hiervoor
DIKDQNHOLMNYDQGH¿QDQFLsOHVWHXQ
van de Gereformeerde Kerk Rotterdam-Centrum. De toegekende gelden
waren echter ontoereikend voor het
bouwen van een permanente kerk,
dus besloot men over te gaan tot het
bouwen van een hulpkerk, die 25 jaar
dienst moest doen.
25 Jaar werd echter 75 jaar! En
dit terwijl het Noordereiland niet
de makkelijkste tijd achter de rug
had. Bij het bombardement van
mei 1940 werd het Noordereiland
hard getroffen. De woningen van 26
gereformeerde gezinnen gingen ten
onder in de vlammenzee die door
het bombardement was ontstaan. De
gereformeerde kerk echter kwam met
de schrik vrij, en dat terwijl de Onze
Lieve Vrouwe van Lourdes-parochie,
die tegenover de gereformeerde
hulpkerk aan de Prins Hendriklaan

stond, in de as werd gelegd. De
gereformeerde kerk liep in 1944 nog
wel enkele kleerscheuren op bij de
verwoesting van de havens door de
Duitsers, maar geen kleerscheuren
die niet hersteld konden worden.
De leegloop
Hoewel ze de oorlogsjaren hadden
doorstaan, kregen ook de gereformeerden te maken met de exodus.
Reeds in 1929 verlieten zeshonderd
leden de kerk; zij verhuisden met hun
werkgever scheepswerf ‘Feijenoord’
mee naar Schiedam. En in 1944, te
midden van de oorlogsomstandigheden, stapten ook nog eens honderdvijftig leden uit het kerkverband. Zij
gingen samen met ds. L. Doekes,
Feijenoorders predikant in 19441945, met de Vrijmaking (Artikel
31) mee.

Toch lieten de gereformeerden zich
hierdoor niet kennen. Na de sloop
van de Wilhelminakerk overwogen
weliswaar ook zij er een einde aan
te maken. Maar deze houding was
tijdelijk. Een groepje doorzetters
negeerde de sombere vooruitzichten
en besloot geld in te zamelen voor
een nieuwe kerk, die in 1984 ook
daadwerkelijk zou verrijzen aan de
Stieltjesstraat, als onderdeel van een
appartementencomplex. Het gebouw,
voor sommigen ook bekend als de
Koningskerk, staat er nog altijd en
haar bloeiende gemeente kan trots
terugkijken op honderd jaar doorzetten op Feijenoord.
Vincent Stolk MA
(voor meer info: vjstolk@gmail.
com)

Door de nevel toch maar
naar de klokkenwinkel
Bij de Hoge Brug in Overschie is een driesprong waar de Delfshavense-, Delftse- en Schiedamse Schie in elkaar overgaan. Daar
bevond zich langs de Schiedamse Schie, op de Overschieseweg
10, het hoge gebouw van een graanmaalderij van boeren van de
Coöperatieve Landbouwvereniging Ons Belang.
Later is in dat pand de bekende Biotex ontwikkeld en werd het door de
volksmond als ‘de zeepfabriek’ aangeduid. Tegenwoordig wordt het aan
verschillende bedrijven verhuurd.
Langs dat water zat ook de gieterij
van metaalbedrijf v/h Egmond & Zonen N.V. aan de Overschieseweg 8.
Directeur A.P. van Egmond woonde
aan de Rotterdamse Rijweg 213. Tot
ver in de jaren 80 was het een goed
lopend bedrijf. Het bestaat nog, maar
niet meer als productiebedrijf.

Aan het begin van de Overschieseweg bevindt zich direct rechts van
de Hoge Brug een hofje. Naast het
in 1657 gebouwde brugwachtershuis
zijn drie huisjes, met als huisnummer
Overschieseweg 2klein2, 2klein3
en 2klein4. Deze werden bewoond
door onder anderen de families G.
Crezee, H.J. van der Helm en N. van
Rossen. Van Rossen was van beroep
scheepsbouwer en eigenaar van de
gelijknamige scheepswerf, die ook
vaartuigen verhuurde. Op 2klein 1

woonde H.P. van Rossen, die aan de
Overschieseweg een kruidenierswinkeltje had.
In de jaren zestig nam Van Egmond
de werf over. Het terrein werd opgehoogd, de huizen gemoderniseerd
en er kwam een nieuwe beschoeiing. Ook het huis van Van Rossen is
verbouwd en wordt tot op heden in
volle tevredenheid bewoond.
Aan de overzijde van het water was
de, helaas verdwenen, boerderij van
J. van der Bijl, naast het hof van
Cyrene. Decennia lang hebben veel
mensen goed en gezellig gewoond
aan de Schie, met uitzicht op de
Hoge Brug en natuurlijk hun blik
gericht op het scheepvaartverkeer en
op de Grote Kerk. Er was een tijd dat

- De Grote Kerk in Overschie vanaf de Hogebrug. Bij mistig weer is de kerkklok niet af te lezen en dat is lastig
als je geen klok hebt. Archieffoto Rein Wolters -

bewoners thuis geen klok hadden.
Dat was niet erg, omdat ze de tijd aflazen van de kerktoren. Maar doordat
het nogal eens mistig was en de kerk-

toren zich in nevelen hulde, werd
duidelijk dat ze toch maar eens naar
een klokkenwinkel moesten gaan.
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Let op dit keurmerk
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Voor vragen over het CBF-Keur:



Centraal Bureau Fondsenwerving
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Tel: 0900 202 55 92 ( 0,35 p.m.)
  

  



         

www.cbf.nl

Hoofdboordd
Voetboord
Boxspring
Matras 2x

“Blik Op Zuid” van Rein Wolters
Prijs per deel €19,95
Deel 3 Bloemhof, Carnisse, Tarwewijk,
Brabantsedorp/Zuidplein en Oud-Charlois
Deel 4 Zuidwijk, Pendrecht, Wielewaal en Heijplaat
Deel 5 Sportdorp, Lombardijen, Smeetsland,
Oud-IJsselmonde en IJsselmonde

Deel 6 Hoogvliet, Pernis, Rhoon
en Poortugaal (Albrandswaard)
Deel 1 en deel 2 zijn uitverkocht
(wel zijn er bij de uitgever nog enkele complete
series van de zes delen verkrijgbaar)

Tevens bij dezelfde uitgever:

KBBSFMFLUSJTDIFUSBNJO3PUUFSEBNEFFM
KBBSFMFLUSJTDIFUSBNJO3PUUFSEBNEFFM
3PUUFSEBNJO% 4UFSFPGPUPTWBO3PUUFSEBNm
-FWFOFOXFSLWBOEF3PUUFSEBNTF#JPTDPPQPOEFSOFNFS"CSBIBN5VTDIJOTLJ

2-zitsbank
3-zitsbank

UITGEVERIJ VOET

Ŏ 
Ŏ 
Ŏ 
Ŏ 

Dorpsstraat 158 2903 LB Capelle a/d IJssel tel: (010) 2847362 www.uitgeverijvoet.nl
Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever

Monuta Van den Toorn

d
Haard en schouw Finlan
van D 595,-

Uitvaartzorg en -verzekeringen

U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Uitva a r t ve rzo r g i n g

OP=OP!

Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

Monuta Memoriam
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Voor meer informatie www.monuta.nl
Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk - Tel. 0180-480870
Maandag gesloten • Dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur t/m 17.30 uur • Vrijdag koopavond
Zaterdag 10.00 uur t/m 17.00 uur.
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Vissen op oude
Hoekse pier soms
gevaarlijk
:LHKHHIWHUQRXQRJQRRLWERRWMHVJHNHNHQ
in Hoek van Holland? Gezeten op een bankje
DDQGHZDWHUNDQWRSGH(PPDERXOHYDUG
ELMGHVHPDIRRURIRSKHWWDOXGHYHQWXHHO
JHZDSHQGPHWHHQYHUUHNLMNHUJHQLHWHQGYDQ
GHPDMHVWXHX]HRFHDDQUHX]HQGLHQDDURIYDQ
5RWWHUGDPYRHUHQ7HJHQZRRUGLJNXQMHMH
EHWHUDDQGHDQGHUHNDQWLQVWDOOHUHQRPGDWGH
PHHVWHVFKHSHQYLDGH(XURJHXOQDDUHQYDQ
de havenbekkens op de Tweede Maasvlakte
YDUHQ
0DDUWRFKEOLMIW5RWWHUGDPDDQ]HH]RDOV
+RHNYDQ+ROODQGRRNZHOZRUGWJHQRHPG
WUHNNHQ9RRUDOLQGHZHHNHLQGHQPDNHQYHOH
KRQGHUGHQHHQZDQGHOLQJHWMHRYHUGHSLHUGLH
QDYHUVWHUNLQJYDQGHRXGHPHWEHWRQEORNNHQ
HQHHQEHWRQQHQWRSODDJHUYHLOLJJHQRHJ
YRRULVKRHZHOERUGHQDDQKHWEHJLQYDQGH
SLHUQRJZHOZDDUVFKXZHQYRRURYHUVODDQGH
JROYHQ
9yyUGHPHWDPRUIRVHWRWGHKXLGLJHEORN
NHQGDPZHUGGH1RRUGHUSLHUDOOHHQEHYRONW
GRRUVSRUWYLVVHUVGLHGHJODGGHEDVDOWEORNNHQ
WURWVHHUGHQRPKXQKREE\WHEHRHIHQHQ+XWMH
DDQPXWMHVWRQGHQ]HDDQGH1LHXZH:DWHU
ZHJSRJHQGKXQDDVPHWODQJHKHQJHOVZHJWH
]HWWHQLQGHULFKWLQJYDQGHYDDUJHXO$DQGH
VWUDQGNDQWYLVVHQZDV]LQORRVRPGDWKHWGDDU
RYHUKHWJHKHHOJHQRPHQWHRQGLHSZDVHQMH
VQHOGHNDQVOLHSYDVWWHNRPHQ]LWWHQWXVVHQ
GHNHLHQ
*HKHHO]RQGHUULVLFRZDVKHWYLVVHQRSGLH
RXGHSLHUQLHW9RRUDODOVMHKHWWLMQLHWLQGH
JDWHQKLHOGNRQMHZRUGHQRYHUYDOOHQGRRU
GHYORHG,NKHEPHQLJPDDOPHHJHPDDNWGDW
YLVVHUVGLHRSGHNRSYDQGHSLHUZDUHQJDDQ
YLVVHQKXQKHLORSKHWNOHLQHOLFKWEDNHQRSGH
NRSYDQGHSLHUPRHVWHQ]RHNHQHQSDVQDKHW
NHUHQYDQKHWWLMNRQGHQWHUXJNHUHQQDDUGH
YDVWHZDO
Verrast
1LHWPLQGHUJHYDDUOLMNZDVGHVFKHHSYDDUW
YDQHQQDDUGH5RWWHUGDPVH]HHKDYHQVYRRU
de havens op de Tweede Maasvlakte hun
WDDNRYHUQDPHQHQGH1LHXZH:DWHUZHJZDV
JHYULMZDDUGYDQGLHHQRUPJURWHVFKHSHQ$OV
]R¶QµUHXV¶HUDDQNZDPZLVWMHDOZDWHUJLQJ
JHEHXUHQPDDUWRFKZHUGMHHUWHONHQVZHHU
GRRUYHUUDVW'RRUGH]XLJNUDFKWYDQKHWVFKLS
]DJMHKHWZDWHUYRRUMH]LFKWHUXJWUHNNHQ
RPHYHQODWHUPHWGRQGHUHQGJHZHOGWHUXJWH
NRPHQDOOHVPHW]LFKPHHVOHXUHQGZDWKHW
WHJHQNZDP9RRUKHQGLHKHWIHQRPHHQQLHW
NHQGHQEHWHNHQGHGDWYDDNKHWHLQGHYDQGH
YLVGDJHQLQKHWHUJVWHJHYDORRNKHWYHUOLHV
YDQNRVWEDUHXLWUXVWLQJ(QGDQPRFKWHQ
]HQRJYDQJHOXNVSUHNHQDOV]H]HOIJHHQ
OLFKDPHOLMNHVFKDGHRSOLHSHQRIZHUGHQPHH
JHVOHXUGGH1LHXZH:DWHUZHJLQ
,QWHJHQVWHOOLQJWRWYHHOYLVVHUVGLHGDFKWHQ
KRHYHUGHURSGHSLHUKRHEHWHUGHYDQJVW
NDQVHQ±KHWJHHQRQ]LQZDVEOHYHQZLMRP
GLHUHGHQ]RYHHOPRJHOLMNDDQKHWEHJLQYDQ
GHSLHU2Q]HVSXOOHQNRQGHQZHGDQYHLOLJ
DFKWHURQVQHHUOHJJHQGDDUZDDUKHWVWUDQG
EHJRQ(QZHNRQGHQ]HOIHYHQWXHHORRNKHW
YHJHOLMIUHGGHQ0HWGHNRPVWYDQGH7ZHHGH
0DDVYODNWHHQGH]RJHKHWHQEORNNHQGDPLV
KHWQXRRNYRRUGHVSRUWYLVVHUVZHHUSOH]LHULJ
WRHYHQRSGH1RRUGHUSLHU

- Dit waren de eerste woningen aan de Bahreinstraat (voorgrond) en Bakoestraat in Hoogvliet gezien vanaf de zuidkant van winkelcentrum Oude Wal Foto’s collectie Rein Wolters -

Eindelijk ging in 1952 in Hoogvliet
winkelcentrum Oude Wal open
In 56 jaar kan veel veranderen. Dat geldt met name voor winkelcentrum Oude Wal in de Hoogvlietse wijk Nieuw Engeland.
De noordelijke winkelstrip van het brede winkelgebied werd
geopend in 1952. Overigens tot opluchting van de eerste
bewoners van de ‘Oliebuurt’, die hun dagelijkse boodschappen moesten meesjouwen uit Charlois of de dorpswinkels van
Spijkenisse, Poortugaal en Rhoon.
Winkels en bedrijven van het eerste
uur waren op de Oude Wal op 55
HHQ¿OLDDOYDQGH5RWWHUGDPVFKH
0HON,QULFKWLQJ 50,RI(UPL 
/DWHUYHUERXZGH$%HUJZHUIIKHW
SDQGWRWVQDFNEDU&DUWRXFKHDQQH[
(XUREDU2SDZDVGHZLQNHOYDQ
HUNHQG*(%LQVWDOODWHXUHQUDGLRHQ
WYVSHFLDOLVW$GULH.ZHNHO =Q2S
EHYRQG]LFKHHQYDQ¿OLDOHQ
YDQGHEURRGHQEDQNHWZLQNHONHWHQ
9DQGHU0HHU 6FKRHS'HI\VLR
WKHUDSLHSUDNWLMNYDQ3-*URQVYHOG
ZDVLQJHYHVWLJGRSQXPPHU
'DDUQDDVWRS]DWDIKDDO
UHVWDXUDQW6XQ6LHQ2SVODJHULM
+%RXWHU/DWHUJLQJKHWEHGULMI
YHUGHUDOVppQYDQGHYLHU¿OLDOHQ
YDQ/YDQGHQ$UHQG¶V6ODJHULMHQ

'HULMZLHOHQEURP¿HWVKDQGHO
HQUHSDUDWLHLQULFKWLQJYDQ$.
/HQJNHHNEHYRQG]LFKRS ODWHU
RYHUJHQRPHQGRRU$-GH*URRW HQ
GHGDPHVHQKHUHQNDSVDORQ%URFR
YDQ$.UXLWKRI.RXZHQKRYHQRS
)D*YDQ9OLHJHQ RSWLHNKRU
ORJHVZDQGNORNNHQHQIRWRKDQGHO 
ZDVYDQDIKHWEHJLQJHYHVWLJGRS
PHWGHKRRIGYHVWLJLQJDDQGH
3DVWRULHGLMN'DDUQDDVWRS
KHWRQGHUWXVVHQRSJHKHYHQFDIp'H
%RWOHNYDQ&.XQ]HQODWHU-%
*HHUYOLHW
Feestneuzen
$DQGH]XLG]LMGHYDQKHWZLQNHOFHQ
WUXP]DWHQ:+RHNLQPDQXIDFWXUHQ
RSHQHHQ¿OLDDOYDQGH&RRS

- De Texasweg met links de noordkant van winkelcentrum Oude Wal, gefotografeerd vanuit de
Bakoestraat -

- Links café De Botlek aan de Oude Wal en rechts het recreatiegebouw dat Shell in 1955 aan de
bevolking van Hoogvliet schonk -

RS'HJURHQWHKDQGHOYDQ-GHQ
2XGHQRS ODWHUZLWJRHGUHSDUD
WHXU3LHFR HQYRRUDXWRPDWHULDOHQ
NRQPHQRSWHUHFKWELM)UDQVYDQ
(LMFN$OVEXXUPDQKDGKLMVLJDUHQ
KDQGHODDU-5YDQGHU6WHHJ'H
GURJLVWHULMYDQ-'XEHORSZDV
HYHQHHQVHHQ]DDNPHWYHHONODQWHQ
'XEHOKDGHHQ¿OLDDODDQGH%RRQ
VWUDDWWH3HUQLV$DQGH2XGH:DO
LV]LMQ]DDNODWHUYRRUWJH]HWRQGHUGH
QDDP'URJLVWHULM:HGUR2SGH
3HUQLVVHUEURRGHQEDQNHWEDNNHU-
*URHQHYHOGHQRSHHQ¿OLDDOYDQ
5DGLR2XGHODQG19YRRUJUDPPR
IRRQSODWHQHQVWHUHRDSSDUDWXXU'H
KRRIGYHVWLJLQJZDVDDQGH:LOKHOP
7HOOSODDWVHQODWHUDDQGH%LQQHQEDQ
.DSSHU5RQ:DJHPDNHUVKDG]LMQ
QHULQJRSPHWRSDOVEXXUPDQ
$%LMO¶VDDUGDSSHOHQJURHQWHQHQ
IUXLWKDQGHO'DDUQDDVWZDVRSHHQ
¿OLDDOJHYHVWLJGYDQGH3HUQLVVHUVOD
JHU$%HUJZHUII.UXLGHQLHU$YDQ
$VWZDVDFWLHIRSHQNDSSHU-RK
+RWWLQJRS,QYHUKXLVGHKLM

zijn zaak naar nieuwbouw aan de
$YHOLQJ2SEHYRQG]LFKGH$=
ZLQNHOLQKXLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ
%LMZLQNHOFHQWUXP2XGH:DOKRRU
GHQYLHUZLQNHOVYDQGH7H[DVZHJ
'DWZDUHQDDQYDQNHOLMN&KLQHHV
,QGLVFKUHVWDXUDQW+DSS\*DUGHQ
RSRS'H9OLMWLQWH[WLHOHQ
PRGHDUWLNHOHQYDQ06WX\WV2S
EHYRQG]LFKUHLVEXUHDX7H[DVHQ
RS9RRUEHUJ¶V6FKRHQHQKDQGHO
/DWHUYHVWLJGH]LFKLQGULHSDQGHQ
KHWFHQWUXPLQDXGLRHQYLVXHOH
DSSDUDWXXUHQDFFHVVRLUHVYDQ:LP
0LGGHQGRUS+DSS\*DUGHQEUHLGGH
XLWPHWQXPPHU
Op de hoek Oude Wal en Mosoel
VWUDDW]DW+REE\FHQWUXP+RRJYOLHW
PHW++ +HUPDQ YDQ:LQVHQDOV
EHGULMIVOHLGHU+LMZRRQGHDDQKHW
0DMRUDDQSDGHQVWRQGRNWREHU
PHW-RKQYDQ+H\VWHQ-DDS
.RNDDQGHZLHJYDQFDUQDYDOVYHU
HQLJLQJ2HGHYOLHW'HJHERRUWHYDQ
GHIHHVWQHX]HQFOXEZDVLQFDIp'H
%RWOHN
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AUTOPOETSEN
incl. btw

(Advertorial)

Tevens kun u bij
ons terecht voor:

Waxoyl
(Teflon)
behandeling
met 3 jaar garantie

124,95

Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen
en interieur reinigen

Molenbaan 14
Capelle a.d. IJssel
Tel.: 010 - 450 12 24

capelle

Bij de Hoofdweg t.o.
Brugman Keukens

O Persoonlijke

O Huishoudelijke

verzorging

Hendrick Staetsweg 257
3067 VS ROTTERDAM
Tel 010 2123710
Fax 010 2123711
E-mail info@zorg-op-maat.nl
Internet www.zorg-op-maat.nl

$! %
! %

verzorging

O Verpleging

O Gezelschap

O Stoma

O Aanvragen

verzorging
O Ondersteunende
begeleiding
O Activerende begeleiding

indicatie
O PGB administratie
O Zorg tot 24 uur
per dag

Zorg voor particulieren,
AWBZ geïndiceerden en diegene met een
Persoons Gebonden Budget (PGB)
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Leuke trendy accessoires voor thuis en in de tuin!
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INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

' 

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

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

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

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

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

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

andere chronische pijn in armen
en/of benen, koude voeten en
ledematen, zwart-blauwe en
bleke voeten en/of handen,
kramp, vermoeide benen bij het
lopen, niet genezende wonden
(diabetici), duizeligheid, oorsuizing en concentratiestoornissen, pijn in de hartstreek. De
therapie blijkt echter ook te
werken bij gewichts-, spieren zenuwaandoeningen,
kneuzingen en sportblessures,
moeilijk geneesbare botfracturen, reuma. Het streven van
Leonie de Visser is dat iedereen
gebruik kan maken van deze
patiëntvriendelijke therapie.
Alleen thuisbehandelingen.
Tevens diverse andere
therapie behandelingen
mogelijk voor overige
klachten.
Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl
Voor behandeling:
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief:
4 weken voor  300,00
i.p.v.  800,00

STOFFEERWERK
Wij stofferen al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en sofa’s. Wij zijn
gespecialiseerd in Artifort, Leolux, Rolf benz, Pander en Oisterwijk meubelen.
Ook kunnen wij uw stoelen of bankstellen voorzien van nieuwe vullingen. Zit
of ligt u slecht vanwege lichamelijke klachten dan kunnen wij u helpen. Met
een vulling aan uw houding aangepast, voor een perfect comfort.

LEERBEWERKING
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a. stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen, en leer opnieuw
inkleuren, dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur van het leer. Uiteraard stofferen wij ook uw stoelen en/of bankstellen met het beste kwaliteit leer. Ook
reparaties en inkleuren van Chesterfield.

RESTAURATIEWERK
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verstevigen en lijmen (Met
beenderen lijm) van alle soorten antieke kasten, kabinetten, bureaus, stoelen
en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of
politoerlagen. Hebt u last van houtworm? Wij kunnen dit voor u verhelpen!
Hebt u stoelen met biezen of rieten zittingen die kapot of beschadigd zijn, dan
kunnen wij die gedeeltelijk of geheel vernieuwen. Dit gebeurt op een ouderwetse en handmatige manier.

SENIOREN VERHUIZINGEN
Wij bieden u een unieke service van seniorenverhuizingen aan. Desgewenst
hoeft u zelf niets te doen, wij kunnen alles voor u verzorgen, zoals: het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle gaten en kieren wegwerken. Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken
en plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het aansluiten van
alle electrische apparatuur. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met
twee erkende bedrijven voor het verzorgen van vloerbedekking, gordijnen en
behangwerk. Dit alles wordt met de grootste zorg gedaan. Ook kunt u een
gedeelte zelf doen, dat drukt natuurlijk de kosten.

Wij komen voor een vrijblijvende prijsopgaaf bij u thuis, dit is uiteraard geheel kosteloos. Of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135 (Hillegersberg) Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27
Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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Jubileumconcert
Rotterdams
Opera Koor in
Doelen
Het Rotterdams Opera Koor (ROK)
bestaat 85 jaar en dat is reden voor
een jubileumconcert op 17 mei in de
Jurriaansezaal van De Doelen in Rotterdam. Op het programma staan bekende operafragmenten en fragmenten van ‘I Lombardi’ van Guiseppe
Verdi. Als solisten treden op sopraan
Waldin Roes en bas Ruben Gerson.
Het concert wordt op de vleugel
begeleid door Ben-Martin Weijnand
en het geheel staat onder leiding van
dirigent Ago Verdonschot.
Toegang 20 euro. Kaarten zijn te
bestellen bij Marjo Vermeulen: 0104190193.
Nadere info via www.rokoor.nl

Jan en Henk
bezingen stoomschip Rotterdam
Aan de reeks gezellige havenliedjes
van Rotterdam zijn drie nieuwe toegevoegd, alledrie over het stoomschip
Rotterdam dat dit jaar terugkeert naar
de thuisstad. Jan Dorpmans, Henk
Numeijer en Joop Stedehouder schreven, componeerden en arrangeerden
de drie songs. Ze hebben als titel
‘De Grand Dame’, ‘Het stoomschip
Rotterdam’ en ‘De Rotterdam is
weer terug’. Dorpmans en Numeijer
zingen en spelen en Stedehouder
verzorgde de productie in zijn studio
in Oostvoorne.
Jan Dorpmans vertelt: “Het leek
ons goed ook muzikaal aandacht te
schenken aan de terugkomst van dat
machtige cruiseschip. Het is bepaald
niet niks dat het na een halve eeuw
zwalken over de aardbol een vaste
plek krijgt in de Maashaven. Zoiets
kan toch alleen maar in Rotterdam.”
Jan en Henk vormen sinds twee jaar
HHQVSHFL¿HN5RWWHUGDPVGXRPHW
een eigen Rotterdams repertoire.
Voor boekingen of kopen van de cd
‘ss Rotterdam – Back in town’: 0104514787 of 010-4102920.
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- De Valkeniersweg met
links de Valkeniersweide. Op de
achtergrond de Dordtsestraatweg
met café-dancing De Spil Foto’s
verzameling Arnoud Voet -

Stinken als
een vuilnisbelt
na rollen door de stront
Op een van mijn ontdekkingstochten vanuit de ouderlijke
woning aan de Pantserstraat, kwam ik begin jaren vijftig
terecht op de Valkeniersweide. Die kende ik al een beetje,
want als peuter had ik op de Groene Hilledijk gewoond, boven slagerij Wim de Pater op de hoek van de Heinlantstraat.
Met moeder was ik een keertje naar de weide geweest om
te wandelen. Daarna volgde op Koninginnedag nog eens
een bezoek aan de hand van vader, moeder en mijn oudste
(in december overleden) zus Miep voor het vuurwerk dat er
werd afgestoken.
Niet lang daarna werd het kleurrijke pretlawaai op die plek verboden
en verbannen naar de westpunt van
het Noordereiland: de patiënten in
het Zuiderziekenhuis ondervonden
overmatige hinder van het geknal.
De Dr. Daniel den Hoedkliniek
was toen nog niet gebouwd. De
weide was toentertijd in omvang
het dubbele van het parkgebied,
zoals dat nu nog beschikbaar is
voor recreatie. Over de speelweide
verspreid stonden betonnen bouwsels met stalen deuren, gebouwd
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ze gaven toegang tot ondergrondse
schuilbunkers. Tegelijk waren ze
dusdanig hinderlijk gegroepeerd,
dat vijandelijke vliegtuigen er niet
konden landen. De bunkers waren
heerlijk om te beklimmen of achter
weg te kruipen als je verstoppertje
deed. Tal van kinderen - vooral
jongens - deden dat elke dag na
school. Overigens ben ik nooit
in zo’n bunker geweest; er zaten
sterke kettingsloten rond de stalen
deurbeugels.

te verlenen en puin te ruimen. Dat
was ver voor mijn tijd, want ik
ben een babyboomer, een kind van
1946.
Als het mooi weer was in de grote
schoolvakantie togen we, gewapend met een kleed en een papieren
zak met boterhammen, naar de Valkeniersweide om daar de dag door
te brengen. Drinken kregen we mee

- Het bruggetje over de singel tussen de Jagerslaan en Valkeniersweide. Rechts (net niet zichtbaar) stond
de waterpomp waar iedereen zich graag laafde -

Waterpomp
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
was volcontinu een ploeg mannen in de bunkers, als een soort
Bescherming Bevolking. Na een
bombardement rukten ze uit met
hun open vrachtwagen om bijstand

- Toen winters nog winters waren was het goed schaatsen op de bevroren singel tussen de
Valkeniersweg en de speelweide -

LQGHYRUPYDQHHQÀHVNUDDQZDWHU
Als die leeg was, laafden we ons
bij de gietijzeren waterpomp bij
het bruggetje langs de singel in het
verlengde van de Jagerslaan. Als
je dorst had, sloot je aan bij de rij
wachtenden tot het je beurt was.
Drinken uit de straal pompwater
gebeurde tegelijk met het vullen
YDQGHPHHJHQRPHQÀHVZDQWGH
zusjes en broertjes op het kleed
hadden ook dorst. Voordringen bij
de waterpomp deed niemand.
Een ander leuk aspect van de
Valkeniersweide was je laten rollen van het talud van de Groene
Hilledijk naar de werkelijke weide.
Het was een behoorlijk hoogteverVFKLOZDDUGRRUMHÀLQNVQHOKHLG
kreeg. Een paar keer liet ik me naar
beneden rollen, een heerlijk gevoel.

Behalve de laatste keer, toen ik
me pardoes door een verse hondendrol wentelde. Van onder tot
boven zat ik onder de stront. Het
enige pluspunt was dat iedereen
bij de waterpomp terugdeinsde,
toen ik me kwam reinigen. Ik
stonk als een vuilnisbelt.
Vissen in de afscheidingssloot tussen de weide en de Valkeniersweg
deden we stiekem met een haakje
aan een draadje en een kurk als
dobber. Als een agent je snapte,
moest je op woensdagmiddag op
bureau Sandelingplein strafregels
komen schrijven.
Mooie tuintjes
Graag struinde ik over de achterpaden van de straten tussen de
Valkeniersweg en de Weimansweg.
Elke keer was ik verbaasd over de
prachtige tuinen en fruitbomen.
Dat was toch wel even anders dan
de tuintjes van de benedenwoningen van onze straat. Die haalden
het niet bij die van de Valkeniersbuurt. Uiteraard probeerde ik wel
eens een appeltje of peer te plukken. Of mooie dahlia’s te jatten als
die in bloei stonden. Moeder vond
die bloemen zo mooi. Af en toe
lukte het er een paar te ontvreemden uit een tuin. Spoedig hadden
bewoners me in de smiezen, want
de sociale controle was groot.
Gelukkig kon ik héél hard lopen en
kon ik ontkomen toen een grote,
boze man achter me aanstormde.
De eerste paal voor de Dr. Daniël
den Hoedkliniek in de zuidoostelijke hoek van de Valkeniersweide
ging op 24 juni 1959 de grond
in. Veel bewoners van de Groene
Hilledijk werden beroofd van hun
brede uitzicht. In november 1964
nam de Dr. Daniël den Hoedkliniek
de eerste patiënten op en in oktober
ZHUGKHW]LHNHQKXLVRI¿FLHHO
geopend.
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“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk
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Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

“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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Dwarrelhoofd
Wanneer een stukjesschrijver aan zijn column gaat beginnen, weet hij niet alleen waar
hij mee gaat beginnen, maar ook hoe het artikel zal eindigen. Dat is deze keer bij Spionneur niet het geval, want té veel gebeurtenissen en ervaringen van de afgelopen veertien dagen dwarrelen door m’n hoofd.
‘In het Spionnetje’ is niet een in
krantenvorm uitgebracht dagboek,
maar persoonlijke zaken kom je
hier wel tegen. Lezers vroegen me
hoe mijn oogoperatie op 4 maart is
afgelopen. Wel, die ‘operatie’ was
HHQÀXLWMHYDQHHQKDOYHFHQWLN
zie een vlieg weer op het topje van
de Euromast! De komende maanden wordt er in het Oogziekenhuis
verder aan m’n ogen ‘geprutst’,
maar so far so good!
De lekkage in mijn woning
heeft zo’n 100 vierkante meter
vloerbedekking doen verwijderen,
meubelstukken op elkaar doen
stapelen en droogmachines al drie
weken en drie dagen doen brommen. Kaal en nat beton maken lopen’ mij schier ‘onmogelijk en de
‘gezelligheid’ is uit mijn woning
verdwenen. Vandaag (12 maart)
hoorde ik van een Stolmansdeskundige, dat ik binnen acht tot
dertien weken niet op een droge
vloer behoef te rekenen.
Echter: mijn ‘huisbaas’ heeft
zich enorm ingespannen voor
een nieuw appartementje voor
mij en ’t ziet eruit dat hij daarin
is geslaagd . Hoewel nog geen
huuroverkomsten getekend zijn,
heb ik wel de sleutels gekregen.
Daarom hierbij het nieuwe adres
van Spionneur en Waar-was-datnou: Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ
Rotterdam.
Mijn, door een ander zwaar
beschadigde, auto, liet ik op 27
februari achter bij Schadebedrijf Care aan de Abraham van
Stolkweg. Op vrijdag 29 februari
deelde men mij mee, dat de expert
was langs geweest en dat mijn
All Risk-verzekering nog net de
schade zou dekken (schadebedrag
versus dagwaarde auto). Hoewel
het schema voor repareren en
DÀHYHUHQQLHWJHKHHOYROJHQVGH
Care-normen verliep, mocht ik op
14 maart toch een ‘nieuwe’ auto
in ontvangst nemen. Toen ik later
op de dag thuis kwam, stond een
prachtig boeket bloemen voor
mijn voordeur: Care bood z’n
verontschuldigingen aan voor de
vertragingen.
Een bedrijf dat z’n foutjes
(h)erkent, is voor mij een goed
bedrijf!
Er komen telefoontjes, emails en
brieven bij Spionneur binnen, die
eigenlijk een plaats verdienen in
de algemene (zoek)rubrieken van

De Oud-Rotterdammer.
Maar ik vind ze té bijzonder om
door te sturen naar de hoofdredactie en vandaar dat u sommige van
die vragen hier tegenkomt.
Jan van der Sluis (al zo’n dikke
80 jaren Rotterdammer, maar nu
woonachtig in Florida (USA))
schreef me: “In de jaren 34-35-36
was er op de Kromme Zandweg
een wielerbaan die later verhuisde
naar de Stadionweg, waar het altijd
vol was en je voor een duppie
toegang kreeg. Heb jij een foto van
die wielerbanen? Ben benieuwd.
Lekker weer in Florida.”
Dat het weer in Florida lekker is,
geloof ik zonder meer. Afgelopen
week was het bij ons wel anders
met de hevige storm. Maar goed,
wie kan Jan van der Sluis of mij
helpen aan een foto van genoemde
wielerbanen? O ja, Cees Zevenbergen heeft foto’s van alle Rotterdamse wielerbanen en –baantjes,
maar ook bij de gevraagde
wielerbanen heeft zijn uitgebreide
archief niets.
Waar was dat nou
Juist in de periode dat ik veel met
verzekeringen te maken heb, liet
de postbezorging van TNT het
nodige te wensen over. Ik woon
al jaren en nu nog steeds op het
adres Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ
Rotterdam.
Aan A. van der Struijs, Sint
Jobsweg 22, 3024 EJ Rotterdam
gerichte post, werd echter door
TNT als ‘onbestelbaar’ teruggezonden aan de afzender: natuurlijk
mijn verzekeringsmaatschappij!
Waar is die postbode van vroeger
gebleven, die precies wist wie
je was, wat je deed en wat jouw
‘postpatroon’ inhield.
Ik heb bij TNT een adreswijziging
opgegeven onder mijn naam.
Betekent dat nu dat in de toekomst
‘Oud Rotterdammer-post’ gewoon
op nummer 22e in de bus

wordt gegooid? Dat TNT echter
ook alles doet om een poststuk op
de juiste plaats te krijgen, bewijst
deze briefkaart uit Capelle aan den
IJssel. Ik hoop dat de opmaker de
foto groot ‘meeneemt’.
Rotterdamdeskundige/kaartenverzamelaar Arnold Tak doet vaak een
beroep op mijn, maar nog meer
op uw kennis en herinnering. Bij
het speuren naar de oorsprong of
locatie op een foto gebruikt hij alle
PRJHOLMNHEURQQHQELMKHW5RWterdamse Gemeentearchief is hij
daardoor kind aan huis.
Maar bij de foto die hij me nu
zond, zit hij toch met de handen in
het haar. Hij schreef me: “Enige
tijd geleden heb ik op een beurs
deze vragen oproepende foto verworven. Het is een opname genomen door Fotobedrijf “COTICO”
van C. Reijerse, reportagefoto’s in
de allerbeste uitvoering, Fasantstraat 142, Rotterdam Z.
Wat zien we hier? Gezien de kledij
en de lichamelijke gesteldheid van
de afgebeelde personen is het niet
de thuiskomst van gedeporteerden,
die uit Duitsland terugkomen in
1945. Misschien is het een welkom
aan dienstplichtigen, die naar
Nederlands Indië of Nieuw Guinea
zijn gezonden in het kader van de
politionele acties? Op de achtergrond is een horecalokaliteit te
zien met telefoonnummer 36538.
Mijn grote vraag is dus: waar is
het en bijgevolg van welke gebeurtenis is de foto genomen”?
De vraag van Arnold leg ik graag
bij u neer.
Onlangs vroeg ik in het Spionnetje
wat er terecht is gekomen van
oproepen in De Oud-Rotterdammer om contacten met ‘spoorlozen’. De in Canada wonende Jack
Vanderheyden liet me weten: “Sir,
Dit is een antwoord op uw

door Aad van der Struijs

- Waar is dit en voor welke gebeurtenis? -

vraag in de laatste editie van de
krant, die ik afgelopen donderdag
ontving. In uw rubriek “in het Spionnetje” vraagt u naar “Ontmoetingen” van familie enz. In januari
2006 heb ik een antwoord gegeven
op puzzelvraag #4 “Crooswijksestraat”. Bij de oplossing had ik
mijn naam en adres geschreven
en zodoende las mijn nicht, Tiny
Leurs-van der Heyden, dit en zei
toen tegen haar man, Ted Leurs,
dat is mijn neef uit Canada en die
stuurde direct een emailtje naar
ons met de vraag of ik wel haar
neef was.
Ted had gelukkig zijn emailadres
erin gezet en nog dezelfde dag
KDGGHQZHFRQWDFWPHWHONDDU
voor het eerst in 50 jaar! In
september 2006 was onze eerste
ontmoeting, wij waren toen op
vakantie in Holland. We bellen
en emailen elkaar geregeld en er
zijn zelfs plannen dat ze deze kant
opkomen om ook de rest van mijn
familie te ontmoeten, zoals mijn
94 jaar oude moeder.”
Mijn naam is Wim van der Heul,
ben 77 jaar en woon sinds 1970 in
Australië. De reden dat ik naar het
Spionnetje schrijf is de volgende:
verleden jaar op 29 augustus
stuurde Spionneur een email aan
mijn zoon Willem over ene Toos
Slegtenhorst. Waarschijnlijk had
die mijn naam gezien in de Oud
Rotterdammer, want daar ik had
gereageerd op een Waar-was-datnou-foto.
Om kort te gaan: zij was een buurmeisje van mij op de Oostkousdijk
no 3, boven de sigarenwinkel van
Roelofs. Zij woonde een hoog met
haar ouders en ik woonde twee
hoog met mijn ouders, wij waren
toen nog in onze jeugdjaren. Zij
had nog twee broers, Bertus en

Rein, alsmede twee zussen Annie
en Anna. Hoop hiermee duidelijk
genoeg te zijn.
Zo wil ik nu vragen, als Toos nog
leeft, ze moet nu onderhand in de
80 zijn. Als iemand haar kent en in
contact met haar is, zeg dan hallo
van mij en laat mij haar adres
weten, zodat ik haar kan schrijven.
Mijn adres is W. van der Heul,
22 SwanHill Drive, Waterview
Heights, NSW 2460 Australia of
per email vanderheul.dodo.com.
au.
Ik ben benieuwd.
Excuses
Ik dien mijn nederige excuses aan
te bieden voor het rommelige karakter van dit Spionnetje. Tijdens
het tikken van deze regels, zie en
hoor ik langzamerhand mijn gehele inboedel het huis uitdragen.
Drie verdiepingen lager wordt
alles weer op z’n plaats gezet.

Als de boel hier helemaal kaal is,
ga ik met ‘de verhuizers’ naar De
6SLHVHQERRW]HKHEEHQZHOHHQ
etentje verdiend! Evenals alle Oud
Rotterdammer-lezers krijg ik daar
10% korting op de totale rekening.
En dat is voor mij in deze dure
tijden leuk meegenomen!
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Chinees Specialiteiten Restaurant

4

Mountain Spring

VAN HAVENMAN
TOT KUNSTSCHILDER

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 7,95 p.p.
Tegen Rijsdijks snelle vloot (het gele gevaar) en zijn gevoel voor
perfect werk leveren kon geen enkel ander overslagbedrijf in
de Rotterdamse haven op. Niet qua snelheid, niet qua kwaliteit
van werken en niet in prijs. Als het moest kon er door 3 of wel
4 kranen aan één schip worden gewerkt en kon een loscapaciteit van 45.000 ton per 24 uur gerealiseerd worden.
De dynamische stuwadoor Rijsdijk was met zijn snellere werkwijze en concurrerende prijsniveau een doorn in het oog van
de grote havenbedrijven zoals Hes Beheer met de dochters
GEM en Swarttouw en de grote kolen- en ertsterminal EMO.
Het relatief kleine Interstevedoring vocht zich als een David
tegen de grote Goliath van het havenestablisment door de
Rotterdamse haven. Steeds meer klanten, steeds meer werk.
En Rijsdijk kocht er elk jaar weer een spiksplinternieuwe
drijvende kraan bij om al dit werk aan te kunnen. De grote
concurrentoverslagbedrijven bezonnen zich hoe ze deze kleine
niet te stuiten overslagtorpedo de voet dwars konden zetten.
Hoe ze hierin slaagden leest U de volgende keer....

1 Stuwadoor Jan Rijsdijk in zijn hoogtijdagen met op
&'#%*6'4)410&<+,0&4+,8'0&'-4#0'0Z10&76;T

1

(Kinderen t/m 11 jaar € 4,95)

Soep van de dag, Mini loempia’s, Salade, Gebakken banaan,
Vers Fruit, Gebakken Chinese garnalen, 8 spices tongfilet,
Kip ”Mountain Spring“, Babi pangang, Kip met Kerrysaus,
Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek, Groenten v/h seizoen,
Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees, King Do vlees, Patat ,
Nasi, Bami, Mihoen.

Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen € 8,95 p.p.
(kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

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

Tel. 0180 - 418 414

VOOR ROTTERDAM-FOTO’S UIT HET
ARCHIEF VAN UITGEVERIJ VOET

WWW.FOTOVANROTTERDAM.NL
openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag
van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)
Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België
(Net over de grens bij Roosendaal)
DE MARKGRAAF ART & GALLERY

B.S.O.
Boodschappen Service Overschie
Voor bedrijven en particulieren
Levering Rotterdam en omstreken

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

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

www.demarkgraaf.be

Openhaarden & Kachelcentrum

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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

CD/Dvd’s met de goedkoopste prijs
en de beste kwaliteit.
Online shoppen en bestellen. De artikelen worden
na ontvangst van je betaling binnen 48 uur
bij jou thuis afgeleverd!
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie
Welk een waardevol blad heeft u
inmiddels weten samen te stellen!
Allereerst mijn hartelijke dank voor
de prominente plaats waarin u mijn
stukje over Luyendijk’s Winkelmaatschappij NV heeft geplaatst in het
onlangs verschenen nummer.
En welk een reacties dit nu al heeft
opgeleverd is werkelijk fantastisch.
Diverse oude foto’s, anekdotes, getuigschriften en goede herinneringen
heb ik ontvangen. Daarnaast hebben
vele oud winkelmeisjes mij uitgenodigd verhalen aan te horen, waarvan
ik zeker gebruik ga maken om te
komen tot een bescheiden boekwerkje
over de winkels van mijn grootvader.
Bijzonder waardevol dat ik dit op
deze doeltreffende wijze heb kunnen
achterhalen. Het is me opgevallen dat
uw blad door velen wordt gelezen en
verder doorgeleid door hen die het
gelezen hebben en daarmee familie en
kennissen informeren.
Ik hoop dat ik tezijnertijd nog eens
een stukje mag plaatsen met een korte
weergave van de geschiedenis van de
levensmiddelenzaken, aangevuld met
historisch fotomateriaal.
Bert Luijendijk
Zwanenkade 32
2925 AR Krimpen aan den IJssel
----------------------------------------------

Grote Visserijstraat
Zou u bijgaande foto willen plaatsten
in De Oud-Rotterdammer. Het betreft
de vis- en patatzaak in de Grote
Visserijstraat. Ik wil graag iedereen
bedanken voor de vele leuke reacties
op mijn oproep voor Mia Wesseling.
Veel lezers hebben mij gevraagd
bijgaande foto in de kant te laten zetten en de brieven en mailtjes door te
sturen naar Australië. Bij deze.
Catherine van Rijst
vanrijst33@hetnet.nl
---------------------------------------------Sportdorp
Ook ik bewaar leuke herinneringen
aan het Sportdorp. Mijn ouders,
Greet en Joop Hubers, hadden er een
bootje liggen en veel mensen uit het
sportdorp, schoolvriendjes en vriendinnetjes, woonden daar. Ik kwam
er dagelijks. Een gezellig dorp met
leuke huizen waar menig Rotterdammer toen jaloers op was (1956).
Ook Eef Barendrecht had er zijn
bootje. Hij woonde in de Hockeystraat en soms kwam de hele familie
kijken. Er kwam dan ook een zoon
van Konijnendijk mee. Zijn voornaam weet ik niet meer. Mijn schoolvriendin Margriet Brugs, op wie hij
een oogje had, en ik gingen vaak met
KHP¿HWVHQ,NKHEYDQKHPQRJHHQ
foto waarop hij met het bootje van
Eef Barendrecht of het bootje van
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Eef’s zwager, Toon Kruit, meevaart.
Mijn stiefvader was fotograaf, dus er
werden veel foto’s gemaakt. Onder
andere van Arie van Dongen en zijn
kinderen. Hij woonde volgens mij op
de Dwarsdijk. Als er belangstelling is
voor de foto’s dan hoor ik het graag.
Janine Bezemer-Weiser
(Dini Hubers)
Watermolen 16
4691 LH Tholen
----------------------------------------------

Spangen
Ik ben in 1928 in Spangen geboren
en opgegroeid tegenover Het Kasteel
en vond het erg leuk in De Oud-Rotterdammer iets over Spangen te lezen,
zoals over bakker Den Adel. Ik meen
dat dit winkeltje op zondagmorgen
geopend was. Ik kom uit een groot
gezin en heb in Spangen intens
gespeeld. Wij woonden op de hoek
Coornhertstraat/Spartastraat. Omdat
het in de oorlog verboden was voor
joden op Het Kasteel de wedstrijden
van Sparta te bezoeken, lieten wij
hen vaak vanaf onze zolder naar de
wedstrijden kijken. Er woonden veel
kinderen en er was buiten altijd veel
te spelen. We kenden alle hoeken en
gaten in Spangen.
Bijgaand een fotootje van de vier
zusjes Loog met Het Kasteel op de
achtergrond. Ik sta geheel rechts, als
oudste van de vier zusjes. Wij leven
allemaal nog, maar onze drie oudere
broers zijn overleden.
Riet van Deursen
Enk 108, 3075 VB Rotterdam
010-4190406
-------------------------------------------Geachte redactie
Ik werd aangenaam verrast door het
artikel over de Putsepleinkerk in De
Oud-Rotterdammer van 19 februari.
Ik ben in 1920 in de Putsepleinkerk
gedoopt door Ds. Van Sant. Omstreeks 1924 werd Ds. Schoenmaker
uit Alphen aan den Rijn beroepen als
nieuwe predikant. Zijn twee zoons
hadden een Christelijke boekhandel
aan de lange Hilleweg. Na de Tweede
Wereldoorlog verhuisde de boekwinkel naar de Lijnbaan.
Ik heb prettige herinneringen aan
Rotterdam-Zuid. Tot mijn zevende
woonde ik op het Patrimoniumhof,
waarna we verhuisden naar de Brede
Hilledijk. Mijn vader werkte als
EDNNHUELMGH¿UPDYDQ*LOVW9LMIWLJ
meter verder was de welbekende
melkwinkel van Van Berkel. Ik werd

snel bevriend met de op één na
jongste zoon, Siem van Berkel. ‘s
Zondags samen naar de PutsepleinNHUNHQGDDUQDJH]HOOLJNRI¿HGULQNHQ
bij Siem thuis. Siem’s vader was lid
van de landstorm (een soort vrijwillig burgerlijk leger dat in tijden van
oorlog hielp het land te verdedigen).
In een kast in de voorkamer stond een
ongeladen geweer dat we bewonderden en waar we elke zondag mee
speelden. Onze wegen scheidden toen
ik op 17-jarige leeftijd dienst nam als
matroos bij de Koninklijke Marine.
Tijdens de oorlog voer ik op diverse
onderzeeboten, onder andere op Hr.
0VPHWDOVRXGVWHRI¿FLHUHQ
als commandant de latere Minister
President P.J.S. de Jong.
In 1946 kwam ik (met een Schotse
vrouw en een baby) terug in Rotterdam. Ik kreeg een woning in
Zaailand. Mijn oudste zoon is in
1948 geboren in de pastorie van
dominee Van Andel van wie Siem
en ik nog catechisatielessen kregen.
In 1948 deed de pastorie dienst als
kraaminrichting. De vriendschap
met Siem werd weer hersteld. Siem
was inmiddels ook getrouwd en had
een melkzaak in IJsselmonde. Bijna
elke zondag kwamen we bij elkaar.
Helaas besloten Siem en echtgenote
omstreeks 1947/48 te emigreren naar
Alberta in Canada. Jammer, ik heb
nooit meer iets van Siem vernomen.
Maar dank zij De Oud-Rotterdammer
was deze oudRotterdammer weer
even thuis!
C. van Toor
Uranusstraat 290
2402 AM Alphen aan den Rijn
---------------------------------------------Van der Linden
Ik lees de laatste tijd veel over
dansschool Van der Linden, waarbij
ik vanaf 1945 heb gedanst. Van der
Linden begon, zonder diploma, in
de Brielselaan in een kleine winkel.
Later breidde hij uit en konden we
boven dansen. Assistente mevrouw
Buurvelt woonde boven de dansschool. We gingen vaak met haar mee
naar boven om klaverjassen te leren.
Ik heb van 1947 tot 1952 wedstrijd
gedanst en zo’n dertig prijzen
gewonnen. Bijgaand een groepsfoto
van de dansschool met als derde en
vierde van rechts Van der Linden en
mevrouw Buurvelt.
J. Dubbelman, Norderstedtplein 21
078-6127447

Geachte redactie,
Wat leuk om een stukje over de
schaatssport te lezen met daarin een
verslag van het Nederlands kampioenschap 1956 op het dooi-ijs van de
Kralingse ijsclub.
Natuurlijk had ik geluk het eerste
paar op de 10.000 meter te loten.
Maar dan nog waarmaken. Vlak voor
de rit kreeg ik nog te maken met
Westlandse rivaliteit. Kees Broekman
had het tweede paar, ook niet slecht,
maar Wim v.d.Voort die al gestopt
was, stond langs de kant en jutte me
nog eens extra op om mijn kans te
grijpen. Niet voor dovemansoren. Ik
had gemerkt dat het ijs vlak tegen de
sneeuwrand iets harder bleef. En dat
kon ik goed: vlak langs de sneeuwrand rijden.
Heel geconcentreerd en zo luchtig
mogelijk reed ik alles uit de kast en
ik haalde ritmaat Reinier Paping, toch
een goede lange afstandrijder, twee
ronden in.
Kees Broekman gaf al gauw de moed
op en werd afgestraft door Jeen
v.d.Berg, die nog later reed.
Ik vond dat ik mijn kans goed benut
had en was zo blij dat ik vrolijk
VOLQJHUHQGRSGH¿HWVZHHUQDDU=XLG
ging. De politie hield me aan, maar
bij het opschrijven bleek dat ze naar
de radio geluisterd hadden en werd
het boekje na een vermaning weer
opgeborgen.
In het overzicht miste ik nog Ome
Piet Zwanenburg die in 1939 nog
werd uitgezonden, maar door de
oorlog niet verder kwam. Na de
oorlog werd hij trainer van de dameskernploeg en heeft vele honderden
mensen, waaronder ik, in Rotterdam
en omstreken leren schaatsen en
vooral de liefde voor die sport bijgebracht. Zelf geef ik nog schaatsles op
de Uithof in Den Haag en rij nog een
of twee internationale veteranenwedstrijden per jaar. De laatste twee jaar
in de klasse 76-80 jaar.
Wim de Graaff
widegra@hotmail.com
--------------------------------------------De Drie Ballons
De foto van de café De drie Ballons
in De Oud Rotterdammer van 19
februari roept bij mij herinneringen
op aan de jaren vlak na de oorlog.
Het café was toen bekend onder de
naam ‘Chez Huygen’, door de klanten meestal uitgesproken als ‘sjès
Huygen’ en de lijfspreuk was destijds
‘Chez Huygen in de ton, tout est bon’.

‘s Zaterdagsavonds na ons bioscoopje
op de Kruiskade gingen we er steevast een borreltje drinken. Het was er
reuze gezellig. Er was muziek en een
klein podium waarop amateurs hun
zangtalenten ten beste konden geven.
Steevaste nummers waren een lied
over de holen van donker Parijs en
Far away places. Dit laatste nummer
werd altijd gezongen door een dame.
Een en ander is nu ongeveer 60 jaar
gelden. Wie weet dit nog?
Frans van de Vate
s.vandevate@kpnplanet.nl
---------------------------------------------

Scouting
Het is zaterdagmorgen, half twaalf.
Zojuist wat op het internet gespeeld.
Wat doe je als 83-jarige anders tegenwoordig? Wat kom ik tot mijn verbazing in het krantenarchief op www.
deoudrotterdammer.nl tegen? Mijn
naam, Theo Arntz, en de namen van
mijn vrienden Joop Paesschen en Jan
Bayens. Onthouden door de oud leider van de Martelaren van Gorkumgroep van het Stieltjesplein, de heer
Van Vliet uit Krimpen a/d IJssel. Was
hij het die op de St.Jansgroep ergens
in het noorden van Rotterdam aan mij
werd toegewezen om in onze groep
een stage te lopen bij die verschrikkelijke hopman uit Zuid? Dan moeten
we toch wel indruk gemaakt hebben.
Zelfs onze toenmalige adressen en
beroepen stonden er bij. We zijn
nog alle drie in leven respectievelijk
in Nijmegen, Oud-Beijerland en
Rotterdam. Kort geleden ontmoeten
we elkaar nog op een verjaardag met
diverse oudverkenners uit die jaren.
Allemaal wat ouder, maar het beloftelied kenden we nog uit het hoofd.
Hier in Nijmegen heb ik later een
groep mede opgericht, waarin (hoe
kan het ook anders?) onze kinderen
een plaats vonden als leiders. Ja, het
bloed kruipt… Van mijn vrouw, oudakela bij het SFL (later St.Joris en
Franciscus), hebben we helaas twee
jaar geleden afscheid moeten nemen.
Via het internet houden mijn vrienden
en ik het contact levend. Geen
seinvlag meer, maar we gaan gewoon
met de tijd mee. We delen dankbare
herinneringen aan Rotterdam en aan
scouting en het zien van die oude
foto’s doet je hart weer goed. Daarom
ook bij dit bericht een kiekje uit die
tijd.
Theo Arntz
thp.arntz@tiscali.nl
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie
Ik ben geen echte Rotterdamse, maar
voel mij toch altijd betrokken bij
Rotterdam, doordat mijn ouderlijk
huis in de Lorentzlaan stond. Als
je die laan uitliep, kwam je in de
Franselaan. Mijn ouders hadden
een brood- en banketzaak; Kok’s
Bakkerij. Met de feestdagen moest
ik bestellingen rondbrengen. Eens
had het zo hard gesneeuwd dat mijn
vriendinnen meegingen met hun slee.
De oliebollen rolden van de slee,
maar ik heb ze weer opgepakt en in
de zak gedaan; wat niet weet, wat
niet deert. Mijn broer nam mij eens
mee naar Blijdorp, want ik wilde
zo graag de aapjes zien. Toen ik ze
gezien had, wilde ik meteen weer
naar huis. Met mijn ouders ben ik
naar E’55 geweest en vond de Euromast geweldig. Ik ging ook graag
naar V&D, voor z’n kroketten en die
leuke kleine fotootjes die je er kon
laten maken. Mijn vriendin woonde
in het Witte Dorp. Dat hebben ze later opgeknapt, maar jammer genoeg
niet bij het oude gelaten. Voor mij is
het geen Witte Dorp meer. Waarom
geen historisch dorp?
Thea Noorlander-Kok
Van Ruysdaelstraat 37
2923 XN Krimpen aan den IJssel
--------------------------------------------Geachte redactie
Als driejarig ventje stapte ik de hoge
stoep op om de Dr. H. Bavinckbewaarschool aan de Berkelselaan binnen te gaan. In de hoge gang waren
aan weerszijden zwarte haken om je
jas op te hangen. Verderop waren de
toiletten, zonder voordeur, tegenover
het speellokaal. Naast de ingang van
de school woonde stucadoor B. Berghout. Het trottoir bij zijn voordeur
was altijd wit uitgeslagen van de
kalk. Het hoofd van de bewaarschool
was mejuffrouw Van den Ende. Zij
ZDVDOWLMGJHNOHHGLQEUXLQÀXZHHO
Andere onderwijzeressen waren;
mejuffrouw MacKloet, Huvers en
Passchier. De laatste keek altijd of
iemand de ogen open had bij het bidden aan het begin van de schooltijd.
In het schoollokaal.
In de klas werden spelletjes gedaan
en ’s zomers speelden we in de
zandbak in de tuin. Die was overdekt
en omringd door kippengaas, een
soort kippenhok voor kinderen. Alle
kinderen kregen een rood koekblik

om mee te spelen. We maakten ook
schoolwandelingen in de omgeving.
Langs de Hofpleinlijn, waar een kippenboer woonde met zijn kippen in
de Voorburgstraat.
Zo werden wij de hele dag bezig
gehouden.
S. Bredemeijer
Prinses Annalaan 184 2263 XR
Leidschendam
070-3206674
--------------------------------------------Zegwaardstraat
Ik ben trouw lezer van De OudRotterdammer, maar omdat ik nog
nooit iets heb gelezen over de buurt
waar ik ben opgegroeid begin ik er
zelf maar eens over. Ik ben in 1940
geboren in de Zegwaardstraat, een
zijstraat van de Zwartjanstraat, op
nummer 26a. Ik had twee oudere
broers Rinus en Dik. Wij woonden
op de hoek boven een winkelpand
waar de familie Baas woonde. Met
Hugo Baas was ik dik bevriend en
Jantje was zijn jongere broertje. Later is de familie Baas naar Overschie
verhuisd en bracht ik soms bij hen
het weekend door. Mijn vader was
postbesteller en Hugo zijn vader was
gevangenenbewaarder. Een paar mij
nog bekende namen uit die tijd: Henkie Doejaaren, Luc van de Linden
en zijn zusje Pop, de familie De Bie
met de kinderen Harrie en Annie, de
groentewinkel van Piet de Jong, de
familie Van de Palm en hun jongste
zoon Rob. We speelden vaak in de
“puin”, een gedeelte in de straat dat
was weggebombardeerd. Misschien
zijn er mensen die nog eens over die
tijd willen praten.
Ton van Schaick
agvanschaick@hotmail.com

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!
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Oproepjes

Geachte Redactie
Bijgaande foto is omstreeks 1947
gemaakt bij mijn geboortehuis, in
de Brouwerstraat 13. Zes jaar later
is mijn broer Jan daar ook geboren.
We woonden op twee hoog. De onder
buren heetten Jongeling. Ik zou het
leuk vinden eens te horen of er nog
iemand is die zich herkent. We zijn
nu allemaal rond de 63. Achter op
de foto staan de namen Joke, Corie,
Dries, Lenie van Gent, Pukie, Atje,
Jan en Fientje. Ik ben Lenie van den
Broek en sta vijfde van rechts. Ik
wacht met spanning of het lukt.
Lenie Wansink-van den Broek
J.P.Sweelinckstraat 7
3208AL Spijkenisse
0181-635880
--------------------------------------------Muzikanten gezocht
De gezelligheidsgroep van buurthuis
Alexanderpolder organiseert een
aantal keer per jaar een gezellige
middag voor 50-plussers. We vinden
het leuk af en toe ook muziek op
het programma te hebben. Zijn er
muzikanten, duo’s, trio’s of grotere
groepen die op zo’n middag twee
keer drie kwartier zouden willen
optreden? De groep heeft niet zo veel
geld tot haar beschikking, maar het
hoeft natuurlijk niet voor niets.
Ieke Wichers, bereikbaar op ma, di
en do in Buurthuis Alexanderpolder
Remmet van Milplaats 15
Rotterdam, 010-4205055
--------------------------------------------Café de Reünie Katendrecht
Vrijdag 25 april is er in buurtcentrum
‘t Steiger (voormalige Smitfortgebouw) aan de Fruitlaan 2 een gezellige avondeditie van café de Reünie
Katendrecht.
Café de Reünie is bedoeld als ontmoetingsplaats voor Katendrechters
en oud-Katendrechters. Een plek om

Colofon
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elkaar, onder het genot van een hapje
en drankje, weer even te zien en bij
te kletsen. Om herinneringen op te
halen, foto’s te kijken, te neuzen in
boekjes.....
De vorige twee avonden waren een
groot succes en bijzonder gezellig
met o.a een Katendrecht Quiz en een
ludieke veiling. De avond begint om
19.00 uur, de entree is gratis en de
ruimte is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Petra de Reus
Buurtcentrum ‘t Steiger
Fruitlaan 2 ,3072 WK Rotterdam
010-4850137
petra.de.reus@swf.nl
--------------------------------------------Onbestelbaar
Wie kan mij nog helpen aan het
boekje ‘Onbestelbaar’ van Isaac
Lipschits?

F. Kester
Sportlaan 65,3135GS Vlaardingen
tel. 010-4347387
keste552@planet.nl
--------------------------------------------Annie de Groot
Enkele weken geleden benaderde jij
mij telefonisch (verkregen via De
Oud-Rotterdammer) om een afspraak
te maken. Die afspraak zouden we
nog maken, maar ik heb geen adres
of telefoonnummer van je. Wil je
mij nog eens bellen, zodat ik dit kan
noteren?
P. den Engelsen
--------------------------------------------Wim de Graaff
Bij het lezen van het artikel over
Wim de Graaff in De Oud-Rotterdammer van 4 maart, kwam bij mij
een speciale herinnering boven.
Volgens mij heeft Wim de Graaff
ooit gewerkt bij Allan, waar ik ooit,
samen met hem, getracht heb een
Russische vinding na te bouwen. Die
Russen hadden een soort roller skates
om zonder ijs toch te kunnen trainen.
Wim en ik hebben geprobeerd die na
te maken, maar bij gebrek aan goede
machines is ons dat niet gelukt. Ik
ben benieuwd of Wim er later nog in
is geslaagd de skates na te maken.
H. Hallensleben Langenhorst 479,
3085 HW Rotterdam
010-4807689

Ahrens Fox Autospuit
Wie kan mij helpen aan een foto van de Ahrens Fox autospuit A-1 (19281940) van de Rotterdamse Brandweer, herkenbaar aan kenteken H-55561
of witte cijfer 1 in de blauwe lamp (zie foto’s). Op 10 mei 1940, de eerste
oorlogsdag, werd de A-1 tijdens een uitruk op het toenmalige vliegveld
Waalhaven door
oorlogshandelingen
en bombardement
onherstelbaar beschadigd en totaal vernield.
Van de autospuiten
A-2 t/m A-7 die tot in
de zestiger jaren bij de
Rotterdamse Brandweer
hebben dienst gedaan
geweest zijn veel foto’s
te vinden. Echter, van
de A-1 is het mij en anderen, tot dusverre niet gelukt een herkenbare foto te
vinden. Mijn hoop is gevestigd op oude schoenendozen, waaruit toch nog
een afbeelding van de A-1, met of zonder cabineopbouw, tevoorschijn kan
komen. Reacties, ook over de geschiedenis van deze A-1, zijn van harte
welkom.
Joh.H. Hofmann
email: joh.hofmann@hetnet.nl
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in
de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Waterstokerij Eijkenbroek
Mijn grootouders Eijkenbroek hadden van 1926 tot en met 1935, een
waterstokerij aan de Watergeusstraat
in Delfshaven. Voor mijn grootmoeder Wouterina (Solinger van haar
meisjesnaam), die de waterstokerij
runde, betekende dat in die tijd veel
sjouwwerk. Vaak moest zij met een
juk twee emmers kokend heet water
bij klanten bezorgen, soms één of
twee verdiepingen hoog. Hulp had zij
wel van haar zoons Gerard en Wim,
die toen veelal de bezorging van de
‘mudjes’ kolen op zich namen. Mijn
grootvader Willem Eijkenbroek, was
voerman. Met paard(en) en wagen
vervoerde hij vaten bier, die hij, voor
een voor mij onbekende bierbrouweULMELMDIQHPHUVLQ6FKLHGDPDÀH
verde. Hij was ook liefhebber van de
paardensport. Regelmatig bezocht hij
de draf- en renbaan Duindigt in Wassenaar. Mogelijk zijn er nog lezers
die in Delfshaven wonen of gewoond
hebben en de waterstokerij gekend
hebben. Ik ben erg nieuwsgierig naar
verhalen uit die tijd van de waterstokerij. Misschien kent iemand ook
nog Willem Eijkenbroek, waardoor ik
misschien de naam van de bierbrouwerij kan achterhalen. Daarnaast
zijn uiteraard foto’s van de vroegere
Watergeusstraat welkom, wie weet

met de waterstokerij daarop.
J.G. Eijkenbroek
Sluiswachter 7
3201GG Spijkenisse
0181-614509
jgeijkenbroek@kpnplanet.nl
--------------------------------------------Jopie Langendoen
Ik zoek Jopie Langendoen (ca
80 jaar oud). Tijdens de Tweede
Wereldoorlog woonde ze in de Aagje
Dekenstraat in Spangen en ik woonde
tegenover haar. we hadden vanuit
onze ramen veel oogcontact en ’s
avonds klaverjasten we vaak met haar
ouders. Na de oorlog werkte ze tijdelijk als au-pair in Engeland. Ze heeft
een dochter, Eileen en een jongere zes
Jeanne.
Piet Kraak
Singelhof 6a
4711 EB St Willibrord
0165-385733
---------------------------------------------Gezocht
Klasgenoten van de 3e en 4e klas
(jaar 1962) van de Franklin D, Rossevelt Mulo uit de Jan Lighthartstraat
Rotterdam Zuid.
Betty Wesselman, Narda Hemmes,
Sonja Niemandsverdriet en Anke van
der Leer hebben elkaar al gevonden.
Nu nog Hans Schalkwijk, Rob Vos en
John van Gils en misschien nog wel

anderen.
Anke van der Leer
Leervander@hetnet.nl
---------------------------------------------Spangen
Mijn man en ik hebben genoten
van het artikel over Spangen, waar
wij vandaan komen; mijn man (Jan
Schouten) uit de Vosmaerstraat 46 en
ik uit de Busken Huëtstraat 88 naast
de IJsgrot. Ik heb bij kruidenier Kooy
gewerkt (hoek Da Costastraat/Nicolaas Beetsstraat). Ik ben op zoek naar
een foto die omstreeks 1948 genomen
is voor de schoenmaker Lindeman,
Busken Huëtstraat 94. Er stonden op:
Cellie Woudstra, Nel en Beppie Staal,
Frans en Piet Verbeek (waterstoker),
Wim, Truus en Tonny van der Pluim
en anderen. Mijn exemplaar is zoek
geraakt en ik zou graag weer in bezit
willen komen van deze foto.
Wil Schouten-v.d.Mast
deschoutentjes@tiscali.nl
---------------------------------------------Jan en of Bram Lucas
Ik zoek de broers Jan en Bram Lucas,
die kort na de oorlog als hongerevacués een tijdje bij ons in Friesland
zijn geweest. Zij kwamen aan in
Zwagerveen en Jan kwam bij de
familie Brandsma (boer) en Bram bij
onderwijzer Beerda.
Bareld Brandsma

Puzzel mee en win !!!
Het is elke veertien dagen weer de vraag waarop de puzzelaars reageren als zij besluiten hun oplossing in te zenden.
2SGHUHGDFWLHYUDJHQZHRQVJHUHJHOGDIKRHKHWNRPWGDWHU]RDIHQWRHRSHHQVHHQ¿NVHSLHNWH]LHQLVLQKHWDDQWDO
inzendingen. Circa duizend oplossingen is heel normaal, maar bijvoorbeeld op de laatste puzzel werd dat aantal zo
maar ineens met enkele honderden overschreden. Zou dat komen doordat de lezers het zo van harte eens waren met
de gevonden oplossing:

De Oud-Rotterdammer krant met een hart.

Het zou kunnen, maar misschien ziet het in heel andere zaken. Het maakt het de redactie overigens niet gemakkelijker
om de winnaars te kiezen, maar toch hebben we er weer vijf gevonden. Dat zijn:
Mascha Bakker, Rotterdam
M. Stoop, Barendrecht

J.v.Lonkhuijzen, Oud-Alblas
S. Derksen, Ridderkerk

M.J.v.Kesteren,`s Gravenzande

Horizontaal
1. iemand die kruiperig is, die vleit; 7. groep wielrenners die in een wedstrijd bij
elkaar rijden; 12. wintersportattribuut; 13. gezongen toneelspel. 14. gehoororgaan;
15. maanstand (afk.); 17. roofdier; 19. faam (eer); 21. de dato (afk.); 22. oude lap;
24. instrument op onderzeeboten; 27. wortel; 28. jongensnaam; 30. borstbeen;
31. dierenverblijf; 32. boomvrucht; 33. behoeftig; 35. boomvrucht; 37. arrondissement (afk.); 38. versleten (kapot); 41. dof van geest; 42. hoog in prijs (duur); 44.
denkbeeld; 46. vensterruit; 47. nevel; 48. methode of middel om ziekte te genezen;
49. telwoord; 50. dapperheid; 52. knevel; 54. verzamelnaam voor verschillende
bloemdieren die een skelet maken; 56. zwarte kleverige stof; 58. mannelijk beroep;
61. meisjesnaam; 62. Europese hoofdstad; 64. mannetjesbij; 65. zwemvogel; 67.
een onaangenaam gevoel van koude; 68. opstootje; 70. deel van de mast van een
zeilschip; 72. plaats aan het IJsselmeer; 73. arts voor inwendige ziekten; 76. voorzetsel; 77. voorzetsel; 78. lichtekooi; 79. doelpunt; 81. heden; 82. droog (kaal);
83. vrije keus; 84. kloosterzuster; 86. vlees, dun gesneden als broodbelegsel; 87.
iemand die voor niets deugt.
Verticaal
1. berghol (grot); 2. bevroren water; 3. midden- en kleinbedrijf (afk.); 4. bibliotheek (afk.); 5. dienstwagentje op rails; 6. schor; 7. Nederlands landelijk dagblad;
8. vergrootglas; 9. familielid; 10. int. autokenteken Turkije; 11. bescheiden (niet
hoogmoedig); 16. halsboord; 18. roem (aanzien); 20. bovendien; 21. rivier in
Engeland; 23. advies; 25. nijlreiger; 26. hoofd van een afdeling; 27. Perzisch
(afk.); 29. wat men vaak cadeau geeft aan iemand die ziek is; 32. opgave die aan
het publiek wordt voorgelegd en waarbij en prijs te winnen is; 34. inhoudsmaat
voor droge waren; 36. op zijn gemak lopen; 37. bontgekleurde papegaai; 39. lust
om iets ter hand te nemen; 40. vent (man); 42. stortbui; 43. Nederlandse prinses;
45. plechtige belofte; 46. raming (gok); 51. Organisatie van Amerikaanse Staten
(afk.); 53. oud (Engels); 54. klein kind; 55. uitloper van een stengel; 56. bekende
Braziliaanse voetballer; 57. het binnenste van iets; 59. fijngemalen schelpen; 60.
nog ongeoefend soldaat; 62. soort groente; 63. in schuine richting benedenwaarts
buigen; 66. Europese rekeneenheid (afk.); 67. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.);
69. Limburgs Symfonie Orkest (afk.); 71. telwoord; 73. kruisopschrift; 74. ruwe
samenhangende steenmassa; 75. militair voertuig; 78. stedelijke openbare bibliotheek (afk.); 80. niet geboden; 82. titel (afk.); 85. de onbekende (Lat. afk.).
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Oud medewerkers Vroom
en Dreesman
Na de oproep van 19 februari, waar
ik vele reacties op gehad heb, ben
ik nog steeds op zoek naar Jan van
Lieshout, die in de jaren zestig in de
Breitnerstraat in Rotterdam woonde.
Jan voetbalde ook bij Vroom en
Dreesman en zijn club was jarenlang
LEONIDAS. Reacties naar:
J.M.Lit
06-44050027
janlit@zonnet.nl

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer
publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de letters uit de genummerde vakjes
een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste
oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan
VOOR WOENSDAG 26 MAART 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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90 jaar de Brink
In verband met het 90-jarig bestaan
van de Brink (Zuidervolkshuis) nodigen wij wijkbewoners/oudwijkbewoners uit om samen materiaal/informatie/foto’s te verzamelen, zodat wij
in oktober een geslaagde feestweek
kunnen organiseren.
Heeft u belangstelling om mee te
organiseren dan bent u van harte
welkom
Voor meer informatie:
Petra van Egmond
06 – 26065706
--------------------------------------------Maarten de Wolf
Ik zoek Maarten de Wolf, in de jaren
‘60 woonachtig in Kralingen. Zijn
zus werd Engel genoemd en hij was
gehuwd met Marja. Hij was ook
bevriend met Dik Bulten. We gingen
veel vissen op de Maasvlakte. Ik zou
graag weer eens met hem over toen
praten.
Bertus van Horik
Mezenstraat 54
3082 ZK ROTTERDAM
06 536 95 537
bertenjanny@12move.nl

P. Postmastraat 1
9298 PA
Kollummerzwaag
0511-441527
----------------------------------------------
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Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,
bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn.
Nadere inlichtingen over Humanitas of een vraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Leest u ook onze vier pagina’s extra informatie
in het hart van dit blad
Nieuwe vorm van praktijkopleiding in de zorg

Zadkine en Humanitas starten
‘Zorgwinkel’ in Humanitas-Bergweg

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!IVNBOJUBTSUOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Bezoek staatssecretaris Jet Bussemaker
onderhoudend en informatief
0QXPFOTEBHNBBSUKMCSBDIUEFTUBBUTTFDSFUBSJTWBO7PMLTHF
[POEIFJE 8FM[JKOFO4QPSU+FU#VTTFNBLFSFFOCF[PFLBBOEF
4UJDIUJOH)VNBOJUBT%BUEFFE[JKPQVJUOPEJHJOHWBO)VNBOJ
UBTFOIFUXFSEFFOCF[PFLWBOSVJNUXFFÑOFFOIBMGVVS
Het zorgconcept van Humanitas
wordt gekenmerkt door haar gelukbevorderende welzijnselementen die de druk op en vraag
om traditionele zorg kunnen verlagen. De ontwikkelingen in de
sector, zoals WMO, zorgplafonds,
bezuinigingen intramuraal zowel
als extramuraal, registraties etc.
baren Humanitas echter zorgen,
omdat de bureaucratische gevolgen steeds meer geld vragen.
Daarom nam Humanitas het initiatief om de staatssecretaris uit

een aantal van haar medewerkers Humanitas-Akropolis in de
Rotterdamse wijk Honderd en
Tien Morgen.
In een ontspannen sfeer wisselden zij van gedachten met de
Raad van Bestuur, vestigingsdirecteuren, een lid van de Raad van
Commissarissen en enkele collega’s van Humanitas Thuiszorg.
De delegatie bezocht o.a. een
woning in de Gerrit Spronkersflat, het seniorenrestaurant van

optreden van een buikdanseres met een echte boa constrictor. Deze wurgslang om de nek
van de voorzitter van de Raad
van Bestuur prof.dr. Hans Becker gaf wellicht beeldend weer
hoe een zorginstelling zich kan
voelen bij bezuinigingen. Het
beleid is thans meer gericht op
reglementen en protocollen
dan op welzijnselementen en
belemmeren zo het optimaal
functioneren en dus het welbevinden van de cliënten.
Bussemaker was zeer enthousiast: ‘Ik dacht dat hier het leven eindigde, maar zo te zien
begint het hier pas!’ De grote
kennis van zaken van de staatssecretaris op het terrein van
de ouderenzorg maakte veel
indruk op deelnemers aan

0QXPFOTEBHNBBSUKMPQFOEFXFUIPVEFS%PNJOJD4DISJK
FSWBO8FSL 4PDJBMF;BLFOFO(SPUFTUFEFOCFMFJEFFOWFSOJFV
XFOEJOJUJBUJFGWBOPOEFSTUFVOJOHWBOXFM[JKOTBDUJWJUFJUFOJO
)VNBOJUBT#FSHXFHJOIFU0VEF/PPSEFO
Stagiairs die een opleiding volgen om later in de zorg werkzaam te zijn, kunnen via de
nieuwe zorgwinkel werk- en
leeropdrachten verrichten bij
cliënten en bewoners die niet
geïndiceerd zijn maar toch
hulp of ondersteuning nodig
hebben. Bijvoorbeeld bij het
doen van boodschappen, winkelen, sociaal contact, ziekenhuisbezoek, het nuttigen van
de maaltijd of extra huishoudelijke ondersteuning.
Humanitas en Zadkine verwachten tevens dat de stagiairs

De verantwoordelijkheid voor inhoudelijke activiteiten en de organisatie van ‘De Zorgwinkel’ berust bij het Opleidingencentrum
Gezondheidszorg van Zadkine.

8FMLFEJFOTUFO
De diensten die de Zorgwinkel
biedt zijn in de volgende categorieën onder te verdelen:
t Ondersteunen van huishoudelijke
zorg. Hieronder vallen activiteiten die tijdelijke ondersteuning
bieden in de huishoudelijke zorg,
bijvoorbeeld in gezinnen waar
‘calamiteiten’ zijn opgetreden, zoals een moeder
die kortdurend
ziek is en waarvoor de Zorgwinkel tijdelijk
huishoudelijke
zorg verleent.
t Begeleiden
van personen.
Hierbij kan gedacht worden
Directeur Opleidingencentrum Gezondheidszorg aan de begevan Zadkine Annette van den Berg en wethouder leiding van
Dominic Schrijer verrichten de officiële opening
personen naar
hulp kunnen bieden bij groeps- de polikliniek van een ziekenhuis
en voorlichtingsactiviteiten, en bijvoorbeeld wandelen met in
gericht op het welzijn van de beweging beperkte personen.
cliënten. De activiteiten staan t Het organiseren en uitvoeren van
los van de geïndiceerde zorg zingevende activiteiten. Bijvooren voegen alleen iets extra’s beeld het organiseren van een
toe aan het welbevinden van spelletjesmiddag voor kinderen
uit de buurt in de leeftijd van 6
de cliënten.
De Zorgwinkel is dus een cen- tot 9 jaar. Ook soosactiviteiten
trum van activiteit dat midden voor ouderen vallen hieronder.
in de samenleving staat. Een t Voorlichting over actuele thema’s
plek in de wijk waar allerlei over gezondheid, wonen en welzijn.
maatschappelijke activiteiten Diverse voorlichtingsactiviteiten
kunnen plaatsvinden. De win- op het gebied van bijvoorbeeld
kel richt zich op bezigheden voeding, bewegen, diabetes en
die niet AWBZ- of WMO-gere- andere actuele zaken.
lateerd zijn en gaat aanvullende zorg en dienstverlenende Voor meer informatie:
o
werkzaamheden verrichten.

De staatssecretaris met Akropolisdirecteur Cor van Oort op bezoek bij mevrouw de Reuver (90+). Zij vindt
haar zorgzwaartepakket (ZZP)-indicatie thuis te laag. Zij wil niet naar het verpleeghuis! Rechts: gaf de
wurgslang om de nek van prof.dr. Hans Becker beeldend weer hoe je je voelt bij bezuinigingen?
te nodigen om met haar van gedachten te wisselen over de Humanitasfilosofie en de knelpunten in de zorg.
De staatssecretaris gaf aan de
uitnodiging gevolg en bezocht
woensdagmiddag 5 maart met

Humanitas-Akropolis en natuurlijk het Herinneringsmuseum en
kreeg tijdens haar rondgang door
het complex met levensloopbestendige woningen ook nog te
maken met een experiment met
waterpijpen, compleet met het

het gesprek. De besprekingen
hebben verhelderend gewerkt
en Humanitas heeft er alle vertrouwen in dat onze inbreng
zijn positieve uitwerking in het
beleid uiteindelijk niet zal missen.

Studio-woningen voor oud èn jong in De Carnissedreef!
Langs de Carnissesingel in Charlois staan de woongebouwen
van A%F $BSOJTTFESFFG. Daar
zijn nog enkele studio’s (ook voor
bijvoorbeeld studenten) beschikbaar. De Carnissedreef ligt op
loopafstand van het overdekte
winkelcentrum Zuidplein en het
gelijknamige metrostation. Het
naastgelegen Humanitasver-

pleeghuis ‘Hannie Dekhuijzen’
heeft uitgebreide faciliteiten,
waaronder een mini-supermarkt,
grote buitentuin en het gezellige
restaurant De SmulpAap met zijn
prachtige buitenterras. De netto-

huur, exclusief service- en verwarmingskosten ligt rond de
€ 350,- per maand.
Bel voor meer informatie het
PWS-team Humanitas:


Wonen in een parkachtige omgeving

Actieve ouderen in Lombardijen zoeken medebewoners
De Jan Meertensflat in Rotterdam-Lombardijen biedt ouderen de mogelijkheid zelfstandig
te wonen in een beschutte omgeving. Er zijn tal van voorzieningen die de zelfstandigheid
ondersteunen. Het restaurant
‘De Rijmende Reiger’, een kapsalon en een winkel voor dagelijkse levensbehoeften zijn voor
iedereen toegankelijk. De aanwezigheid van 24-uurs zorg en
dagverzorging bieden bij toenemende hulpbehoevendheid de
gewenste opvang.
Daarnaast zijn er nog tal van recreatieve mogelijkheden, die
merendeels door de bewoners

zelf worden beheerd. Huisdieren
zijn natuurlijk welkom!
De Jan Meertensflat staat aan
de rand van Lombardijen in een
parkachtige omgeving. Openbaar vervoer
en winkels bevinden zich op
loopafstand
en de wijkbus,
gehuisvest in
de flat, zorgt
ervoor
dat
Jan Meertens
voor iedereen
goed bereikbaar is.
Er zijn nog en-

kele appartementen beschikbaar voor € 300 tot € 350! Wilt u
in aanmerking komen, bel dan
snel het PWS-team Humanitas:
.

